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- Abstract –
The following article will discuss the problem of the One and the Many
and their relationship. The investigation will be based upon the story of Genesis
1-5 and the interpretation given to this by Moses Maimonides. We divided the
text into several episodes, trying to discover the details that could help us
understand the way the connection between multiplicity and oneness was
envisaged. The article also notices their disjunctive elements, as they appear,
one by one, along the narration.
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Problema Unului și a Multiplului a reprezentat o temă importantă în
filosofiile și teologiile elaborate în Antichitate și la începutul Evului Mediu; nici
teologia iudaică, mai ales în formele sale influențate de elenism, nu s-a sustras
acestei tendințe. La fel ca în alte tradiții religioase, trecerea dinspre Unitate către
multiplicitate a fost investită cu conotații negative, sub multiple aspecte ea fiind
asociată Căderii.
O instanțiere sugestivă a acestui gen de interpretare a Creației și Căderii este
oferit de Moise Maimonide (1135-1204); pentru acesta, Dumnezeul Torei și implicit
Dumnezeul Genezei este Principiul Unic care a adus Universul multiplu în
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existență1. În spirit aristotelic, actul creației este asociat ideii de mișcare inițială
„Acest Prim Mișcător al sferei este Dumnezeu, slăvit fie numele Lui!” 2
1. Episodul cosmogonic
Trecerea Unului înspre Multiplu este abordată cu precădere în exegeza pe
care Maimonide o face la primele cinci capitole ale Genezei. În cele ce urmează,
textul biblic va fi analizat în lumina heremeneuticii lui Moise Maimonide,
urmărindu-se tema alterației Unului, către o multiplicitate tot mai decăzută.
Pasajul cosmogonic debutează cu sintagma Elohim bara et...3 – prepoziția
( אֶתet)4, intraductibilă, este formată din prima literă a alfabetului ebraic, alef și din
ultima literă tav. Astfel, chiar dacă în alte alte limbi ( אֶ תet) nu spune nimic, rabinii
sunt de părere că acest scurt cuvânt mut, cuprinde toate cuvintele Torei și ca urmare
toată creația, de la început (alef) până la sfârșit (tav).5 Mergând pe același model și
expresia „cerul și pământul” reprezintă întreaga creație, cele două elemente
cuprinzând tot ce se află în ele și între ele, de sus până jos și invers. Altă interpretare
îl traduce pe et prin „cu”, transmițând însă aceeași idee a totului – Dumnezeu a creat
împreună cu cerul tot ce era în cer și împreună cu pământul tot ce era pe pământ,
fapt care denotă că lucrurile au fost create simultan, urmând să fie apoi diferențiate. 6
Viziunea asupra lui Elohim, Creatorul „cerului și al pământului”, este una
univoc monoteistă în spațiul iudaic. „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri,
Eu singur am desfășurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine?”(Isaia
44:24b)7 „La început, El a creat un individ unic, în așa fel ca ereticii să nu poată
pretinde că există mai multe puteri în cer.” (Sanh., 38a) „Copiii mei, fiecare dintre
lucrurile pe care le-am creat în univers are o pereche, fie că este cerul și pământul,
soarele și luna, sau Adam și Eva, de pildă, sau încă lumea aceasta și lumea care va
să vină. Dar Eu sunt singur și unic în univers.”(Deuteronom, 2:31).
1

Halper, p. 3. Maimonides, Commentary on the Mishnah Sanhedrin, ch. 10, trans. Marc
Mermelstein.
2
Moises Maimonides, The Guide of the Perplexed, II:1, apud. Madeea Axinciuc, Profetul și
Oglinda Fermecată. Despre imaginație și profeție în Călăuza Rătăciților de Moise
Maimonide, Editura Humanitas, București, 2008, p. 204.
3
„Dumnezeu a creat et...”
4
Particula et nu are echivalent în limba română, ea se așază între un verb și un substantiv
articulat și marchează acuzativul. În limba engleză este tradusă prin „with”, însă, în ebraică,
există o altă prepoziție distinctă pentru acest cuvânt.
5
Abraham Joshua Heschel, Heavenly Torah – As Refracted through the Generations,
Continuum International Publishing Group, New-York, 2006, p.49.
6
Maimonides, II.30, p.350.
7
Biblia, traducerea Dumitru Cornilescu, ediția de studiu Thompson, Editura Universității
Emanuel, Oradea, 2002.
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Din primul verset al Genezei și până în versetul patru al celui de-al doilea
capitol, Creatorul este numit Elohim. El este cel mai vechi cuvânt semitic care se
referă la divinitate, iar lingviștii sunt de părere că înțelesul său de bază trimite către
„putere”, „cel puternic”8. Însă terminația „-im” (yod, mem) indică, în limba ebraică,
pluralul masculin. Pe de altă parte, verbul bara („a crea”), care îl însoțește, are
formă de singular masculin, la fel ca toate verbele atribuite lui Elohim în aceste cinci
capitole, cu excepția Gen. 1:26 și Gen. 3:22. În Gen. 1:26; la momentul facerii
omului, adresarea Creatorului indică pluralul „să facem om în chipul nostru și după
asemănarea noastră”.
În această privință, Maimonide susține că Elohim este un termen echivoc,
care poate trimite la divinitate, îngeri sau conducători. 9 În contextul de față, Elohim
se referă la Creatorul lumii, cel din care toate celelalte încep să fie, ca urmare, face
referire la divinitate, la principiul unic. 10 Maimonide accentuează ideea că
Dumnezeu este singularitatea perfectă, Unul prin desăvârșire. Dumnezeu nu are
părți și nici nu se aseamănă cu vreuna din părțile create, iar singura cale prin care
divinitatea poate fi descrisă este cea apofatică.11 În viziunea celui de-al doilea
Moise12, Creatorul din Geneza 1 este Principiul Unic, care nu se aseamănă cu nimic
din ceea ce omul poate cunoaște în lume și în care nu există posibilitate de scindare,
fiind Unul. Iar acest singur Dumnezeu este cel care generează existența și păstrează
ordinea necesară a lucrurilor.13
La început – cerurile și pământul
Expresia „cerul și pământul” este un simbol al întregii lumi create, un
simbol pentru tot ceea ce a fost făcut la început, pentru tot ce este sus și tot ce este
jos. La început, Unul a făcut ca cele multe să existe. Acțiunile care se referă la actul
aducerii lumii în existență, de-a lungul întregului episod cosmogonic sunt: bara („a
crea”), amar („a spune”), badal („a separa”), qara („a numi”), asah („a face”),
barak („a binecuvânta”) și qadaș („a sfinți”). Sunt de găsit șapte feluri prin care
Dumnezeu (Unul) a creat totul, prin care a făcut părțile și le-a așezat într-o ierarhie.

8

Paul Summer, “Elohim” in Biblical Context, ultima accesare: 2.06.2017.
http://www.hebrew-streams.org/works/monotheism/context-elohim.html
9
Maimonides, The Guide of the Perplexed, I.2.
10
Maimonides, II.13, ed.cit., p. 281.
11
Maimonides, The Guide of the Perplexed, I:50, tr. de M. Friedländer. http://www.sacredtexts.com/jud/gfp/gfp060.htm. Ultima accesare: 2.06.2017.
12
Moses Mimonides, Middle Ages Reference Library, The Gale Group, 2001
(http://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/mosesmaimonides). Ultima accesare: 2.06.2017.
13
Maimonides, I.58, ed.cit., p.137.
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Unul, chiar dacă nu face parte din ierarhie, îi conferă acesteia unitate, „el este Unul
prin diferența absolută față de multiplul întemeiat de/prin el”. 14
Dacă primul verset reprezintă tema întregii cosmogonii, atunci „începutul”
reprezintă întreg timpul creației cu toate cele șapte momente ale sale, iar ce ar fi
putut exista înainte de acest început, în afară de Creator, este cu totul acoperit de
mister. De-a lungul timpului, rabinii s-au declarat împotriva cercetării lucrurilor
neștiute, ascunse, nedezvăluite care privesc precedența acestui bereșit al primului
verset din Biblia Ebraică. În acest sens, în Talmud se spune: „După cum bet este
închis în toate direcțiile, exceptând partea dinainte, tot astfel nu-ți este îngăduit să te
ocupi de investigații privind ceea ce este, fie înainte, fie înapoi, ci trebuie să te ocupi
doar de timpul prezent al creației.”(p. Hag., 77c).15
În concepția rabinică, Tora este prima creație a lui Dumnezeu. În cartea
proverbelor, înțelepciunea vorbește despre sine și face cunoscut faptul că este preexistentă creației (Proverbe 8:22-31).
Rabinii socotesc că această înțelepciune este Tora, iar Rabi Akiva admite nu
doar faptul că aceasta a fost înaintea creației ci a fost și instrumentul prin care lumea
a fost creată.16 Cu toate acestea, pasajul de față nu abordează în mod explicit sau
implicit acest subiect.
Timpul, în schimb, este clar precizat în acest context.
Timpul este o noțiune căreia și Maimonide îi acordă destul de mare atenție.
El validează definiția aristoteliană a timpului conform căreia acesta reprezintă
măsurarea desfășurării temporale dintre două momente (Fizica 4:11, 219b)17. Cu
toate că atestă teoria lui Aristotel cu privire la ce ar putea însemna timpul,
Maimonide discută pe un alt ton ipoteza aristoteliană care susține eternitatea creației.
În această privință Maimonide scrie că timpul însuși este o creație accidentală, prin
urmare timpul a apărut odată cu creația. 18
Fără formă și gol - Tohu va’bohu
Primul detaliu care se desprinde din primul verset este acela că „pământul
era lipsit de formă și gol”. În această primă parte a celui de-al doilea verset naratorul
nu mai folosește expresia „cerul și pământul”, cadrul se restrânge asupra
pământului. Însă și termenul ereț („pământ”), spune Maimonide, este un termen

14

Madeea Axinciuc, Despre Ierarhiile Divine. Fascinația Unului și lumile din noi – temeiuri
pentru pacea religiilor, Editura Humanitas, București, 2015, p. 100.
15
Talmudul, traducere din franceză C. Litman, editura Hasefer, București, 2000, p.74.
16
Jewish Virtual Library, Judaism: The Written Law – Torah, Ultima accesare: 2.06.2017.
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-written-law-torah
17
Florin George Popovici, Spațiu și timp – abordări filosofice, Ultima accesare: 2.06.2017.
https://floringeorgepopovici.wordpress.com/2011/08/10/spatiu-si-timp-abordari-filosofice/
18
Maimonides, II.30, ed.cit., pp.349-350.
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echivoc folosit în sens general , dar și în sens particular.19 Acest al doilea verset
implică sensul general al cuvântului, referindu-se la tot ceea ce există în zona
sublunară, în zona celor patru elemente.20 Pământul (ereț), apa (maim), aerul sau
vântul (ruah), iar întunericul (hoșekh) este interpretat de Mimonide drept elementul
foc, dând ca exemple versete ca: „Întunericul deplin e pregătit pentru bogățiile lui.
Un foc neaprins de nimeni le va mistuiși va distruge ce a rămas în cortul lui.” 21(Iov
20:26), Deuteronom 4:36, Deuteronom 5:20. 22
În stadiul acesta, pământul este nelocuibil, lipsit de formă și gol,
nedesăvârșit încă. Aflate încă într-o formă a haosului primordial – tohu va’bohu,
lucrurile nici nu sunt legate, nici nu sunt separate, însă în același verset apar câteva
elemente (întuneric, adânc, ape și vânt sau Duh) care deja sunt menționate,
delimitându-se astfel în amalgamul lipsit de formă și gol. Chiar dacă, în pasajul de
față ele primesc nume, aceste numiri aparțin cadrului descriptiv și nu sunt exprimate
printr-o adresarea directă a Creatorului.
Cuvântul ruah preia o altfel de importanță față de celelalte elemente care
apar după expresia tohu va’bohu, pentru că în contextul acesta, îi este atribuit lui
Dumnezeu. Literatura rabinică înclină către varianta de interpretare a cuvântului
ruah prin „vânt” în redarea acestui pasaj, susținând că vântul este un factor necesar
creării lumi. 23 În viziunea lui Maimonide, interpretarea lui ruah nu poate face
abstracție de context. Într-adevăr, înțelesul de bază al cuvântului ar fi „vânt” sau
„aer”, cel mai puțin palpabil, dar și indispensabil din rândul celor patru elemente ale
lui Aristotel. Fiind un termen echivoc, Maimonide îi găsește acestuia cinci sensuri
care se pot referi, pe rând, la suflarea vântului, la spiritul animal, la ceea ce rămâne
din om după ce moare, la duhul profetic și la voință,24 iar atunci când îi este atribuit
lui Dumnezeu, termenul preia cel de-al cincilea sens și anume cel al voinței. 25
Textul va descoperi pe parcurs actele creației care vor aduce ordinea în
rândul pluralității, explicând, în felul acesta, trecerea de la tohu va’bohu înspre kalah
(„întreg”, „complet”, „desăvârșit”, „terminat”), termen care apare în versetele 1 și 2
ale celui de-al doilea capitol. Așadar, următoarele versete descriu felul în care
lucrurile încep să existe, unul după altul, transformând ceea ce este nedeslușit,
nedefinit, în ceea ce ajunge să fie deplin, finalizat în versetul 3 al capitolului 2.
Fiecare element în parte va fi necesar creației, pentru a înceta să mai fie „lipsită de
19

Ibidem, p.350.
Ibidem.
21
Biblia. Noua traducere în limba română, First Edition, International Bible Society, 2007.
22
Maimonides, II.30, ed.cit., p.351.
23
Talmudul, ed.cit., p.82.
24
Moses Maimonides, I.40, ed.cit., p.90.
25
Ibidem, pp.90-91.
20
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formă și goală”. Lipsa oricărui element al mulțimii ar putea însemna nedesăvârșirea
ei, fiecare element va fi necesar ordinii cosmice.
Lumina
Prima adresare directă este exprimată în versetul 3. Dumnezeu spune „Să fie
lumină!”, lumina fiind un element individualizat de care pământul are nevoie pentru
a nu mai fi „fără formă și gol”. Aceasta este prima adresare a Creatorului, în care
vorbește și lucrurile iau ființă.
Are loc o primă separare între lumină și întuneric, care își găsește
funcționalitatea într-un registru complementar, urmează o numire: lumina este
numită „zi” și întunericul este numit „noapte”, construindu-se astfel o delimitare
amănunțită care merge și mai departe către: o seară și o dimineață, întrunind ziua
întâi. Acest prim element, ajunge în zona sensibilului doar la nivel de simț al
văzului, iar forma și conținutul elementelor poat fi observate doar prin intermediul
acestei părți a creației. Odată cu lumina, este menționat și întunericul, astfel
lucrurile primesc identitate și sunt separate de celelalte „deopotrivă prin atribute
pozitive și negative”.26 Despre întuneric nu este menționat actul facerii/rostirii.
Problema recurentă legată de acest pasaj se referă la distanța temporală care
separă lumina creată în prima zi și luminătorii despre care se vorbește de abia în ziua
a patra. În acest sens părerile sunt împărțite. În Mișna apare scris faptul că în prima
zi au fost creați și luminătorii, însă au fost așezați pe bolta cerului în a patra zi. În
perioada post-mișnaică, școala Shamai afirmă că cerurile au fost create înainte de
pământ, așa cum sunt enumerate în primul verset. Școala lui Hillel contrazicea
această teorie, însă rabinii ajung să se decidă asupra faptului ca cerul și pământul au
fost create în același timp conform Isaia 48:13 - „Mâna Mea a pus temeliile
pământului și dreapta Mea a întins cerurile; când le chem, ele se înfățișează
împreună.”27 Rabi Isaac, pe de altă parte, susține că lumina a fost prima creată, însă
aceasta nu se supune ordinului material pentru că doar printr-o lumină spirituală
care iradiază din Dumnezeu, poate fi organizat haosul.28 Dacă mergem pe firul
gândirii maimonidiene, se va vedea că luminătorii au fost și ei creați în prima zi, dar
au fost suspendați pe cer în ziua a patra.29
Tot în cadrul acestui episod, apare pentru prima dată expresia „Și a văzut
Dumnezeu că bună era lumina”, fiind prezent aici primul tov („bun”). Astfel, de

