CURS 2 (4) – Facerea lumii şi a omului.
„Capitolul 1 din Facerea s-a bucurat de o atenţie specială din partea comentatorilor evrei
şi creştini. Există o întreagă literatură numită hexamerală (de la hexameron, cele şase zile ale
creaţiei). Părinţii Bisericii au cunoscut tratatele lui Philon, Opif. şi QG, din care s-au inspirat
adesea, dând versetelor o interpretare platoniciană ori stoică”3:
1: Întru-nceput a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.
Întru-nceput: „în interiorul dimensiunii nemărginite şi atemporale a lui Dumnezeu,
atunci când El, prin propria Sa voinţă şi putere, a hotărât ca lumea să aibă un început. Întrunceput [en arhi] sugerează că Dumnezeu transcende începutul, că El este anterior oricărei
mişcări. Arhi însă înseamnă nu numai început, ci şi principiu (tradus în Vulgata prin
principium), adică concepţie, regulă, normă, punct de vedere. Textul preconizează ideea
Înţelepciunii creatoare (Proverbe 8, 22-31), a Logosului (Cuvântului) creator (Ioan 1, 1-3)”4.
SEP 1 traduce asemănător: Întru început: „Εν αρχη a fost înţeles fie în sens temporal, fie în
sens instrumental (în al doilea caz sensul este de principiu metafizic; traducerea ar fi în
principiu). Pentru a lăsa cât mai deschis câmpul semantic al expresiei, am preferat traducerea
întru început. Creştinii pun expresia în legătură cu Proverbe 8, 22 sq. (creaţia s-a făcut prin sau
întru Înţelepciunea, σοφία, lui Dumnezeu) şi cu Prologul Evangheliei după Ioan (creaţia s-a
făcut prin Logos)”5.
A făcut: „grecescul pieo = a face, îl traduce pe ebraicul bara’, un verb care în Vechiul
Testament este întotdeauna folosit pentru a exprima acţiunea creatoare a lui Dumnezeu. Vulgata
(şi unele versiuni moderne) îl traduc prin a crea, echivalentul românesc a lui a face. Verbul e
mult mai explicit în II Macabei 7, 28: Dumnezeu a făcut totul din nimic (ceea ce exclude
prezumţia unei materii preexistente). Românescul a face înseamnă nu numai a crea (din nimic),
ci şi a crea în mod organizat, potrivit unui plan, în etape prestabilite şi cu o finalitate clară”6.
„Septuaginta redă printr-un singur verb grec, ποιέω, două verbe ebraice, bara’ (a crea), folosit
numai avându-l ca subiect pe Dumnezeu, şi asah (a face). Aquila propune verbul κτίζω”7.
Cerul şi pământul: „prin cerul şi pământul (ebraism) se înţelege rezultatul creaţiei,
cosmosul ordonat, existenţa întregului univers (Sf. Vasile cel Mare). Alţi Sfinţi Părinţi înţeleg
lumea îngerească şi cea materială”8. „Pentru majoritatea interpreţilor antici cerul din acest
verset nu este totuna cu tăria din versetul 8. După Philon şi Origen, de pildă, aici este vorba
despre lumea incorporală, inteligibilă, noetică (Opif. 29 şi 36; De princ. II, 9, 1 şi II, 9, 6).
Textul Masoretic: şamayim, întotdeauna la dual, ceea ce stă la originea traducerii frecvente cu
ceruri”9.
Creaţia apare la început, dincolo de ea fiind Creatorul Cel fără de început. „A spus mai
întâi întru început, ca să nu socotească unii că lumea este fără început”10. Curgerea timpului
porneşte odată cu creaţia, timpul fiind, de asemenea, creat de Dumnezeu, Cel ce există dinaintea
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şi deasupra timpului. „Trebuie, deci, neapărat ca cele ce au început în timp să se sfârşească tot
în timp”11. Spaţiul şi timpul sunt date ca un cadru în care creaţia să se desăvârşească, urmând a
sui dincolo de acestea, prin îndumnezeire. „Iar expresia la început vrea să spună că toate au fost
create îndată, fără nici o amânare, căci cuvintele la început nu suferă să ne gândim la vreo
trecere de vreme. Aşa cum punctul formează începutul liniei, iar atomul părticică dintr-un
întreg, tot aşa şi clipa este începutul timpului”12.
Toţi Sfinţii Părinţi sunt de acord cu creaţia din nimic, chiar dacă aceasta nu este afirmată
explicit în Cartea Facerii, ci abia la II Macabei 7, 28. „Nu de la sine s-a produs lumea, căci nu e
lipsită de o providenţă; nici dintr-o materie mai dinainte existentă, căci nu e slab Dumnezeu”13.
În acelaşi ton, Sfântul Vasile cel Mare arată că ar fi necuviincios să socotim materia coeternă cu
Dumnezeu, căci ar trebui atunci să-i aducem aceeaşi cinstire ca şi divinităţii14. „Unii, pentru a
explica facerea lumii, au alergat la ipoteze materiale, atribuind elementelor lumii cauza creării
universului”15.
Prin cerul făcut la început nu trebuie înţeles cerul cel văzut, numit de Scriptură tărie.
„Sfânta Scriptură n-a vorbit despre tăria aceasta, ci de alt cer, nevăzut de noi, după care este cerul acesta văzut de noi, numit tărie”16. Iar cerul nevăzut nu poate fi decât lumea îngerilor, creată
înaintea lumii materiale. Altfel, atât şarpele (3, 1) cât şi heruvimii ce păzesc drumul către pomul
vieţii (3, 24) ar rămâne fără explicaţie. „După cum se pare, a fost şi înainte de lumea aceasta
ceva, care se poate contempla cu mintea noastră, dar n-a fost consemnat de istorie, pentru că
acest lucru era nepotrivit celor începători şi încă prunci cu cunoştinţa. Era o stare mai veche
decât facerea lumii, potrivită puterilor celor mai presus de lume, o stare mai presus de timp,
veşnică, pururea fiitoare; în ea, Ziditorul şi Creatorul tuturor a făcut creaturi: lumină spirituală,
potrivită fericirii celor ce-L iubesc pe Domnul, firile raţionale şi nevăzute şi toată podoaba celor
spirituale, câte depăşesc mintea noastră, ale căror nume nici nu este cu putinţă să le
descoperim”17.
Apărută în timp, lumea există din veci, în planul divin: „Dumnezeu, înainte de a fi cele
ce se văd acum, a gândit şi a pornit să aducă la existenţă cele ce nu erau; în acelaşi timp, a gândit şi cum trebuie să fie lumea şi ce formă să-i dea materiei, ca să fie în armonie cu ea”18.
Verbul ebraic bara, tradus prin a face, este folosit întotdeauna în Scriptură pentru a
exprima acţiunea creatoare a lui Dumnezeu. Mai menţionăm că lumea aceasta nu e singura posibilă. „Creatorul acestui univers nu are putere creatoare numai pe măsura creării unei singure
lumi, ci puterea Lui este nesfârşită”19.
2: Dar pământul era nedesluşit şi ne-mplinit; şi întuneric era deasupra genunii; şi
Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.
Nedesluşit şi ne-mplinit: „Nedesluşit: invizibil sau de-abia vizibil, ca prin abur. Nemplinit: ne-ntocmit pe de-a-ntregul; pustiu; gol; deşert, fără viaţă. Ebraicul tohu-bohu
sugerează ideea de haos, materie informă, creată din nimic, dar încă neorganizată,
nedesluşită”20. SEP 1 traduce: „nevăzut (αόρατος) şi neorânduit (ακατασκεύαστος):
traducătorul grec redă expresia ebraică tohu wa-bohu, care se presupune că înseamnă gol,
pustiu, neant. Traducerea greacă lasă aşadar să se subînţeleagă o materie preexistentă, ca la
Platon, Timaios [Timeos] 51a. În Înţelepciunea [lui Solomon] 11, 17, text marcat de gândirea
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elenistică, se spune, de altfel, că Dumnezeu a creat lumea dintr-o materie informă21. Totuşi,
Părinţii vor insista asupra principiului creaţiei din nimic (ex nihilo) începând cu Teofil al
Antiohiei (Ad Aut. II, 10)”22.
Genune sau abis: „gr. αβυσσος (α – privativ, βύσσος – fund). Semnificaţiile sale sunt
multiple. În textul de faţă, el desemnează marea originară, profunzimea originară acoperită de
apă”23.
Duhul lui Dumnezeu: „în limba greacă, acelaşi cuvânt, pnevma, înseamnă şi vânt, şi
duh. Aşadar, mişcarea aerului care va face posibilă ivirea pământului; Duhul dătător de viaţă al
lui Dumnezeu”24.
Fără acţiunea Duhului, apele ar rămâne simple stihii. „Cuvântul se purta (...) se
interpretează prin încălzea şi dădea viaţă apelor [...]. Duhul Se purta, adică pregătea apele
pentru naşterea vieţii. Încât din acest text se poate vedea [...] că nici Duhul cel Sfânt nu este
lipsit de puterea creatoare”25.
Prin netocmit şi gol (Biblia 1982) sau nedesluşit şi ne-mplinit, cum traduce Bartolomeu
V. Anania, se redă ebraicul tohu va bohu, ce sugerează o materie informă, încă neorganizată.
„Din ceea ce zice Scriptura, că pământul era nevăzut, se dovedeşte totodată că nici nu avea în el
vreo altă calitate. Iar atunci când zice că era netocmit ne dă să înţelegem că încă nu se
statornicise în el nici o calitate trupească”26.
3: Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.
Şi a zis Dumnezeu: „Rostirea lui Dumnezeu: actul prin care voinţa Sa devine Faptă;
participarea cuvântului (Cuvântului) la actul creaţiei (vezi Ioan 1,1)”27. „Zece cuvinte ale
creaţiei (Dumnezeu a zis). După Philon (Opif. 17-36), Dumnezeu creează prin Logos, care este
lăcaşul ideilor/formelor lumii inteligibile. După creştini, acest Logos este Fiul”28.
Să fie lumină: „activarea luminii necreate a lui Dumnezeu, Cel ce El Însuşi este lumină,
aşa cum lumină este şi Cuvântul Său (Logosul) întrupat, Iisus Hristos (Ioan 1, 2; 8, 12; 9, 5; 12,
46), vizibilă în momentul schimbării Sale la faţă (Matei 17, 2; Marcu 9, 3; Luca 9, 29). Aşadar,
nu e vorba de lumina naturală (astrele vor fi create de abia în ziua a patra – vezi versetele 1419), ci de acea lumină pe care o vor experia mai târziu isihaştii şi pe care teologia răsăriteană o
va cunoaşte îndeosebi prin scrierile Sfântului Grigorie Palama”29. „Lumina este înţeleasă de
Părinţi atât la propriu, ca lumină materială, cât şi simbolic, ca atribut hristologic, în relaţie cu
Ioan 1, 4-5”30.
4: Şi a văzut Dumnezeu lumina că e frumoasă; şi a despărţit Dumnezeu lumina de
întuneric.
Frumoasă: „ca adjectiv, kalos înseamnă frumos (versetele 4 şi 31); ca adverb, înseamnă
bine (versetele 8, 10, 12, 18, 21 şi 25). Lumina frumoasă e opţiunea exegetică a Sfântului Vasile
cel Mare. Frumos şi bine, laolaltă, induc ideea de armonie”31. SEP 1 redă prin era bună, „în
greacă, καλόν (de gen neutru). Lumina era deopotrivă bună şi frumoasă, după criteriile
21
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teologice şi estetice greceşti”32. „Negaţia luminii (simbol al vieţii, al fericirii, al mântuirii) este
întunericul (simbol al morţii, al răului, al pedepsei şi nenorocirii)”33.
„Veţi înţelege că în timp ce lumea a izvorât din porunca lui Dumnezeu când a zis: să fie
lumină, întunericul a existat fără porunca Lui”34. Dacă lumina este creaţia lui Dumnezeu, întunericul apare ca absenţa sau ca negaţia Sa. Astfel, întunericul e îndepărtare de Dumnezeu, fiind
introdus de păcat. Înseamnă că, în alt plan, păcatul fusese săvârşit înaintea creării lumii văzute.
Dar Dumnezeu desparte lumina de întuneric, despărţire ce rămâne definitivă. „Cel dintâi cuvânt
al lui Dumnezeu a creat lumina, a risipit întunericul, a pus capăt tristeţii, a veselit lumea, a adus
dintr-odată, peste toţi şi peste toate, privelişte veselă şi plăcută”35. Aceasta pentru că însuşi
„Cuvântul dumnezeiesc este lucrarea luminii care întrece orice cugetare omenească”36. Cum
astrele nu au fost încă create, aici pare a fi vorba despre lumina necreată, care pătrunde în
oarecare fel în lumea creată, putând fi experiată de către creaturi. Lumina naturală e icoană
acestei lumini, manifestată pe Tabor (cf. Matei 17, 2).
5: Şi Dumnezeu a numit lumina „ziuă”, iar întunericul l-a numit „noapte”. Şi a fost
seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.
„La Evrei, ziua de 24 de ore începea şi se termina la apusul soarelui. Este şi ziua
liturgică în cultul creştin”37. „Philon vede aici reperele care fixează măsurarea timpului. Creaţia
se face în timp, iar timpul înseamnă măsură (Opif. 33-35). După Vasile cel Mare, o zi durează
de la o dimineaţă la cealaltă, incluzând aşadar seara de la mijloc (Hom. Hex. II, 8). ♦ ziua întâi
(ημέρα μία): Philon înţelege expresia în sensul de o zi, nu de prima zi dintr-un şir de şapte.
Pentru el, această zi unică este ziua lucrurilor inteligibile, aflate în afară de timp (Opif. 15). Cf.
de asemenea Irineu, Adv. haer. V, 23, 2: o singură zi a creaţiei. Pentru Vasile cel Mare, μία
marchează întoarcerea aceleiaşi zile, ca simbol al eternităţii (Hom. Hex. II, 8). Această o zi a
fost interpretată şi ca a opta zi, ziua eternă, de după zilele lumii. Zilele săptămânii creaţiei au
fost interpretate şi ca simbol al vârstei lumii (şapte mii de ani), plecând de la echivalarea unei
zile a Domnului cu o mie de ani (cf. Psalmi 89, 4). Lumea va exista şapte mii de ani, după care,
în ziua a opta, Împărăţia lui Dumnezeu se va instaura pe pământ (doctrina milenaristă)”38.
E subliniată, în versetul precedent, frumuseţea (kalós) sau armonia creaţiei, reflex al
frumuseţii Creatorului, cât şi acea zi una, irepetabilă, cuprinzând în sine veacurile. „Sau mai
adevărată este explicaţia transmisă în cuvintele cele de taină, că Dumnezeu, Cel Ce a făcut
timpul, a pus timpului măsuri şi semne: durata zilelor; şi măsurând timpul cu săptămâna, porunceşte ca săptămâna să se învârtească mereu în ea însăşi, pentru a număra mişcarea timpului; iar
pe săptămână să o împlinească ziua cea una, întorcându-se spre ea însăşi de şapte ori; şi această
întoarcere este în formă de cerc, că începe dintr-un punct şi se sfârşeşte în acelaşi punct.
Aceeaşi însuşire o are şi veacul; se întoarce spre el însuşi şi niciodată nu se sfârşeşte. Aceasta
este pricina că începutul timpului n-a fost numit de Scriptură ziua întâia, ci zi una, ca şi din
numirea ei să i se vadă înrudirea cu veacul”39.
6: Şi a zis Dumnezeu: „Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă apele de
ape!” Şi a fost aşa:
Tărie: „firmament; cuvântul original sugerează o boltă cu circumferinţa pe orizont”40.
Despre acelaşi subiect, ceva mai pe larg: „tărie (στερέωμα): imaginea cerului forjat/martelat,
redând originea cuvântului ebraic raqia (a bate, a ciocăni). Problema interpreţilor este să
32
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înţeleagă raportul dintre cerul din Facerea 1, 1 şi tăria din 1, 6. După Philon şi Origen, primul
este incorporal, al doilea corporal. După Grigorie al Nyssei, tăria este limita lumii sensibile
(Hex. 72B)”41. „Pentru semiţi, bolta aparentă a cerului era o cupolă solidă, ce reţinea apele
superioare. Prin deschizăturile acesteia vor curge ulterior apele Potopului. De altfel şi popoarele
indo-germanice credeau că cerul este de piatră”42. „Simbolismul apei poate fi redus în toate
tradiţiile la trei semnificaţii esenţiale: 1) sursă a vieţii; în acest sens apa este considerată de
iudei ca cel mai important dar al Graţiei divine, provenienţa ei din cer sau din adâncul
pământului, ca element fertilizator, reprezenta pentru israeliţi un semn deosebit al bunăvoinţei
Dumnezeului lor; 2) sursă a morţii şi a distrugerii, folosită de Dumnezeu împotriva duşmanilor
săi sau împotriva poporului nesupus; 3) mijloc de purificare şi regenerare”43.
7: Dumnezeu a făcut tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele
cele de deasupra tăriei.
„Creaţiei prin cuvânt – Dumnezeu a spus – i se adaugă creaţia prin act – Dumnezeu a
făcut (BJ)”44. „Există două interpretări patristice ale despărţirii apelor. Prima este fizică (apele
de sus şi apele de jos) şi se întâlneşte la Teofil al Antiohiei II, 13, Vasile cel Mare, Theodoret [al
Cirului]. A doua este alegorică: apele de sus reprezintă puterile spirituale (îngerii), iar apele de
jos, puterile malefice (Origen: C. Cels. V, 44; Hom. Luc. XXIII, 7)”45.
8: Şi Dumnezeu a numit tăria „cer”. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost
seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.
S-a spus adesea, pornind de la denumirea de tărie, că vechii semiţi socoteau bolta
cerească drept o cupolă solidă. Dar cuvântul ebraic raqia desemna o întindere inconsistentă.
„Scriptura nu numeşte tărie substanţa rezistentă şi tare, care are greutate şi este solidă; că
pământul ar fi meritat mai potrivit o astfel de denumire; dar din pricină că substanţa celor care
stau deasupra pământului este fină şi rarefiată şi nu-i percepută de nici unul din simţurile
noastre, substanţa aceasta s-a numit tărie, în comparaţie cu substanţele foarte fine, care nu pot fi
sesizate de simţirea noastră”46. Tăria are un dublu înţeles: acela de atmosferă terestră, ca şi cel
mai larg, de cer văzut. „Propriu vorbind, numirea de cer se potriveşte altcuiva, dar, prin
asemănare, are parte şi tăria de această numire. [...] În multe locuri, Scriptura numeşte cer locul
care se vede deasupra noastră”47.
