
GENEZA 

Se presupune că autorul cărții este Moise, care a scris-o în aprox. 1450-1410 î.Cr. 

pentru poporul Israel 

După cum spune şi titlul, Geneza este cartea începuturilor (cuvântul „geneză" 

vine din termenul grecesc, care înseamnă origine, sursă, naştere sau început).  

Prin relatarea descriptivă a creării lumii de către Dumnezeu, a căderii omului, a 

originilor oamenilor pe pământ şi a începutului relaţiei de legământ dintre 

Dumnezeu cu poporul Său ales, Israel, cartea Geneza oferă contextul şi cadrul 

de bază pentru întreaga Scriptură. 

Pentru scrierea cărţii Geneza, cu siguranţă Moise a folosit și alte surse scrise şi tradiţii orale, pe 

lângă materialul care i-a fost transmis direct de Dumnezeu (Num. 12:8). Învăţat în înţelepciunea 

egiptenilor" (Fa. 7:22), Moise a fost providenţial pregătit pentru a înţelege şi integra, sub inspiraţia 

Duhului Sfânt, toate informaţiile existente sub formă de manuscrise şi tradiţii orale. Cărţile au fost 

probabil concepute în timpul rătăcirii lui Israel în pustiu  (cca 1446-1406 î.Cr.). 



CUVINTE CHEIE: început 

VERSETUL-CHEIE: Geneza 3:15 – prima promisiune referitoare la Mesia  

Cinci eroi ai credinței:  



REZUMATUL  

CĂRȚII GENEZA:  

Creația – cap. 1,2 

De la Adam la turnul Babel – cap. 3-11  

Istoria poporului ales – cap. 12-50 

Avraam – 12-22;25 
Isaac, - cap. 21; 24-27 

Iacov și Esau – cap. 27-33 

Iosif    - cap. 37-50 

Capitolele 1-11 sunt dominate de patru evenimente memorabile care constituie baza  

pentru întreaga istorie biblică următoare. 
 

: Dumnezeu este Creatorul suveran al materiei şi al energ1e1, al  spaţiului şi al 

timpului. Fiinţele umane sunt coroana acestei  creaţii. 
: Deşi a fost iniţial bună, creaţia a fost supusă corupţiei, prin păcatul  lui 

Adam. În ciuda devastatorului blestem al căderii, Dumnezeu oferă speranţa mântuirii prin 

sămânţa femeii (3: 15). 
: Odată cu înmulţirea oamenilor, păcatul s-a înmulţit şi el, până când 

Dumnezeu a fost nevoit să distrugă rasa umană, cu excepa lui Noe şi a familiei lui.  
: Deşi suntem toţi numiţi fiii lui Adam, prin Noe, Dumnezeu fragmentează 

cultura şi limba unitară a lumii post-deluviene şi împrăştie popoarele astfel fondate pe 

toată suprafaţa pământului. 

Capitolele 12-50 vorbesc despre viaţa a patru mari oameni:  
• Avraam şi urmaşii lui,  
• Isaac, 
• Iacov şi  
• Iosif, prin care Dumnezeu va binecuvânta popoarele.  

Chemarea lui Avraam  (cap. 12) este punctul central al cărţii. Promisiunile făcute prin legământ de 
Dumnezeu lui Avraam constituie bazele planului lui Dumnezeu de mântuire a tuturor oamenilor. 


