
VREMEA PATRIARHILOR 

     Blestemul adus prin căderea lui Adam a rezultat moarte atât 

pentru Adam, cât şi pentru urmaşii lui. Deşi durata de viaţă a 

fost destul de lungă (depăşind 900 de ani), a scăzut rapid după 

potop. După cum era practica genealogiilor antice, unele nume 

sunt uneori omise din listă. Termenul ebraic tradus „a născut" 

poate fi tradus şi „a  devenit strămoşul lui". 
 

FAMILIA LUI AVRAAM 

        Genealogia lui Sem (11:l 0-26) joacă rol de introducere a 

personajului Avraam, un mesopotamian din cetatea Ur.  

Planul lui Dumnezeu de mântuire se concentrează acum asupra 

familiei şi asupra urmaşilor acestui om.  

        Rolul lui Avraam este fundamental pentru întreaga Scriptură: 

odată ce Avraam este introdus pe scena istoriei, toate intervenţiile 

lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii au așezat la bază 

legământul făcut de Dumnezeu cu Avraam.  



PORTRET    A V R A A M 

Gen. 12:1-3 Dumnezeu a inițiat legământul Său cu Avraam pe când acesta locuia în cetatea Ur, din 

Caldeea, promițându-i o țară nouă, moștenitori, binecuvântare 

Gen. 12:4,5 Avraam a plecat cu familia sa spre Haran, a locuit o vreme acolo, și a părăsit Haranul la 

vârsta de 75 de ani. 

Gen.13:14-17 După ce Lot s-a despărțit de Avraam, Dumnezeu i-a promis din nou lui Avraam o țară și 

un neam de urmași. 

Gen. 15:1-21 Legământul a fost re]nnoit când Dumnezeu a trecut printre animalele jertfite de Avraam. 

Gen. 17:1-27 Când Avram avea 99 de ani, Dumnezeu și-a reînnoit legământul, schimbându-i numele în 

Avraam (tatăl multor neamuri). Semnul legământului: circumcizia. 

Gen.22:15-18 Confirmarea legământului datorită ascultării lui Avraam. 

Legământul avraamic este fundamental pentru toate celelalte  

legăminte: 

• promisiunea unei ţări prin legământul palestinian (Dt. 30: 

1-1O) 

• promisiunea unor urmaşi împărăteşti prin legământul 

davidic (2 Sam. 7:12-16) 

• promisiunea binecuvântării prin „vechiul" şi „noul„ 

legământ  (Ex. 19:3-6; Ier. 31 :31-40) 

AVRAM A CREZUT PE DOMNUL, ŞI DOMNUL I-A SOCOTIT 

LUCRUL ACESTA CA NEPRIHĂNIRE.         Gen.15:6 

CĂLĂTOR SPRE ȚARA PROMISĂ 

NUMELE LUI ÎNSEAMNĂ ”TATĂL UNEI MULȚIMI” 

Toți evreii  își trasează arborele genealogic începând cu un singur om – Avraam. Pe vremea când 

locuia cu soția lui, Sara și cu tatăl său în Haran (astăzi Irak), Avraam a primit un mesaj de la Domnul, 

care îl chema să iasă din țara lui și să meargă în altă țară. Dumnezeu nu i-a spus despre ce țară e 

vorba, ci i-a spus doar Să Îl asculte. De asemenea Dumnezeu i-a promis lui Avraam că ca avea parte 

de urmași și că toate familiile de pe pământ vor fi binecuvântate ca urmare a ascultării sale. Avraam a 

ascultat chemarea lui Dumnezeu. În Cuvântul lui Dumnezeu Avraam este cinstit  nu numai ca părinte 

al lui Israel ci și ca părinte al celor ce aleg să trăiască prin credință.  

În ciuda slăbiciunilor și eșecurilor omenești ale lui Avraam, Dumnezeu se prezintă de mai multe ori în 

Scripturi, ca Dumnezeul lui Avraam. 



   IACOV 
PĂRINTELE LUI ISRAEL. NUMELE LUI ÎNSEAMNĂ 

”CEL CARE ȚINE DE CĂLCÂI” SAU ”ÎNLOCUITORUL” 
 

IATĂ, EU SUNT CU TINE, TE VOI PĂZI PRETUTINDENI PE UNDE VEI MERGE ȘI TE VOI ADUCE ÎNAPOI 

ÎN ȚARA ACEASTA; CĂCI NU TE VOI PĂRĂRASI PÂNĂ NU VOI ÎMPLINI CE-ȚI SPUN            

Gen.28:15 
           Nici un alt personaj din Biblie nu ne învață mai 

multe lucruri despre starea conflictuală a naturii umane 

decât Iacov, un om plin de slăbiciuni. Totuși, Iacov a 

învățat două lecții importante: 

1) Problemele familiale și culturale sunt sursa multora 

din necazurile vieții 

2) Părtășia cu Dumnezeu are o putere transformatoare 

miraculoasă 

Deoarece s-a născut ținându-se de călcâiul fratelui său, 

lui Iacov i s-a dat numele înșelătorul” sau ”înlocuitorul”. 