Şi aici s-ar putea traduce prin: şi a văzut Dumnezeu că este frumos. „Prin aceste cuvinte,
Scriptura nu vrea să spună că cele făcute de Dumnezeu I-au încântat ochii lui Dumnezeu, nici
că Dumnezeu priveşte frumuseţile făpturilor cum le privim noi; ci frumosul, în înţelesul dat aici
de Scriptură, este ceea ce-i făcut în chip desăvârşit şi serveşte bine scopului pentru care a fost
făcut”48.
Toate vin la existenţă ori se rânduiesc odată cu primirea poruncii. „Împlinirea operelor s-a
înfăptuit odată cu rostirea cuvintelor, fără nici o întârziere care ar fi arătat, cum spun (ereticii), pe
mijlocitorul lucrând ca slujitor, mişcându-se ca o unealtă. Căci Cuvântul era ca un ipostas al
faptei, şi nu o simplă aprobare a ceea ce nu era”49.
9: Şi a zis Dumnezeu: „Apele de sub cer să se adune într-o singură adunare şi să se
arate uscatul!” Şi a fost aşa: apele de sub cer s-au adunat în adunările lor şi s-a arătat
uscatul.
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Adunările lor sau locurile lor (SEP 1): „trecere de la singular la plural inexplicabilă.
(Părinţii justifică pasajul prin existenţa mai multor mări, dar a unei singure ape)”50.
10: Şi Dumnezeu a numit uscatul „pământ”, iar adunările apelor le-a numit
„mări”. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
11: Şi a zis Dumnezeu: „Pământul să odrăslească verdeaţă: iarbă purtătoare de
sămânţă, după felul şi asemănarea ei, şi pom roditor care după felu-i să dea rod cu
sămânţă-n sine pe pământ!” Şi a fost aşa:
„Iarbă, pom: singular generic, care cuprinde-n sine specia sau regnul”51.
12: Pământul a odrăslit verdeaţă: iarbă purtătoare de sămânţă după felul şi
asemănarea ei, şi pom roditor care după felu-i să dea rod cu sămânţă-n sine pe pământ. Şi
a văzut Dumnezeu că este bine.
13: Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.
În cea de-a treia perioadă a creaţiei se arată uscatul şi apare vegetaţia. „Gândeşte-mi-te
că aceste puţine cuvinte şi această poruncă scurtă au făcut ca pământul cel neroditor să odrăslească dintr-o dată şi să se pornească spre naştere de roade. Pământul şi-a aruncat haina lui tristă
şi de doliu; a îmbrăcat o altă haină strălucitoare; se veseleşte de podoabele pe care le-a primit;
arată mii şi mii de felurite plante”52.
14: Şi a zis Dumnezeu: „Să fie-ntru tăria cerului luminători care să lumineze
pământul, să despartă ziua de noapte şi să fie ei spre semne şi spre anotimpuri şi spre zile
şi spre ani,
Care să lumineze pământul: sintagma „(literal: spre luminare pe pământ) se află numai
în Septuaginta”53.
Spre semne „pare a avea o semnificaţie astrologică. Corelează cu semnele astrelor (Isaia
7, 11), care vor preceda sfârşitul lumii (Matei 24, 3, 29). Următoarele finalităţi se referă la
fixarea calendarului”54. „Semne: Philon le interpretează ca semne meteorologice (Opif. 58-59);
Origen polemizează cu credinţele astrologice: aştrii sunt semne, dar nu cauze ale evenimentelor
(Com. Gen., apud Filocalia XXIII)”55.
15: şi să fie ei întru tăria cerului luminători să lumineze pământul!” Şi a fost aşa:
16: Dumnezeu i-a făcut pe cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare spre
stăpânirea zilei şi luminătorul cel mai mic spre stăpânirea nopţii, şi stelele.
„Este vorba despre soare şi lună, în multe mitologii divinităţi atât de importante şi cu o
simbolică atât de pregnantă. Aici devin simple făclii care luminează pământul şi fixează
calendarul (BJ). În folclorul românesc, soarele şi luna sunt sfinte pentru că ele sunt ochii lui
Dumnezeu care luminează pământul”56.
17: Şi le-a pus Dumnezeu întru tăria cerului, ca să lumineze pământul,
18: să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut
Dumnezeu că este bine.
19: Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.
„Philon şi Origen cred că astrele au fost create a patra zi ca ornamente ale cosmosului
(Opif. 45; Hom. Gen. I, 5). Fiind create atât de târziu, e limpede că nu se cuvin adorate ca
entităţi divine (Opif. 45-47)”57.
Apariţia astrelor în cea de-a patra zi arată că zilele creaţiei sunt perioade sau etape, a
căror lungime nu o putem cunoaşte. Dar Moise pare a intenţiona să sublinieze că astrele sunt
50
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doar creaturi, într-o epocă în care acestea erau divinizate de majoritatea popoarelor. „Nu erau
încă nici soarele, nici luna, ca să nu spună oamenii că soarele este cauza şi tatăl luminii şi nici
cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu să-l socotească (soarele) creator al celor răsărite pe
pământ”58.
„Aceste semne ale luminătorilor sunt de neapărată trebuinţă pentru viaţa omenească.
Dacă nu vei iscodi peste măsură semnele date de aceşti luminători, vei afla, pe temeiul observaţiilor unei îndelungate experienţe, folosul lor. Datorită lor poţi afla multe despre ploile mari,
multe despre secetă şi mişcarea vânturilor”59. Apoi, „când Scriptura spune spre vremi, socot că
vorbeşte despre schimbările anotimpurilor”60. Anii sunt marcaţi de mişcarea corpurilor cereşti.
„Luna, după ce îndeplineşte de douăsprezece ori drumul său, săvârşeşte durata unui an; numai
că adeseori este nevoie de adăugarea unei luni pentru a se ajunge la o completare exactă a
anotimpurilor, aşa cum calculau anul în timpurile vechi evreii şi grecii. Anul solar, la rândul lui,
este timpul cât îl face soarele, prin mişcarea sa, întorcându-se la acelaşi semn de la care a
plecat”61.
Apariţia ulterioară a soarelui nu contrazice crearea luminii primordiale. „Cuvintele
acestea nu sunt contrare celor ce s-au spus despre lumină. Atunci, la început, s-a adus la existenţă natura luminii; acum, corpul acesta ceresc a fost făcut ca să fie vehicul al acelei lumini primnăscute”62.
20: Şi a zis Dumnezeu: „Puiască apele puiţă de fiinţe vii; şi păsări să zboare peste
pământ în largul tăriei cerului!” Şi a fost aşa:
Puiţă de fiinţe vii: „ideea generală: fiinţe din speciile inferioare (moluşte, reptile), care
se înmulţesc cu mare repeziciune. Oricum, viaţa apare mai întâi în apă, apoi se extinde în aer şi
pe uscat”63. „Originea acvatică a zburătoarelor este atestată de tradiţia evreiască (IV Ezdra 6,
47; Philon, Opif. 63) şi creştină (Vasile, Hom. Hex. VIII, 2). ♦ Prima menţiune a cuvântului
suflet, în legătură cu târâtoarele [fiinţe vii, la Anania] (de fapt, termenul grec ερπετά înseamnă,
în general, animale mici fojgăitoare). Pentru exegeţi, animalele diferă de plante prin faptul că
au suflet (Philon, Opif. 63; Vasile, Hom. Hex. VII, 1) Augustin deduce, din reptilia animarum
vivarum, că animalele acvatice au sensibilitate şi memorie (Gen. Litt. III, VIII, 11-12)”64.
„Târâtoare redă gr. ερπετά: termenul se referă nu numai la şerpi şi şopârle, ci şi la insecte şi
animale mici (BJ)”65.
21: A făcut Dumnezeu înotătoarele cele mari şi toate fiinţele vii care mişună, şi pe
care apele le puiesc după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor. Şi a văzut
Dumnezeu că este bine.
Înotătoarele cele mari: „literal: chiţii cei mari. Ideea exactă: monştrii marini; uriaşe
reptile sau mamifere acvatice”66. SEP 1 a tradus prin balene: „monştri marini (în ebr.
tanninim). Termenul ebraic va fi redat în greacă fie prin κητος, de unde chitul românesc, fie
prin δράκων (versiunea lui Aquila). Alegoriştii vor interpreta balenele ca pe un simbol al
diavolului, al îngerilor căzuţi, al gândurilor rele (Origen, Hom. Gen. I, 8-10)”67.
Pe care apele le puiesc: „metonimie: expresia nu înseamnă că apele erau înzestrate cu
facultatea de a produce fiinţe vii, ci că ele erau mediul în care se exercita puterea creatoare a lui
Dumnezeu”68.
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22: Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi le-a zis: „Creşteţi şi înmulţiţi-vă şi umpleţi
apele mărilor!; şi păsările să se înmulţească pe pământ!”
23: Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.
În cea de-a cincea perioadă au apărut vietăţile acvatice şi păsările. „Acum, pentru întâia
oară, a fost creată o fiinţă vie, înzestrată cu simţire. Că plantele şi arborii, chiar dacă se zice că
trăiesc, pentru că participă la facultatea de hrănire şi de creştere, totuşi nu sunt nici vietăţi, nici
însufleţite”69.
24: Şi a zis Dumnezeu: „Să scoată pământul fiinţe vii după felul lor: dobitoace,
târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor”. Şi a fost aşa:
25: A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi dobitoacele după felul lor,
şi toate târâtoarele pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Prin târâtoare sunt înţelese reptilele, ca şi insectele. Animale domestice sunt numite, cel
mai probabil, acelea ce ulterior vor fi socotite curate, putând fi aduse jertfă. Sunt aduse la existenţă, la începutul celei de-a şasea perioade, vieţuitoarele uscatului, despre care se spune că le-a
scos pământul. „Este, oare, însufleţit pământul? [...] Pământul a scos la iveală ceea ce se afla în
el, nu pentru că Dumnezeu a spus: Să scoată, ci pentru că Dumnezeu, Care i-a dat porunca, i-a
dăruit pământului şi puterea de a scoate din el”70. „Ai, aşadar, cerul înfrumuseţat, pământul
împodobit, marea îmbogăţită cu vieţuitoarele născute în ea, văzduhul plin de păsările care
zboară prin el. Toate au fost aduse de la nefiinţă la fiinţă prin porunca lui Dumnezeu”71.
26: Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră, ca să
stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste dobitoace şi peste tot
pământul şi peste toate vietăţile ce se târăsc pe pământ!”
„Om redă gr. ανθρωπος, om; adam în ebraică avea valoare colectivă. El este o creatură
a lui Dumnezeu, care se priveşte pe sine nu ca o parte a cosmosului, ca în filosofia greacă, nici
ca un rezultat al unei evoluţii naturale, ca în ştiinţa72 modernă, ci numai în relaţia sa cu
Dumnezeu”73.
Noastră: „acesta nu este un plural al maiestăţii, ci un plural gramatical autentic; Sfinţii
Părinţi văd în el prima revelaţie scripturistică asupra persoanelor Sfintei Treimi”74. „Pluralul să
facem există şi în Textul Masoretic. Diferite interpretări au fost date acestui plural: Dumnezeu
vorbeşte cu îngerii (tradiţia ebraică; Philon), cu Logosul, cu Fiul şi Sfântul Duh (Teofil II, 18;
Irineu, Adv. haer. I, 24, 1; Ioan Gură de Aur, Hom. Gen. VIII). ♦ Philon remarcă absenţa
articolului înaintea lui om şi prezenţa lui în versetul următor şi opune omul material, creat de
mai mulţi (amestecul lumii de jos cu cea de sus), omului spiritual, creat de singur Dumnezeu
(De fuga et inventione 71-72). ♦ [asemănare]: termen important: ομοίωσις, pe care l-am tradus
tradiţional [atât SEP 1 cât şi Anania], prin asemănare, dar care trebuie înţeles platonician,
asimilare (cf. Theetetos 176b). Irineu, Clement, Origen, dar mai cu seamă Grigorie al Nyssei (în
De opificio hominis) îşi întemeiază mistica (asimilarea lui Dumnezeu) pe acest termen. Philon
şi Părinţii elimină interpretările antropomorfice (la un moment dat, o parte din călugării egipteni
ajunseseră să-şi reprezinte antropomorf divinitatea, în rugăciune). ♦ [chipul]: în Noul Testament
(Coloseni 1, 15; I Corinteni 15, 49) Hristos singur este chip/icoană a lui Dumnezeu, omul fiind
invitat să îmbrace această icoană. ♦ [după chipul]: Theodoret a consacrat o întreagă quaestio
(QG 20) expresiei după chip, care ar desemna: 1) partea invizibilă a sufletului; 2) trupul (una
din chestiunile disputate la Părinţi: cine a fost făcut după chipul lui Dumnezeu: sufletul, trupul,
sau amândouă la un loc?); 3) legătura între sensibil şi inteligibil; 4) capacitatea de a comanda. ♦
Tema dominaţiei omului asupra animalelor (cf. Facerea 9, 1-2; Psalmi 8, 5-9; Sirah 17, 2-4;
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Înţelepciunea lui Solomon 10, 1-2) e prezentă în apocrifele intertestamentare (Cartea Jubileelor
2, 14; IV Ezdra 6, 54) şi la Philon (Opif. 77). Omul este locţiitor al lui Dumnezeu pe pământ, ca
fiinţă raţională, spre deosebire de animale, care sunt neraţionale, αλογα”75. „Cuvântul
asemănare atenuează sensul lui imagine [chip], excluzând paritatea. Termenul concret de
imagine implică o similitudine fizică, ca între Adam şi fiul său, de exemplu. Această raportare
la Dumnezeu îl diferenţiază pe om de animale, presupunând în acelaşi timp o asemănare
generală – ca natură: inteligenţă, voinţă, putere. Omul devine astfel o persoană ce se bucură de
graţia divină”76.
Pluralul Noastră, ca şi cuvintele să facem, indică un sfat în sânul Sfintei Treimi. Dacă
Vechiul Testament nu afirmă descoperit taina Treimii, o face, învăluit, chiar de la primele versete. Astfel, toate sunt aduse la existenţă prin Cuvântul, identificat în prologul Evangheliei după
Ioan cu Dumnezeu Fiul, iar Duhul Sfânt dădea apelor puterea Sa de viaţă făcătoare. „Este, oare,
şi acum vorba de o singură persoană? Nu! Că nu este scris: Să se facă om! Atâta vreme cât nu
se arătase omul, omul care avea să fie instruit, predica teologiei era ascunsă în adânc; dar acum,
la facerea omului, credinţa se descoperă şi dogma adevărului se arată clar”77. Părerea că
Dumnezeu S-ar sfătui cu îngerii este eretică: „Nu se va spune, socotesc, că (El vorbeşte cu) unii
dintre sfinţii îngeri, sau că a avut nevoie de o mână de ajutor a lor, sau în general de consimţirea
şi contribuţia vreuneia din creaturi spre întărirea lui Dumnezeu ca să isprăvească ceea ce
gândea. Căci dumnezeirea este atotputernică pentru orice şi are în sine bogăţia pentru a săvârşi
cu uşurinţă tot ce voieşte şi în ea este toată puterea existenţelor”78.
Omul e după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. „Cuvintele după chip şi asemănare nu
se referă la chipul şi asemănarea după trup [...], ci la chipul şi asemănarea după spirit şi raţiune”79. Desigur, noi nu atribuim lui Dumnezeu o existenţă corporală. „A zis după chipul pentru
că Dumnezeu a făcut sufletul nestricăcios şi liber; a mai zis după asemănare adică după virtute
[...]. Deci Dumnezeu ne-a dat în chip firesc virtuţile. Dar patimile nu le avem în chip firesc. Căci
nu au vreo fiinţă, sau vreun ipostas; ci sunt ca întunericul care nu există (nu subzistă) după
fiinţă”80. Aşa cum Dumnezeu, cel Unul în fiinţă, este Treime de Persoane, tot astfel sufletul
omului este dăruit cu trei facultăţi: raţiune, voinţă şi afectivitate. Când tot acest chip al lui Dumnezeu în om Îl contemplă pe Creator, putem vorbi şi despre asemănare, aceasta însemnând
statornicirea în Bine. „Ceea ce imprimă în noi chipul dumnezeiesc este fără îndoială sfinţenia,
adică împărtăşirea de Fiul în Duhul. De aceea, când firea omului a alunecat spre abatere şi
frumuseţea chipului a fost desfigurată, am fost înnoiţi în starea de la început; am fost remodelaţi
prin Duhul spre chipul Creatorului, adică al Fiului, prin care vin toate de la Tatăl”81.
27: Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a
făcut; bărbat şi femeie i-a făcut.
„L-a făcut: Philon (Opif. 134) şi Origen (Hom. Gen. I, 13) opun omul făcut, din acest
verset, de omul plăsmuit, din Facerea 2,7 (Omul interior este făcut, scrie Origen, în vreme ce
omul exterior este plăsmuit). ♦ Trecere de la singular (omul), la plural (i-a făcut). Tradiţiile
rabinice semnalează o alterare a acestui verset (l-a făcut bărbat cu orificii femeieşti). Există
tradiţii rabinice despre omul primitiv androgin (Talmudul Babilonian, Berakhoth 61a, Erouvim
18a; Philon, Opif. 152; De cherubim 59; Quaestiones in Genesim I,25). Augustin critică această
reprezentare a lui Adam androgin (Gen. Litt. III, XXII, 34). ♦ Pe urmele lui Philon, Origen
interpretează alegoric partea femeiască şi partea bărbătească, vorbind despre un spirit
75
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masculin, pozitiv, şi un spirit feminin, negativ, două categorii paradigmatice (Hom. Gen. I,
15)”82.
Pare a fi o contradicţie aici, căci omul, la singular, a fost făcut bărbat şi femeie. „Spune
bărbat şi femeie nu pentru că (femeia) era deja făcută, ci pentru că se afla împreună cu Adam în
coasta lui”83. Sau am putea spune că femeia era făcută, dar încă nu fusese despărţită de bărbat;
după cum s-ar mai putea înţelege că omul deplin este bărbat şi femeie.
Vorbind despre lucrarea lui Dumnezeu, Scriptura revine la folosirea singularului:
„Scriptura nu spune: Au făcut. A evitat aici pluralul persoanelor. Instruind pe iudei prin primele
cuvinte, iar prin ultimele excluzând păgânismul, Scriptura revine cu tărie la monadă, ca să
înţelegi pe Fiul împreună cu Tatăl şi să fugi de primejdia politeismului”84.
28: Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creşteţi şi înmulţiţi-vă şi umpleţi
pământul şi supuneţi-l!; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate
dobitoacele şi peste tot pământul, peste toate vietăţile ce se târăsc pe pământ!”