26

Madeea Axinciuc, op.cit. 2008, p.136.
Paul Isaac Hershon, Genesis With a Talmudical Commentary, Samuel Bagster and Sons,
London, 1883, p.9.
28
Talmudul, ed.cit., p.82.
29
Maimonides, II.30, ed.cit., p.350.
27
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fiecare dată când Dumnezeu se uită către un element al creației și vede că este tov,
ne este clar că acesta are formă, este întreg, este finisat.30
Separarea cerurilor
În versetul 6, Dumnezeu creează întinderea dintre apele de sus și apele de
jos, întindere pe care o numește „ceruri”. Astfel, din nou are loc o separare, de data
aceasta în domeniul spațial, care se desfășoară în Ziua a Doua. Unele dintre
explicațiile talmudice ilustrează cuvântul șamaim ca fiind o alipire între șem și maim
(amplasarea apelor) sau eș și maim (foc și apă). (Hag., 12a) Astfel, pe fondul acestor
interpretări, se poate spune că, pentru a ajunge la forma lor completă, unele elemente
sunt separate, iar altele se întrepătrund. Talmudul remarcă faptul că există, în limba
ebraică, șapte cuvinte care se referă la „cer” 31. În pasajul de față, termenul folosit
este raqia care, spun rabinii, „este ceea ce suportă soarele, luna, stelele și
planetele”32, referindu-se astfel la galaxii. Același termen pentru „cer” va fi folosit și
în Gen. 1:14. Fiecare dintre cei șapte termeni denumește câte o funcție a cerului,
însă doar șamaim le include pe toate, tot așa și numirile lui Dumnezeu exprimă
atribute ale sale, însa doar numele pe care Moise îl primește pe Sinai îi cuprinde
esența.
Separarea Pământului
Prin adunarea apelor se separă uscatul, iar din rodul acestuia iau ființă alte
elemente, lucrurile fiind din ce în ce mai distincte și numeroase.
În sfera pluralității se poziționează lucrurile într-o ierarhie a lor, ierarhie
care va menține un bun mers al celor care sunt bune. Întreaga înșiruire a elementelor
pământului exemplifică la scara largă un ciclu al naturii, codul unui mod de
interacționare între elemente de la cele mai mari până la cele mai mărunte și invers.
Întreaga vegetație este însă produsă de pământ și nu de Dumnezeu în mod
direct.33 Pământul, un element deja conturat, format, primește porunca de a da mai

30

John H. Seilhamer, op.cit., p.88.
Vilon se referă la cerul care „se înfășoară în zori și se desfășoară seara” (Isaia 40:22).
Șehakim are în vedere imaginea cerului care trimite mană celor drepți. (Psalmul 78:23).
Zevul este „sediul Ierusalimului ceresc” (Isaia 69:15). Maon este locuința cetelor de îngeri
(Psalmul 42:8; Deuteronom 26:15). Mahon „conține rezervele de zăpadă, de grindină, de
rouă vătămătoare, de picuri rotunde, dăunătoare ierburilor; porțile sale sunt din flăcări”; (1
Regi 8:39). În aravot, spun rabinii, se află dreptatea, judecata, caritatea, domeniile vieții, ale
păcii, ale binecuvântării; acolo se află sufletele celor drepți, spiritele și sufletele care așteaptă
să fie create și roua cu ajutorul căreia, în viitor, Sfântul Unic (binecuvântat fie El!) va învia
morții. Acolo sălășluiesc ofanimii, serafimii, sfintele haiyot, îngerii care fac slujbe, tronul
slavei și Regele, Dumnezeul cel viu, sublim și slăvit, care se află deasupra lor...” (Psalmul
68:4). Cf. Talmudul, ed.cit., pp.78-79.
32
Ibidem, p.78.
33
John H. Seilhamer, op.cit., p.94.
31
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departe viață. Astfel, părți ale creației fac sa fie, dau viață altor părți distincte.
„Părțile întregului se deosebesc unele de altele, însă păstrând unitatea întregului.” 34
Nu mai este vorba de numire, separare sau coagulare, ci despre conlucrarea
pluralității spre a fi. Însă, pământul ca element al creației nu ar putea crea ceva ex
nihilo, ci ar putea doar produce viață din viața pe care el însuși a primit-o.
Luminătorii
Din domeniul lucrurilor mici se revine în domeniul lucrurilor mari. Ziua a
Patra poate fi înțeleasă ca un corespondent al Zilei Întâi, fiind mai degrabă o
extensie a acesteia din urmă. Se deslușește forma luminătorilor, care se deosebește
în funcție de însărcinarea pe care o primesc, fiind plasați pe întinderea cerului.
Creația din cea de-a patra zi stă în raport cu cele întâmplate în zilele anterioare.
Astfel, în primul rând, încadrarea sau poziționarea luminătorilor are loc în spațiul
întinderii, despre care primim informații în ziua a doua. Iar funcționalitatea lor este
dedicată uscatului, prevestit în ziua a treia.
La sfârșitul creației din Ziua a Patra separă din nou lumina de întuneric,
însă luminătorului cel mic, luminătorului cel mare și a stelelor, ei sunt mai degrabă
abundența cerului, cele care-l fac să fie plin.
Păsările și peștii
Ziua a Cincea se construiește și ea în urma detaliilor anterioare. Forma apelor
de jos primește viața ființelor acvatice, iar forma întinderii dintre ape, primește viața
ființelor zburătoare. Acestea sunt și primele forme animate, care primesc o primă
binecuvântare „Fiți roditori!”, care se referă la a da în continuare curs vieții. Față de
lucrurile create până acum și ființele create în Ziua a Cincea se stabilește o altfel de
diferențiere prin faptul că acestea din urmă sunt însuflețite, conțin în alcătuirea lor
nefeș și pentru că primesc binecuvântarea care are ca obiect perpetuarea, a da naștere
altor ființe însuflețite la rândul lor (care vor avea nefeș).35 Astfel, firmamentul și
apele de jos își primesc abundența.
Fiarele și omul
Uscatul, la rândul lui, primește viața ființelor adaptate mediului terestru.
Omul, spre deosebire de animalele câmpului, preia un cu totul alt statut, momentul
facerii lui, creează o notă distinctivă foarte bine accentuată în contrast cu facerea
celorlalte lucruri.
Dacă până acum textul a insistat asupra creației ca materie, creația a tot ceea
ce se vede și se cunoaște prin intermediul simțurilor, în momentul facerii omului,
naratorul îl descrie pe acesta prin prisma celor două atribute care depășesc zona
vizibilului. Chiar dacă, la o primă vedere, s-ar spune că acești doi termeni, țelem și
demut, se referă la o imagine vizuală, însemnătatea lor aici depășește acest
34
35

Madeea Axinciuc, op.cit. 2015, p.103.
John H. Seilhamer, op.cit., p.94.
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registru.36Aceste două elemente fac parte din constituția omului, arătându-se
prezente însă la nivel de intelect, conform lui Maimonide.
Așadar, intelectul trece în registrul invizibil, poziționat la nivel lăuntric,
conectându-l pe om cu lumea imaterială, cu inteligibilul.37
Chiar dacă și celelalte ființe animate primesc nefeș, parte imaterială,
diferența clară dintre om și celelalte elemente create se referă la intelect. Drept
pentru care, în același verset, este și mai bine nuanțată treapta ierarhică pe care este
poziționat omul față de celelalte lucruri, fiindu-i dat să stăpânească pământul și tot
ceea ce există pe pământ. Cu toate acestea, nici omul nu ar putea exista în absența
celorlalte elemente și nici restul creației nu ar fi completă fără om. Astfel, pornind
de la pământul cel lipsit de formă și gol, lucrurile prind formă și primesc utilitate
până când lumea devine un mediu prielnic pentru cel care urma să o stăpânească.
Superioritatea omului în interiorul ierarhiei multiplului se conturează și în contextul
microcosmosului și macrocosmosului. Singur, omul oglindește imaginea
cosmosului, el însuși devenind un microcosmos. 38
Următorul verset pune accent pe complementaritate – Dumnezeu creează
om: bărbat și femeie, însă vom vedea că în episodul următor accentul este pus pe o
distincție mult mai clară de gen, apropiind cititorul de povestea episodului 3.
Versetul 28 anunță a doua binecuvântare, de data aceasta mult mai amplă,
care va fi adresată omului. Pe lângă rodnicia pântecului, omului îi sunt date în
stăpânirea și predate toate cele care sunt pe pământ, în administrarea și spre folosința
lui. Astfel, celelalte lucruri îl pot cunoaște pe Dumnezeu prin om.
Ultimul verset al capitolului întâi, conclude prin expresia „și a văzut
Dumnezeu tot ceea ce făcuse și iată că erau foarte bune”. Aici apare cel de-al șaselea
tov, deci la momentul acesta tot ceea ce este făcut, este cu desăvârșire bun.
Primul verset al celui de-al doilea capitol începe ca o concluzie a celui
precedent. Acest verset stă în oglinda primului verset al primului capitol. Cerurile și
pământul și toate cele ale lor au fost făcute astfel.

36

Maimonide, I.3, ed.cit., p.23.
„... intelectul pe care Dumnezeu l-a revărsat înspre om și care reprezintă perfecțiunea ultimă
a acestuia este cel cu care a fost înzestrat Adam înaintea neascultării. De aceea s-a spus
despre el că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Din același motiv
Dumnezeu i s-a putut adresa și i-a dat porunci, după cum se spune: A dat apoi Domnul
Dumnezeu lui Adam poruncă […]”, Maimonide, I.2, apud Madeea Axinciuc, op.cit. 2008,
p.220.
37
Maimonide, I.4, ed.cit., p.27.
38
Maimonide, I.72. „Se poate face orice comparație pornind de la orice individ cu un
organism complet dintre animale, și totuși, nu ai auzit niciodată ca vreunul dintre cei vechi să
spună că măgarul sau calul ar fi o mică lume.“, Madeea Axinciuc, op.cit. 2008, p. 129.
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Șabatul
Ceea ce întregește întregul act cosmogonic, în cea de-a Șaptea Zi, este
odihna. Odată cu odihna vine și cea de-a treia binecuvântare adresată zilei cu
numărul șapte. Naratorul nu dezvăluie cuvintele cu care a fost ultima zi
binecuvântată, însă spre deosebire de toate celelalte lucruri ziua a șaptea nu este doar
binecuvântată, dar și sfințită. Astfel, apare pentru prima data termenul qadaș - „a
consacra”, „a dedica”, „a sfinți”. În ziua a șaptea nu mai are loc nici o separare sau
umplere, aceasta este ultima parte care întregește creația.39
2. Episodul poruncii

Versetul 5 revine la momentul celei de-a Treia Zile a creației. Acest al
doilea episod se concentrează asupra elementelor creației care vor fi direct afectate
în urma încălcării poruncii pe care omul o va primi. 40 Întoarcere în timp a firului
narativ, nu doar evidențiază aceste elemente, ci le și construiește o descriere mai
amănunțită.41 În acest chip, aflăm că alte elemente propice încolțirii ierbii sunt
ploaia și aburul care se ridică, lucruri care funcționează tot pe principiul
complementarității. Factorii importanți pe care naratorul îi are în vedere sunt în acest
verset sunt: iarba, ploaia, aburul și omul care nu exista încă, la momentul celei de-a
Treia Zile. Astfel, în interiorul mulțimii creaturilor, lucrurile funcționează ca într-un
organism. Chiar dacă sunt individualizate prin formă și conținut, nu există
posibilitatea detașării totale a unui lucru de toate celelalte care sunt.
Versetul 7, în continuarea acestui episod, revine asupra creării omului.
Verbul folosit în acest verset pentru a indica acțiunea Creatorului în a-l întocmi pe
om este yațar – „a face”/„a făuri”/„a produce”, verb „care subscrie regimul acțiunii
în genere, deci regimul existențelor pozitive, căci orice acțiune are drept rezultat o
existență pozitivă, raportându-se întotdeauna la ceva existent” 42.
Apar detalii cu privire la suflu în nări, suflare de viață, suflet viu. Spre
deosebire de primul episod în care accentul este pus pe asemănarea omului cu
Dumnezeu, de această dată accentul cade pe parte fizică și pe cea sufletească. Acest
pasaj, în contrast cu Gen. 1:26, explică faptul că omul a fost întocmit din țărâna
pământului și nu-l diferențiază pe acesta de celelalte ființe vii, decât printr-o
descriere amănunțită a întocmirii lui. Iar prin aceasta este încă o dată anticipat
rezultatul ulterior al încălcării poruncii, care va fi urmat de sentimentul continuu al
înțelegerii privației ca rău.
39

Maimonide, II.32, pp.359-360.
John H. Seilhamer, op.cit., p.97.
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Versetul 8 reduce atenția dintr-un plan larg într-un plan închis, imaginea de
fundal fusese construită în primul episod, acum atenția este îndreptată asupra unui
detaliu al creației care, astfel decupat, primește o anumită importanță. Grădina Eden,
devine astfel un loc special în ierarhia multiplului, așezată la răsărit, pe suprafața
rodnică a pământului.
Versetul 9 aduce într-un prim plan și mai detaliat, alți doi factori importanți
în interiorul narațiunii, pomul vieții și pomul cunoașterii binelui și răului, după care
ni se face o descriere minuțioasă a hărții care conturează Edenul. Autorul acordă o
mare atenție descrierii amănunțite a grădinii Edenului, având în vedere abundența și
bogăția locului. Pe parcursul versetelor 10-14, se descriu amănunțit poziționarea
râurilor și prezența pietrelor prețioase, elemente despre care nu se vorbește inițial în
interiorul creației.
Versetul 15 apare în oglinda versetului 5. De la momentul în care „nu era
om să lucreze pământul” până la momentul în care omul este așezat în Eden ca „să
lucreze pământul și să-l păzească”. Altă oglindire, privită dintr-un unghi mai
îndepărtat se poate observa, după cum am văzut, între primul episod care descrie
facerea omului și al doilea episod. Primul are în vedere partea nevăzută din om
(Gen. 1:26), fără să se refere la forma fizică de care se va ocupa, însă, acest al doilea
episod (Gen. 2:7).
Următorul act surprinde prima adresare directă a Creatorului către o parte al
creației sale care este capabil de pricepere, dar și de comunicare. „Căci poruncile nu
se dau animalelor și ființelor lipsite de intelect. Prin intelect se distinge între adevăr
și fals și acesta [intelectul] era perfect și nevătămat, întreg în Adam.“ 43
Astfel, versetele 15 și 16 cuprind porunca dată omului, care se interpune în
descrierea cadrului restrâns pornit de la versetul 5, folosindu-se de elementele asupra
cărora atenția naratorului se întoarce. Acesta reprezintă momentul de maximă
importanță al episodului, moment în care proximitatea dintre Creator și un element
al creației se intensifică profund.44
Versetul 19 revine la facerea ființelor terestre și surprinde capacitatea
omului de a numi animalele, acțiune pe care doar Dumnezeu o face de-a lungul
primului capitol atunci când elementele creației iau ființă. În lumea iudaică, numele
au o importanță aparte, iar rostirea lor indică esență celui care poartă numele. Astfel,
rangul omului în ierarhia celor multe este bine conturat și în acest pasaj.
Următorul verset revine la motivul complementarității. Trupul omului
(adam) își primește forma din pământ (adamah), iar goliciunea lui se resimte la
nivelul nepotrivirii cu vreuna dintre celelalte ființe ale creației. Pentru a umple
această lipsă se decurge tot la principiul separator (desprinderea coastei) prin care și
43
44

Maimonide, I.2, apud Madeea Axinciuc, op.cit. 2008, p.220.
Madeea Axinciuc, op.cit. 2008, p.208.
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trupul femeii prinde formă și prin cel al diferențierii iș (soț) – ișah (soție). În felul
acesta, Hava, pe care tot Adam o numește, umple lipsa acestuia din urmă.
Ultimul verset al capitolului va deschide și el cadrul celui de-al treilea
episod, oglindind versetul 7 din capitolul următor.
3.Episodul încălcării poruncii