El a profitat de pe urma neglijenței fratelui său Esau și, 

după ce s-a târguit cu el, i-a furat dreptul de întâi – 

născut. Mai târziu, cu sprijinul mamei sale, Iacov l-a 

înșelat pe tatăl său, care i-a dat binecuvântarea 

cuvenită întâiului născut. Această înșelătorie s-a întors 

împotriva lui, așa că a fost nevoit să fugă la unchiul său, 

Laban, unde a învățat să trăiască alături de un om la fel 

de necinstit ca și el. Între timp, Dumnezeu i-a ieșit în 

cale. Iacov a avut 12 fii, întemeietorii celor 12 seminții 

ale lui Israel. Dumnezeu a intervenit de multe ori în viața 

lui Iacov, lucrând astfel încât viața lui Iacov, cu suișurile 

și coborâșurile ei, să rămână parte a planului Lui de a 

întemeia un popor prin care să binecuvânteze întreaga 

lume.  

DUMNEZEU A ZIS (LUI AVRAAM): CU ADEVĂRAT, 

NEVASTĂ-TA, SARA, ÎȚI VA NAȘTE UN FIU ȘI-I VEI 

PUNE NUMELE ISAAC. EU VOI ÎNCHEIA LEGĂMÂNTUL 

MEU CU EL, CA UN LEGĂMÂNT VEȘNIC  PENTRU 

SĂMÂNȚA LUI DUPĂ EL.  - GEN. 17:19  

  ISAAC 

Isaac a fost singurul fiu al lui Avraam și al 

Sarei. Numele lui înseamnă ”râs”, probabil 

pentru că părinții lui au râs în sinea lor la 

gândul nașterii unui copil la o vârstă 

înaintată. 

Isaac e un personaj prezentat în Scriptură 

mai mult ca un personaj căruia i s-au 

întâmplat multe lucruri decât ca unul care a 

realizat multe. Când era copil, Dumnezeu l-a 

încercat pe tatăl său, Avraam cerându-i să-l 

aducă jertfă. Un berbec apărut în ultima 

clipă a salvat viața lui Isaac și a stat 

mărturie credinței necondiționate a lui 

Avraam. Mai târziu, Isaac s-a căsătorit cu 

Rebeca și a avut doi fii, Esau și Iacov, căruia 

i-a dat binecuvântarea paternă, împlinind 

planul lui Dumnezeu. 
 

          FIUL MULT AȘTEPTAT. NUMELE LUI ÎNSEAMNĂ ”RÂS” 

 

P O R T R E T E 

de PATRIARHI  



Prima generație A doua 

 generație 

A treia 

 generație 

  A patra  

generație 

Avraam Ismael și  

Isaac 

Esau și  

Iacov 
Iosif și cei 

 unsprezece frați ai săi 

Avraam, omul 

credinței;  

L-a crezut pe 

Dumnezeu 

Ismael – nu era fiul promis 

Isaac a chemat Numele lui 

Dumnezeu și L-a crezut pe 

Dumnezeu 

Esau – neduhovnicesc, 

credința mică 

Iacov – la început, 

compromis, apoi s-a întors 

la Domnul 

Iosif – omul lui Dumnezeu; a dat dovadă 

de credință;  

Frații – înșelătorie, imoralitate, una cu 

canaaniții 

Avraam i-a zidit altare 

lui Dumnezeu 

(Gen.12:7,8;13:4,18;

22:9) 

Isaac I-a zidit un altar lui 

Dumnezeu (gen.26:25) 

Iacov I-a zidit altare lui 

Dumnezeu (Gen. 33:20; 

35:1, 3, 7) 

Niciun altar nu I-a fost zidit Domnului în a 

patra generație 



ADAM 930 ani (Gen. 5:5) 

SET 912 ani (Gen. 5:8) 

ENOS 905 ani (Gen. 5: 11) 

ENOH 365 ani (Gen. 5:23) 

METUSALA 969 ani (Gen. 5:27) 

LAMEH 777 ani (Gen. 5:31) 

   NOE 950 ani (Gen. 9:29) 

                POTOPUL 

        SEM 600 ani (Gen. 11:10, 11) 

            EBER 464 ani (Gen. l l: 16, 17) 

                TERAH 205 ani (Gen. 1 1 :32)   

  AVRAAM  l 75 ani (Gen. 25:7) 

       ISAAC l 80 ani (Gen. 35 :28) 

     IACOV  147 ani (Gen. 47:28) 

     lOSIF 11O ani (Gen. 50:26) 

Patriarhii care au trăit înainte de potop au avut în medie o viaţă de 900 

de ani (Gen.5). Vârsta patriarhilor post deluvieni a scăzut rapid şi în cele 

din urmă a stagnat (Gen. 1 1). Unii sugerează că aceasta s-a datorat 

modificărilor majore de mediu impuse de potop. 

CÂT AU TRĂIT PATRIARHII ? 

Legământul avraamic este 

fundamental pentru toate 

celelalte  legăminte: 

• promisiunea unei ţări prin 

legământul palestinian (Dt. 30: 

1-1O) 

• promisiunea unor urmaşi 

împărăteşti prin legământul 

davidic (2 Sam. 7:12-16) 

• promisiunea binecuvântării 

prin „vechiul" şi „noul„ 

legământ  (Ex. 19:3-6; Ier. 31 

:31-40) 