Creşteţi: „în original, acest verb sugerează, deopotrivă, facultatea de a spori în talie, în
forţă, în putere, în număr, şi pe aceea de a deveni fecund, rodnic, apt pentru înmulţire. E
motivul pentru care unii traducători români (Radu, Galaction, Nicodim) preferă sintagma: Fiţi
rodnici (roditori)!, în consonanţă cu versiunile occidentale, spre deosebire de cei mai vechi ai
noştri, care reţin sensul primar al cuvântului (verbul e acelaşi ca în versetul 22)”85.
Omul e creat ultimul, când toate cele peste care urma să stăpânească erau făcute. „Era
deci necesar să se plăsmuiască o fiinţă cuvântătoare (raţională), arătându-se înaintea ei cele ce îi
servesc spre întreţinere şi care să se arate ca făcute pentru un bine. De aceea, arătând mai
înainte în podoaba cuvenită cerul şi pământul şi cele din ele, a purces la alcătuirea omului,
având înainte de facerea lui gândul despre el, precum şi toată cealaltă zidire a cugetat-o şi
întemeiat-o prin Cuvântul Său ca Dumnezeu”86. Clement Alexandrinul atenţionează că: „nu ni
s-a poruncit atât doar să stăpânim numai fiarele din afară, ci şi patimile sălbatice care sunt în
noi”87. E o anticipare, patimile fiind doar virtuale pentru primul om, zidit nepătimitor. Oricum,
când Dumnezeu cere omului să stăpânească tot pământul, arată că spiritul trebuie să domine
materia, pentru ca elementele acesteia să nu redevină stihii pustiitoare.
29: Şi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau vouă toată iarba dătătoare de sămânţă pe
faţa-ntregului pământ, şi tot pomul purtător de rod cu sămânţă de pom într-însul; acestea
vă vor fi vouă spre hrană.
Vă dau, în SEP 1 v-am dat: „după Procopius (Commentarii in Genesim PG I, 137C),
Dumnezeu i-a dat omului puteri depline şi asupra regnului vegetal. Didim vorbeşte despre
puterea cunoaşterii/gnozei asupra plantelor. Omului i s-a dat acum capacitatea de a deosebi
plantele hrănitoare, nehrănitoare, medicinale (In Genesim 67)”88.
30: Şi tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor
ce se târăsc pe pământ, şi care au în ele suflare de viaţă [le dau] toată iarba verde spre
hrană”. Şi a fost aşa.
„Este imaginea unei Vârste de aur în care omul şi animalele trăiesc în pace, hrănindu-se
cu plante”89. Ferocitatea şi, implicit, suferinţa, urmează căderii. „Plecând de la şi-ul care leagă
versetul 29 de versetul 30, propriu Septuagintei, Părinţii au dedus că omul şi animalele au
acelaşi tip de hrană, vegetală (Didim, ibid.; Vasile, De origine hominis II, 6). Din Textul
Masoretic, unde şi-ul nu există, rezultă că omul a primit drept hrană iarba purtând sămânţă, iar
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animalele, iarba verde. De aici, chestiunea animalelor carnivore: acestea au început să se
hrănească cu carne abia după potop. Milenariştii (Irineu, de pildă, Adv. haer. V, 33, 4) îşi
imaginează Paradisul eshatologic populat cu animale erbivore, ca la început”90.
31: Şi a văzut Dumnezeu toate câte făcuse: şi iată că erau foarte frumoase. Şi a fost
seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.
Creaţia este încheiată odată cu sfârşitul zilei a şasea, fiind din nou subliniată armonia şi
perfecţiunea acesteia.
2 .a) – Ziua odihnei Domnului. Omul în mijlocul lumii şi al raiului. Întâia familie.
1: Aşa s-au împlinit cerul şi pământul şi toată podoaba lor.
Şi toată podoaba lor: „în Textul Ebraic: şi toată oştirea lor, cu înţelesul de totalitate a
fiinţelor care populează cerul şi pământul. Vulgata păstrează nuanţa din Septuaginta: et omnis
ornatus eorum (şi toată podoaba lor), traducându-l astfel pe grecescul kosmos, al cărui înţeles
mai complet ar fi: cu toată armonia (ordinea, frumuseţea, perfecţiunea) lor”91. „Cuvântul
[podoabă] capătă în textul biblic o serie de valori metaforice, printre care şi aceea de aştri,
ceata, mulţimea cerului. Textul de faţă reprezintă unicul loc în care metafora este extinsă şi la
mulţimea de elemente ale pământului”92.
2: Şi-n ziua a şasea Şi-a împlinit Dumnezeu lucrarea pe care o făcuse; iar în ziua a
şaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale pe care le făcuse.
„Diferenţă între Septuaginta (Dumnezeu Şi-a terminat creaţia în a şasea zi) şi Textul
Masoretic (a şaptea zi). Nu există contradicţie, dacă înţelegem că Dumnezeu Îşi terminase deja
creaţia în a şaptea zi, după Textul Masoretic. ♦ s-a odihnit (ebr. şabhath, a înceta, a se odihni –
de unde sabatul). Comentariile vechi combat totuşi ideea inactivităţii lui Dumnezeu. După
Philon, Dumnezeu Îşi consacră ziua a şaptea contemplării operei săvârşite, aşadar, filozofiei
(Decal. 96-106). Pentru Părinţi, a şaptea zi este ziua Domnului (duminica); începutul zilei
eterne, a opta; sfârşitul săptămânii milenare şi odihna veşnică a sufletelor. Pentru Origen (Hom.
Num. 23, 4), adevăratul sabat nu aparţine acestei lumi, ci lumii de dincolo. Dumnezeu nu-Şi
încetează creaţia nici o clipă (Augustin, Gen. Litt. IV, VIII-XX)”93.
Şi-a împlinit: „verbul synteleo (folosit şi în versetul precedent) înseamnă a împlini (a
rotunji, a desăvârşi), dar nu singur, ci în cooperare (teleo precedat de syn), nuanţă care cuprinde
ideea embrionară (ca şi în 1, 26) a unui Dumnezeu treimic, sau cel puţin pe aceea a participării
Cuvântului la actul creaţiei (Ioan 1, 1-3)”94.
3: Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ea S-a
odihnit El de toate lucrurile Sale, cele pe care Dumnezeu le-a izvodit făcându-le.
„Dumnezeu sfinţeşte aici sabatul (cf. Ieşirea 20, 11). Părinţii traduc ideea consfinţirii
printr-un verb care înseamnă a separa. Ziua a şaptea este ceva deosebit, cu totul aparte faţă de
restul zilelor (Ioan Gură de Aur, Hom. Gen. X, PG 53-54; Theodoret, QG XXI)”95.
Le-a izvodit făcându-le: „a izvodi îl traduce pe grecescul arho = a face (ceva) primul, a
face (ceva) pentru prima oară; a începe; prin extensie: a crea (ca act pur, fără o altă
determinare, spre deosebire de a face, care presupune o creaţie elaborată – uneori în trepte -,
potrivit unui plan). Ultima propoziţie are o funcţie apoziţională, ea explicând cum a făcut
Dumnezeu lumea: creând-o din nimic, de vreme ce a face (a crea efectiv) devine simultan cu a
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izvodi (a crea în imaginaţie modelul arhetipal). Prin această nuanţă, textul de faţă îl anticipează
cu mult pe cel din II Macabei 7, 28”96. SEP 1 traduce diferit finalul versetului: pe care
Dumnezeu începuse să le facă: „începuse: după Philon (Leg. I, 5-7), Dumnezeu nu încetează să
creeze, aşadar cele şase zile n-au făcut decât să înceapă creaţia. După Didim, Dumnezeu n-a
creat toate făpturile întru început (de pildă, îngerii au rămas pe dinafară)”97.
Dumnezeu instituie odihna în ziua a şaptea, dând un exemplu ce va trebui urmat de om;
deocamdată, însă, nu se face amintire despre şabat, care se va impune abia în vremea lui Moise,
pe Muntele Sinai (Ieşirea 31, 12-17). „Este bun numărul şapte, pe care noi nu-l socotim după
obiceiurile pitagoreilor sau ale altor filosofi, ci după forma şi împărţirea harului duhovnicesc.
Şapte sunt virtuţile principale ale Sfântului Duh, pe care le-a cuprins cu mintea sa profetul Isaia
(11, 2-3)”98.
De remarcat că ziua a şaptea se continuă până azi, căci ea nu are seară. Dar aceasta
înseamnă că şi odihna lui Dumnezeu continuă, fără ca El să ne fi abandonat. Odihna lui
Dumnezeu „înseamnă că (El) a poruncit să se păstreze fără schimbare, în toată vremea, ordinea
pe care a pus-o în cele pe care le-a făcut şi fiecare din făpturi să se odihnească, să pună capăt
adică vechii lor neorânduieli”99. În ziua a şaptea Dumnezeu nu Se mai arată în ipostaza de Creator,
ci ca Proniator, purtând de grijă celor create, nefiind, aşadar, lipsit de anume lucrare (cf. Ioan 5, 17).
Oamenii au fost creaţi la sfârşitul zilei a şasea, urmând ca în ziua a şaptea să participe la
odihna lui Dumnezeu. Dar ei au ratat această odihnă. De aceea, în citatul de mai sus se arată că
omul este chemat la odihnă ca unul care a pierdut-o, odihnă ce se va împlini în ziua a opta, ziua
Învierii Domnului. Chiar inaugurată fiind, această zi începe pentru fiecare om în parte doar
odată cu mutarea veşnică la Hristos.
Sfântul Maxim Mărturisitorul tâlcuieşte astfel zilele 6, 7 şi 8: „Ziua a şasea indică ideea
existenţei simple a făpturilor; a şaptea înseamnă modul existenţei fericite a lor; iar a opta indică
taina negrăită a veşnicei existenţe fericite a făpturilor”100. Această împărţire aminteşte de cele trei
trepte ale urcuşului duhovnicesc: purificarea, iluminarea şi îndumnezeirea.
4 a: Aceasta-i cartea facerii cerului şi a pământului, de la facerea lor.
Facerii: „prin folosirea acestui termen aici, creaţia este demitizată, ea devine începutul
istoriei şi nu, ca în Sumer sau Egipt, relatarea unor serii de încrucişări divine (BJ)”101.
„Aici se încheie primul referat biblic asupra creaţiei; de aici începe cel de al doilea, al
cărui centru este omul. Pentru a marca hotarul dintre ele, versiunea de faţă a adoptat felul în
care o seamă de versiuni occidentale împart versetul în a şi b”102.
Facerii: „γένεσις (Textul Masoretic: toledhoth: un plural): termenul care dă titlul
primei cărţi a Torei. El rezumă evenimentele relatate până aici. În acest singur cuvânt Philon
descoperă tema lumii create de Dumnezeul universului (Opif. 12)”103.
4 b: În ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul şi pământul,
5: pe pământ încă nu era nici un copăcel, şi nici o buruiană încă nu odrăslise,
pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă ploaie pe pământ şi încă nu era om ca să
lucreze pământul;
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Este evocată ploaia, ca semn al binecuvântării divine şi al fertilităţii; totodată, se cere
intervenţia omului, care să lucreze pământul. Creaţia va ajunge la scopul său prin împreună-lucrarea lui Dumnezeu şi a omului.
6: ci numai un abur ieşea din pământ şi umezea toată faţa pământului.
Abur: SEP 1 traduce cu izvor: „în Textul Masoretic apare un cuvânt rar, edh, care s-ar
traduce prin nor, abur. Philon vede o alegorie pentru Logos, care udă sufletul cu virtuţi (Post.
127-129), iar Părinţii dau cuvântului un sens hristologic, baptismal”104.
În continuare, Scriptura revine asupra creării omului, semn că acesta reprezintă coroana
creaţiei:
7: Şi Domnul Dumnezeu l-a zidit pe om din ţărână luată din pământ, şi a suflat
asupra lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul întru suflet viu.
„În ebraică: adam = om; adama = pământ. Aceste două substantive comune îi vor da
primului om numele său propriu: Adam”105. „Iahve este reprezentat ca un olar ce îl modelează
pe om din lut, însufleţindu-l apoi. Până în epoca Părinţilor Bisericii, metafora olarului şi a
puterii pe care acesta o are asupra lutului este folosită pentru a reda puterea suverană a lui
Dumnezeu, cf. Isaia 29, 16; 49, 9; 64, 7; Sirah 33, 13”106.
L-a zidit: SEP 1 traduce: Dumnezeu a plăsmuit omul – praf şi pământ: „verbul πλάσσω
apare încă de trei ori în acest capitol: în v. 8; v. 15 (cu referire la om); în v. 19 (cu referire la
animale). Pentru greci, verbul respectiv evocă activitatea olarului, de pildă, sau a sculptorului.
Mulţi exegeţi antici opun omul plăsmuit (terestru) celui făcut (din Facerea 1, 26-27). Este cazul
lui Philon şi Origen. Alţii nu fac această distincţie: Irineu, Dem. 11; Epistola către Diognet 10,
2. ♦ praf [la Anania: ţărână] (χους) este o apoziţie. Unele manuscrise vechi adaugă un
participiu (luând), pentru a face sensul mai clar. Pavel opune primul om/Adam, făcut din praf,
celui de-al doilea, venit din cer (I Corinteni 15, 47-49). Pentru Philon, Dumnezeu a ales cea mai
bună ţărână în vederea plăsmuirii omului (Opif. 137). Pentru creştini (după Psalmi 21, 16;
Ecclesiast 3, 20 etc.), praful este semnul umilinţei (spirituale). Omul trebuie să se umilească,
întrucât a fost plăsmuit din praf (Ioan Gură de Aur, Hom. Gen. XII; Vasile, De origine hominis
II, 2; 12). ♦ suflare (πνοή, ebr. nişmah), diferită de duh (πνευμα, ebr. ruah). Acelaşi cuvânt
apare în Fapte 2, 2, la Cincizecime, şi în Fapte 17, 25. După Textul Masoretic, Dumnezeu îi
suflă lui Adam în nări; după Septuaginta, în faţă. Pentru Tertulian, omul primeşte în acest
moment spiritul, inteligenţa, devenind asemenea lui Dumnezeu; pentru Irineu, Ioan Gură de
Aur, Augustin, omul primeşte acum sufletul”107.
S-a făcut omul întru suflet viu: „Textul Masoretic: şi s-a făcut omul fiinţă vie. S-a făcut:
a devenit; a trecut în alt mod de existenţă. În Septuaginta: şi s-a făcut omul întru suflet viu (eis
psyhin zoosan), care poate fi tradus şi: întru suflet care trăieşte, adică nemuritor. Sufletul
omului (altceva decât viaţa) s-a născut din suflarea lui Dumnezeu şi l-a învăluit (l-a îmbrăcat)
pe om odată cu aceasta, dar şi cu tendinţa de a fi absorbit: particula eis [is] înseamnă şi întru
(înlăuntru) şi spre (direcţie, scop). În I Paralipomene 12, 18 se spune că Duhul l-a îmbrăcat pe
Amasai, care a rostit o profeţie. Acest endyno înseamnă a îmbrăca, cu sensul de a lua complet
în stăpânire; a se îmbrăca = a intra în posesia cuiva sau a ceva. În acest sens duhovnicesc îl va
folosi Pavel în Romani 13, 14: …îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos, în Galateni 3, 27: …în
Hristos v-aţi îmbrăcat şi în Coloseni 3, 12: …îmbrăcaţi-vă cu simţăminte de-ndurare, de
bunătate… Aşadar, omul nu e o simplă fiinţă vie, asemenea tuturor celorlalte, ci trup cu suflet
viu, aparţinând celor două lumi, materială şi spirituală. Având un caracter antinomic (în acelaşi
timp exterior şi interior trupului), el este – ontologic – apt şi pentru experienţele mistice (extaz
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şi entaz)”108. Dacă fiinţa nu poate fi decât vie, sufletele pot fi şi moarte, când se cufundă într-o
falsă existenţă, îndepărtându-se de Creator.
Încă de la facerea sa, omul se bucură de o atenţie specială: „Pe toate le-a făcut
Dumnezeu cu Cuvântul, că pe toate le-a socotit secundare; numai facerea omului, operă
veşnică, o socoteşte vrednică de mâinile Lui.”109 Cât priveşte „mâinile” lui Dumnezeu, vom
spune, în acord cu Sfinţii Părinţi, că acestea desemnează pe Fiul şi pe Duhul Sfânt şi un mod al
Lor de a lucra diferit de toată lucrarea de până acum.
Referatul biblic afirmă că trupul omului e alcătuit din pământ, fapt susţinut de cele mai
multe dintre tradiţiile lumii. Şi numele primului om, Adam, derivă din ebraicul adamah care
înseamnă pământ. Nu numai în limba ebraică întâlnim această filiaţie: „Dumnezeu a făcut pe
om din humă, de unde îi vine şi numele: homo = om. Poeţii grecilor afirmă şi ei acelaşi lucru
când spun că omul a fost făcut din lut de către Prometeu; faptul în sine este exact, numai
numele creatorului diferă.”110
Dar ce folos are Dumnezeu de pe urma omului, dacă l-a creat pentru Sine? „Divinitatea
a făcut pe om pentru ca să fie cineva care să-i înţeleagă opera, adică rânduiala Providenţei, raţiunea creaţiunii, puterea realizării, pe care să le şi admire cu simţirea şi să şi exprime această
admiraţie.”111
Omul este o îndoită realitate: el e trup material şi suflet viu. Prin trup aparţine lumii
materiale văzute, iar prin suflet, celei spirituale şi nevăzute. „Ce este omul, decât o fiinţă
raţională alcătuită din suflet şi trup?”112. „De vreme ce avem trupul din pământ şi sufletul din
cer, suntem în acelaşi timp pământ şi cer şi de aceea ne rugăm să se facă voia lui Dumnezeu şintr-o parte şi-n cealaltă, adică în corp şi în spirit”113. Chiar dacă sufletul e din insuflare divină,
acesta nu e parte din divinitate şi nici preexistent trupului: „Sufletul nu e din fiinţa, ci din voinţa
lui Dumnezeu. El este aşadar creat şi devine nemuritor prin voinţa lui Dumnezeu”114.