Șarpele, noul personaj apărut brusc în poveste, se diferențiază de celelalte
fiare ale pământului prin viclenie, însă termenul ebraic (arum) indică mai degrabă
valențele pozitive ale cuvântului - înțelepciune și istețime. 45 Elementele creației, la
acest moment, sunt deja conturate, desăvârșite, bune (tov). Personajul șarpelui din
capitolul 3 se diferențiază de celelalte, nu prin același principu al separației care
avea ca rezultat complementaritate, ci printr-o diferențiere în rang, drept pentru care
este prezentat individual în acest moment al narațiunii. Șarpele le întrece în iscusință
pe toate celelalte fiare și este capabil să i se adreseze omului, ba chiar să-i schimbe
percepția cu privire la cele spuse de Dumnezeu.
În iudaism s-a dezvoltat teoria conform căreia șarpele este simbol pentru
Yetzer Ha’ra – „impuls rău/spre rău“, „înclinație rea/spre rău“ sau „imaginație“,
„fantezie“, „fantasme“ 46, care îndepărtează pe om de Dumnezeu. 47
În această primă parte a episodului, se coagulează și primul dialog între
două dintre personaje - șarpele și femeia. De aici încolo lucrurile iau o altfel de
întorsătură. Momentul apariției șarpelui, deja prevestește o schimbare abruptă de
peisaj.
Versetele 2 și 3 sunt în oglinda versetelor 16 și 17 ale capitolului anterior.
Elementul care apare în plus în reformularea poruncii de către femeie este acel „nici
sa nu-l atingeți”. Iar răspunsul șarpelui vine ca o reasigurare a formulării femeii,
plasându-se într-o poziție antitetică față de poruncă din capitolul 2: „sigur vei muri”
vs. „cu siguranță nu veți muri”.
Versetul 6 descoperă șirul gândurilor și ulterior al acțiunilor Havei care vin
ca un singur val progresiv – văz, gând, faptă. Expresia „a văzut ca era bun” apare de
șapte ori în momentul creației, fiindu-i atribuită lui Dumnezeu, care se uită și vede
că lucrurile făcute, lucrurile care au prins o formă, care sunt deslușite, sunt bune.
În felul acesta va privi femeia fructul, observându-i astfel calitățile. După
cele două fraze pe care șarpele i le adresează, aceasta se uită spre rodul copacului și
„vede că e bun”. Noua teorie propusă de șarpe, va produce în scurt timp
45
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dezechilibru în interiorul creației, ideea în sine fiind contrară poruncii. Nimic din
mulțimea creaturilor nu a putut fi pus sub umbra îndoielii, însă ceea ce a venit după,
sub formă de cuvânt nematerializat a fost pus la îndoială în mintea femeii. Astfel
după ce consumă fructul și îl împarte cu soțul său, primul lucru pe care amândoi îl
observă este goliciunea de care le este rușine, stabilind acest fapt ca fiind rău.
Existența răului însă, ridică niște probleme în contextul în care toate câte sunt, sunt
bune.
Dacă verbul yatzar („a face”) are în vedere existența pozitivă, verbul bara
(„a crea”) se referă la creația ex nihilo, astfel încât „privite în ceea ce sunt, lucrurile
stau sub semnul facerii, privite în ceea ce nu sunt, ele stau sub semnul creației.” 48
Astfel, din punct de vedere ontologic, răul nu există, însă omul îl identifică pe acesta
în privație și ca urmare în materie, aceasta din urmă stând sub semnul privației.
Versetul 7 este prezis, după cum am văzut, de ultimul verset al capitolului 2.
În 2:25, nu exista rușinea, însă ea era prevestită, pentru că în 3:7, deși nu mai apare
cuvântul rușine, sunt prezentate reacții sau acțiuni fondate pe sentimentul rușinii. Iar
acest sentiment implică un anume grad ridicat de conștientizare a propriei persoane.
„Am auzit vocea Ta în grădină și m-am temut căci eram gol și m-am ascuns.”(Gen.
3:10)
Versetul 8 accentuează momentul de ruptură în comunicarea om –
Dumnezeu. Nu este în niciun caz vorba despre neștiința lui Dumnezeu în ceea ce
privește localizarea omului, ci despre semnalarea relocalizării omului, după
momentul încălcării poruncii. „Unde ești?” (Gen. 3:9) Omul nu mai este la locul lui,
nu-și mai găsește locul în ierarhia celor multe, pentru că de acum o percepe printr-o
altă prismă.
Acest episod reprezintă un moment de răspântie, naratorul face o clară
distincție între momentul precedent și cel antecedent încălcării poruncii. În primul
rând sunt afectate relațiile dintre personaje, apoi este schimbat cadrul și nu în ultimul
rând toate aceste diferențe au în vedere starea interioară a omului. Dacă omul va
percepe privația ca rău, și prin urmare, materia ca sursă a răului, atunci moartea
trupului va deveni relevantă, intuind în aceasta din urmă cel mai mare rău.
Apropiindu-se de materie și depărtându-se de starea în care intelectul îi era nealterat,
percepția omului devine una diformă.49
Încă un element care accentuează înclinația omului spre partea sa materială
este învelitoarea pe care și-o țese pentru a-și ascunde goliciunea. „[...] erau goi și au
cusut frunze de smochin și și-au făcut învelitoare.”(Gen. 3:7)
48

„Prin urmare, creația nu presupune doar scoaterea din neant, ci și privația, odată lucrul
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Dacă până acum lucrurile erau sau nu erau, pe principiul adevăr/fals, erau
bune în contextul în care erau și rele în contextul în care nu erau, de acum „se trece
de la cunoașterea necesară la cunoașterea opiniilor probabile, de la adevăr și fals la
bine și rău.”50
Omul înțelege printr-o altă prismă ierarhia lucrurilor. Această nouă
percepție îl poziționează într-un fel de falsă singularitate; ceea ce îl deosebea de
celelalte lucruri era zona intelectivă, asemănarea lui cu Dumnezeu, însă poziționarea
sa era una de interiorizare în cadrul multiplului. Omul devine conștient de propria
persoană și de propriile-i preferințe. În felul acesta, el se depărtează cu fiecare pas de
voința divină, iar imaginea răului devine din ce în ce mai prezentă, după cum vom
vedea și în următorul episod. În același timp, această percepție asupra lumii în care
se află creează dizarmonie între om și divinitate, între om și restul creației, între om
și om, între om și el însuși.
Începând cu versetul 10, lucrurile escaladează foarte rapid. Încă din versetul
6 apare prima urmare a încălcării poruncii, și anume rușinea, apoi apare teama, după
care dezvinovățirea, disculparea, justificarea. Șirul învinuirii merge până la primul
personaj prezentat în capitolul 3. Iar versetul 12 se oglindește cu, fiind exprimat, în
ambele cazuri, felul în care bărbatul se raportează la soția sa: „În sfârșit, os din osul
meu și carne din carnea mea este aceasta, se va numi femeie căci din bărbat a fost
luată.”(Gen. 2:23) Vs. „Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, ea mi-a dat din
pom și am mâncat.”(Gen. 3:12).
De la versetul 14 începe șirul blestemelor, care se încheie la versetul 19.
Echilibrul este stricat, de acum lumea va funcționa și sub pecetea blestemului, nu
doar a binecuvântării. Blestemul atribuit omului vizează ceea ce îi fusese dat în
stăpânire – de acum pământul nu va mai da numai sămânță și rod, ci va produce
simultan cu acestea spini și ciulini.51 Astfel, însuși modul de funcționare al
elementelor multiplului va avea întipărite ambele fațete ale monedei dualismului.
Blestemul atribuit femeii are în vedere transmiterea vieții mai departe, întreg actul
procreerii va fi înscris cu însemnele plăcerii pe-o parte și cu ale durerii pe cealaltă
parte. Cât despre blestemul șarpelui, acesta accentuează problema dizarmoniei pe
care acesta o creează, existând întotdeauna împotrivire între el și celelalte fiare ale
pământului, între el și om. Având în vedere yetzer ha’ra în acest context, vom
înțelege împotrivirea la un nivel lăuntric, lipsa armoniei care pornește dinăuntru se
extinde și către afară.
În versetul 20 se concretizează o nuanță a stăpânirii omului asupra femeii,
prin faptul că îi dă nume. „Și a numit-o omul pe soția sa Hava...”(Gen 3:20) Versetul
22 surprinde monologul Creatorului, care pare să îndreptățească discursul anterior
50
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al șarpelui. Omul devine într-adevăr ca Dumnezeu, cunoscător al binelui și al răului,
însă necunoscător al esenței lucrurilor, drept pentru care percepția lui va fi de acum
una distorsionată care îl va îndepărta atât de Creator cât și de creație. Omul, fiind
atras în zona binelui și a răului (frumosului și a urâtului) 52 nu va putea construi o
ierarhie autentică prin prisma căreia să perceapă existența. „Urâtul și frumosul există
în opiniile probabile și nu în lucrurile inteligibile.” 53
Acest episod se încheie cu alungarea, omului din Eden, aceasta fiind ultima
repercusiune directă a încălcării.
4.Viața de după Eden

Al patrulea capitol se deschide cu împlinirea binecuvântării pe care omul și
soția lui o primesc în timpul actului Creator. „Fiți roditori și înmulțiți-vă și umpleți
pământul...”(Gen. 1:28) Iar din actul procreării se nasc cei doi fii – Cain și Hebel,
însă lucrurile se întâmplă de acum în afara spațiului edenic.
Cain este lucrător al pământului, la fel ca tatăl său, iar Hebel păzitor de oi.
Autori ca John Seilhamer sunt de părere că așa cum mute alte elemente plasate în
text sunt indicii care anticipează evenimentele următoare, și acest pasaj al darului
adus de Hebel, poate prevesti aducerea jertfelor la Templu de mai târziu.
Următoarea jertfă animală amplasată în textul ebraic este cea a lui Iaacov (Gen.
31:54), apoi jertfa de Paști (Exod 12:27), prima jertfă adusă în tabernacol (Exod
29:14) și așa mai departe.54 Cu toate acestea, pasajul nu dezvăluie detaliile care ar
putea să creeze în mintea cititorului arderea jertfei pe un altar,55 putem presupune
lucrul acesta doar prin prisma evenimentelor viitoare. În privința cultului sacrificial
Maimonide este destul de împotrivitor. 56 Filosoful este de părere că influența
popoarelor din jur și-a spus cuvântul în contextul acesta.57
Problema lui Cain, spre deosebire de cea a părinților lui, este adusă într-un
plan mult mai bine concretizat și mai accentuat. Sentimentele pe care părinții lui le
trăiesc după încălcarea poruncii sunt rușinea și vina, la Cain lucrurile se intensifică,
fiind stăpânit de gelozie și furie: „De ce te-ai înfuriat și de ce ți s-a posomorât

52

Maimonide, I.2, apud Madeea Axinciuc, op.cit. 2008, p.133.
Ibidem.
54
John H. Seilhamer, op.cit., p.116.
55
Maimonide, The Guided of the Perplexed, III.32, apud Israel Drazin, An Unusual
Interpretation of Cain and Abel’s Sacrifice, în „Thoughts”, 22 iunie 2014.
http://booksnthoughts.com/an-unusual-interpretation-of-cain-and-abels-sacrifice/
56
Maimonide, The Guide of the Perplexed, III.32, apud Ibidem.
57
Maimonide, The Guide of the Perplexed, III.32, tr. de Friedländer, disponibilă pe
http://www.sacred-texts.com/jud/gfp/gfp168.htm. Ultima accesare: 2.06.2017.
53
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fața?”(Gen. 4:6). Iar aceste stări interioare izbucnesc sau au ca rod fapte extrem de
violente.
Episodul în discuție accentuează perpetuarea stării decadente a om după
ieșirea din Eden, care pare să-i afecteze relația cu Dumnezeu, cu ceea ce îl
înconjoară, adică celelalte elemente ale multiplului, ba chiar și cu sine. Versetele
cinci și șase surprind o întoarcere a lui Cain spre sine, o frustrarea rezultată din
percepția distorsionată asupra lucrurilor care se perpetuează odată cu numărul
descendenților. Iar acest fapt generează în el un simțământ al geloziei și al furie.
„...și Cain s-a înfuriat foarte tare și i s-a posomorât fața.”(Gen. 4:5) Sentimentul
geloziei se naște în urma comparației pe care Cain o face cu privire la jertfa sa și
jertfa fratelui său. „Numai surprinse în ierarhia lor, adică relativ, unele față de altele,
își dau la iveală imperfecțiunea, nedesăvârșirea.”58
Versetul 7 punctează foarte clar problema dualității. Zona creației este
pecetluită prin om de rodul binelui și de rodul al răului. La fel cum pământul va da
simultan sămânță și ciulini, sămânța fiind pârga rodului, iar ciulinii vor avea ca rod
spinii, tot așa vor rodi și binele concomitent cu răul. „Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi
binele, moartea şi răul.” (Deuteronom 30:14). „Iau azi cerul şi pământul martori
împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul.
Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta.” (Deuteronom 30:19)
Avertismentul lui Dumnezeu pentru Cain nu reușește să schimbe
intensitatea stărilor sale dezvoltate în zona afectului. Astfel, Cain se îndepărtează
starea de starea de înțelegerea a voințe divine prin apropierea sa de lumea sensibilă
și în același timp se îndepărtează și de celelalte elemente ale multiplului prin această
individualizare puternică.
Rodul gândului este fapta, Cain ucigându-l pe Hebel, iar în continuare
acțiunea se desfășoară în oglindă cu episodul anterior al încălcării poruncii. Ca
urmare a faptei vine, prin înlănțuire, blestemul. Însă de această dată, omul este
blestemat de către un alt element al creației. Dacă în primă fază pământul este
blestemat din cauza omului, acum omul este blestemat de pământ. „...blestemat ești
tu de pământul care și-a deschis gura să ia sângele fratelui tău din mâna ta.”(Gen.
4:11). Și încă o dată este accentuată starea dizarmonioasă din planul creației.
În urma pedepsei și în urma primirii semnului protector pe care Cain îl
primește, acesta părăsește locul în care se afla, pleacă „de la fața lui
Dumnezeu”(Gen. 4:16). Acest fapt oglindește părăsirea grădinii Edenului din
episodul anterior, la fel cum prima relatare după acest eveniment este actul
procreerii. Astfel, după fiecare sfârșit urmează un nou început, pus însă sub semnul
aceluiași tipar.
58

Madeea Axinciuc, op.cit. 2008, p.136.
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Dacă privim acest episod prin prisma luptei interioare a primului om, luptă
care se declanșează în urma părăsirii Edenului, observăm cum o scindare lăuntrică
are loc, cum ceva în interior moare și altceva este orbit de gelozie și furie, acestea
din urmă fiind rezultatele unei individualizări nocive. Din momentul acesta omul se
interiorizează din ce în ce mai mult și pierde legătura armonioasă cu celelalte, fiind
orbit de ignoranță. „Orice ignorant își imaginează că întregul univers nu există decât
pentru propria persoană, ca și cum n-ar mai exista altă ființă în afara lui.”59
Versetele 17 și 18 ale capitolului 4 continuă genealogia lui Cain până la
Lameh. Iar acesta din urmă întărește același principiu al decăderii până la răzbunare.
„Căci de șapte ori va fi răzbunat Cain și Lemeh de șaptezeci și șapte de ori.” (Gen.
4:24).
5.Episodul genealogiei

Ultimul episod se află în sfera genealogiei, trasând descendența fiilor lui
Adam până la Noah. Iar motivele permanent indicate de-a lungul întregului capitol
sunt viața și moartea ca reprezentante ale binelui suprem și ale răului suprem în
percepția omului. Astfel, iminența morții trupului provoacă în om un sentiment
profund de teamă; teamă pentru propria persoana, teama ca ceva din afara ar putea
afecta ceva dinăuntru. În felul acesta se creează discrepanța dintre înauntru și afară,
dincoace și dincolo și este declanșat instinctul de supraviețuire care învăluie și mai
adânc claritatea capacității intelective deja afectate.
Versetul 3 al capitolului dezvăluie momentul nașterii celui de-al treilea fiu
al lui Adam, Șet. „Și a trăit Adam o sută treizeci de ani și a născut [un fiu] în
asemănarea sa, precum chipul său și i-a pus numele Șet.” Spre deosebire de
versetele în care este anunțată nașterea primilor doi fii, versetul de față îl reflectă pe
cel din Gen. 1:26: Să facem om în chipul nostru, după asemănarea noastră. Aceste
este detaliul în baza căruia Maimonide își construiește interpretarea singurului și
adevăratului fiu al lui Adam.60 Cei care vor mai veni, vor fi de asemenea descendenți
pe linia lui Șet, nicidecum a lui Cain.
6.Concluzii
Lucrurile pornesc rând pe rând prin capacitatea creatoare a Dumnezeului Unu și ajung să fie în totalitatea lor foarte bune la sfârșitul creației. Chiar dacă toate
lucrurile sunt bune în contextul în care sunt, ele sunt așezate într-o ierarhie care
desemnează ordinea în mijlocul celor multe. Iar din Geneza 1-5 putem deduce faptul
59
60

Maimonide, apud Ibidem, p.137.
Maimonide, II.30, ed.cit., p.357.
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că partea celor multe care primește un loc aparte în interiorul ierarhiei este omul,
fiindu-i dat în stăpânire pământul.
Din cauza aplecării omului înspre un sine care se poziționează în zona
simțurilor, are de suferit întreg pământul care-i fusese dat în stăpânire. Omul, prin
încălcarea poruncii aduce dezechilibru în interiorul lumii sale și nemaiînțelegând
ierarhia divină a lucrurilor va propune o alta, nearmonioasă. Iar din moment ce
intelectul omului este alterat, capacitatea sa de percepție este distorsionată, în
consecință, la fel va fi și capacitatea sa de conducere și stăpânire. Astfel, omul se va
alipi de percepția rezultată din simțuri și se va îndepărta de cea care ar proveni prin
prisma intelectului, iar „orice lucru perceput prin simțuri este întotdeauna material,
fiind corp sau într-un corp”61. Odată cu lumina neclară prin care le vede pe celelalte,
omul naște prin greșeala sa repercursiuni directe asupra lor; o altă urmare a încălcării
se oglindește în blestem, iar acesta din urmă pune amprenta dimensiunii duale
(bine/rău) chiar și în alcătuirea elementelor pământului. (Gen. 3:17-19).
Dacă prisma omului este încețoșată de vălul binelui și al răului (frumosului
și urâtului), privindu-se chiar și pe sine, el va găsi același dualism în permanență
prezent, dualism sub semnul căruia el însuși va fi un izvor al frumosului și al
urâtului. Iar imaginația, încă un element care îl distinge pe om de celelalte, va
funcționa sub același aspect al dualității.
Reapropierea de zona inteligibilă ar necesita o reconstituire a ierarhiei
divine, care s-ar putea materializa doar printr-o înțelegere și o vedere clară,
neîmpânzită și nealterată de zona afectului.

61

Al-Kindī, Despre filosofia primă, Ediție bilingvă, Polirom, Iași, 2017, p.47.
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I.

1 אשית
ִׁ בְּ ֵר

Traducere (Geneza 1-5)

Geneza 1

 אֵ ת הַ ָּשמַ יִׁ ם,ֹלהים
ִׁ ֱאשית בָּ ָּרא א
ִׁ א בְּ ֵר
:ָארץ
ֶ ָּוְּ אֵ ת ה

1. La început, a creat62 Dumnezeu 63
cerurile64 și pământul.

פְּ נֵי ְּתהוֹם-ָארץ הָּ יְּ תָּ ה תֹהּו וָּ בֹהּו וְּ ח ֶֹשְך עַ ל
ֶ ָּב וְּ ה
:פְּ נֵי הַ מָּ יִׁ ם-ֹלהים ְּמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל
ִׁ ֱוְּ רּוחַ א

2. Și65 pământul era lipsit de formă 66
și gol67 și întuneric era pe suprafața
adâncului
și
Duhul68
Lui
69
Dumnezeu plutea pe deasupra
apelor.

:אוֹר-יְּהי
ִׁ ַיְּהי אוֹר ו
ִׁ ֹלהים
ִׁ ֱג וַ יֹאמֶ ר א

3. Și a spus Dumnezeu: Să fie lumină!
Și a fost lumină.

ֹלהים
ִׁ ֱטוֹב וַ יַבְּ ֵדל א-הָּ אוֹר כִׁ י-ֹלהים אֶ ת
ִׁ ֱד וַ י ְַּרא א
:בֵ ין הָּ אוֹר ּובֵ ין הַ ח ֶֹשְך

4. Și a văzut Dumnezeu că bună era
lumina și a separat70 Dumnezeu
lumina de întuneric71.

ֹלהים לָּאוֹר יוֹם וְּ ַלח ֶֹשְך ָּק ָּרא לָּיְּ לָּה
ִׁ ֱה וַ יִׁ ְּק ָּרא א
} {פ:ב ֶֹקר יוֹם אֶ חָּ ד-יְּהי
ִׁ ַעֶ ֶרב ו-יְּהי
ִׁ ַו

5. Și a numit 72 Dumnezeu lumina zi și
întunericul noapte și a fost o seara
și a fost o dimineață: ziua întâi.

62

În limba ebraică bara, „a crea”. Termenul trimite la neființă, ceea ce înseamnă că
Dumnezeu a scos din neant, ex nihilo. Vezi Madeea Axinciuc, op.cit. 2008, p.135.
63
În limba ebraică Elohim. Termenul poate desemna: „Dumnezeu”, „Dumne(zei)”, „fapturi
divine”, „îngeri”.
64
Substantivul șamaim este defectiv de singular, având o formă de dual care, de obicei, se
traduce în română prin ,,cer” sau ,,ceruri”
65
În limba română conjuncția waw prin „și”. În ebraica biblică și în textul de față apare
construcția gramaticală waw consecutiv sau conversiv care creează o legătură puternică între
acțiuni și sugerează amplificarea a lor. Deși apare foarte des, am ales să păstrez prezența lui
în traducere prin conjuncția „și”.
66
Alte sensuri ale lui tohu: „dezordine”, „ireal”, „gol”. Vezi F. Brown, S. Driver, C Briggs,
The Brown, Driver, Briggs Hebrew and English lexicon: with an appendix containing the
Biblical Aramaic: coded with the numbering system from Strong's Exhaustive concordance
of the Bible, Peabody, Hendrickson, Massachusetts, 2014, p.1062.
67
În ebraică tohu va’bohu reprezintă un joc de cuvinte.
68
Alte sensuri ale lui ruah: „vânt”, „adiere”, „suflare”, „minte”, „spirit”.
69
Lit.: „a pluti în aer”, „a plana”.
70
Alte sensuri ale lui badal: „a despărți”, „a divide”, „a împărți”.
71
Lit.: „între lumină și între întuneric”.
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יהי
ִׁ ִׁיְּהי ָּר ִׁקיעַ בְּ תוְֹך הַ מָּ יִׁם ו
ִׁ ֹלהים
ִׁ ֱו וַ יֹאמֶ ר א
:מַ בְּ ִׁדיל בֵ ין מַ יִׁ ם לָּמָּ יִׁם

6. Și a spus Dumnezeu: Să fie o
întindere73 între ape74 și au fost
separate apele75!

הָּ ָּר ִׁקיעַ וַ יַבְּ ֵדל בֵ ין הַ מַ יִׁם-ֹלהים אֶ ת
ִׁ ֱז וַ ַיעַ ׂש א
אֲ ֶשר ִׁמ ַתחַ ת ל ָָּּר ִׁקיעַ ּובֵ ין הַ מַ יִׁ ם אֲ ֶשר מֵ עַ ל
:כֵן-יְּהי
ִׁ ַל ָָּּר ִׁקיעַ ; ו

7. Și a făcut Dumnezeu întinderea și a
separat apele care erau dedesubtul
întinderii de apele care erau
deasupra întinderii; și așa a fost.

-יְּהי
ִׁ ַעֶ ֶרב ו-יְּהי
ִׁ ַֹלהים ל ָָּּר ִׁקיעַ ָּשמָּ יִׁ ם ו
ִׁ ֱח וַ יִׁ ְּק ָּרא א
} {פ:ב ֶֹקר יוֹם ֵשנִׁי

8. Și a numit Dumnezeu întinderea
ceruri și a fost o seară și a fost o
dimineață: ziua a doua.

ֹלהים יִׁ ָּקוּו הַ מַ יִׁ ם ִׁמ ַתחַ ת הַ ָּשמַ יִׁם
ִׁ ֱט וַ יֹאמֶ ר א
:כֵן-יְּהי
ִׁ ַמָּ קוֹם אֶ חָּ ד וְּ תֵ ָּראֶ ה הַ יַבָּ ָּשה ו-אֶ ל

9. Și a spus Dumnezeu: Să se adune
apele de sub cer într-un loc și să se
vadă uscatul! Și așa a fost.

ּולְּמ ְּקוֵה הַ מַ יִׁ ם
ִׁ
ֹלהים ַליַבָּ ָּשה אֶ ֶרץ
ִׁ ֱי וַ יִׁ ְּק ָּרא א
:טוֹב-ֹלהים כִׁ י
ִׁ ֱָּק ָּרא י ִַׁמים וַ י ְַּרא א

10. Și a numit Dumnezeu uscatul
pământ și strângerea de ape a
numit-o mare și a văzut Dumnezeu
că sunt bune.

ָארץ ֶד ֶשא עֵ ֶׂשב
ֶ ָֹּלהים ַת ְּד ֵשא ה
ִׁ ֱיא וַ יֹאמֶ ר א
ב ֹו-מַ זְּ ִׁריעַ זֶ ַרע עֵ ץ פְּ ִׁרי ע ֶֹׂשה פְּ ִׁרי לְּ ִׁמינ ֹו אֲ ֶשר זַ ְּרע ֹו
:כֵן-ָארץ; וַ יְּ ִׁהי
ֶ ָּה-עַ ל

11. Și a spus Dumnezeu: să-ncolțească
pământul iarbă, verdeață care dă
sămânță, pom care dă rod după
soiul lui, a cărui sămânță este în el
pe pământ! Și așa a fost.

ָארץ ֶדשֶ א עֵ ֶׂשב מַ זְּ ִׁריעַ זֶ ַרע לְּ ִׁמינֵהּו
ֶ ָּיב וַ תוֹצֵ א ה
ב ֹו לְּ ִׁמינֵהּו; וַ י ְַּרא-פְּ ִׁרי אֲ ֶשר זַ ְּרע ֹו-וְּ עֵ ץ ע ֶֹׂשה
:טוֹב-ֹלהים כִׁ י
ִׁ ֱא

12. Și a dat pământul iarbă, verdeață
care dă sămânță și pom care dă rod
după soiul lui și a văzut Dumnezeu
că sunt bune.

} {פ:ישי
ִׁ ִׁב ֶֹקר יוֹם ְּשל-יְּהי
ִׁ ַעֶ ֶרב ו-יְּהי
ִׁ ַיג ו

13. Și a fost o seară și a fost o
dimineață: ziua a treia.

72

Alte sensuri ale lui qara: „a chema”, „a striga”, „a proclama”.
Sau: „firmament”, „suprafață extinsă”.
74
Subst. maim, la fel ca șamaim, este defectiv de sg.; se traduce în limba ro. cu ,,apă” sau
,,ape”.
75
Lit.: „și a fost separare între ape de ape”.
73
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יְּהי ְּמ ֹארֹת בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ ָּשמַ יִׁ ם
ִׁ ֹלהים
ִׁ ֱיד וַ יֹאמֶ ר א
לְּהַ בְּ ִׁדיל בֵ ין הַ יוֹם ּובֵ ין ַהלָּיְּ לָּה וְּ הָּ יּו לְּ אֹתֹ ת
:ּולְּ מ ֹוע ֲִׁדים ּולְּ י ִָּׁמים וְּ ָּשנִׁים

14. Și a spus Dumnezeu: Să fie
luminători pe întinderea cerului
care să despartă ziua de noapte și
ei să fie semne pentru anotimpuri76
și pentru zile și pentru ani.

-טו וְּ הָּ יּו לִׁ ְּמא ֹורֹת בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ ָּשמַ יִׁ ם לְּהָּ ִׁאיר עַ ל
:כֵ ן-יְּהי
ִׁ ַָארץ ו
ֶ ָּה

15. Și ei să înceapă să dea din
întinderea cerului lumină pe
pământ77! Și așa a fost.

- ְּשנֵי הַ ְּמ ֹארֹת הַ גְּ דֹלִׁ ים אֶ ת-ֹלהים אֶ ת
ִׁ ֱטז וַ יַעַ ׂש א
הַ מָּ אוֹר-הַ מָּ אוֹר הַ ָּגדֹל לְּ מֶ ְּמ ֶשלֶת הַ יוֹם וְּ אֶ ת
:הַ ָּקטֹן לְּ מֶ ְּמ ֶשלֶת הַ לַיְּ לָּה וְּ אֵ ת הַ כוֹכָּ בִׁ ים

16. Și a făcut Dumnezeu doi
luminători mari, pe luminătorul cel
mare să stăpânească ziua și pe
luminătorul cel mic să stăpânească
noaptea și stelele.

ֹלהים בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ ָּשמָּ יִׁ ם לְּהָּ ִׁאיר
ִׁ ֱיז וַ יִׁ ֵתן אֹתָּ ם א
:ָארץ
ֶ ָּה-עַ ל

17. Și i-a pus78 Dumnezeu pe
întinderea cerului să lumineze
pământul,

יח וְּ לִׁ ְּמשֹל בַ יוֹם ּובַ לַיְּ לָּה ּולְּהַ בְּ ִׁדיל בֵ ין הָּ אוֹר ּובֵ ין
:טוֹב-ֹלהים כִׁ י
ִׁ ֱהַ ח ֶֹשְך וַ י ְַּרא א

18. și să stăpânească ziua și noaptea și
să separe lumina de întuneric și a
văzut Dumnezeu că sunt bune.

} {פ:ב ֶֹקר יוֹם ְּרבִׁ יעִׁ י-יְּהי
ִׁ ַעֶ ֶרב ו-יְּהי
ִׁ ַיט ו

19. Și a fost o seară și a fost o
dimineață: ziua a patra.

ֹלהים יִׁ ְּש ְּרצּו הַ מַ יִׁ ם ֶש ֶרץ נֶפֶ ש חַ יָּה
ִׁ ֱכ וַ יֹאמֶ ר א
:פְּ נֵי ְּר ִׁקיעַ הַ ָּשמָּ יִׁם-ָארץ עַ ל
ֶ ָּה-וְּ עוֹף יְּ עוֹפֵ ף עַ ל

20. Și a spus Dumnezeu: Să abunde
apele de ființe79 vii și pasărea să
zboare pe deasupra pământului, pe
fața întinderii cerului.

הַ ַתנִׁינִׁם הַ גְּ דֹלִׁ ים וְּ אֵ ת-ֹלהים אֶ ת
ִׁ ֱכא וַ יִׁ בְּ ָּרא א
נֶפֶ ש הַ חַ יָּה הָּ רֹמֶ ֶׂשת אֲ ֶשר ָּש ְּרצּו הַ מַ יִׁ ם-כָּל
ֹלהים
ִׁ ֱעוֹף כָּ נָּף לְּ ִׁמינֵהּו וַ י ְַּרא א-לְּ ִׁמינֵהֶ ם וְּ אֵ ת כָּל
:טוֹב-כִׁ י

21. Și a creat Dumnezeu peștii cei mari
și toate viețuitoarele80 ce se mișcă,
ce abundă în mare după soiul lor și

76

Lit.: „sezoane”, „perioade de timp”, „sărbători”.
Lit.: „și fie ca ei să producă din întinderea cerului lumină peste pământ”.
78
Lit.: „i-a dat”.
79
Alte sensuri pentru nefeș: „suflet”, „viețuitoare”, „sine”, „persoană”, „dorință”, „emoție”,
„pasiune”. Vezi F. Brown, S. Driver, C Briggs, op.cit., p. 657.
80
Același termen, nefeș.
77
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toate păsările înaripate după soiul
lor și a văzut Dumnezeu că sunt
bune.