Create de Dumnezeu, sufletul şi trupul au amândouă o valoare pozitivă. „Fiinţa umană
alcătuită din trup şi suflet este indestructibil unită. Această fiinţă care suferă toate patimile sufletului şi ale trupului, care activează şi realizează toate câte sunt legate de simţuri şi de judecata
raţională, are, prin această înlănţuire, perspectiva unui singur ţel”115. „Scopul vieţii umane este
trăirea în fericire şi în contemplarea lui Dumnezeu. Fericirea aparţine nu numai sufletului, ci şi
trupului. Amândouă au trăit împreună, amândouă ating acelaşi scop împreună”116. „Lăuntric,
este omul nostru făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, iar cel din afară este cel făcut
din ţărână. [...] Aşadar, precum sunt doi oameni, la fel şi viaţa este dublă: una a omului lăuntric
şi alta a celui din afară. Cele mai multe fapte ale omului lăuntric ajung la omul din afară, aşa
cum neprihana omului lăuntric trece şi la neprihana trupească”117. Dumnezeu „a unit pe cele
despărţite şi a împreunat lutul cu duhul, alcătuind omul, această fiinţă văzută şi nevăzută,
vremelnică şi nemuritoare, pământească şi cerească, care se atinge de Dumnezeu şi nu-L cuprinde, care, cu cât se apropie de Dumnezeu, cu atât se depărtează”118.
Dacă omul e după chipul lui Dumnezeu, aceasta implică şi aceea că trup şi suflet, cu
toate facultăţile acestuia, sunt aduse deodată la existenţă: „dimpreună cu sufletul au coexistat şi
mintea şi cuvântul nostru, fără a fi preexistat sau presubzistat unul înaintea altuia, întrucât aceste
trei sunt deodată una şi ne-au fost date toate într-un singur duh de viaţă –, aşa deci cum în
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acestea n-a preexistat şi nu a presubzistat una înaintea alteia, fiind o singură fiinţă şi fire, tot aşa
nici în Sfânta Treime cea de-o-fiinţă şi de-o-cinstire n-a preexistat o persoană înaintea alteia”119.
8: Şi Domnul Dumnezeu a sădit un rai în Eden, spre răsărit, şi l-a pus acolo pe
omul pe care-l zidise.
Rai: „în ebraică: gan = grădină. Septuaginta îl preferă pe paradeisos [paradisos] =
paradis, rai, spre a-i sublinia caracterul cu totul special”120. SEP 1 a tradus prin grădină:
„tocmai pentru a transmite imaginea concretă a acestui loc primordial. Raiul a căpătat un sens
propriu, în româneşte, aşa încât se poate spune grădina raiului, fără a resimţi expresia ca
pleonastică. Παράδεισος vine dintr-un cuvânt persan şi denumeşte un parc destinat plimbărilor
şi destinderii regale”121. Mai amănunţit: „Cuvântul [παράδεισος – ebr. pardes] a fost
împrumutat în ebraică din iraniană, pairi-daeza parc îngrădit. În ebraica târzie, cuvântul
pardisu/pardes a dezvoltat sensul de grădină a plăcerilor, pădure; aceeaşi dezvoltare
semantică o are şi gr. παράδεισος, care iniţial denumea parcul regilor persani. Prin intermediul
Septuagintei, cuvântul intră în vocabularul religios, denumind fie grădina lui Dumnezeu, fie
starea de pace şi fericire de la începutul şi sfârşitul timpurilor. Pentru popoarele antice, grădina
era simbolul ordinii, fertilităţii şi vieţii”122
Eden: „imposibil de localizat geografic, dar cu semnificaţia de bucurie, desfătare”123.
„Cuvântul ebraic eden, o denumire geografică ce nu poate fi localizată, este identic semantic cu
sumerianul edin, stepă, deşert, dar iudeii l-au apropiat de eden, desfătare, bucurie, din radicalul
dn – bucurie, desfătare”124.
Spre răsărit: „Septuaginta indică un punct cardinal, în vreme ce cuvântul din Textul
Masoretic (miqqedhem, literal: în faţă) poate fi interpretat şi ca însemnând la început (aşadar
cu valoare temporală). La Philon, răsăritul simbolizează Înţelepciunea (QG I, 7), la Părinţi, pe
Iisus (cf. Zaharia 6, 12; Luca 1, 78). Grigorie al Nyssei explică prin acest verset obiceiul de a se
ruga cu faţa spre răsărit”125.
Se vorbeşte despre sădirea raiului după odihna lui Dumnezeu, cumva ca şi când s-ar
anticipa o nouă zi (deşi ne aflăm tot în ziua a şaptea): „Pentru ce, deci, n-a făcut în ziua a şaptea
raiul ce avea să fie, ci l-a sădit la răsărit după aducerea la existenţă a întregii creaţii? Fiindcă
Dumnezeu, ca Unul Care cunoaşte dinainte toate, a zidit creaţia într-o ordine şi într-o stare bine
împodobită, şi a rânduit cele şapte zile ca o închipuire a celor şapte veacuri viitoare, iar raiul l-a
sădit după acestea, ca unul ce este un semn al veacului viitor. Pentru ce, deci, Duhul Sfânt n-a
legat ziua a opta cu cele şapte zile precedente? Fiindcă nu era potrivit să o numere pe aceasta
împreună cu ciclul acestor zile, în care una şi a doua şi celelalte şapte revenind în cerc
alcătuiesc săptămânile, în care sunt tot atâtea prime zile, câte săptămâni sunt, ci trebuia ca aceea
să fie în afara acestora, ca una ce nu are început sau sfârşit. Fiindcă nici nu este o zi care acum
nu este, dar are să fie şi să primească un început în viitor; ci ea a fost înainte de veacuri, este şi
acum şi va fi în vecii vecilor; despre ea se spune că va primi un început atunci când pur şi
simplu va veni şi se va descoperi, la sfârşit, ca o zi neînserată şi fără de sfârşit prin faptul că
ajunge la noi”126.
9: Şi Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot soiul de pomi plăcuţi la
vedere şi buni la mâncare, precum şi pomul vieţii în mijlocul raiului şi pomul cunoştinţei
binelui şi răului.
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„Pomul vieţii, simbol al nemuririi”127. „În multe tradiţii religioase este consemnată
existenţa arborelui lumii, ce îşi are rădăcinile în ţinuturile subpământene, iar vârful său atinge
cerul. Aşezat în centrul lumii, uneşte cele trei zone cosmice – cerul, pământul şi străfundurile.
El este o imago mundi, un simbol al înnoirii permanente, al regenerării cosmice, şi, deci, al
fertilităţii universale, al realităţii absolute şi al imortalităţii. În tradiţiile indice şi iraniene,
strămoşul mitic s-a hrănit cu fructele sale sau datorită lui a căpătat nemurirea. În Iezechiel 31 şi
Daniel 4, 7-9 arborele vieţii poartă întreg universul şi hrăneşte toate creaturile. Datorită unei
vechi tradiţii iudaice, care apropia arborele vieţii de crearea lui Adam şi mântuirea mesianică,
autorii creştini au văzut în arborele vieţii prefigurarea Crucii. Astfel lignum sau arbor vitae devine
un simbol important a două teme creştine esenţiale – Paradisul şi Crucea. Anumite credinţe, cu
mare răspândire şi audienţă în popor, au făcut să se ivească convingerea provenienţei crucii pe
care a fost răstignit Iisus din lemnul arborelui vieţii”128. Pomul cunoştinţei binelui şi răului:
„Aşezat în Paradis alături de arborele vieţii, opune unităţii acestuia dualitatea (bine/rău) şi va fi
instrumentul căderii lui Adam”129. Tot despre cei doi pomi: „pomul vieţii: cf. Proverbe 11, 30; 13,
12; 15, 4; I Enoh 25, 4-5; Testamentul lui Levi 18, 10-11; II Enoh 8, 3. Simbol eshatologic: la
sfârşitul lumii, credincioşii vor gusta din pomul vieţii. Pentru creştini simbolizează şi lemnul
crucii (cf. Fapte 5, 30; 10, 39; Galateni 3, 13; I Petru 2, 24). A fost identificat cu un măslin (Viaţa
lui Adam şi a Evei 36, 2; 40, 1-2; Evanghelia lui Nicodim 3), cu viţa de vie [...], cu un palmier
(Psalmi 91, 13). ♦ Denumirea celui de-al doilea pom a fost simplificată, devenind, la Părinţi,
pomul cunoaşterii. Foarte des cei doi pomi sunt puşi în opoziţie de comentatori, pomul vieţii
având sensul pozitiv. Pomul cunoaşterii este pomul discernământului, la Philon (Somn. II, 70);
Augustin vede în el simbolul liberului arbitru (Civ. Dei XIII, 21). A fost identificat cu lămâiul,
cu viţa de vie, dar mai ales cu smochinul din frunzele căruia Adam şi Eva îşi vor împleti
cingători, după cădere (identificarea e cunoscută şi criticată de Grigorie al Nyssei, Cant.,
Prolog)”130.
„Toţi aşează în rai pomul rădăcină a vieţii şi pomul ştiinţei care deosebeşte binele de rău şi
ceilalţi pomi plini de vigoare, plini de viaţă, cu respiraţie şi gândire. Din acestea se înţelege că
raiul nu poate părea pământesc, nu este în afara noastră, ci în noi, în ceva viu, care trăieşte din puterile sufletului şi din insuflarea Sfântului Duh”131. La raiul sensibil putem ajunge doar
descoperind raiul lăuntric.
10: Şi din Eden ieşea un râu care uda raiul, iar de acolo se împărţea în patru braţe.
„Braţe (αρχάς): după Ioan Gură de Aur, Ambrozie, Augustin: Gange, Nil, Tigru, Eufrat;
după Efrem: Dunăre, Nil, Tigru, Eufrat. Plecând de la polisemia termenului αρχή, Philon
vorbeşte despre cele patru virtuţi cardinale care izvorăsc din Logos: prudenţa, curajul,
cumpătarea, dreptatea. Pentru Ciprian (Ep. 63, 8), Hipolit (Com. Dan. I, 16-17), fluviul este
Iisus care se revarsă în lume prin cele patru Evanghelii”132.
11: Numele unuia era Fison; acesta înconjoară toată ţara Havila, în care se află
aur,
12: iar aurul din ţara aceea este bun; tot acolo se găseşte bdeliu şi piatra de onix.
Intenţia autorului nu e „aceea de a localiza grădina Raiului, ci de a arăta că toate marile
fluvii, arterele vitale ale celor patru regiuni ale pământului, îşi au izvorul în Paradis, tot acolo
fiind, printre ele, şi originea fertilităţii întregului pământ. De aceea nu este de mirare că această
geografie este nesigură şi confuză”133.
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Fison (= săltător) înconjoară ţara Havila (= cerc; nisip aurifer), bogată în aur, bdeliu şi
onix. Aurul evocă dragostea şi lumina divină. Bdeliul e un fel de răşină, străvezie şi foarte mirositoare, provenind de la un arbore care creşte în Arabia. Răşina simbolizează puritatea şi
nemurirea, iar arborii care o produc sunt, uneori, luaţi drept simbol al lui Hristos. Onixul e o
piatră preţioasă, compusă din straturi de diferite culori; i se atribuie puteri benefice. Se poate
presupune că autorul biblic a dorit să descrie, prin toate acestea, realităţi spirituale, potrivite
stării paradisiace. Textul grec vorbeşte aici despre piatra neagră şi piatra verzuie.
13: Numele râului al doilea este Gihon. Acesta înconjoară tot ţinutul Etiopiei.
Gihon (= izvorul apei; valea harului) înconjoară ţara Cuş (= ţara feţelor arse), numele
ebraic al Etiopiei. Înţelesul mistic al feţelor arse e acela al primirii luminii dumnezeieşti. Gihon
este identificat, cel mai adesea, cu Nilul.
14: Şi râul al treilea este Tigrul; acesta curge prin faţa Asiriei; iar râul al patrulea
este Eufratul.
Tigru (= săgeată) şi Eufrat (= apă dulce; râul rodniciei) sunt cunoscute. Fiind vorba
despre patru râuri, număr al elementelor şi al punctelor cardinale, se sugerează că întreg pământul (întreaga creaţie) poate fi o grădină a bucuriei. Asiria < Asur: oraş pe Tigru, cea mai veche
capitală a imperiului asirian, căruia îi dă şi numele”134.
15: Şi Domnul Dumnezeu l-a luat pe omul pe care-l zidise şi l-a pus în rai ca să-l
lucreze şi să-l păzească.
Sfinţii Părinţi sunt de acord că e vorba de raiul lăuntric; el trebuia lucrat şi păzit prin
ascultarea poruncilor dumnezeieşti, laude şi rugăciune contemplativă. Cerându-i omului să păzească grădina raiului (cea lăuntrică), Dumnezeu îl avertizează că are un vrăjmaş, care se va
dovedi a fi nu diavolul, în primul rând, ci propria-i neascultare.
16: Şi Domnul Dumnezeu i-a dat lui Adam poruncă şi i-a zis: „Din toţi pomii
raiului poţi să mănânci,
„Prima apariţie în Septuaginta a lui Adam, ca nume propriu. Până acum, ebraicul
adham fusese redat prin άνθρωπος. ♦ [poruncă]: εντολή sugerează autoritatea binevoitoare a
lui Dumnezeu faţă de Adam. Philon îi dă sensul de sfat, precept, nu de poruncă (LA I, 93).
Adam are nevoie de îndrumare, nu de reprimare. Stăpânii poruncesc, prietenii îndeamnă (cf.
Ioan Gură de Aur, Hom. Gen. XIV)”135.
17: dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care
vei mânca din el, cu moarte vei muri!”
Cu moarte vei muri: „expresia semnifică moartea inevitabilă şi totală”136. Aici, Anania
preferă să se apropie de textul ebraic. SEP 1 are: dar să nu mâncaţi… când veţi mânca… de
moarte veţi muri: „Septuaginta trece de la pers. I sg. La pers. a II-a pl., spre deosebire de Textul
Masoretic, care păstrează peste tot singularul. Philon interpretează astfel schimbarea de
persoană: numai înţeleptul poate găsi binele, în vreme ce abţinerea de la rău priveşte pe toată
lumea (Leg. I, 101-104). ♦ de moarte veţi muri: (…) construcţia greacă, extrem de percutantă,
calchiază ebraicul moth tamuth. Versetul ridică o problemă dificilă: Adam şi Eva, deşi au
mâncat din pomul interzis, n-au murit. Din formula intensivă veţi muri cu moarte, Philon
deduce că este vorba despre moartea sufletului (Leg. I, 105-107; de asemenea Origen, Hom.
Gen. XV, 2). Alţii (Iustin, Dialogul cu Trifon, 81), care interpretează o zi a lui Dumnezeu ca
având o mie de ani, spun că Adam n-a atins sfârşitul primei zile milenare (murind la 930 de
ani)”137. „Cunoaşterea este un privilegiu divin pe care omul îl va uzurpa prin păcatul originar138
(Facerea 3, 5). Acest tip de cunoaştere nu înseamnă nici omniscienţă, pe care omul căzut n-o
poate avea, nici discernământ moral, pe care-l avea omul inocent, Dumnezeu neputându-l
134
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refuza creaturii sale raţionale, ci ea înseamnă facultatea de a decide singur între ceea ce este
bine şi ceea ce este rău şi de a acţiona în consecinţă. Încălcarea interdicţiei divine reprezintă o
revendicare de autonomie morală prin care omul îşi reneagă statutul său de creatură (cf. Isaia 5,
20), păcatul originar – atingerea de fructul oprit – devenind astfel un atentat la suveranitatea lui
Dumnezeu, o revoltă orgolioasă (BJ)”139. „Adam şi Eva supravieţuiesc, iar pedepsirea lor
(Facerea 3, 16-19) se referă la moarte ca simbol al unei vieţi mizerabile, păcatul săvârşit de ei
meritând însă pedeapsa cu moartea (BJ)”140. Acestea vor fi tratate mai nuanţat în capitolul
următor.
Sfinţii Părinţi văd aici începutul Postului. Avertizat că are un vrăjmaş, omul e învăţat în
ce chip să-l biruie, prin ascultare de poruncă şi post. O altă traducere a versetului 16 sună astfel:
Şi a sfătuit Domnul Dumnezeu pe Adam. „Vezi câtă cinste îi dă omului, chiar de la început? N-a
spus: I-a poruncit, sau I-a dat ordin.”141 Mai există un motiv al interdicţiei: „deoarece cel
rânduit să se ridice la atâta slavă şi desfătare trebuia să străvadă că are pe Dumnezeu deasupra
lui ca Împărat şi Domn, ca nu cumva prin atâtea bunătăţi date de-a gata să lunece în părerea că e
liber de stăpânirea şi de sub puterea Celui ce stăpâneşte peste toate, i-a dat îndată o lege şi a unit
cu călcarea ei ameninţarea pedepsei”142.
Chiar dacă vom reveni asupra pomului cunoştinţei binelui şi răului, credem că e
potrivită aici o primă analiză a acestuia: „pomul din care culegem o cunoaştere amestecată face
parte din numărul pomilor opriţi. În schimb, rodul lui, al cărui apărător s-a făcut şarpele, e un
amestec de contradicţii, poate din pricină că, potrivit firii sale, răul nu ni se oferă direct şi pe
faţă. Căci dacă, într-adevăr, răul nu lăsa urme atât de nenorocite, n-ar fi fost împodobit cu
etichetă bună pentru ca să trezească pofta în cei pe care i-a înşelat. Aşa se face că răul a fost
înfăţişat în chip învăluit, sub două aspecte, pe de o parte ascunzând în taină, printr-o cursă
vicleană, pieirea omului, în vreme ce, pe de altă parte, el poartă la arătare chipul binelui. [...]
Aceasta nu înseamnă că rodul din pomul oprit e ceva cu totul rău, pentru că e înfăţişat ca
podoabă înflorită a binelui, ci doar numai pentru că, în sinea lui, el e ceva compus din
amândouă, din care cei care nu vor asculta şi vor gusta – a zis Domnul – cu moarte vor muri.
Prin aceasta s-a statornicit răspicat învăţătura că, după firea lui, binele este simplu şi unitar şi
străin de orice duplicitate şi de orice dezbinare, pe când, dimpotrivă, răul apare ca ceva neunitar
şi ispititor la înfăţişare, întrucât ai crede că e vorba de altceva decât confirmă mai târziu
experienţa, încât, cum confirmă experienţa, cunoaşterea lui devine temei şi prilej de moarte şi
pieire”143.
18: Şi a zis Domnul Dumnezeu: „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor
pe potriva lui”.
Să-i facem: „Septuaginta foloseşte din nou pluralul, pentru a pune plăsmuirea femeii pe
acelaşi plan cu plăsmuirea bărbatului, în vreme ce Textul Masoretic are aici singularul (voi
face)”144. Pe potriva lui: „ca şi cum el ar sta faţă-n faţă cu propria sa imagine”145.
19: Şi din pământ a mai zidit Domnul Dumnezeu toate fiarele câmpului şi toate
păsările cerului şi le-a adus la Adam ca să vadă cum le va numi; şi oricum va numi Adam
toată fiinţa vie, ea aşa se va numi.