ּומלְּ אּו
ִׁ ֹלהים לֵאמֹר פְּ רּו ְּּורבּו
ִׁ ֱכב וַ יְּ בָּ ֶרְך אֹתָּ ם א
:ָארץ
ֶ ָּהַ מַ יִׁ ם בַ י ִַׁמים וְּ הָּ עוֹף יִׁ ֶרב ב-אֶ ת

22. Și le-a binecuvântat Dumnezeu
spunând: Fiți roditori și înmulțițivă și umpleți apele mărilor81 și
pasărea să se-nmulțească pe
pământ.

} {פ:ישי
ִׁ ב ֶֹקר יוֹם חֲ ִׁמ-יְּהי
ִׁ ַעֶ ֶרב ו-יְּהי
ִׁ ַכג ו

23. Și a fost o seară și a fost o
dimineață: ziua a cincea.

ָארץ נֶפֶ ש חַ יָּה לְּ ִׁמינָּּה
ֶ ָֹּלהים תוֹצֵ א ה
ִׁ ֱכד וַ יֹאמֶ ר א
:כֵ ן-יְּהי
ִׁ ַאֶ ֶרץ לְּ ִׁמינָּּה ו-בְּ הֵ מָּ ה וָּ ֶרמֶ ׂש וְּ חַ יְּ ת ֹו

24. Și a spus Dumnezeu: Să dea
pământul ființă vie după soiul ei,
bovine și târâtoare82 și fiare ale
pământului după soiul lor! Și așa a
fost.

-ָארץ לְּ ִׁמינָּּה וְּ אֶ ת
ֶ ָּחַ יַת ה-ֹלהים אֶ ת
ִׁ ֱכה וַ יַעַ ׂש א
 ֶרמֶ ׂש הָּ אֲ ָּדמָּ ה לְּ ִׁמינֵהּו-הַ בְּ הֵ מָּ לְּ ִׁמינָּּה וְּ אֵ ת כָּל
:טוֹב-ֹלהים כִׁ י
ִׁ ֱוַ י ְַּרא א

25. Și a făcut Dumnezeu fiarele
pământului după soiul lor și
bovinele după soiul lor și toate
târâtoarele pământului83 după soiul
lor și a văzut Dumnezeu că toate
sunt bune.

ָאדם בְּ צַ לְּ מֵ נּו כִׁ ְּדמּותֵ נּו
ָּ ֹלהים ַנע ֲֶׂשה
ִׁ ֱכו וַ יֹאמֶ ר א
-וְּ יִׁ ְּרדּו בִׁ ְּדגַת הַ יָּם ּובְּ עוֹף הַ ָּשמַ יִׁ ם ּובַ בְּ הֵ מָּ ה ּובְּ כָּל
:ָארץ
ֶ ָּה-הָּ ֶרמֶ ׂש הָּ רֹמֵ ׂש עַ ל-ָארץ ּובְּ כָּל
ֶ ָּה

26. Și a spus Dumnezeu: Să facem84
om85 în chipul86 nostru, după
asemănarea87 noastră și să

81

Lit. „umpleți apele în mări”.
Sau „reptile”.
83
Aici apare pentru prima dată termenul adamah - „pământ” și nu eretz.
84
Acest plural poate sugera acordul cu forma de plural a numelui Elohim.
85
Termenul adam se poate referi la: „om”, „omenire”, „Adam” – numele primului om făcut.
86
Termenul țelem poate fi tradus și prin „imagine”. În viziunea lui Maimonide, nu se referă
la forma sau configurația exterioară, Dumnezeu neavând trup, ci la o anume intuiție
intelectuală cu care omul este înzestrat. Vezi Moses Maimonides, The Guide for the
Perplexed, trad. Shlomo Pines, University of Chicago Press, Chicago, 1963, pp.22-23, și
Madeea Axinciuc, op.cit. 2008, p.258.
87
Termenul demut, derivat de la verbul damoh, care înseamnă „a se asemăna cu...”,
semnificând asemănarea în privința unei noțiuni, idei. Vezi Moses Maimonides, The Guide
for the Perplexed, trad. Shlomo Pines, ed.cit., p.22, și Madeea Axinciuc, op.cit. 2008, p.258.
82
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domnească88 peste peștii mării și
peste păsările cerului și peste
bovine și peste tot pământul și
peste toate târâtoarele care mișună
pe pământ!

ָאדם בְּ צַ לְּ מ ֹו בְּ צֶ לֶם
ָּ ָּה-ֹלהים אֶ ת
ִׁ ֱכז וַ יִׁ בְּ ָּרא א
:ֹלהים בָּ ָּרא אֹת ֹו זָּ כָּ ר ּונ ְֵּקבָּ ה בָּ ָּרא אֹתָּ ם
ִׁ ֱא

27. Și a creat Dumnezeu omul în
chipul Său, în chipul Lui
Dumnezeu l-a făcut; bărbat și
femeie i-a creat.

ֹלהים
ִׁ ֱֹלהים וַ יֹאמֶ ר לָּהֶ ם א
ִׁ ֱכח וַ יְּ בָּ ֶרְך אֹתָּ ם א
ָארץ וְּ כִׁ בְּ שֻׁ הָּ ְּּורדּו בִׁ ְּדגַת
ֶ ָּה-ּומלְּ אּו אֶ ת
ִׁ פְּ רּו ְּּורבּו
-חַ יָּה הָּ רֹמֶ ֶׂשת עַ ל-הַ יָּם ּובְּ עוֹף הַ ָּשמַ יִׁ ם ּובְּ כָּל
:ָארץ
ֶ ָּה

28. Și i-a binecuvântat Dumnezeu și
le-a spus Dumnezeu: Fiți roditori
și înmulțiți-vă și umpleți pământul
și supuneți-l și stăpâniți peste
peștii mării și peste pasărea
cerului și peste toate viețuitoarele
care mișună pe pământ.

עֵ ֶׂשב-כָּל-ֹלהים ִׁהנֵה נָּתַ ִׁתי לָּכֶם אֶ ת
ִׁ ֱכט וַ יֹאמֶ ר א
הָּ עֵ ץ-כָּל-ָארץ וְּ אֶ ת
ֶ ָּה-פְּ נֵי כָּ ל-זֹ ֵרעַ זֶ ַרע אֲ ֶשר עַ ל
:יִׁהיֶה לְּ ָאכְּ לָּה
ְּ עֵ ץ זֹ ֵרעַ זָּ ַרע לָּכֶ ם-ב ֹו פְּ ִׁרי-אֲ ֶשר

29. Și a spus Dumnezeu: Iată, v-am
dat toată verdeața care aduce
sămânță pe fața întregului pământ
și toți pomii în care este rodul altor
pomi care aduc sămânță, aceasta
vă va fi pentru mâncare

עוֹף הַ ָּשמַ יִׁ ם ּולְּ כֹל-ָארץ ּולְּ כָּל
ֶ ָּחַ יַת ה-ל ּולְּ כָּל
י ֶֶרק-כָּל-ב ֹו נֶפֶ ש חַ יָּה אֶ ת-ָארץ אֲ ֶשר
ֶ ָּה-רוֹמֵ ׂש עַ ל
:כֵ ן-יְּהי
ִׁ ַעֵ ֶׂשב לְּ ָאכְּ לָּה; ו

30. și toate fiarele pământului și toate
păsările cerului și tot ce mișună pe
pământul care are în sine suflare
de viață și toată verdeața pentru
mâncare; și așa a fost.

טוֹב-אֲ ֶשר עָּ ָּׂשה וְּ ִׁהנֵה-כָּ ל-ֹלהים אֶ ת
ִׁ ֱלא וַ י ְַּרא א
} {פ:ב ֶֹקר יוֹם הַ ִׁש ִׁשי-יְּהי
ִׁ ַעֶ ֶרב ו-יְּהי
ִׁ ְַּמאֹד ו

31. Și a văzut Dumnezeu tot ceea ce
făcuse și iată că erau foarte bune și
a fost o seară și a fost o dimineață:
ziua a șasea.

88

Lit.: „ei să domnească”.
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2 אשית
ִׁ בְּ ֵר

Geneza 2

:צְּ בָּ ָאם-ָארץ וְּ כָּל
ֶ ָּא וַ יְּ כֻׁלּו הַ ָּשמַ יִׁ ם וְּ ה

1. Și [astfel] au fost făcute89 cerurile
și pământul și toată oștirea lor.

ֹלהים בַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י ְּמלַאכְּ ת ֹו אֲ ֶשר
ִׁ ֱב וַ יְּ כַל א
 ְּמלַאכְּ ת ֹו אֲ ֶשר-עָּ ָּׂשה וַ יִׁ ְּשבֹת בַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י ִׁמכָּל
:עָּ ָּׂשה

2. Și a sfârșit Dumnezeu în ziua a
șaptea lucrarea pe care o făcuse și
s-a odihnit în ziua a șaptea de toată
lucrarea pe care o făcuse.

יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י וַ יְּ ַק ֵדש אֹת ֹו-ֹלהים אֶ ת
ִׁ ֱג וַ יְּ בָּ ֶרְך א
ֹלהים
ִׁ ֱבָּ ָּרא א- ְּמלַאכְּ ת ֹו אֲ ֶשר-כִׁ י ב ֹו ָּשבַ ת ִׁמכָּל
} {פ:ַלעֲׂשוֹת

3. Și a binecuvântat Dumnezeu ziua a
șaptea și a sfințit-o căci în ea s-a
odihnit de toată lucrarea pe care a
creat-o Dumnezeu pe care a făcuto.

ָארץ בְּ ִׁהבָּ ְּרָאם בְּ יוֹם
ֶ ָּד אֵ לֶה תוֹלְּ דוֹת הַ ָּשמַ יִׁ ם וְּ ה
:אֶ ֶרץ וְּ ָּשמָּ יִׁם--ֹלהים
ִׁ ֱעֲׂשוֹת יְּהוָּה א

4. Aceasta este istoria 90 cerului și a
pământului când au fost create în
ziua în care a făcut Domnul 91
Dumnezeu pământul și cerurile.

עֵ ֶׂשב-ָארץ וְּ כָּ ל
ֶ ָּיִׁהיֶה ב
ְּ ה וְּ כֹל ִׁׂשיחַ הַ ָּש ֶדה טֶ ֶרם
ֹלהים
ִׁ ֱהַ ָּש ֶדה טֶ ֶרם יִׁצְּ מָּ ח כִׁ י ֹלא ִׁה ְּמ ִׁטיר יְּהוָּה א
:הָּ אֲ ָּדמָּ ה-ָאדם ַאיִׁ ן ַל ֲעבֹד אֶ ת
ָּ ְָּארץ ו
ֶ ָּה-עַ ל

5. Și Domnul încă nu făcuse toată
verdeața câmpului pe pământ și
toată iarba câmpului încă nu
încolțise căci nu dăduse Domnul
Dumnezeu ploaie pe pământ și nu
era om să lucreze pământul.

פְּ נֵי-כָּל-ָארץ וְּ ִׁה ְּש ָּקה אֶ ת
ֶ ָּה-ו וְּ אֵ ד ַי ֲעלֶה ִׁמן
:הָּ אֲ ָּדמָּ ה

6. Și un abur s-a ridicat92 din pământ
și a udat toată fața pământului.

-ָאדם עָּ פָּ ר ִׁמן
ָּ ָּה-ֹלהים אֶ ת
ִׁ ֱז וַ יִׁ יצֶ ר יְּהוָּה א
ָאדם
ָּ ָּיְּהי ה
ִׁ ַהָּ אֲ ָּדמָּ ה וַ יִׁפַ ח בְּ אַ פָּ יו נ ְִּׁשמַ ת חַ יִׁ ים ו

7. Și
l-a
întocmit 93
Domnul
Dumnezeu pe om din țărâna

89

Lit.: „sfârșite”, „terminate”.
Alte sensuri pentru toldah: „descendență”, „generație”, „genealogie”.
91
Apare pentru prima dată numele tetragramat Yod, He, Waw, He.
92
Alte sensuri ale lui alah: „a merge în sus”, „a se ridica”, „a urca”. Vezi F. Brown, S.
Driver, C. Briggs, op.cit., p.748.
93
Pentru facerea omului nu se folosește bara, ci yațar: „a face”, „a făuri”, „a produce”, „a
modela”, „a forma” – ca acțiune directă, raportându-se la ceva deja existent. Vezi Madeea
Axinciuc, op.cit. 2008, p.135.
90
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:לְּ נֶפֶ ש חַ יָּה

pământului și a suflat în nările lui
suflare de viață și a fost omul un
suflet viu.

 ִׁמ ֶק ֶדם וַ י ֶָּׂשם ָּשם--בְּ עֵ ֶדן-ֹלהים גַן
ִׁ ֱח וַ יִׁ טַ ע יְּהוָּה א
:ָאדם אֲ ֶשר יָּצָּ ר
ָּ ָּה-אֶ ת

8. Și a plantat Domnul Dumnezeu o
grădină în Eden94 la răsărit și l-a
pus acolo pe omul pe care îl
întocmise.

עֵ ץ נ ְֶּחמָּ ד-הָּ אֲ ָּדמָּ ה כָּל-ֹלהים ִׁמן
ִׁ ֱט וַ יַצְּ מַ ח יְּהוָּה א
לְּ מַ ְּראֶ ה וְּ טוֹב לְּ מַ אֲ כָּל וְּ עֵ ץ הַ חַ יִׁ ים בְּ תוְֹך הַ גָּן וְּ עֵ ץ
:הַ ַדעַ ת טוֹב וָּ ָּרע

9. Și Domnul Dumnezeu a făcut săncolțească pe pământ toți pomii
plăcuți la vedere și buni de
mâncare și pomul vieții în mijlocul
grădinii și pomul cunoașterii
binelui și răului.

ּומ ָּשם
ִׁ

הַ ָּגן-י וְּ נָּהָּ ר יֹצֵ א מֵ עֵ ֶדן לְּהַ ְּשקוֹת אֶ ת
:אשים
ִׁ ַארבָּ עָּ ה ָּר
ְּ ְּיִׁפָּ ֵרד וְּ הָּ יָּה ל

10. Și un râu ieșea din Eden ca să ude
grădina și de acolo se despărțea și
se făceau patru capete.

אֶ ֶרץ-יא ֵשם הָּ אֶ חָּ ד פִׁ ישוֹן הּוא הַ סֹבֵ ב אֵ ת כָּל
: ָּשם הַ זָּ הָּ ב-הַ חֲ וִׁ ילָּה אֲ ֶשר

11. Numele celui dintâi este Pișon cel
care înconjoară toată țara Havila
unde este aurul.

ָארץ הַ ִׁהוא טוֹב ָּשם הַ בְּ ֹדלַח וְּ אֶ בֶ ן
ֶ ָּיב ּוזְּ הַ ב ה
:הַ שֹהַ ם

12. Și aurul acelei țări este bun acolo
este bedeliumul și piatra de onix.

-הַ נָּהָּ ר הַ ֵשנִׁי גִׁ יחוֹן הּוא הַ סוֹבֵ ב אֵ ת כָּל-יג וְּ ֵשם
:אֶ ֶרץ כּוש

13. Și numele celui de-al doilea râu
este Ghihon cel care înconjoară
toată țara Cuș

הלְֵך ִׁק ְּדמַ ת
ֹ ַישי ִׁח ֶד ֶקל הּוא ה
ִׁ ִׁיד וְּ ֵשם הַ נָּהָּ ר הַ ְּשל
:אַ שּור וְּ הַ נָּהָּ ר הָּ ְּרבִׁ יעִׁ י הּוא פְּ ָּרת

14. Și numele celui de-al treilea râu
este Hidekel cel care se varsă95 la
Est de Așur și cel de-al patrulea râu
este Prat.

-ָאדם וַ ַינִׁחֵ הּו בְּ גַן
ָּ ָּה-ֹלהים אֶ ת
ִׁ ֱטו וַ יִׁ ַקח יְּהוָּה א
:עֵ ֶדן לְּעָּ בְּ ָּדּה ּולְּ ָּש ְּמ ָּרּה

15. Și a luat Domnul Dumnezeu pe om
și l-a așezat în Grădina Eden să
lucreze pământul și să-l păzească.

94
95

Termenul eden poate fi tradus cu „plăcere”.
Lit.: „merge”.
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ָאדם לֵאמֹר
ָּ ָּה-ֹלהים עַ ל
ִׁ ֱטז וַ יְּ צַ ו יְּהוָּה א
:הַ גָּן ָאכֹל תֹאכֵל-עֵ ץ

16. Și a poruncit Domnul Dumnezeu
omului spunând: Din toți pomii din
grădină să mănânci [în voie] 96

יז ּומֵ עֵ ץ הַ ַדעַ ת טוֹב וָּ ָּרע ֹלא תֹ אכַל ִׁממֶ נּו
:בְּ יוֹם אֲ כָּ לְָּך ִׁממֶ נּו מוֹת ָּתמּות

17. și din pomul cunoașterii binelui și
răului din el să nu mănânci căci în
ziua în care vei mânca din el
[sigur] vei muri97!

ָאדם
ָּ ָּטוֹב הֱ יוֹת ה-ֹלהים ֹלא
ִׁ ֱיח וַ יֹאמֶ ר יְּהוָּה א
:ל ֹו עֵ זֶ ר כְּ נֶגְּ ד ֹו-לְּ בַ ד ֹו אֶ ע ֱֶׂשה

18. Și a spus Domnul Dumnezeu: Nu e
bine ca omul să fie singur; îi voi
face un ajutor potrivit!

חַ יַת-הָּ אֲ ָּדמָּ ה כָּל-ֹלהים ִׁמן
ִׁ ֱיט וַ יִׁ צֶ ר יְּהוָּה א
ָאדם
ָּ ָּה-עוֹף הַ ָּשמַ יִׁ ם וַ יָּבֵ א אֶ ל-הַ ָּש ֶדה וְּ אֵ ת כָּל
ָאדם
ָּ ָּל ֹו ה-ל ֹו וְּ כֹל אֲ ֶשר יִׁ ְּק ָּרא-יִׁ ְּק ָּרא-לִׁ ְּראוֹת מַ ה
:נֶפֶ ש חַ יָּה הּוא ְּשמ ֹו

19. Și a întocmit Domnul Dumnezeu
din pământ toate fiarele câmpului
și toate păsările cerului și le-a adus
la om ca să vadă cum le va numi și
oricum a numit omul fiecare ființă
vie acela a fost numele ei.

הַ בְּ הֵ מָּ ה ּולְּעוֹף-ָאדם שֵ מוֹת לְּ כָּל
ָּ ָּכ וַ יִׁ ְּק ָּרא ה
מָּ צָּ א עֵ זֶ ר-ָאדם ֹלא
ָּ ְּהַ ָּשמַ יִׁ ם ּולְּ כֹל חַ יַת הַ ָּש ֶדה ּול
:כְּ נֶגְּ ד ֹו

20. Și a numit omul toate vitele și
păsările cerului și toate fiarele
câmpului dar98 pentru om nu s-a
găsit niciun ajutor potrivit.

ישן
ָּ ִָׁאדם וַ י
ָּ ָּה-ֹלהים ַת ְּר ֵדמָּ ה עַ ל
ִׁ ֱכא וַ יַפֵ ל יְּהוָּ ה א
:וַ יִׁ ַקח ַאחַ ת ִׁמצַ לְּ עֹתָּ יו וַ יִׁ ְּסגֹר בָּ ָּׂשר ַת ְּח ֶתנָּה

21. Și Domnul Dumnezeu a făcut să
cadă un somn adânc peste om și a
dormit și a luat una dintre coastele
lui și a închis carnea la loc

-ל ַָּקח ִׁמן-הַ צֵ לָּע אֲ ֶשר-ֹלהים אֶ ת
ִׁ ֱכב וַ יִׁ בֶ ן יְּהוָּה א
:ָאדם
ָּ ָּה-ָאדם לְּ ִׁא ָּשה וַ יְּ בִׁ אֶ הָּ אֶ ל
ָּ ָּה

22. și din coasta pe care o luase
Domnul Dumnezeu din om a
făcut99 femeie100 și a adus-o
omului.

ִׁמכֹל

כִׁ י

96

În limba ebraică ohel tohel este o construcție cu infinitiv absolut care intensifică sensul
acțiunii: „cu adevărat sa mănânci”. Uneori, această construcție este folosită cu valoare de
imperativ. Vezi J. Weingreen, A Practical Grammar for Classical Hebrew, Second Edition,
Clarendon Press, Oxford, 1959, p.79.
97
mot tamot, aceeași construcție cu infinitivul absolut: „cu adevărat vei muri”.
98
În text apare waw consecutiv.
99
Lit.: „a construit”.
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ָאדם זֹאת הַ פַ עַ ם עֶ צֶ ם מֵ עֲצָּ מַ י ּובָּ ָּׂשר
ָּ ָּכג וַ יֹאמֶ ר ה
-ִׁמבְּ ָּׂש ִׁרי לְּ זֹ את י ִָּׁק ֵרא ִׁא ָּשה כִׁ י מֵ ִׁאיש ל ְֻּׁקחָּ ה
:זֹאת

23. Și omul a spus astfel101: În sfârșit
os din osul meu și carne din carnea
mea este aceasta se va numi femeie
căci din bărbat a fost luată.

 ִׁאמ ֹו וְּ ָּדבַ ק-ָאבִׁ יו וְּ אֶ ת- ִׁאיש אֶ ת-כֵ ן ַיעֲזָּ ב-כד עַ ל
:בְּ ִׁא ְּשת ֹו וְּ הָּ יּו לְּ בָּ ׂשָּ ר אֶ חָּ ד

24. De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl
lui și pe mama lui și se va alipi de
soția lui și vor fi un singur trup102.

ָאדם וְּ ִׁא ְּשת ֹו וְּ ֹלא
ָּ ֲָּרּומים ה
ִׁ יִׁהיּו ְּשנֵיהֶ ם ע
ְּ ַכה ו
:יִׁ ְּתב ָֹּששּו

25. Și erau amândoi goi omul și soția
sa și nu le era rușine.

3 אשית
ִׁ בְּ ֵר

Geneza 3

א וְּ הַ נָּחָּ ש הָּ יָּה עָּ רּום ִׁמכֹל חַ יַת הַ ָּש ֶדה אֲ שֶ ר עָּ ָּׂשה
ָאמַ ר-הָּ ִׁא ָּשה ַאף כִׁ י-ֹלהים וַ יֹאמֶ ר אֶ ל
ִׁ ֱיְּהוָּה א
:ֹלהים ֹלא תֹ אכְּ לּו ִׁמכֹל עֵ ץ הַ גָּן
ִׁ ֱא

1. Și șarpele era mai viclean decât
toate fiarele câmpului pe care le-a
făcut Domnul Dumnezeu; și i-a
spus femeii: Oare a spus
Dumnezeu să nu mâncați din toți
pomii din grădină?

הַ ָּגן-ִׁמפְּ ִׁרי עֵ ץ

הַ נָּחָּ ש-ב וַ תֹאמֶ ר הָּ ִׁא ָּשה אֶ ל
:נֹאכֵל

2. Și a spus femeia șarpelui: Din
rodul pomilor din grădină putem
mânca

ֹלהים ֹלא
ִׁ ֱהַ ָּגן ָאמַ ר א-ּומפְּ ִׁרי הָּ עֵ ץ אֲ ֶשר בְּ תוְֹך
ִׁ ג
: ְּתמֻׁ תּון-תֹ אכְּ לּו ִׁממֶ נּו וְּ ֹלא ִׁתגְּ עּו ב ֹו פֶ ן

3. dar103 din fructul pomului care este
în mijlocul grădinii Dumnezeu a
spus: Să nu mâncați din el și [nici]
să nu-l atingeți ca nu cumva să
muriți!

:מוֹת ְּתמֻׁ תּון-הָּ ִׁא ָּשה ֹלא-ד וַ יֹאמֶ ר הַ נָּחָּ ש אֶ ל

4. Și a spus șarpele femeii: Cu

100

Lit.: „Și a făcut a Domnul Dumnezeu din coasta pe care o luase din om, femeie”.
Lit.: „acestea”.
102
Lit.: „carne”.
103
În text apare waw consecutiv.
101
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siguranță nu veți muri!

ֹלהים כִׁ י בְּ יוֹם אֲ כָּלְּ כֶ ם ִׁממֶ נּו וְּ נִׁפְּ ְּקחּו
ִׁ ֱה כִׁ י י ֵֹדעַ א
:אֹלהים י ְֹּדעֵ י טוֹב וָּ ָּרע
ִׁ ֵעֵ ינֵיכֶ ם וִׁ ְּהיִׁ יתֶ ם כ

5. Căci știe Dumnezeu că în ziua în
care veți mânca din el vi se vor
deschide ochii și veți fi ca
Dumnezeu cunoscând binele și
răul.

-ו וַ ֵת ֶרא הָּ ִׁא ָּשה כִׁ י טוֹב הָּ עֵ ץ לְּ מַ אֲ כָּל וְּ כִׁ י תַ אֲ וָּה
הּוא לָּעֵ ינַיִׁ ם וְּ נ ְֶּחמָּ ד ָּהעֵ ץ לְּהַ ְּׂשכִׁ יל וַ ִׁת ַקח ִׁמפִׁ ְּרי ֹו
:ישּה עִׁ מָּ ּה וַ יֹאכַל
ָּ לְּ ִׁא-וַ תֹאכַ ל וַ ִׁת ֵתן גַם

6. Și a văzut femeia că era bun pomul
pentru mâncare și că era plăcut de
privit104 și ca pomul era de dorit ca
să înțelepțească și a luat din fructul
lui și a mâncat și a dat de asemenea
și soțului ei care era cu ea și a
mâncat [și el].

ז וַ ִׁתפָּ ַק ְּחנָּה עֵ ינֵי ְּשנֵיהֶ ם וַ י ְֵּדעּו כִׁ י עֵ ירֻׁ ִׁמם הֵ ם
:וַ יִׁ ְּתפְּ רּו ֲעלֵה ְּתאֵ נָּה וַ ַיעֲׂשּו לָּהֶ ם חֲ ֹגרֹת

7. Și amândurora li s-au deschis ochii
și au știut că erau goi și au cusut
frunze de smochin și și-au făcut
învelitoare105.

--ֹלהים ִׁמ ְּתהַ לְֵך בַ גָּן
ִׁ ֱ קוֹל יְּהוָּה א-ח וַ יִׁ ְּש ְּמעּו אֶ ת
ָאדם וְּ ִׁא ְּשת ֹו ִׁמפְּ נֵי יְּהוָּה
ָּ ָּלְּ רּוחַ הַ יוֹם וַ יִׁ ְּתחַ בֵ א ה
:ֹלהים בְּ תוְֹך עֵ ץ הַ גָּן
ִׁ ֱא

8. Și au auzit vocea Domnului
Dumnezeu care umbla în grădină
în adierea106 zilei și s-au ascuns
omul și soția lui de fața Domnului
Dumnezeu printre pomii din
grădină.

ָאדם וַ יֹאמֶ ר ל ֹו
ָּ ָּה-ֹלהים אֶ ל
ִׁ ֱט וַ יִׁ ְּק ָּרא יְּהוָּה א
:אַ יֶכָּה

9. Și l-a chemat Domnul Dumnezeu
pe om și i-a spus: Unde ești?

עֵ ירֹם-ירא כִׁ י
ָּ קֹלְּ ָך ָּשמַ עְּ ִׁתי בַ גָּן וָּ ִׁא-י וַ יֹאמֶ ר אֶ ת
:ָאנֹכִׁ י וָּ אֵ חָּ בֵ א

10. Și [el] a răspuns107: Am auzit vocea
Ta în grădină și m-am temut căci
eram gol și m-am ascuns.

הָּ עֵ ץ-יא וַ יֹאמֶ ר ִׁמי ִׁהגִׁ יד לְּ ָך כִׁ י עֵ ירֹם אָּ ָּתה הֲ ִׁמן
:ָאכָּלְּת
ָּ
 ִׁממֶ נּו-יתיָך לְּ בִׁ לְּ ִׁתי אֲ כָּל
ִׁ ִׁאֲ ֶשר צִׁ ּו

11. Și [El] a spus: Cine ți-a spus108 că
ești gol? Ai mâncat cumva din

104

Lit.: „era o plăcere pentru ochi”.
Lit.: „brâuri”, „curele”.
106
În text apare termenul ruah.
107
Lit.: „Și a spus”.
105
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pomul din care ți-am poruncit să
nu mănânci?

ָאדם הָּ ִׁא ָּשה אֲ ֶשר נָּתַ ָּתה עִׁ מָּ ִׁדי ִׁהוא
ָּ ָּיב וַ יֹאמֶ ר ה
:הָּ עֵ ץ וָּ אֹכֵ ל-לִׁ י ִׁמן-נ ְָּּתנָּה

12. Și a spus omul: Femeia pe care miai dat-o să fie cu mine ea mi-a dat
din pom și am mâncat.

זֹאת עָּ ִׁׂשית-ֹלהים ל ִָּׁא ָּשה מַ ה
ִׁ ֱיג וַ יֹאמֶ ר יְּהוָּה א
:וַ תֹאמֶ ר הָּ ִׁא ָּשה הַ נָּחָּ ש ִׁה ִׁשיַאנִׁי וָּ אֹכֵל

13. Și a spus Domnul Dumnezeu
femeii: Ce ai făcut? Și femeia a
spus: Șarpele m-a ademenit 109 și
am mâncat!

ָּהַ נָּחָּ ש כִׁ י עָּ ִׁׂשית-ֹלהים אֶ ל
ִׁ ֱיד וַ יֹאמֶ ר יְּהוָּה א
ּומכֹל חַ יַת הַ ָּש ֶדה
ִׁ הַ בְּ הֵ מָּ ה-זֹאת ָארּור אַ ָּתה ִׁמכָּל
:יְּ מֵ י חַ יֶיָך-גְּ ֹחנְָּך תֵ לְֵך וְּ עָּ פָּ ר תֹאכַל כָּל-עַ ל

14. Și a spus Domnul Dumnezeu
șarpelui: Pentru că ai făcut aceasta
blestemat ești între toate vitele și
între toate fiarele câmpului pe
pântecele tău vei merge și țărână
vei mânca toate zilele vieții tale

טו וְּ אֵ יבָּ ה אָּ ִׁשית בֵ ינְָּך ּובֵ ין הָּ ִׁא ָּשה ּובֵ ין זַ ְּרעֲָך
ּובֵ ין זַ ְּרעָּ ּה הּוא יְּ שּופְּ ָך רֹאש וְּ אַ ָּתה ְּתשּופֶ נּו
} {ס:עָּ ֵקב

15. și împotrivire voi pune între tine și
femeie și între sămânța ta și
sămânța ei ea110 îți va zdrobi capul
și tu îi vei zdrobi călcâiul.

ַארבֶ ה עִׁ צְּ ב ֹונְֵך וְּ הֵ ֹרנְֵך
ְּ הָּ ִׁא ָּשה ָאמַ ר הַ ְּרבָּ ה-טז אֶ ל
שּוקתֵ ְך וְּ הּוא
ָּ ישְך ְּת
ֵ  ִׁא-בְּ עֶ צֶ ב ֵתלְּ ִׁדי בָּ נִׁים וְּ אֶ ל
} {ס:בָּ ְך-יִׁ ְּמ ָּשל

16. Femeii111 I-a spus: Mult îți voi
înmulți durerea și sarcina ta în
durere vei naște fii și dorința ta va
fi după112 soțul tău și el va stăpâni
peste tine.