Păsările sunt enumerate aici după mamifere, create ulterior: „indiferent de ordinea
creării lor (compară cu 1, 20-27), toate vieţuitoarele au fost făcute pentru om”146. Aici, „Textul
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Masoretic e greu de înţeles: tot ce omul va numi, adică suflet viu, va fi numele său. Septuaginta
propune o versiune mai clară”147.
20: Şi a pus Adam nume tuturor dobitoacelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor
fiarelor câmpului; dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor pe potriva lui.
Se pregăteşte despărţirea femeii de bărbat. Aceasta s-a petrecut în ziua a şaptea sau, cum
s-a arătat mai sus, într-o anticipare a zilei a opta. Dovadă că omul e chemat încă de la început la
odihna veşnică. Petrecută în ziua odihnei divine, despărţirea femeii de bărbat, chiar dacă nu
adaugă ceva nou creaţiei, e încă un act excepţional de care se bucură omul, după prima binefacere, care a fost aducerea sa la existenţă.
Adam e chemat să pună nume tuturor vietăţilor. „În gândirea popoarelor vechi, numele
era ca o imagine sau umbră a celui ce-l purta, un simbol al personalităţii acestuia, pe care o putea reprezenta. Şi în Israel era răspândită credinţa în legătura strânsă dintre nume şi purtătorul
său. Pronunţarea unui nume transpune energia potenţială în forţă operantă; Adam denumeşte
fiinţele instaurând astfel dominaţia sa asupra lor”148.
21: Atunci Domnul Dumnezeu a adus asupra lui Adam un somn adânc, şi el a
adormit; şi a luat una din coastele lui şi locul ei l-a plinit cu carne.
SEP 1 traduce: Dumnezeu l-a toropit pe Adam şi l-a cufundat în somn: „l-a toropit:
Septuaginta spune exact Dumnezeu a aruncat o toropeală (εκστασις) asupra lui Adam.
Termenul grec nu are aici sensul de extaz, ci de toropeală, stare de leşin. După Philon, termenul
desemnează calmul gândirii (Her. 249; LA II, 26-30; QG I,24); Ioan Gură de Aur vorbeşte de un
somn letargic: Hom. Gen., 120); Metodiu însă vede plăcerea extatică prefigurând unirea sexuală
(Banchetul II, 2); Augustin vede extazul profetic în care lui Adam i se revelează taina căsătoriei
sau patimile lui Hristos (Gen. Litt. IX, XIX, 34-36). ♦ coastă: cuvântul grecesc (πλευρά)
desemnează, de fapt, partea laterală a trupului. Philon îl înţelege aşa (LA II, 19-21; QG I, 27);
de asemenea, Clement Alexandrinul (Pedagogul III, 19, 1), care vorbeşte despre singurul loc
moale al lui Adam, pe care Dumnezeu l-a luat spre a face un locaş pentru sămânţa lui, pe Eva.
Tradiţia creştină a făcut apropierea între coasta lui Adam (partea laterală a trupului) şi locul
unde Iisus a fost împuns cu suliţa, pe cruce (cf. Ioan 19, 34)”149. „Coastă redă gr. πλευρά, care
la rândul său traduce ebr. şela, simbol al legăturii şi atracţiei puternice dintre bărbat şi femeie,
care originar au fost un singur trup”150. Carne avea şi înţelesul său propriu, dar şi pe acela de
trup, ca şi pe cel de legătură de rudenie. „Încetul cu încetul se va dezvolta opoziţia între cele
două componente ale omului, carnea, partea fragilă şi perisabilă a sa, şi spiritul care o animă,
făcând-o să devină vie”151.
Asupra acestei probleme vom reveni ceva mai jos.
22: Iar coasta pe care Domnul Dumnezeu o luase din Adam a prefăcut-o în femeie
şi a adus-o la Adam.
A prefăcut-o: „literal: a zidit-o (a folosit-o ca materie pentru o construcţie elaborată)”152.
Scriptura a arătat că Dumnezeu a făcut pe om bărbat şi femeie. Astfel se explică şi
absenţa oricărei indicaţii privind însufleţirea femeii. Aceasta primise deja, la sfârşitul zilei a
şasea, suflarea lui Dumnezeu.
Asupra lui Adam a fost trimis somn greu sau somn adânc. Septuaginta foloseşte
ekstasis, extaz, ceea ce ar lăsa să se înţeleagă că omul nu este pasiv ci, prin ieşirea din sine
către Creator, contribuie şi el la această lucrare. Somnul lui Adam e şi o prefigurare a morţii,
pentru ca la trezire din coasta sa să se fi ivit femeia. „Dacă înveţi cele de la Dumnezeu, acel
izvor al neamului omenesc, anume Adam, care a sorbit somnul înainte de a fi înşelat de odihnă,
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a adormit înainte de a fi muncit, ba înainte de a fi şi mâncat, sau de a fi vorbit, ca să se vadă că
somnul este un indice natural mai de frunte decât toate cele naturale. De aceea suntem
determinaţi să-l socotim ca fiind chiar de atunci imaginea morţii. Iar dacă Adam prefigura pe
Hristos, somnul lui Adam era moartea lui Hristos, care avea să adoarmă în moarte, pentru ca de
la vătămarea coastei Lui, Biserica să fie închipuită ca mamă adevărată a celor vii”153.
O apropiere se poate face şi între modul în care femeia şi-a luat trupul din Adam şi cel în
care Adam cel Nou, Hristos, Şi-a luat trupul din Fecioara: „Dumnezeu a luat din Adam părticica
trupului său şi a umplut locul cu altă carne, iar trupul pe care l-a luat l-a zidit într-un om întreg,
dar nu i-a adăugat lui Adam un suflet în locul celui pe care l-a luat împreună cu coasta sa, nici
iarăşi nu l-a sporit pe acesta în Eva; ci era ca şi cum trupul cel luat în locul coastei avea plinirea,
dar sufletul încă nu. Dar ascultă acest lucru încă şi mai limpede. Dumnezeu a luat din Fecioară
un trup înzestrat cu minte şi însufleţit, pe care l-a luat de la Adam şi a umplut locul lui cu altă
carne; şi luând din ea acest trup i-a dat lui Duhul Său cel Sfânt şi l-a umplut cu ceea ce nu avea
sufletul lui (Adam), cu viaţa veşnică. Căci carnea plinită în locul coastei lui Adam în trupul său,
aceasta era arvuna şi chezăşia Iconomiei lui Dumnezeu, ca iarăşi să ia coastă din coastă şi să-i
dea în locul ei nu iarăşi trup, căci acesta a fost plinit mai dinainte, ci în chip fiinţial Duhul lui
Dumnezeu; ca, aşa cum femeia s-a făcut din coasta lui Adam şi toţi oamenii muritori s-au
născut din ea, aşa şi din trupul femeii să se nască bărbatul, Hristos Dumnezeu, şi din El toţi să
se facă nemuritori şi să plinească ceea ce Adam avea mai mult decât femeia. Dar ce anume avea
mai mult acela? Carnea care fusese plinită în locul coastei din trupul său. Fiindcă luând, ca să
spun din nou aceleaşi lucruri, din Fecioară trupul, Hristos trebuia să plinească din nou locul său,
aşa cum a plinit odinioară şi coasta lui Adam. Dar fiindcă acest lucru trebuia să se facă nu spre
stricăciune, ci spre nestricăciune, plinirea s-a făcut prin Duhul, iar nu prin carne, ca firea lui
Adam să se plăsmuiască din nou şi cei ce aveau să se facă copii ai lui Dumnezeu prin Duhul
Sfânt să ia naştere din nou, şi aşa toţi cei care cred în El să se facă rude ale Lui şi un singur
trup”154.
23: Şi a zis Adam: „De data aceasta iată os din oasele mele şi carne din carnea
mea!; ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din bărbatul ei.
Greaca, la fel ca româna, „nu are cum să redea jocul de cuvinte din ebraică, unde
cuvântul işşah (femeie) este derivat din iş (bărbat)”155.
24: De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi cei
doi vor fi un trup”.
Vor fi un trup: „literal: vor deveni o singură carne. Tradiţia ebraică vorbeşte, în legătură
cu acest verset, despre căsătoria paradisiacă, fixată de Dumnezeu ca normă ideală”156.
E uimitoare profeţia lui Adam, privind o ordine în care nu avea nici un antecedent!
Cunoaştem de aici puterea de penetrare a minţii nerobite păcatului. Se mai poate observa, în
plus, şi altceva: „Adam nu zice suflet din sufletul meu [...]. Ceea ce vine de la pământ îi aparţine
lui, însă el nu îndrăzneşte să reclame ca al său ceea ce nu se naşte din pământ”157. O altă
remarcă deosebit de interesantă vizează ereticii din orice vreme: „Toată Sfânta Scriptură a
întrebuinţat cuvântul femeie şi cu sens de fecioară, după exemplul Evei celei încă nenuntite”158.
25: Adam şi femeia lui erau amândoi goi şi nu se ruşinau.
Propriul trup era suficient veşmânt primilor oameni, căci slava dumnezeiască iradia din
el. „Adam, înainte de păcat, era gol, dar nu se ştia gol, fiindcă era îmbrăcat în virtuţi”159.
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Ajunşi la sfârşitul capitolului referitor la facerea omului, vom concluziona împreună cu
Metodiu de Olimp: „Omul este în lume ceva excepţional de valoros, pentru că Fiul lui
Dumnezeu a luat trupul acestuia la venirea Sa pe pământ. Dar coroana omului o formează
sufletul său, făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”160.
CURSUL 3 – Căderea primilor oameni. Pedeapsa şi făgăduinţa.
Urmează relatarea călcării poruncii divine de către primii oameni, cunoscută sub numele
de păcat strămoşesc. Acesta se transmite tuturor oamenilor, putând fi curăţit prin Taina Botezului. „Cât timp purtăm chipul lui Adam, neapărat purtăm şi patimile lui. Căci e cu neputinţă ca
pământul să înceteze să dea o odraslă potrivit firii lui”161.
Omul primordial putea să nu moară, dar nu îi era imposibil să moară. Totul depinde de
legătura sa cu Creatorul: „Adam a fost zidit cu un trup nestricăcios, dar material şi încă nedeplin
duhovnicesc. Şi a fost aşezat de Făcătorul ca un împărat nemuritor în această lume
nestricăcioasă; nu spun numai în rai, ci în toată lumea de sub cer”162.
Posibilitatea căderii stă în voinţa liberă a omului. Dumnezeu nu-l sileşte să aleagă
fericirea veşnică, o fericire impusă nemaifiind cu adevărat fericire. „Omul a fost făcut la început
încredinţându-i-se frânele voinţei lui şi mişcarea spre ceea ce voieşte să aleagă. Numai fiind aşa
şi nu altfel este vrednic de laudă. Căci se vede că e lucrător cu voie al virtuţii şi are curăţia ca
fruct al judecăţii, nu ca rezultat al necesităţii naturale, care nu-i îngăduie nicidecum să fie purtat
în afara binelui, chiar dacă ar alege să lucreze ceea ce nu e bine” 163. Omul „a păcătuit pentru că
a întrebuinţat rău voinţa sa liberă şi a murit din pricina păcatului [...]. Cu cât se depărta de viaţă,
pe atât se apropia de moarte. Că Dumnezeu este viaţă, iar lipsa vieţii, moarte”164.
Urmarea păcatului este moartea, sufletească şi trupească, chiar dacă moartea trupului
pare să întârzie. „Nu zicem că (Adam) a pierdut totul, că a murit şi a dispărut. El a murit faţă de
Dumnezeu, dar trăieşte după firea sa”165. „Deşi după ce a mâncat din rodul pomului Adam a
mai trăit multă vreme, el era socotit între cei morţi pentru că încălcase porunca”166.
Să revenim, însă, la textul Scripturii:
1: Şarpele însă era cel mai viclean dintre toate fiarele de pe pământ, pe care le
făcuse Domnul Dumnezeu. Şi a zis şarpele către femeie: „Dumnezeu a zis El oare: Să nu
mâncaţi roade din tot pomul care este în rai?...”.
„Frază lăsată intenţionat în suspensie spre a fi corectată de femeia însăşi, implicând-o
astfel în faptă responsabilă: Eva cunoştea porunca nu direct de la Dumnezeu, ci prin soţul
ei!”167. În final, ar fi un argument pentru a explica de ce s-a adresat diavolul femeii. Însă, în
opinia noastră, femeia fiind cuprinsă în omul primordial, primise porunca (sfatul) în măsură
aproape egală. La fel, Scriptura nu vorbeşte despre însufleţirea femeii, ci doar a omului
primordial, femeia primind deja suflarea de viaţă. Desigur, toate acestea sunt taine care ne
depăşesc, putând face doar presupuneri bazate pe text, şi acesta foarte încriptat în primele
capitole ale Cărţii Facerii.
Viclean: SEP 1 traduce prin isteţ: „isteţ (φρόνιμος) are o valoare pozitivă în
Septuaginta: îl califică pe Iosif, în Facerea 41, 33.39. Philon (QG I, 32) şi Theodoret (QG 31) îl
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devalorizează, interpretându-l ca viclean. Theodotion şi Aquila traduc termenul ebraic arum
(isteţ şi viclean în acelaşi timp) prin πανουργος (dibaci, şmecher)”168. Viclean: „redă gr.
φρόνιμος, folosit pentru a traduce conceptul ebraic de înţelepciune practică – capacitatea de a
putea judeca corect oamenii şi lucrurile şi de a-ţi alege mijloacele adecvate pentru atingerea
scopului propus; este deci virtutea practică care asigură succesul”169.
Surprinde viclenia şarpelui. „Este vorba de un şarpe, numai că sub această formă de
apariţie se ascunde un spirit rău, Satan. [...] Măiestria cu care şarpele face pe Eva să cadă în ispită presupune o fiinţă dotată cu raţiune. Eva e încredinţată că cel care vorbeşte cu ea e o fiinţă
superioară unui animal. Şarpele cunoaşte bine porunca dată de Dumnezeu. Acel spirit înşelător
nu putea fi decât un înger căzut, adică diavolul”170. Aceeaşi explicaţie o dă şi Noul Testament:
şarpele cel vechi de zile, numit diavolul şi satana, acela care înşeală întreaga lume, care a fost
aruncat pe pământ şi, împreună cu el, au fost aruncaţi toţi îngerii lui (Apocalipsa 12, 9). E
vorba, aşadar, despre îngeri căzuţi, existenţi dinaintea lumii materiale (vechi de zile). O idee
despre diavol ne dă şi traducerea numelor sale: grecescul diavolos (= calomniator; pârâş;
clevetitor) şi ebraicul satan (= potrivnic; vrăjmaş). „În mitologiile vechi orientale, ca şi în toate
celelalte mitologii şi religii ale lumii, şarpele este un arhetip fundamental cu valoare simbolic
ambivalentă. Înfăţişarea sa neobişnuită şi muşcătura sa periculoasă pot trezi teamă şi repulsie,
în timp ce frumuseţea şi misterul fiinţei sale pot fascina. În textul de faţă el simbolizează o
creatură ostilă lui Dumnezeu şi duşmană a omului, în care ulterior Cărţile Înţelepciunii şi Noul
Testament, ca şi întreaga tradiţie creştină, vor recunoaşte pe adversar, pe diavol. Aceasta este
numai o ipostază a funcţiilor complexe pe care simbolismul şarpelui (fie el dragon sau leviatan)
îl are în Cartea Sfântă”171.
Până azi, şarpele are o anume putere de fascinaţie, astfel că putem bănui de ce a ales
diavolul acest chip. „Şarpele era prietenul omului; se apropia de el mai mult decât toate celelalte
vieţuitoare şi vorbea cu el prin mişcări plăcute. Pentru aceea, prin el, diavolul, autorul răului, a
sfătuit pe strămoşi”172.
2: Iar femeia a zis către şarpe: „Noi putem mânca din roada pomilor raiului,
3: dar din roada pomului care este în mijlocul raiului, ne-a zis Dumnezeu: „Din el
să nu mâncaţi şi nici să vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!”
Ca să nu muriţi: „cu înţelesul: altfel, veţi muri”173.
Nu ştim ce fel de pom a fost acela. Tradiţia îl socoteşte fie smochin, fie, mai târziu, măr,
pomi cu simbolism ambivalent (dar s-a vorbit şi despre altfel de pomi). Rămânem la opinia că e
vorba mai degrabă despre un „pom” interior prin care omul, ca împărat pus peste zidire, putea
extinde armonia în întreg cosmosul. Aceasta nu exclude, însă, şi existenţa unui pom sensibil.
Dar cuprindea acel pom în sine moartea? Sau doar cunoştinţa? Este cunoştinţa
aducătoare de moarte? „Cât priveşte pomul cunoştinţei, era bun şi pomul şi era bun şi rodul lui.
Că nu-i aşa, precum socot unii, că pomul acesta cuprindea în el moartea, ci neascultarea. În
rodul lui nu era altceva decât cunoştinţă. Iar cunoştinţa este bună, dacă este folosită cum trebuie. În ce priveşte vârsta, Adam era încă copil; de aceea Adam nu putea cuprinde după
vrednicie cunoştinţa”174.
4: Atunci şarpele a zis către femeie: „Nu, nu veţi muri;
5: dar Dumnezeu ştie că-n ziua-n care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi
veţi fi ca nişte Dumnezei, cunoscând binele şi răul”.
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„Philon (QG I, 36) şi Teofil al Antiohiei (Ad Aut. II, 28) văd în cuvintele şarpelui: veţi fi
ca nişte dumnezei prevestirea epocii politeiste. Unii gnostici, în special ofiţii, interpretează
pozitiv cuvintele şarpelui, acuzându-l pe Dumnezeu, demiurgul cel rău, de gelozie”175.
Cunoscând binele şi răul: „este posibil ca aici şarpele să vrea să trezească Evei gândul că ar
putea cunoaşte elementele bune şi rele ale naturii, obţinând astfel putere asupra lor (LThK)”176.
„Pe Eva, când i-a dat nădejdi mai mari, atunci a doborât-o şi a adus peste ea cele mai
mari nenorociri. Că duşman de moarte ne este diavolul şi a pornit împotriva noastră război neîmpăcat. Nu ne sârguim noi atât pentru mântuirea noastră, cât se sârguieşte el pentru pierderea
noastră”177. Diavolul, cel care când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii (Ioan 8, 44), rosteşte, în puţine cuvinte, trei minciuni: că oamenii nu vor
muri; că Dumnezeu cel atotbun ar cunoaşte răul; că oamenii vor fi ca Dumnezeu (se mai subînţelege şi o teamă a lui Dumnezeu faţă de om). Cuvântul şarpelui cuprinde şi o jumătate de
adevăr, aceea că omului i se vor deschide ochii mâncând din pom. Într-un fel, ochii săi s-au
deschis, cunoscând pe dată ceea ce a pierdut...