 ָּשמַ עְּ ָּת לְּ קוֹל ִׁא ְּש ֶתָך וַ תֹאכַל-ָאדם ָאמַ ר כִׁ י
ָּ ְּיז ּול
יתיָך לֵאמֹר ֹלא תֹאכַל ִׁממֶ נּו
ִׁ ִׁהָּ עֵ ץ אֲ ֶשר צִׁ ּו-ִׁמן
ֲבּורָך בְּ עִׁ צָּ בוֹן תֹאכְּ ֶלנָּה כֹל יְּ מֵ י
ֶ רּורה הָּ אֲ ָּדמָּ ה בַ ע
ָּ ֲא
:חַ יֶיָך

17. Și omului I-a spus: Pentru că ai
ascultat glasul soției tale și ai
mâncat din pomul din care ți-am
poruncit spunând să nu mănânci

108

Alte sensuri ale termenului nagad: „a face evident”, „a face cunoscut”, „a anunța”, „a
declara”, „a expune”, „a informa”.
109
Alte sensuri ale termenului nașa: „a stârni”, „a păcăli”, „a înșela”.
110
Lit.: „el”, prin acord cu subst. zera „sămânță”, care este la genul masculin în limba
ebraică.
111
Lit.: „Către femeie”.
112
Lit.: „înspre”.
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din el blestemat este pământul din
cauza ta cu durere îți vei lua
hrana113 din el în toate zilele vieții
tale

עֵ ֶׂשב-יח וְּ קוֹץ וְּ ַד ְּר ַדר ַתצְּ ִׁמיחַ לְָּך וְּ ָאכַלְּ ָּת אֶ ת
:הַ ָּש ֶדה

18. și spini și ciulini îți va da și vei
mânca verdeața câmpului

-יט בְּ זֵ עַ ת אַ פֶ יָך תֹאכַל לֶחֶ ם עַ ד שּובְּ ָך אֶ ל
עָּ פָּ ר-עָּ פָּ ר אַ ָּתה וְּ אֶ ל-הָּ אֲ ָּדמָּ ה כִׁ י ִׁממֶ נָּה ל ָֻּׁק ְּח ָּת כִׁ י
:ָּתשּוב

19. în sudoare frunții tale vei mânca
pâinea până te vei întoarce în
pământ căci din el ai fost luat caci
țărână ești și în țărână te vei
întoarce.

ָאדם ֵשם ִׁא ְּשת ֹו חַ ּוָּה כִׁ י ִׁהוא הָּ יְּ תָּ ה
ָּ ָּכ וַ יִׁ ְּק ָּרא ה
:חָּ י-אֵ ם כָּל

20. Și a numit-o omul pe soția sa Hava
căci ea a fost mama tuturor celor
vii.

ָאדם ּולְּ ִׁא ְּשת ֹו כָּ ְּתנוֹת
ָּ ְֹּלהים ל
ִׁ ֱכא וַ יַעַ ׂש יְּהוָּה א
} {פ: עוֹר וַ יַלְּ בִׁ ֵשם

21. Și a făcut Domnul Dumnezeu
omului și soției sale haine din piele
și i-a îmbrăcat.

ָאדם הָּ יָּה כְּ ַאחַ ד
ָּ ָֹּלהים הֵ ן ה
ִׁ ֱכב וַ יֹאמֶ ר יְּהוָּה א
יִׁ ְּשלַח יָּד ֹו וְּ ל ַָּקח ַגם-וָּר וְּ עַ ָּתה פֶ ן
ָּ ִׁממֶ נּו ל ַָּדעַ ת טוֹב
:מֵ עֵ ץ הַ חַ יִׁ ים וְּ ָאכַל וָּחַ י לְּ ֹעלָּם

22. Și a spus Domnul Dumnezeu: Iată
omul a devenit ca unul dintre Noi
cunoscând binele și răul; și acum
nu cumva să-și întindă mâna și să
ia și114 din pomul vieții și să
mănânce și să trăiască veșnic!

-עֵ ֶדן ַל ֲעבֹד אֶ ת-ֹלהים ִׁמגַן
ִׁ ֱכג וַ יְּ ַשלְּחֵ הּו יְּהוָּ ה א
:הָּ אֲ ָּדמָּ ה אֲ ֶשר ל ַֻׁקח ִׁמ ָּשם

23. Și l-a trimis Domnul Dumnezeu
din grădina Edenului ca să lucreze
pământul din care fusese luat.

עֵ ֶדן-ָאדם וַ י ְַּשכֵ ן ִׁמ ֶק ֶדם לְּ גַן
ָּ ָּה-כד וַ יְּ ג ֶָּרש אֶ ת
הַ כְּ רֻׁ בִׁ ים וְּ אֵ ת לַהַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ִׁמ ְּתהַ פֶ כֶת לִׁ ְּשמֹר-אֶ ת
} {ס: ֶד ֶרְך עֵ ץ הַ חַ יִׁ ים-אֶ ת

24. Și l-a alungat pe om și a așezat la
Est de grădina Edenului heruvimi
și o sabie învăpăiată care să se
întoarcă în fiecare parte pentru a
păzi calea pomului vieții.

113
114

Lit.: „în durere vei mânca”
În ebraică gam: „de asemenea”.
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חַ ּוָּה ִׁא ְּשת ֹו וַ ַתהַ ר וַ ֵתלֶד-ָאדם י ַָּדע אֶ ת
ָּ ָּא וְּ ה
:יְּהוָּה-ִׁיתי ִׁאיש אֶ ת
ִׁ  ַקיִׁ ן וַ תֹאמֶ ר ָּקנ-אֶ ת

1. Și Adam a cunoscut-o115 pe Hava
soția lui și a rămas însărcinată și a
născut pe Cain și a spus: Am primit
un bărbat de la Domnul!

הֶ בֶ ל-יְּהי
ִׁ ַהָּ בֶ ל ו-ָאחיו אֶ ת
ִׁ -ב וַ תֹסֶ ף ָּלל ֶֶדת אֶ ת
:רֹעֵ ה צֹאן וְּ ַקיִׁ ן הָּ יָּה עֹבֵ ד אֲ ָּדמָּ ה

2. Și a mai născut pe fratele lui pe
Hebel; și a fost Hebel păzitor de oi
și Cain a fost lucrător al
pământului.

יְּהי ִׁמ ֵקץ י ִָּׁמים וַ יָּבֵ א ַקיִׁן ִׁמפְּ ִׁרי הָּ אֲ ָּדמָּ ה
ִׁ ַג ו
:ִׁמנְּחָּ ה לַיהוָּה

הּוא ִׁמבְּ כֹרוֹת צֹאנ ֹו-ד וְּ הֶ בֶ ל הֵ בִׁ יא גַם
: ִׁמנְּחָּ ת ֹו-הֶ בֶ ל וְּ אֶ ל-ּומֵ חֶ לְּ בֵ הֶ ן וַ יִׁ ַשע יְּהוָּה אֶ ל

 ִׁמנְּחָּ ת ֹו ֹלא ָּשעָּה וַ יִׁחַ ר לְּ ַקיִׁ ן- ַקיִׁ ן וְּ אֶ ל-ה וְּ אֶ ל
:ְּמאֹד וַ יִׁפְּ לּו פָּ נָּיו

 ָּקיִׁ ן לָּמָּ ה חָּ ָּרה לְָּך וְּ לָּמָּ ה-ו וַ יֹאמֶ ר יְּהוָּה אֶ ל
:נָּפְּ לּו פָּ נֶיָך

115

3. Și s-a întâmplat că după o vreme 116
a venit Cain să aducă dar 117
Domnului din fructul pământului.
4. Și Hebel a venit și el să aducă din
primii născuți ai turmei lui și din
grăsimea lor; și s-a uitat cu
plăcere118 Domnul la Hebel și la
darul lui.
5. Dar119 către Cain și către darul lui
nu s-a uitat cu plăcere și Cain s-a
înfuriat foarte tare și i s-a
posomorât fața120.
6. Și a spus Domnul lui Cain: De ce
te-ai înfuriat și de ce ți s-a
posomorât fața?

Aici, termenul yada înseamnă „a cunoaște”, cu trimitere la relație intimă care presupune și
apropiere fizică.
116
Lit.: „și a fost că, în sfârșit”.
117
Alte sensuri ale termenului minhah: „ofrandă”, „sacrificiu”, „jertfă”, „prinos”.
118
Lit.: „s-a uitat cu interes”, „și-a fixat privirea”.
119
În text apare waw consecutiv.
120
Lit.: „i-a căzut fața”.
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יטיב
ִׁ ֵיטיב ְּׂשאֵ ת וְּ ִׁאם ֹלא ת
ִׁ  ֵת-ז הֲ לוֹא ִׁאם
שּוקת ֹו וְּ אַ ָּתה
ָּ לַפֶ תַ ח חַ טָּ את רֹבֵ ץ וְּ אֵ לֶיָך ְּת
:ב ֹו-ִׁת ְּמ ָּשל

7. Oare nu vei fi înălțat dacă faci
binele și dacă nu faci binele
păcatul stă cuibărit121 la ușă; pofta
lui se va ține de tine și tu să
stăpânești peste el.

יְּהי בִׁ ְּהיוֹתָּ ם
ִׁ ַָאחיו ו
ִׁ הֶ בֶ ל-ח וַ יֹאמֶ ר ַקיִׁ ן אֶ ל
:ָאחיו וַ יַהַ ְּרגֵהּו
ִׁ הֶ בֶ ל-בַ ָּש ֶדה וַ י ָָּּקם ַקיִׁן אֶ ל

8. Și i-a vorbit Cain lui Hebel fratele
său și a fost așa: [erau ei] pe câmp
și s-a ridicat Cain împotriva lui
Hebel fratele său și l-a ucis.

ָאחיָך וַ יֹאמֶ ר
ִׁ  ַקיִׁ ן אֵ י הֶ בֶ ל-ט וַ יֹאמֶ ר יְּהוָּה אֶ ל
:ָאחי ָאנֹכִׁ י
ִׁ ֹלא י ַָּדעְּ ִׁתי הֲ שֹמֵ ר

9. Și i-a spus Domnul lui Cain: Unde
este Hebel fratele tău? Și el a spus:
Nu știu păzitorul fratelui meu sunt
eu?

ָאחיָך ֹצע ֲִׁקים
ִׁ י וַ יֹאמֶ ר מֶ ה עָּ ִׁׂשיתָּ קוֹל ְּדמֵ י
:הָּ אֲ ָּדמָּ ה-אֵ לַי ִׁמן
הָּ אֲ ָּדמָּ ה אֲ ֶשר-יא וְּ עַ ָּתה ָארּור אָּ ָּתה ִׁמן
:ָאחיָך ִׁמי ֶָּדָך
ִׁ  ְּדמֵ י-פִׁ יהָּ ל ַָּקחַ ת אֶ ת-פָּ צְּ תָּ ה אֶ ת

כֹחָּ ּה-תֹ סֵ ף ֵתת-הָּ אֲ ָּדמָּ ה ֹלא-יב כִׁ י תַ ֲעבֹד אֶ ת
:ָארץ
ֶ ָּלְָּך נָּע וָּ נָּד ִׁת ְּהיֶה ב

10. Și a spus: Ce ai făcut? Glasul
sângelui122 fratelui tău strigă către
mine din pământ.
11. Și acum blestemat ești tu de
pământul care și-a deschis gura să
ia sângele fratelui tău din mâna ta.
12. Când123 vei lucra pământul nu-ți va
mai da de aici înainte puterea lui;
șovăitor și rătăcitor vei fi pe
pământ.
13. Și a spus Cain Domnului:
Pedeapsa mea este mai mare decât
o pot duce!

:יְּהוָּ ה גָּדוֹל עֲוֹנִׁי ִׁמ ְּנׂשֹא-יג וַ יֹאמֶ ר ַקיִׁ ן אֶ ל

121

Lit. „chircit” - păcatul e ca o fiară chircită. Vezi F. Brown, S. Driver, C. Briggs, op.cit.,
p.308.
122
În text, termenul apare la pl. damei, care înseamnă sânge vărsat.
123
Lit.: „Căci”, „Pentru că”.
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יד הֵ ן ג ֵַר ְּש ָּת א ִֹׁתי הַ יוֹם מֵ עַ ל פְּ נֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה
-ָארץ וְּ הָּ יָּה כָּ ל
ֶ ָּיתי נָּע וָּ נָּד ב
ִׁ ִּׁומפָּ נֶיָך אֶ סָּ תֵ ר וְּ הָּ י
ִׁ
:מֹצְּ ִׁאי יַהַ ְּר ֵגנִׁי

ה ֵֹרג ַקיִׁ ן ִׁשבְּ עָּ תַ יִׁם-טו וַ יֹאמֶ ר ל ֹו יְּהוָּה לָּכֵ ן כָּל
-י ָֻּׁקם וַ י ֶָּׂשם יְּהוָּ ה לְּ ַקיִׁ ן אוֹת לְּ בִׁ לְּ ִׁתי הַ כוֹת
:מֹצְּ א ֹו-אֹת ֹו כָּל
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14. Iată m-ai alungat astăzi de pe fața
pământului și m-ai ascuns de la
fața ta și voi fi șovăitor și rătăcitor
pe pământ și va fi că oricine mă va
găsi mă va ucide.
15. Și i-a spus Domnul: De aceea
oricine va ucide pe Cain pedeapsai va fi înșeptită. Și a pus Domnul
lui Cain un semn ca nu cumva
cineva găsindu-l să-l ucidă.
16. Și a plecat 124 Cain de la fața
Domnului și s-a așezat în țara Nod
la Est de Eden.

נוֹד-טז וַ יֵצֵ א ַקיִׁ ן ִׁמלִׁפְּ נֵי יְּהוָּה וַ י ֵֶשב בְּ אֶ ֶרץ
:עֵ ֶדן-ִׁק ְּדמַ ת

חֲ נוְֹך- ִׁא ְּשת ֹו וַ ַתהַ ר וַ ֵתלֶד אֶ ת-יז וַ י ֵַדע ַקיִׁ ן אֶ ת
יְּהי ֹבנֶה עִׁ יר וַ יִׁ ְּק ָּרא ֵשם ָּהעִׁ יר כְּ ֵשם בְּ נ ֹו
ִׁ ַו
:חֲ נוְֹך

-ירד ָּילַד אֶ ת
ָּ ִׁירד וְּ ע
ָּ ִׁע-יח וַ יִׁ ּוָּ לֵד לַחֲ נוְֹך אֶ ת
תּושאֵ ל
ָּ  ְּמ-ּומ ִׁחיָּיאֵ ל ָּילַד אֶ ת
ְּ
ְּמחּויָּאֵ ל
:לָּמֶ ְך-תּושאֵ ל ָּילַד אֶ ת
ָּ ּומ
ְּ

ל ֹו לֶמֶ ְך ְּש ֵתי נ ִָּׁשים ֵשם הָּ ַאחַ ת עָּ ָּדה-יט וַ יִׁ ַקח
:וְּ ֵשם הַ ֵשנִׁית צִׁ לָּה
אֲ בִׁ י י ֵֹשב--יָּבָּ ל הּוא הָּ יָּה-כ וַ ֵתלֶד עָּ ָּדה אֶ ת
:ּומ ְּקנֶה
ִׁ אֹהֶ ל
124
125

Lit. „a ieșit”.
Lit. „a fost că a zidit o cetate”.

17. Și a cunoscut-o Cain pe soția lui și
a rămas însărcinată și a născut pe
Hanoh și a zidit o cetate125 și a pus
numele cetății după numele fiului
său Hanoh.
18. Și lui Hanoh i s-a născut Irad și
Irad a născut pe Mehuiael și
Mehuiael a născut pe Metușael și
Metușael a născut pe Lemeh.
19. Și Lemeh și-a luat două soții
numele uneia era Ada și numele
celei de-a doua era Țila.
20. Și a născut Ada pe Iabal el a fost
tatăl celor care locuiesc în corturi și
au vite.
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21. Și numele fratelui său era Iubal; el
a fost tatăl tuturor celor care
mânuiesc harpa și instrumentul de
suflat.

תֹפֵ ׂש-אֲ בִׁ י כָּל--ָאחיו יּובָּ ל הּוא הָּ יָּה
ִׁ כא וְּ ֵשם
:כִׁ נוֹר וְּ עּוגָּב

ֹלטֵ ש--תּובַ ל ַקיִׁ ן- ִׁהוא יָּלְּ ָּדה אֶ ת-כב וְּ צִׁ לָּה גַם
 ַקיִׁן-ח ֵֹרש ְּנח ֶֹשת ּובַ ְּרזֶ ל וַ אֲ חוֹת תּובַ ל-כָּל
:ַנעֲמָּ ה

כג וַ יֹאמֶ ר לֶמֶ ְך לְּ נ ָָּּשיו עָּ ָּדה וְּ צִׁ לָּה ְּשמַ עַ ן קוֹלִׁי
נ ְֵּשי לֶמֶ ְך הַ ְּאזֵ נָּה ִׁא ְּמ ָּר ִׁתי כִׁ י ִׁאיש הָּ ַרגְּ ִׁתי
:לְּפִׁ צְּ עִׁ י וְּ ֶילֶד לְּחַ ב ָֻּׁר ִׁתי

22. Și Țila a născut și ea pe Tubal-Cain
făuritor a tot felul de unelte din
bronz și fier și sora lui Tubal-Cain
a fost Naama.

23. Și spus Lemeh soțiilor sale Ada și
Țila: Auziți glasul meu voi soțiile
lui Lemeh ascultați vorbirea mea
căci am ucis un om pentru rana
mea și un tânăr pentru vânătaia
mea.
24. Căci de șapte ori va fi răzbunat
Cain și Lemeh de șaptezeci și șapte
de ori.

וְּ לֶמֶ ְך ִׁשבְּ עִׁ ים

 ָּק ִׁי-כד כִׁ י ִׁשבְּ עָּ תַ יִׁ ם י ַֻׁקם
:וְּ ִׁשבְּ עָּ ה

 ִׁא ְּשת ֹו וַ ֵתלֶד בֵ ן-ָאדם עוֹד אֶ ת
ָּ כה וַ י ֵַדע
ֹלהים זֶ ַרע
ִׁ ֱלִׁ י א- ְּשמ ֹו ֵשת כִׁ י שָּ ת-וַ ִׁת ְּק ָּרא אֶ ת
: ַתחַ ת הֶ בֶ ל כִׁ י הֲ ָּרג ֹו ָּקיִׁ ן--ַאחֵ ר

25. Și a cunoscut-o Adam din nou pe
soția sa și a născut un fiu și i-au
pus numele Șet pentru că a pus
Domnul în mine altă sămânță în
locul lui Hebel pe care l-a ucis
Cain.
26. Și lui Șet de asemenea i s-a năsut
un fiu și i-a pus numele Enoș;
atunci au început să cheme numele
Domnului.

 ְּשמ ֹו-בֵ ן וַ יִׁ ְּק ָּרא אֶ ת-הּוא יֻׁלַד-כו ּולְּ ֵשת ַגם
} {ס:אֱ נוֹש ָאז הּוחַ ל לִׁ ְּקרֹא בְּ ֵשם יְּהוָּה
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ָאדם
ָּ ֹלהים
ִׁ ֱָאדם בְּ יוֹם בְּ רֹא א
ָּ א זֶ ה סֵ פֶ ר תוֹלְּ דֹת
:ֹלהים עָּ ָּׂשה אֹת ֹו
ִׁ ֱבִׁ ְּדמּות א

1. Aceasta este cartea descendenților
lui Adam; în ziua în care a creat
Dumnezeu om în asemănarea lui
Dumnezeu l-a făcut.

-ב זָּ כָּר ּונ ְֵּקבָּ ה בְּ ָּרָאם וַ יְּ בָּ ֶרְך אֹתָּ ם וַ יִׁ ְּק ָּרא אֶ ת
:ָאדם בְּ יוֹם ִׁהבָּ ְּרָאם
ָּ ְּשמָּ ם

2. Bărbat și femeie i-a creat și i-a
binecuvântat și le-a pus numele de
om în ziua în care i-a creat.

ּומַאת ָּשנָּה וַ י ֹולֶד בִׁ ְּדמּות ֹו
ְּ ֹלשים
ִׁ ָאדם ְּש
ָּ יְּחי
ִׁ ַג ו
: ְּשמ ֹו ֵשת-כְּ צַ לְּ מ ֹו וַ יִׁ ְּק ָּרא אֶ ת

3. Și a trăit Adam o sută treizeci de
ani și a născut [un fiu] în
asemănarea sa precum chipul său și
i-a pus numele Șet.

 ֵשת ְּש ֹמנֶה-ָאדם ַאחֲ ֵרי הוֹלִׁ יד ֹו אֶ ת
ָּ -יִׁהיּו יְּ מֵ י
ְּ ַד ו
:מֵ אֹת ָּשנָּה וַ י ֹולֶד בָּ נִׁים ּובָּ נוֹת

4. Și după ce a născut pe Șet au fost
zilele lui Adam o sută optzeci de
ani și a născut fii și fiice.

חַ י ְּת ַשע מֵ אוֹת ָּשנָּה-ָאדם אֲ ֶשר
ָּ יְּ מֵ י-ה וַ יִׁ ְּהיּו כָּל
} {ס:ֹלשים ָּשנָּה וַ ָּימֹת
ִׁ ּוש
ְּ

5. Și toate zilele lui Adam au fost
nouă sute treizeci de ani și a murit.

-ּומַאת ָּשנָּה וַ י ֹולֶד אֶ ת
ְּ  ֵשת חָּ מֵ ש ָּשנִׁים-יְּחי
ִׁ ַו ו
:אֱ נוֹש

6. Și a trăit Șet o sută cinci ani și a
născut pe Enoș.

אֱ נוֹש ֶשבַ ע ָּשנִׁים- ֵשת ַאחֲ ֵרי הוֹלִׁ יד ֹו אֶ ת-יְּחי
ִׁ ַז ו
:ּוש ֹמנֶה מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ י ֹולֶד בָּ נִׁים ּובָּ נוֹת
ְּ

7. Și a trăit Șet după ce a născut pe
Enoș opt sute șapte ani și a născut
fii și fiice.

ּות ַשע
ְּ  ֵשת ְּש ֵתים עֶ ְּׂש ֵרה ָּשנָּה-יְּ מֵ י-יִׁהיּו כָּל
ְּ ַח ו
} {ס:מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ ָּימֹת

8. Și toate zilele lui Șet au fost nouă
sute douăsprezece ani și a murit.

: ֵקינָּן-יְּחי אֱ נוֹש ִׁת ְּשעִׁ ים ָּשנָּה וַ י ֹולֶד אֶ ת
ִׁ ַט ו

9. Și a trăit Enoș nouăzeci de ani și a
născut pe Cheinan.

 ֵקינָּן חֲ מֵ ש עֶ ְּׂש ֵרה-יְּחי אֱ נוֹש ַאחֲ ֵרי הוֹלִׁ יד ֹו אֶ ת
ִׁ ַי ו
:ּוש ֹמנֶה מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ י ֹולֶד בָּ נִׁים ּובָּ נוֹת
ְּ ָּשנָּה

10. Și a trăit Enoș după ce a născut pe
Cheinan opt sute cincisprezece ani
și a născut fii și fiice.

ּות ַשע מֵ אוֹת
ְּ יְּ מֵ י אֱ נ ֹוש חָּ מֵ ש ָּשנִׁים-יִׁהיּו כָּל
ְּ ַיא ו
} {ס:ָּשנָּה וַ ָּימֹת

11. Și toate zilele lui Enoș au fost nouă
sute cinci ani și a murit.

412

DANUBIUS XXXV

:מַ הֲ לַלְּ אֵ ל-יְּחי ֵקינָּן ִׁשבְּ עִׁ ים ָּשנָּה וַ י ֹולֶד אֶ ת
ִׁ ַיב ו

12. Și a trăit Cheinan șaptezeci de ani
și a născut pe Mahalalel.

מַ הֲ לַלְּ אֵ ל-יְּחי ֵקינָּן ַאחֲ ֵרי הוֹלִׁ יד ֹו אֶ ת
ִׁ ַיג ו
ּוש ֹמנֶה מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ י ֹולֶד בָּ נִׁים
ְּ ַארבָּ עִׁ ים ָּשנָּה
ְּ
:ּובָּ נוֹת

13. Și a trăit Cheinan după ce a născut
pe Mahalalel opt sute patruzeci de
ani și a născut fii și fiice.

ּות ַשע מֵ אוֹת
ְּ יְּ מֵ י ֵקינָּן עֶ ֶׂשר ָּשנִׁים-יִׁהיּו כָּל
ְּ ַיד ו
} {ס:ָּשנָּה וַ ָּימֹת

14. Și toate zilele lui Cheinan au fost
nouă sute zece ani și a murit.

יְּחי מַ הֲ לַלְּ אֵ ל חָּ מֵ ש ָּשנִׁים וְּ ִׁש ִׁשים ָּשנָּה
ִׁ ַטו ו
:י ֶָּרד-וַ י ֹולֶד אֶ ת

15. Și a trăit Mahalalel șaptezeci și
cinci de ani și a născut pe Iared.

ֹלשים
ִׁ י ֶֶרד ְּש-יְּחי מַ הֲ לַלְּ אֵ ל ַאחֲ ֵרי הוֹלִׁ יד ֹו אֶ ת
ִׁ ַטז ו
:ּוש ֹמנֶה מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ י ֹולֶד בָּ נִׁים ּובָּ נוֹת
ְּ ָּשנָּה

16. Și a trăit Mahalalel după ce a
născut pe Iared opt sute treizeci de
ani și a născut fii și fiice.

יְּ מֵ י מַ הֲ לַלְּ אֵ ל חָּ מֵ ש וְּ ִׁת ְּשעִׁ ים ָּשנָּה-יִׁהיּו כָּל
ְּ ַיז ו
} {ס:ּוש ֹמנֶה מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ ָּימֹת
ְּ

17. Și toate zilele lui Mahalalel au fost
opt sute nouăzeci și cinci de ani și
a murit.

ּומַאת שָּ נָּה
ְּ י ֶֶרד ְּש ַתיִׁ ם וְּ ִׁש ִׁשים ָּשנָּה-יְּחי
ִׁ ַיח ו
:חֲ נוְֹך-וַ י ֹולֶד אֶ ת

18. Și a trăit Iared o sută șaizeci și doi
de ani și a născut pe Hanoh.

חֲ נוְֹך ְּש ֹמנֶה-י ֶֶרד ַאחֲ ֵרי הוֹלִׁ יד ֹו אֶ ת-יְּחי
ִׁ ַיט ו
:מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ י ֹולֶד בָּ נִׁים ּובָּ נוֹת

19. Și a trăit Iared după ce a născut pe
Hanoh opt sute de ani și a născut fii
și fiice.

ּות ַשע
ְּ י ֶֶרד ְּש ַתיִׁ ם וְּ ִׁש ִׁשים ָּשנָּה-יְּ מֵ י-יִׁהיּו כָּל
ְּ ַכ ו
} {ס:מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ ָּימֹת

20. Și toate zilele pe care le-a trăit
Iared au fost nouă sute șaizeci și
doi de ani și a murit.

-יְּחי חֲ נוְֹך חָּ מֵ ש וְּ ִׁש ִׁשים ָּשנָּה וַ י ֹולֶד אֶ ת
ִׁ ַכא ו
:תּושלַח
ָּ ְּמ

21. Și a trăit Hanoh șaizeci și cinci de
ani și a născut pe Metușalah.

ֹלהים ַאחֲ ֵרי הוֹלִׁ יד ֹו
ִׁ ֱהָּ א-כב וַ יִׁ ְּתהַ לְֵך חֲ נוְֹך אֶ ת
תּושלַח ְּשֹלש מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ י ֹולֶד בָּ נִׁים
ֶ  ְּמ-אֶ ת
:ּובָּ נוֹת

22. Și a umblat Hanoh cu Dumnezeu
după ce l-a născut pe Metușalah
trei sute de ani și a născut fii și
fiice.

ּושֹלש
ְּ יְּ מֵ י חֲ נוְֹך חָּ מֵ ש וְּ ִׁש ִׁשים שָּ נָּה-יְּהי כָּל
ִׁ ַכג ו
:מֵ אוֹת ָּשנָּה

23. Și toate zilele lui Hanoh au fost trei
sute șaizeci și cinci de ani.
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ל ַָּקח-ֹלהים וְּ אֵ ינֶנּו כִׁ י
ִׁ ֱהָּ א-כד וַ יִׁ ְּתהַ לְֵך חֲ נוְֹך אֶ ת
} {ס:ֹלהים
ִׁ ֱאֹת ֹו א

24. Și a umblat Hanoh cu Dumnezeu și
nu a mai fost pentru că l-a luat
Dumnezeu.

ּומַאת ָּשנָּה
ְּ ּוש ֹמנִׁים ָּשנָּה
ְּ תּושלַח ֶשבַ ע
ֶ יְּחי ְּמ
ִׁ ַכה ו
:לָּמֶ ְך-וַ י ֹולֶד אֶ ת

25. Și a trăit Metușalah o sută optzeci
de ani și a născut pe Lemeh.

לֶמֶ ְך ְּש ַתיִׁם-תּושלַח ַאחֲ ֵרי הוֹלִׁ יד ֹו אֶ ת
ֶ יְּחי ְּמ
ִׁ ַכו ו
ּושבַ ע מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ י ֹולֶד בָּ נִׁים
ְּ ּושמ ֹונִׁים ָּשנָּה
ְּ
:ּובָּ נוֹת

26. Și a trăit Metușalah după ce a
născut pe
Lemeh șapte sute
optzeci și doi de ani și a născut fii
și fiice.

תּושלַח ֵת ַשע וְּ ִׁש ִׁשים ָּשנָּה
ֶ יְּ מֵ י ְּמ-יִׁהיּו כָּל
ְּ ַכז ו
} {ס:ּות ַשע מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ ָּימֹת
ְּ

27. Și toate zilele lui Metușalah au fost
nouă sute șaptezeci și nouă de ani
și a murit.

ּומַאת ָּשנָּה
ְּ ּוש ֹמנִׁים ָּשנָּה
ְּ לֶמֶ ְך ְּש ַתיִׁ ם-יְּחי
ִׁ ַכח ו
:וַ י ֹולֶד בֵ ן

28. Și a trăit Lemeh o sută optzeci și
doi de ani și a născut un fiu.

 ְּשמ ֹו נֹחַ לֵאמֹר זֶ ה יְּ נַחֲ מֵ נּו-כט וַ יִׁ ְּק ָּרא אֶ ת
הָּ אֲ ָּדמָּ ה אֲ ֶשר אֵ ְּר ָּרּה-ִׁממַ ע ֲֵׂשנּו ּומֵ עִׁ צְּ בוֹן י ֵָּדינּו ִׁמן
:יְּהוָּ ה

29. Și i-a pus numele Noah spunând:
Acesta ne va alina în lucrarea
noastră și în osteneala mâinilor
noastre din cauza pământului pe
care l-a blestemat Domnul.

נֹחַ חָּ מֵ ש וְּ ִׁת ְּשעִׁ ים-לֶמֶ ְך ַאחֲ ֵרי הוֹלִׁ יד ֹו אֶ ת-יְּחי
ִׁ ַל ו
:ָּשנָּה וַחֲ מֵ ש מֵ אֹת ָּשנָּה וַ י ֹולֶד בָּ נִׁים ּובָּ נוֹת

30. Și a trăit Lemeh după ce a născut
pe Noah cinci sute nouăzeci și
cinci de ani și a născut fii și fiice.

ּושבַ ע
ְּ לֶמֶ ְך ֶשבַ ע וְּ ִׁשבְּ עִׁ ים ָּשנָּה-יְּ מֵ י-יְּהי כָּל
ִׁ ַלא ו
} {ס:מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ ָּימֹת

31. Și toate zilele lui Lemeh au fost
șapte sute șaptezeci și șapte de ani
și a murit.

-חֲ מֵ ש מֵ אוֹת ָּשנָּה וַ י ֹולֶד נֹחַ אֶ ת-נֹחַ בֶ ן-יְּהי
ִׁ ַלב ו
:יָּפֶ ת-חָּ ם וְּ אֶ ת-ֵשם אֶ ת

32. Și Noah a fost în vârstă de cinci
sute de ani și Noah a născut pe
Șem Ham și Iafet.