6: Şi femeia a văzut că pomul e bun de mâncat şi că plăcut le este ochilor la vedere
şi că e de dorit spre câştigarea priceperii. Şi a luat din roada lui şi a mâncat; şi i-a dat şi
bărbatului său, care era cu ea, şi el a mâncat.
Femeia a văzut: „în sensul: a socotit, a chibzuit, dar numai prin faptul că i-a dat crezare
şarpelui, fără vreo altă probă”178. Pricepere: „cuvântul katanoeo e foarte bogat în sensuri: a
pricepe, a înţelege, a remarca, a-şi da seama, a observa, a medita, a reflecta, a discerne, a vedea
cu claritate, a fi conştient de sine. De aici, şi marea putere de seducţie a ispitei”179. Cum am mai
spus, nu ştim ce fel de fruct a fost acela, chiar dacă cel mai des se vorbeşte despre măr: „Abia în
Evul Mediu târziu pomul cunoştinţei (în alte variante, cel al vieţii) a fost considerat a fi mărul,
la început – smochin. Mărul apare pentru prima dată la poetul creştin Ciprian (sec. V).
Simbolismul mărului este ambivalent. Pe de o parte, simbol al fertilităţii (vezi mitul
Hesperidelor, funcţia sa ca atribut al Afroditei, al Demetrei şi al lui Dionisos, precum şi diferite
obiceiuri de nuntă sau practici de îndepărtare a sterilităţii, în care mărul are un rol esenţial […].
Pe de altă parte, simbol al distrugerii şi morţii (vezi mitul Persefonei, Albă ca Zăpada etc.). El
îşi păstrează acest caracter ambivalent şi în tradiţia creştină – simbol al păcatului şi morţii sau,
în mâna Mariei şi, începând cu sec. al XI-lea, în mâna pruncului Iisus, al mântuirii şi vieţii
veşnice”180.
Este o taină cum de omul, creat bun de către Dumnezeu, a ales neascultarea. „Să spunem
deci că omul a fost făcut de la început având cugetarea mai presus de păcat şi de patimi, dar nu şi
cu totul incapabil să se abată spre ceea ce ar fi voit. Căci Dumnezeu a socotit că e drept să-i
încredinţeze omului frânele propriilor voiri şi să îngăduie pornirilor lui libere să facă ceea ce le
place. Pentru că virtutea trebuie să fie liber aleasă şi să nu fie fructul necesităţii, nici să fie
ţinută să nu cadă de legile firii”181. Tertulian vede a fi vorba aici despre virtutea răbdării:
Femeia „n-ar fi păcătuit deloc dacă ar fi respectat cu neclintită răbdare interdicţia divină”182.
Vom apela şi la o tâlcuire mai subţire, încercând să pătrundem taina căderii: „Când se răspunde
că pricina căderii omului a fost mândria, nu s-a dat un răspuns la întrebarea despre prima cauză
a răului, pentru că mândria este deja un rău, o patimă. Căutând să pătrundă în acest ultim ţinut
misterios în care s-a zămislit prima mişcare păcătoasă a fiinţei umane şi unde îşi are ea
permanent motorul ei, Sfântul Maxim (Mărturisitorul) se opreşte la o influenţă a duhului
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satanic, care a aruncat o adiere de confuzie în mintea omului. Sub ispita lui, omul a avut o
scurtă întunecare a inteligenţei, uitând care este cauza lui adevărată şi deci ţinta lui, întorcânduşi deci dorinţa dinspre ea, spre lume. Această scurtă amăgire a fost uşurată de atracţia ce o
exercitau formele frumoase şi promisiunile dulci ale lumii asupra simţurilor sale. Lumea era aci,
în imediată apropiere, cu toate chemările şi făgăduinţele ei; Dumnezeu era şi El aci, dar mai
greu de sesizat şi cu făgăduieli de bucurii mai spiritualizate şi mai îndepărtate”183.
Comentând acest verset, Sfântul Chiril al Alexandriei arată modul în care mintea noastră
e atrasă către păcat: „Chipul (tipul) plăcerii e femeia. Şi prin mângâierile plăcerilor lunecă mintea
adeseori spre ceea ce nu voieşte. Deci întâmplarea care se observă în Adam în mod sensibil, ca
într-un chip îngroşat al lucrurilor, o poate vedea cineva în mod spiritual şi ascuns întâmplânduse în fiecare dintre noi. Căci răsărind mai întâi plăcerea, farmecă mintea şi o atrage pe încetul
spre socotinţa că nu e nicidecum o încălcare a legii dumnezeieşti”184.
7: Atunci amândurora li s-au deschis ochii şi au cunoscut că erau goi; şi au cusut
frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri.
„După interpretările iudaice şi creştine, celor doi li s-au deschis ochii sufletului.
Descoperirea goliciunii este interpretată divers. După Irineu (Adv. haer. III, 25, 5), cei doi
descoperă pierderea veşmintelor paradisiace sau conştientizează apetitul sexual (Dem. 14); după
Origen, ei îşi dau seama de nevoile materiale de supravieţuire, abătându-se de la contemplaţia
spirituală (C. Cels. IV, 76 sq.). [...] ♦ Pentru unele tradiţii, smochinul este însuşi pomul oprit (cf.
Apocalipsa lui Moise 20, 4-5 şi Theodoret, QG 28). Fructele sale dulci şi frunzele aspre fac din
acest pom când simbolul plăcerilor (Philon, QG I, 41), când simbolul pocăinţei (Irineu, Adv.
haer. III, 23, 5). ♦ cingătoarea (περίζωμα) se referă la un minim acoperământ din frunze, legat
în jurul coapselor”185. „Efectul atingerii de fructul oprit este goliciunea, autorul […] folosind
aici un joc de cuvinte între gol şi şiret, atributul şarpelui din 3, 1. Este de aşteptat ca omul,
datorită fructului oprit, să devină asemenea şarpelui, ce pare a poseda acea cunoaştere
misterioasă, dar el devine gol, ceea ce în concepţia Vechiului Testament reprezintă o înjosire a
omului (cf. Facerea 9, 22; II Regi 6, 20; Isaia 20, 3 ss; Iezechiel 16, 76; LThK), un semn al
sărăciei şi nevoii extreme (cf. Deuteronom 28, 48). Ea reprezintă şi trezirea instinctului erotic,
prima dezordine pe care păcatul o introduce în armonia creaţiei (BJ)”186.
Omul a crezut că va fi ca Dumnezeu şi cunoaşte doar că este gol! În locul celor
nădăjduite, el „s-a acoperit cu asprimea vieţii plină de dureri – căci aceasta simbolizează
frunzele de smochin”187. „Aşadar, acest om pământesc, amăgit cu nădejdea îndumnezeirii şi
gustând din aceasta, s-a lipsit de toate bunătăţile spirituale (inteligibile) şi cereşti şi a căzut în
simţirea pătimaşă a făpturilor pământeşti şi văzute; şi [...] s-a făcut surd, orb, gol, nesimţitor
faţă de cele din care căzuse, precum şi muritor, stricăcios şi iraţional, asemănându-se
dobitoacelor celor fără de minte”188.
8: Şi au auzit glasul Domnului Dumnezeu purtându-se prin rai în boarea
amurgului; şi de la faţa Domnului Dumnezeu s-au ascuns Adam şi femeia sa printre pomii
raiului.
Boarea amurgului sau răcoarea serii (Biblia 1982) sau îndesară (Biblia 1688) ar putea
indica seara zilei a şaptea şi căderea omului în întuneric, până va dobândi zorii celei de-a opta
zile. „De remarcat antropomorfismele: Dumnezeu vorbeşte şi se plimbă. Pentru Philon, omul
de după cădere crede, în mod greşit, că Dumnezeu se modifică, precum o fiinţă temporală (QG
I, 42). Teofil al Antiohiei vede aici o manifestare a Logosului (Ad Aut. II, 22). ♦ Unii exegeţi fac
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legătura între ora în care a căzut Adam şi ora răstignirii lui Iisus: între ceasul al şaselea şi al
nouălea după-amiaza (Irineu, Adv. haer. V, 23, 2)”189.
9: Şi Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam şi i-a zis: „Adame, unde eşti?”
„Cel ce ştie toate nu căuta să afle, ci voia ca Adam să înţeleagă ce a ajuns din ce era.
Unde eşti ?, în loc de: în ce cădere ai ajuns, de la o atât de mare înălţime!”190. Întrebarea lui
Dumnezeu înseamnă: „Cine erai înainte şi unde ai început să fii acum? Unde te aşezasem? Şi
unde ai ajuns? Ştii că eşti gol, fiindcă ţi-ai pierdut îmbrăcămintea bunei credinţe. Frunze sunt
astea cu care cauţi să te acoperi. Ai respins roada, voieşti să te ascunzi sub frunzele legii, dar te
dai pe faţă. Ai dorit, din pricina soţiei, să te depărtezi de Domnul Dumnezeul tău şi de aceea
fugi de Cel pe Care căutai să-L vezi”191. „Adam şi Eva, când au ajuns să cunoască, şi-au acoperit
pe dată ceea ce au cunoscut”192. De remarcat comportarea iraţională a primilor oameni, când încearcă să se ascundă de Cel Atotprezent. Urmările păcatului sunt imediate. Totodată, observăm şi
grija pe care o arată Dumnezeu, chemând omul la pocăinţă. El nu abandonează creatura căzută.
10: Acesta a zis: „Glasul Tău l-am auzit purtându-se prin rai şi m-am temut,
pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”.
11: Şi i-a zis Dumnezeu: „Cine ţi-a spus ţie că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din
pomul din care Eu ţi-am poruncit să nu mănânci?”
12: Adam a zis: „Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, ea mi-a dat din pom, şi
eu am mâncat”.
Adam evită răspunsul direct, vorbind despre altceva, dar Dumnezeu îl aduce la subiect,
arătându-i, totodată, că fapta îi e cunoscută. Adam, în loc să-şi recunoască greşeala, aruncă vina
asupra femeii şi, indirect, asupra lui Dumnezeu.
13: Şi a zis Domnul Dumnezeu către femeie: „Cum de-ai făcut una ca asta?” Iar
femeia a zis: „Şarpele m-a amăgit, iar eu am mâncat”.
Atitudinea femeii e similară cu a bărbatului: ea învinovăţeşte şarpele, ca şi pe Cel Care a
îngăduit şarpelui s-o înşele. Dar omul fusese avertizat să păzească grădina!
14: Şi a zis Domnul Dumnezeu către şarpe: „Pentru că ai făcut aceasta, blestemat
să fii între toate dobitoacele şi între toate fiarele pământului; pe pântecele tău să te târăşti
şi pământ să mănânci în toate zilele vieţii tale!
Biblia 1914 spune: pe pieptul tău şi pe pântece te vei târî. Dumnezeu nu-l întreabă
nimic pe şarpe, ştiind că e pururi vrăjmaş, ci îi anunţă pe loc pedeapsa: starea sa va fi mai joasă
decât cea a animalelor după cădere, căutând mereu să se şerpuiască, deturnând afectele omului
(pieptul) şi trăgându-l spre plăceri (pântecele). Raţiunea, de regulă, e ultima atrasă la
consimţirea cu păcatul. „Foarte potrivit s-a adăugat apoi la cuvintele pe piept şi pe pântece
cuvântul vei umbla. Căci plăcerea nu stăpâneşte asupra celor ce stau pe loc şi sunt liniştiţi, ci
asupra celor ce sunt mereu în mişcare şi plini de tulburare”193. „Urzitorul răutăţii, şarpele, se
târăşte şi se încolăceşte în jurul vieţii de pe pământ, după cum vorbeşte despre el în pilde Sfânta
Scriptură, că pe piept şi pe pântece se târăşte şi din pământ muşcă toată viaţa lui. De aici
înţelegem – din modul mişcării şi din felul mâncării – că viaţa de aici e pământească şi josnică,
întrucât se admite să fie încolăcită de tot felul de răutăţi şi până la urmă s-ajungă hrană acestei
fiare târâtoare. Tot aşa, cel ce ne îndeamnă să urmăm Tatălui ceresc, ne îndeamnă şi să ne curăţim de patimile cele pământeşti, în care nu distanţarea spaţială contează, ci în primul rând
alegerea liberă a cugetului nostru”194.
15: Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între seminţia ta şi seminţia ei; Acela îţi
va ţinti ţie capul, iar tu îi vei ţinti Lui călcâiul”.
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„Textul ebraic, anunţând ostilitatea dintre descendenţa şarpelui şi aceea a femeii, opune
pe om Diavolului şi lasă să se întrevadă victoria finală a omului. Este o primă anticipare a
mântuirii (BJ)”195. „Lupta dintre om (specia generată de Eva) şi diavol (al cărui simbol este
şarpele – vezi Apocalipsa 20, 20). Textul grecesc foloseşte verbul tereo = a pândi, a urmări, a se
ţine după, a supraveghea – ceea ce ar sugera o luptă infinită şi nedecisă, spre deosebire de
Textul Ebraic care e mai concludent. În schimb, Septuaginta începe fraza prin pronumele
personal masculin avtos = El (sau Acela), implicându-l şi în segmentul al doilea (avtu = al Lui),
ceea ce face din acest verset un text profetic, referitor la Mesia, descendent trupesc al Evei şi
Fiul Mariei (Eva cea nouă). În paralel, Vulgata începe fraza prin pronumele personal feminin
ipsa (ea), interpretat de exegeţi ca referindu-se la Fecioara Maria. Fie că versetul are o
dimensiune hristologică (Septuaginta), fie una mariologică (Vulgata), tradiţia exegetică a
Bisericii l-a supranumit Protoevanghelia, întâia deschidere a speranţei pentru mântuirea celui
căzut”196.
Sfinţii Părinţi au văzut în acest loc prima vestire a venirii Mântuitorului, Cel Ce va
zdrobi capul şarpelui şi Care va fi sămânţă a femeii, născându-Se din Fecioară, fără a avea un
tată lumesc. Dar cuvântul ne priveşte şi pe noi: „Fiindcă s-a spus de şarpe că este foarte viclean,
păzeşte totdeauna capul lui, ca nu cumva să afle în tine cuib şi prin el locuinţă şi să lucreze în
tine pustiirea”197. Iar călcâiul înseamnă sfârşitul198. „Precum şarpele nu poate fi tras afară de
coadă, pentru că solzii de pe gât se opun celor care vor să-l tragă afară, tot aşa nu se poate începe
de la sfârşit alungarea plăcerii din casa sufletului. Iată de ce învăţătorul virtuţii ne porunceşte să
pândim capul şarpelui. Iar cap numeşte el începutul răutăţii. Dacă nu primim în suflet acest început, atunci şi urmarea rămâne nelucrătoare. Căci cine este cu totul vrăjmaş al plăcerii nu va fi
înfrânt nici de momelile parţiale ale patimii; dar dacă cineva a primit în suflet începutul patimii,
odată cu aceasta a primit în sine şi sălbăticiunea întreagă”199.
Dar de ce se războieşte diavolul cu noi? El „n-a fost făcut duşman al nostru; dar din
pricina invidiei a ajuns în duşmănie cu noi. Văzându-se aruncat jos dintre îngeri, n-a suferit să
vadă pe pământean înălţat, prin propăşirea în virtute, la vrednicia îngerilor”200.
16: Iar femeii i-a zis: „Îţi voi spori, înmulţindu-le, durerile şi geamătul; în dureri
vei naşte copii; atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni”.
„Păcatul a tulburat ordinea vrută de Dumnezeu; femeia, în loc să fie tovarăşa bărbatului
(cf. 2, 18-24), devine seducătoarea acestuia, care o va supune pentru a avea copii (BJ)”201.
E anunţată pedeapsa femeii. Atrasă de promisiunile plăcerilor lumii, femeia va avea
parte de durere, căci durerea urmează întotdeauna cufundării în plăceri. Dar durerea nu va însoţi
naşterea lui Iisus din Fecioara, căci acesteia nu i-au premers păcatul şi plăcerea. „Aşa cum
necazul a cuprins pe Eva şi sămânţa ei până azi, aşa bucuria a cuprins pe Maria şi pe bunii
creştini în veci. Deci altfel suntem fii ai Evei şi am cunoscut blestemul ei peste noi pentru
gândurile noastre cele rele; şi altfel trebuie să înţelegem că suntem fii ai lui Dumnezeu pentru
gândurile bune ale Sfântului Duh şi pentru patimile lui Hristos, dacă le avem cu adevărat în
trupul nostru”202.
Rânduită în aceeaşi cinste cu bărbatul, femeia îi devine supusă. Cu alte cuvinte,
Dumnezeu i-a spus: „Pentru că ai părăsit pe cel de aceeaşi cinste cu tine, pe cel care e de
aceeaşi fire cu tine şi pentru care ai fost creată, pentru că ai voit să stai de vorbă cu şarpele, fiara
cea vicleană, şi să primeşti sfat de la el, de aceea supune-te bărbatului tău şi hotărăsc să-ţi fie el
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stăpân, ca să cunoşti stăpânia lui! Şi pentru că n-ai ştiut să conduci, învaţă să fii condusă
bine!”203.
17: Iar lui Adam i-a zis: „Pentru că ai ascultat de vorba femeii tale şi ai mâncat din
pomul din care ţi-am poruncit: Să nu mănânci!, blestemat va fi pământul din pricina ta.
În dureri te vei hrăni din el în toate zilele vieţii tale!
„Greaca nu poate reda jocul de cuvinte din ebraică: Adham şi adhamah, pământ,
ţărână. Nu Adam, ci pământul este blestemat din cauza lui Adam. Pământul va îndura supliciul
muncilor agricole”204. La fel, însă, şi trupul omului va îndura supliciul poftelor. Despre aceasta,
un comentariu ceva mai jos, care contrazice afirmaţia din notă.
18: Spini şi pălămidă îţi va rodi, şi tu cu iarba câmpului te vei hrăni.
Iarba, „χόρτος, este hrana animalelor, opusă fructelor (καρποί) din paradis, din care
Adam a avut dreptul să mănânce până acum”205.
19: Întru sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea, până te vei întoarce în pământul
din care eşti luat; căci pământ eşti şi în pământ te vei întoarce!”
„Pedeapsa îi loveşte pe vinovaţi în funcţiile lor esenţiale – pe femeie ca mamă şi soţie,
pe bărbat ca truditor. În loc să rămână grădinarul lui Dumnezeu în Paradis, omul se va lupta cu
un pământ devenit ostil (BJ)”206.
„Pe drept cuvânt trebuie ca acela ce se coborâse prin călcarea poruncii spre stricăciune
şi moarte să locuiască un pământ curgător şi stricăcios şi să guste după vrednicie o astfel de hrană. Fiindcă desfătarea îmbelşugată, vieţuirea nestricăcioasă şi fără osteneală l-au adus la uitarea
bunătăţilor făcute de Dumnezeu şi la dispreţuirea poruncii date de El, pe bună dreptate a fost
osândit să lucreze pământul în osteneală şi sudoare, şi aşa să i se dea câte puţin din el hrană, ca
(una împărţită cu zgârcenie) de către un iconom”207.
Biblia 1688 traduce, la versetul 17: blestemat pământul întru lucrurile tale. „Pământul
blestemat în faptele lui Adam este trupul lui Adam, necontenit blestemat prin faptele lui, adică
prin patimile minţii lipite de pământ, la nerodirea virtuţilor, care sunt fapte ale lui Dumnezeu.
Din trupul său se hrăneşte omul cu durere şi cu întristare multă, bucurându-se doar de puţina
dulceaţă ce i-o dă el. Din trup îi răsar omului, pe deasupra plăcerii stricăcioase, grijile şi
gândurile, ca nişte spini, şi marile ispite şi primejdii, ca nişte mărăcini”208. Cât despre pâinea
mâncată în sudoarea feţei, Sfântul Varsanufie arată că sudoarea frunţii omului din afară obţine
pâine materială, iar sudoarea omului dinlăuntru (asceza, rugăciunea) dobândeşte pâine
cerească209.
Am face aici observaţia că Dumnezeu nu a pedepsit, propriu-zis, oamenii, mai degrabă
anunţând urmările ce decurg fiecare din îndepărtarea lor de El. Dimpotrivă, Dumnezeu caută să-i
aducă pe oameni la căinţă, pentru a redobândi starea pierdută.
Păcatul a avut un efect cosmic, omul fiind zidit ca stăpân peste întreaga creaţie. Căderea
este doar a omului, dar suferinţa se extinde şi asupra celor ce-i erau supuse. „Toate creaturile au
plâns pentru moartea şi căderea lui (Adam), pentru că vedeau pe acela care le fusese dat ca
împărat, făcându-se rob al puterii potrivnice şi viclene”210. „După călcarea poruncii [...], când
pofta iraţională a omului a condus în el raţiunea, când a nesocotit porunca Stăpânului, atunci şi
zidirea supusă lui s-a revoltat contra stăpânului pus de Creator”211.
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20: Şi Adam i-a pus femeii sale numele Eva, pentru că ea este mama tuturor celor
vii.
Abia acum, după cădere, primeşte femeia numele Eva, chiar dacă noi am numit-o astfel şi
până aici. Eva (ebr. Chawah212) derivă din chay (= viu) sau chayah (= a trăi), având înţelesul
de cea care dă viaţă. Septuaginta are aici: numele… Viaţă (Ζωή - Zoi), femeia fiind numită
Eva abia la 4,1.
21: Şi Domnul Dumnezeu le-a făcut lui Adam şi femeii sale îmbrăcăminte de piele
şi i-a îmbrăcat.
Îmbrăcăminte de piele sau „veşminte sau tunici din piele: există două interpretări
principale, cu diverse ramificaţii: hainele reprezintă trupul material, carnea trupului omenesc
(Philon, QG I, 53; gnostici, apud Irineu, Adv. haer. I, 5, 5); ele reprezintă condiţia păcătoasă şi
muritoare a omului, de care ne lepădăm prin botez (Grigorie al Nyssei, In diem luminum, 2030)”213.
Putem fi tentaţi să credem că omul capătă doar acum un corp. Dar materialitatea
trupului a fost clar afirmată în capitolul anterior. Însă, după cădere, omul „s-a îmbrăcat cu
murirea, adică cu mortabilitatea şi grosolănia corpului – căci aceasta simbolizează îmbrăcarea
cu piei”214. „În înţelesul povestirii nu-i vorba numai de piei obişnuite. Căci ce fel de animale au
putut fi sugrumate şi despuiate pentru a li se da o astfel de întrebuinţare? Or, întrucât orice piele
luată de pe animal e moartă, sunt absolut sigur că prin această condiţie muritoare rezervată doar
animalelor necuvântătoare, a fost dată mai târziu omului, din grijă şi prevedere, capabilitatea de
a muri. Sigur însă că moartea nu a fost dată omului pentru vecie, căci doar haina se îmbracă
numai pe dinafară, aducând, la nevoie, folos trupului, dar nefiind inerentă firii sale”215. Un alt
înţeles al îmbrăcării oamenilor cu piele ar fi acela că Dumnezeu le-a consolidat trupurile, spre a
face faţă vieţii pline de greutăţi ce va urma.
22: Şi a zis Domnul Dumnezeu: „Iată, Adam a devenit ca unul din Noi, cunoscând
binele şi răul. Şi acum, ca nu cumva să-şi întindă el mâna şi să ia roade din pomul vieţii,
să mănânce şi să trăiască în veci…”,
„Unul dintre noi este înţeles de Origen (Com. Io. XXXII, 233 şi Hom. Ez. I, 9) unul
printre noi şi interpretat ca referindu-se la Satan, care aparţinuse lumii cereşti, dar a căzut prin
neascultare. Adam repetă căderea lui Satan. ♦ Pentru Origen, pomul vieţii reprezintă
Înţelepciunea (De oratione 27, 10-11)”216. „Pomul vieţii are conform textului de aici capacitatea
de a reînnoi forţa vitală a omului şi a-l feri astfel de moarte. Povestitorul biblic vrea în acelaşi
timp să redea ideea că Dumnezeu a gândit iniţial pentru om nu numai o viaţă lipsită de
suferinţele şi poverile vieţii pământeşti, ci şi lipsită de teama de moarte. Textul nu spune dacă
prin aceasta a fost gândită o viaţă veşnică în Paradis, sau că omul ar fi fost ridicat în sfera unei
vieţi cereşti fără teama de moarte (LThK)”217.
Omul căzut e departe de a fi ca Dumnezeu. Aici e, în mod evident, un mod ironic de a
vorbi: „Dumnezeu întrebuinţează în chip ironic şi osânditor pluralul: s-a făcut ca unul din Noi,
care corespunde cu ideea despre Dumnezeu sădită în Adam de amăgirea şarpelui”218.
Un soi de mister păstrează Scriptura în jurul pomului vieţii. Deducem doar că acel pom
avea capacitatea de a dărui viaţă veşnică. Dumnezeu nu i-a spus lui Adam nimic despre pomul
vieţii, ceea ce ar însemna că, până la cădere, omul a putut mânca din roadele sale. Abia după
cădere e despărţit omul de acest pom, căci viaţa veşnică în stare de cădere ar însemna ca omul
212
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să se afunde într-o existenţă lipsită de sens şi plină de suferinţă. „Aşadar, scoaterea lui Adam
din rai este mai degrabă o faptă de purtare de grijă decât de mânie”219.
23: Domnul Dumnezeu l-a scos din raiul Edenului, ca să lucreze pământul din care
fusese luat.
24: Şi l-a izgonit pe Adam şi l-a aşezat în faţa raiului Edenului; şi heruvimi a pus, şi
sabia de pară rotitoare să păzească drumul către pomul vieţii.
„După Textul Masoretic, Adam este aşezat de Dumnezeu la răsărit de grădina raiului. ♦
Heruvimii vor fi asimilaţi, de către interpreţi, fie cu cei doi heruvimi de la Chivotul
Legământului (Philon, Cher. 21, 30; Origen, Exh. Mart. 36), fie cu îngerul care ridică sabia în
faţa măgăriţei lui Balaam (Numeri 22, 23). După Philon, heruvimii reprezintă mişcările sferelor
cereşti, iar rotirea lor este sabia. Pentru creştini, sabia de foc simbolizează purificarea sufletului
înainte de a intra în paradis (cf. Origen, Hom. Luc. 24, 2)”220.
Adam aşezat în preajma grădinii arată grija Creatorului de a menţine în inima celor
căzuţi nostalgia stării primordiale. „Aceasta nu înseamnă că ei vor fi readuşi iarăşi, după
refacerea lor, în acelaşi rai supus simţurilor şi material. Nu în acest scop a fost păstrat el până
acum; nu pentru aceasta l-a blestemat pe el Dumnezeu. Ci pentru că e tipul vieţii viitoare şi
chipul veşnicei Împărăţii a cerurilor”221.
Heruvimii ce păzesc drumul către pomul vieţii sunt îngeri slujitori ai Creatorului. Nu
cunoaştem originea exactă a cuvântului heruvim, sensurile propuse fiind: mare; puternic; mare
cunoştinţă; slujitor apropiat; cel rugător; apariţie strălucită.
Pomul vieţii preînchipuie sfânta Cruce: „Pentru că prin pom a venit moartea, trebuia ca
prin lemn să se dăruiască viaţa şi învierea”222. Dacă pomul vieţii este sfânta Cruce, sabia de foc
are rol de a opri pe cei care se apropie cu nevrednicie de roadele Jertfei celei mântuitoare:
„sabie înfricoşătoare şi arzătoare pentru cei necredincioşi, iar pentru credincioşi prietenoasă şi
cu dulce strălucire”223.
Curs 5.b) – Cain şi Abel; urmaşii lor.
După cădere, raiul a încetat să mai existe pentru om. El se simte, deopotrivă, izgonit, dar
şi atras către redobândirea stării primordiale. Ca o mângâiere, Dumnezeu rânduieşte acum primilor oameni să aibă copii.
1: Iar Adam a cunoscut-o pe Eva, femeia sa; şi ea, zămislind, l-a născut pe Cain şi a
zis: „Am dobândit om de la Dumnezeu”.
„Jubilaţia femeii care, din serva bărbatului, se descoperă născătoare de om”224
Sfântul Ioan Gură de Aur descoperă aici două înţelesuri: un început de înţelepciune la
femeie, care cunoaşte acum că tot ce avem vine de la Dumnezeu225; şi începutul relaţiei trupeşti
ca urmare a căderii, în rai stăpânind fecioria226. „După ce prin neascultare a intrat păcatul şi
după ce sentinţa lui Dumnezeu ne-a făcut muritori, înţeleptul Dumnezeu, deci, rânduind, potrivit înţelepciunii Lui, dăinuirea neamului omenesc, a îngăduit ca neamul omenesc să se
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înmulţească prin unire trupească”227. Nu putem spune cum s-ar fi înmulţit oamenii păzind
fecioria, ci doar să presupunem că relaţia lor ar fi fost una predominant spirituală.
Numele primului născut, Cain, se traduce prin dobândit, primit (de la verbul ebr. qanah
= a dobândi); după o altă etimologie, Cain ar putea însemna fierar, metalurg.
2: Şi l-a mai născut pe fratele său, Abel. Abel era păstor de oi, iar Cain, lucrător de
pământ.
Abel (ebr. hebel) înseamnă trecere, abur, suflare, nimicnicie, traduceri care ar indica
scurtimea vieţii sale; sau râu, luncă, păstor, fiu. „Cei doi fraţi sunt reprezentanţii, conform
concepţiei vechi orientale, ai celor mai vechi îndeletniciri umane – păstoritul şi agricultura. Dar
această opoziţie cultural-istorică este marginală şi umbrită de opoziţia etico-religioasă a celor
doi fraţi. Povestitorul vrea să sublinieze aici efectul Răului, care prin păcatul părinţilor şi-a pus
pecetea pe întreaga umanitate (LThK)”228. „După revolta omului împotriva lui Dumnezeu,
urmează acum lupta omului împotriva omului (BJ)”229.
„Philon (Agr. 21) şi Didim (In Genesim 119) îl opun pe Abel, ciobanul, lui Cain
lucrătorul de pământ (în sens peiorativ, deosebit de ţăran, γεωργός, al cărui sens este pozitiv).
Noe va fi numit γεωργός (Facerea 9, 20)”230.
Sunt arătate cele mai vechi îndeletniciri umane şi, totodată, observăm prioritatea pe care
Scriptura o acordă lui Abel, deşi el era cel de-al doilea născut. Din chiar îndeletnicirile celor doi
putem vedea în Abel un tip al lui Hristos, Păstorul cel bun, iar în Cain pe cel ce se îngrijeşte de
trup (lucrător de pământ) şi culege roadele fireşti ale preocupării sale (plăcerea, durerea, grija şi
patimile).
3: Şi a fost că, după un timp, Cain a adus din roadele pământului jertfă lui
Dumnezeu.
După un timp sau după câteva zile (SEP 1) „este interpretat de către Philon (QG I, 60)
ca semn al întârzierii sacrificiului din partea lui Cain. Dumnezeu pedepseşte lipsa lui de zel şi
de promptitudine. Textul Masoretic are la sfârşitul zilelor”231. „Tot după Philon (QG I, 60),
Cain n-ar fi adus primele roade, ci roade la întâmplare (părere la care se raliază şi Ioan Gură de
Aur, Hom. Gen. XVIII)”232.
4: Şi a adus şi Abel din cele întâi-născute ale oilor sale şi din grăsimea lor. Şi
Domnul a căutat spre Abel şi spre darurile lui,
„Abel este simbolul Dreptcredinciosului, ale cărui jertfe Dumnezeu le primeşte cu
[bucurie]”233.
5: dar spre Cain şi spre darurile lui n-a căutat. Şi s-a umplut Cain de mânie şi faţai era posomorâtă.
„Prima apariţie a temei mezinului preferat fratelui mai mare, preferinţă prin care se
manifestă libera alegere a lui Dumnezeu, dispreţul Său faţă de mărimile lumii şi predilecţia
pentru cei umili. Această temă revine frecvent atât în Facerea (Isaac este preferat lui Ismael –
21; Iacov lui Esau – 25, 23; Rahila, Liei – 29, 15-30), fiii primei celor acesteia din urmă), cât şi
în întreaga Biblie (cf. I Regi 16, 12; III Regi 2, 15 etc.)(BJ)”234.
Anania, în ambele cazuri, are daruri, dar „Septuaginta face distincţie între jertfele lui
Cain şi darurile lui Abel. Jertfele (θυσίαι) sunt ceva obişnuit, jertfitorul păstrându-şi o parte din
ofrandă, în vreme ce darurile (δωρα) sunt deosebite. Distincţia e cu atât mai semnificativă cu
cât ea nu există în Textul Masoretic, care foloseşte acelaşi termen în ambele cazuri: minhah. ♦
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a privit [la Anania: a căutat]: se poate adăuga o nuanţă: cu bunăvoinţă, conferită de preverbul
επι-. Lecţiunile hexaplare atestă o altă lectură: în locul lui a privit apare verbul a aprins, se
înţelege, darurile lui Abel, lăsând neatinse jertfele lui Cain. ♦ Eusebiu (DE I, 10, 1-15) apropie
sacrificiul lui Abel de jertfa Mielului divin, Iisus”235.
Chiar în stare de cădere şi fără a-L fi cunoscut pe Creator în chip nemijlocit, asemeni
protopărinţilor, oamenii ştiau că se cuvine să-I închine o parte din roadele muncii lor, ca Aceluia
de la care vine tot binele. „Vezi cum Creatorul firii a pus în conştiinţa omului cunoştinţa de
Dumnezeu! Spune-mi, cine l-a adus pe Cain la această idee? Nimeni altul decât cunoştinţa de
Dumnezeu din conştiinţa lui”236.
Există tendinţa de a socoti părtinitoare atitudinea lui Dumnezeu faţă de jertfele aduse. Dar
vedem că Abel alege cu grijă jertfa sa (cele întâi-născute ale oilor lui), în vreme ce Cain jertfeşte la întâmplare (din roadele pământului). „Aduce deci sfinţitul şi preaînţeleptul Abel pe cele
socotite mai alese şi mai bune din turma sa. [...] Şi neignorând modul sfintei slujiri, a alăturat
grăsimea. Iar Cain nu face aşa, fiind foarte nepăsător. Cele mai alese dintre rodurile pământului
şi le-a dăruit plăcerilor sale, şi a ospătat pe Dumnezeul tuturor cu cele de calitatea a doua”237.
Apoi, „una este pârga şi alta este dijma. Pârga este de un har mai mare, de o sfinţenie cu totul
deosebită. De aceea a căutat Domnul spre Abel, fiindcă acesta n-a întârziat cu darul său şi I-a
dăruit din pârga oilor sale”238. „Deci ni se porunceşte să nu jertfim lui Dumnezeu cu zgârcenie
(cu micime de suflet) laudele şi rugăciunile, nici să-I aducem Stăpânului orice, la nimereală, ci
să-I închinăm ceea ce este de căpetenie în suflet, mai bine zis însuşi sufletul întreg, cu toată
dragostea şi hotărârea”239. Sfântul Maxim Mărturisitorul explică jertfa lui Abel, comparându-l
pe acesta cu Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul: „Glas al lui Dumnezeu care strigă de
la început în pustie, adică în firea oamenilor, sau în lumea aceasta, este desigur orice sfânt, [...]
(când) închină lui Dumnezeu cu sinceritate, ca Abel, cele dintâi mişcări ale contemplaţiei
sufletului, îngrăşate prin virtuţi”240. Orice gând curat născut în noi trebuie închinat lui
Dumnezeu de îndată, spre a nu fi sfârtecat de vrăjmaş. Jertfa lui Abel preînchipuie lucrarea
Mântuitorului: „Abel cel drept, adică Hristos, aduce lui Dumnezeu ca dar primele născute ale
turmelor, adică pe cei fragezi la inimă şi purtători ai slavei Lui în chipul lor de întâi născuţi. Iar
aceasta e Biserica, care e numită de dumnezeiescul Pavel mulţimea celor întâi născuţi, înscrişi
în ceruri, a celor chemaţi spre sfinţirea prin credinţă”241.
Nu ştim în ce fel a făcut vădită Dumnezeu alegerea Sa. O tradiţie explică alegerea prin
căderea unui foc din cer, care a mistuit jertfa lui Abel şi nu pe a lui Cain; după o altă tradiţie, fumul jertfei lui Abel a suit către cer, iar al celei a lui Cain s-a risipit. Oricum, din textul biblic
reiese cu claritate că respingerea jertfei sale i-a fost bine cunoscută lui Cain.
Inima lui Cain se vădeşte încă de pe acum. Dumnezeu, însă, i-a cunoscut gândurile
înaintea oricărei manifestări văzute: „La Cain, răutatea n-a început să se manifeste când şi-a
ucis fratele, căci încă înainte Dumnezeu cel cunoscător al inimilor nu privise spre Cain şi spre
jertfa lui, ci răutatea lui a ieşit [doar] la iveală când l-a ucis pe Abel”242. „Supărarea lui Cain a
fost îndoită; s-a supărat nu numai că a fost respins, ci şi pentru că a fost primit darul fratelui
său”243. Invidia e un păcat capital. Dar aici se manifestă chiar un păcat mai grav, împotriva Duhului Sfânt, Cain pizmuind harul de care s-a împărtăşit fratele său şi sporul acestuia în virtuţi.
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6: Şi Domnul Dumnezeu i-a zis lui Cain: „De ce te-ai mâniat şi de ce-ţi este faţa
posomorâtă?
„Tristeţea lui Cain: Septuaginta nu aminteşte decât despre tristeţe, amărăciune, dar unii
comentatori creştini, plecând probabil şi de la Textul Masoretic (Cain s-a încins – mâniat la
Anania), vorbesc despre invidia şi mânia celui refuzat de divinitate (I Clement 4, 7)”244.
7: Dacă tu faci bine, nu vei fi oare bine primit? Dar de nu faci bine, păcatul stă pitit
la uşă: pe tine te pofteşte, dar tu cată să-i fii stăpân!”
Dacă tu faci bine, nu vei fi oare bine primit?: „text dificil, cu variante de traducere. Idee
posibilă: Chiar dacă jertfa sa n-a fost primită, Cain ar putea fi acceptat de Dumnezeu în virtutea
unor raţiuni care transcend jertfa în sine”245. Tot despre acest loc: „Frază dificilă în greacă, al
cărei sens probabil este: Cain a adus ce se cuvenea, dar n-a împărţit cum se cuvenea (n-a dat
partea cuvenită lui Dumnezeu, încălcând aşadar procedura ritualului). Este interpretarea pe care
o propun pasajului Philon (Agr. 127-130), Irineu (Adv. haer. IV, 18, 3), Didim, ad locum”246.
Textul ebraic fiind corupt, versetul 7 ridică dificultăţi în traducere. S-ar putea înţelege că
Dumnezeu îi cere în mod imperativ lui Cain să biruie păcatul. Sfinţii Părinţi au arătat, însă, că
voia liberă a omului nu e niciodată îngrădită de către Creator. Acesta doar îl îndeamnă pe Cain
să lupte împotriva păcatului.
Biblia 1914 traduce: De ai fi adus drept şi ai fi împărţit drept n-ai fi păcătuit. Teci, la
tine se va întoarce şi tu îl vei stăpâni pe acela.
Taci sau, cum mai e tradus uneori: Linişteşte-te! „Linişteşte-te se poate înţelege în trei
sensuri: nu te preocupa; taci din gură, nu mai vorbi; pocăieşte-te. Cu verbul precedent, ai
păcătuit, va deveni o sentenţă celebră: Ai păcătuit? Linişteşte-te!, adică Încetează să
păcătuieşti (cf. Constituţiile Apostolice II, 16, 4). Textul Masoretic este aici aproape
incomprehensibil”247.
Liniştea este începutul curăţirii sufletului. „Căci n-ar putea împăca pe Dumnezeu cel ce
nu e în pace cu fratele său, ci în dezbinare şi ură”248. Dar Dumnezeu nu-şi uită făptura, nici chiar
căzută în mulţime de păcate. „Uită-te la iubirea de oameni a Stăpânului! Cum vrea să-i
potolească mânia şi furia şi să-i oprească furia prin cuvintele acestea! Văzându-i mişcările
sufletului şi cunoscându-i neomenosul gând de ucidere, vrea să-i potolească mai dinainte gândul, să facă linişte în mintea sa”249.
8: Şi Cain a zis către Abel, fratele său: „Să ieşim la câmp!” Şi a fost că-n timp ce
erau ei pe câmp, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, şi l-a omorât.
„Pe câmp lipseşte din Textul Masoretic. ♦ După Philon (Deter. 47-48), Cain se ucide pe
sine însuşi, ucigându-şi sufletul prin crimă, în vreme ce Abel continuă să trăiască, în pofida
morţii fizice”250. „Abel, invidiat pe nedrept de fratele său, datorită binecuvântării lui
Dumnezeu, este ucis violent. Prin crima lui Cain se inaugurează o relaţie ostilă, care se va
transmite apoi întregii umanităţi. Dreptcredinciosul este victima pe nedrept duşmănită şi
urmărită de cel nedrept, care-l consideră un veşnic reproş adus sie însuşi (cf. Pilde 2, 12-20; I
Ioan 3, 12; Matei 23, 35; Luca 11, 51). Ca arhetip al celui drept, pe nedrept urât şi ucis, Abel
devine în literatura şi arta creştină timpurie simbol al lui Iisus şi al Bisericii Sale, persecutat de
fraţii Săi, iudeii necredincioşi”251.
„Cain pune la cale crima împotriva fratelui său, îl atrage într-un deşert şi înfăptuieşte
crima încrezându-se în singurătatea locului, fapt nelegiuit şi nebunesc totodată, fiindcă a socotit
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că este destul, pentru a-şi ucide fratele, să se ferească de văzul oamenilor, fără să-şi dea seama
că la omorul săvârşit de el Dumnezeu este martor. Socotesc că s-a gândit atunci, cum se gândesc şi acum mulţi, că Dumnezeu nu se îngrijeşte de cele pământeşti şi nu vede faptele
oamenilor sceleraţi. Fără îndoială că aşa s-a gândit, de vreme ce după săvârşirea crimei, chemat
şi întrebat de Dumnezeu, a răspuns că nu ştie nimic despre uciderea fratelui. Îl socotea pe
Dumnezeu atât de străin de faptele oamenilor, încât credea că poate acoperi cu minciuni o
nelegiuire atât de bestială. Dar socoteala lui a ieşit altfel. Căci pe Dumnezeu, despre Care-şi
închipuia că nu i-a văzut crima pe când o înfăptuia, L-a simţit că-L vede pe când era
condamnat”252.
Nil Ascetul actualizează: „Iar dacă e careva din cei ce nu ştiu încă să se lupte, să rămână
nesupărat acasă, asigurându-şi neprimejduirea prin liniştea sa. Aşa era Iisus al lui Navi, despre
care s-a scris: Iar slujitorul Iisus, fiind încă tânăr, nu ieşea afară din cort (Ieşirea 13, 11). Căci
ştia din istoria lui Abel că cei ce pleacă la câmp sunt ucişi de fraţii şi de prietenii după trup,
pentru că ies la luptă înainte de vreme”253. Să nu ne avântăm spre fructele vieţii creştine cât încă
mai socotim patimile trupului „fraţi şi prieteni” ai noştri!
Tertulian socoteşte că, asemenea Evei, Cain a nesocotit virtutea răbdării: „De-a surda aş
scrie despre nerăbdare, dacă acel prim ucigaş şi prim fratricid, Cain, ar fi aşteptat cu suflet
liniştit şi răbdător faptul că jertfa sa n-a fost bineprimită de Dumnezeu, dacă nu s-ar fi mâniat pe
fratele său, dacă în sfârşit n-ar fi ucis pe nimeni”254.
Includem aici şi o preţioasă tâlcuire, aparţinând Sfântului Maxim Mărturisitorul: „Cain
este legea trupului, cea dintâi pe care o naşte Adam după ce a călcat porunca dumnezeiască. Iar
Abel este cugetul duhului, pe care-l naşte tot acela, mai pe urmă, prin căinţă. Pe acesta îl ucide
Cain, fiindcă a purces la contemplarea naturii înainte de a dobândi deprinderea desăvârşită în
acest scop”255.
9: Şi a zis Domnul Dumnezeu către Cain: „Unde este Abel, fratele tău?” Iar el a
zis: „Nu ştiu; nu cumva sunt eu paznicul fratelui meu?...”.
10: Şi a zis Domnul: „Ce-ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă spre Mine din
pământ.
„Abel este prototipul omului drept ucis fără vină/fără motiv, al cărui sânge va fi
răzbunat (Matei 23, 35); el îl prefigurează pe Iisus, al cărui sânge îi a răscumpăra pe păcătoşi
(Evrei 12, 24). Versetul a fost folosit pentru a susţine credinţa în supravieţuirea celui drept după
moarte (Philon, Deter. 69-95)”256. În majoritatea religiilor şi culturilor, sângele (ebr. dam) era
considerat sediul vieţii şi al forţei vitale; în această calitate aparţinea lui Dumnezeu şi, ca atare,
orice vărsare de sânge nevinovat reprezenta o nelegiuire împotriva divinităţii (Facerea 9, 5 ss.;
Ieşirea 20, 13; Deuteronom 5, 17). Sângele nevinovat cere răzbunare (Facerea 4, 10; II Macabei
8, 3; Iov 16, 18) şi apasă ca un Blutschuld asupra celui vinovat (Ieşirea 22, 1; Deuteronom 10,
10; I Regi 25, 26-33)”257.
Ca şi atunci când l-a întrebat pe Adam, Dumnezeu nu caută nici acum să afle ci,
dimpotrivă, să-i arate lui Cain că fapta lui e cunoscută şi, astfel, să-l aducă la pocăinţă. Dar, tot
ca şi Adam odinioară, Cain nu-şi recunoaşte păcatul.
Uciderea e un păcat strigător la cer; sângele vărsat strigă către Dumnezeu, cerând o
pedeapsă imediată. „Abel se ruga nu numai prin tăcere, ci şi prin moartea lui; că sângele lui
dădea drumul la o voce mai puternică decât trâmbiţa”258.
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11: Şi acum, blestemat să fii de pământul ce şi-a deschis gura ca să primească din
mâna ta sângele fratelui tău.
12: Când vei munci pământul, el nu-ţi va mai da puterea lui; rătăcitor vei fi şi
fugar pe pământ!”
Rătăcitor, „Cain fiind condamnat la o pribegie permanentă”259, aceasta putând desemna
şi pe acela ce rătăceşte spiritual din loc în loc, neputându-se fixa în Dumnezeu.
Pe bună dreptate exclamă Sfântul Chiril al Ierusalimului: „Mare este păcatul, mică
osânda!”260. În bunătatea Sa, Dumnezeu nici nu-l pedepseşte pe Cain, ci doar îi anunţă urmarea
firească a faptei sale. „Că trupul, dacă nu are sprijinul său firesc, trebuie neapărat să se
vânzolească şi să tremure”261. Odată cu creşterea păcatului, sporesc şi consecinţele. „Neamul lui
Adam, căzând din poruncă şi făcându-se vinovat de păcate, e zbuciumat de gânduri nestatornice
şi e plin de frică şi de tulburare, însuşi vrăjmaşul învăluind tot sufletul care nu s-a născut din
Dumnezeu, în pofte şi plăceri felurite, învârtindu-l ca pe grâu cu o lopăţică”262.
13: Şi a zis Cain către Domnul Dumnezeu: „Pedeapsa mea e mai mare decât aş
putea eu să duc.
SEP 1 traduce aici: Mi-e prea mare vina, ca să fiu iertat. Anania se apropie de textul
ebraic, în cazul de faţă. „Philon interpretează diferit: Prea mare este pedeapsa mea, de a fi
lăsat liber (Deter. 141-150; Confus. 165); o temă specific philoniană: nu este bine pentru
păcătos să rămână nepedepsit. După Didim, Cain îl roagă pe Dumnezeu să nu-l părăsească (ad
locum)”263.
14: Dacă Tu mă izgoneşti astăzi de la faţa pământului, şi de la faţa Ta voi fi ascund;
rătăcitor voi fi eu şi fugar pe pământ, şi va fi că oricine mă va întâlni, mă va ucide”.
„Despărţindu-l de pământul însângerat, crima îl desparte pe om şi de Dumnezeu; prin
aceasta, el rămâne vulnerabil, total descoperit, fără nici o apărare. Arheologia biblică pare a
recunoaşte în Cain pe strămoşul Cheneilor (vezi 15, 19), trib nomad al Canaanului”264.
Nepedepsit, Cain îşi socoteşte pedeapsa prea grea. Sau s-ar putea înţelege că el spune:
Vina mea este prea mare ca să mi se poată ierta, ceea ce ar fi un păcat mai greu, deznădejdea de
a mai primi iertarea divină, păcat împotriva Duhului Sfânt. „Mai există încă şi o altfel de tristeţe, mai blestemată, care împinge sufletul păcătos nu la îndreptarea vieţii şi la alungarea
patimilor, ci la cea mai pierzătoare disperare; aceasta l-a împiedicat pe Cain de la căinţă”265. Nu
căinţa, ci teama de moarte îl copleşeşte pe Cain: „nimic nu aruncă sufletul în robie (mai mult)
decât frica de moarte. Cum să se ridice deasupra urâciunilor simţirea de rând şi josnică, înecată
în băltoaca slăbiciunii şi în poftele acestei vieţi?”266.
15: Şi i-a zis Domnul Dumnezeu: „Nu aşa, ci oricine-l va ucide pe Cain, înşeptită
răzbunare va cădea asupră-i”. Şi Domnul Dumnezeu i-a pus lui Cain un semn, ca tot cel
care-l va întâlni să nu-l omoare.
„Origen a consacrat două cărţi (13 şi 14, din păcate pierdute) din Com. Gen. Acestui
verset complicat. După Ieronim (Ep. 36, 3), sensul ar fi următorul: Cine te va ucide îţi va face
un bine, pentru că te va elibera de nenumăratele mustrări. Unii comentatori presupun un punct
după va ucide. Atunci sensul se schimbă: Cain va plăti şapte răzbunări. Plecând de aici: Cain va
fi pedepsit la a şaptea generaţie, prin Lameh (Ieronim, loc. cit.); Cain va fi pedepsit de şapte ori
pentru şapte greşeli (invidie, necinste, crimă, fratricid, crimă primordială, întristarea părinţilor,
minciună). Cele şapte pedepse: munca pământului, nerodnicie, geamăt, tremur, exil pe pământ,
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exil de la faţa lui Dumnezeu, semnul infamant (cf. Vasile, Ep. 260). Textul Masoretic spune:
Cine-l va ucide pe Cain, acesta va fi răzbunat de şapte ori”267.
Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuieşte pe larg acest loc268; tâlcuire pe care vom încerca s-o
rezumăm aici. Numărul şapte este întrebuinţat spre a indica un număr mare. Se arată astfel cât
de gravă e fapta lui Cain şi cât de înfricoşătoare urmarea. Văzând zbuciumul lui Cain, oricine îi
va cunoaşte fapta şi se va îngrozi de urmări. De aceea, de l-ar ucide, pe el sau pe oricare altul,
pedeapsa ar fi amplificată, căci era avertizat asupra consecinţelor.
În plus, acel ce ucide ia asupra sa şi păcatele pentru care victima n-a mai putut să se
căiască. Iar Cain a săvârşit şapte păcate, nu unul. După Sfântul Chiril al Alexandriei 269, acestea
au fost: 1) nu a deosebit în chip drept; 2) nu şi-a îndreptat greşeala; 3) a pizmuit; 4) a fost
viclean; 5) a ucis; 6) L-a minţit pe Dumnezeu; 7) a socotit că va scăpa fără voia lui Dumnezeu
de pedeapsă. Sunt posibile şi alte clasificări ale păcatelor săvârşite de Cain.
Nu ştim ce semn i-a fost pus fratricidului, locul biblic fiind obscur. Credem, totuşi, că e
vorba de tremurul şi zbuciumul de care s-a amintit, semn vizibil oricui.
16: Şi s-a dus Cain de la faţa lui Dumnezeu şi a locuit în ţinutul Nod, la răsărit de
Eden.
Nod: „localitate necunoscută, dar al cărei nume pare a sugera ideea de pribegie, rătăcire,
viaţă nomadă”270. „Denumirea ei a fost pusă în legătură cu ebr. nad – rătăcitor – şi ar însemna
ţinutul lipsit de linişte, ţinutul mizeriei, o viaţă departe de Dumnezeu”271.
Cain se mută în ţinutul Naid (Nod): „Naid se tâlcuieşte tulburare, pe când Eden,
desfătare. Credinţa, gnoza şi pacea sunt desfătarea, din care a fost izgonit cel ce n-a ascultat.
Cel care se socoteşte înţelept, însă, de la început nici nu vrea să audă de poruncile dumnezeieşti;
ci ca unul care se crede prin el însuşi învăţat, se împotriveşte frâului şi, de buna sa voie, se mută
în tulburarea învălurată; şi coborându-se de la cunoaşterea Fiinţei nenăscute la cele muritoare şi
născute, are când o părere, când alta”272.
E o sporire a răului: „Dacă Adam s-a ascuns de la faţa lui Dumnezeu, Cain, mai păcătos
şi mai nelegiuit decât Adam, a plecat de la faţa lui Dumnezeu”273. Ruptura e totală!
17: Şi Cain a cunoscut-o pe femeia sa; şi ea, zămislind, l-a născut pe Enoh; şi a zidit
o cetate şi a numit cetatea după numele fiului său, Enoh.
Scriptura nu a amintit naşterea ori numele femeii lui Cain, socotindu-le lipsite de
importanţă. „După Cartea Jubileelor 4, 1, 9, femeia lui Cain se numea Awan şi era sora lui.
Părinţii insistă pe ideea incestului (cf. Theodoret, QG 43). ♦ După Iosif Flaviu, evenimentul
marchează începutul vieţii politice (AI I, 61-62). Augustin pune în paralel cuplurile
Remus/Romulus, Cain/Abel, precum şi întemeierea celor două oraşe (Civ. Dei. XV, V)”274.
Enoh înseamnă îndemânatic, începător, alte traduceri posibile părându-ni-se nepotrivite
pentru el. Interesant că primul erou civilizator amintit de Biblie este Cain, primul care zideşte o
cetate. Depărtat de Dumnezeu, el simte nevoia de protecţie prin ziduri, ca şi dorinţa de-a dobândi o anume nemurire prin lucrarea sa. Ridicarea unei cetăţi mai sugerează vremuri în care
numărul oamenilor ajunsese destul de mare. „Atribuirea rolului de civilizator, fondator al
primului oraş, are pentru autor […] valoare simbolică, aceeaşi pe care o vom regăsi şi în
relatarea […] turnului lui Babel (11, 1-9) – condamnarea vieţii urbane şi un argument pentru
degenerarea umanităţii primitive prin extinderea caracterului violent”275.
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18: Iar lui Enoh i s-a născut Irad; lui Irad i s-a născut Maleleil; lui Maleleil i s-a
născut Matusal, iar lui Matusal i s-a născut Lameh.
Irad apare în Septuaginta ca Gaidad. Irad (= fugar; oraş veşnic) arată continuarea
zbuciumului lui Cain, ca şi a acţiunii sale civilizatoare, surogat al vieţii în Dumnezeu. Maleleil
(= lăudat de Dumnezeu) ar lăsa să se creadă că şi din descendenţa lui Cain ar fi putut ieşi ceva
bun; Scriptura, însă, nu lasă să se întrevadă aşa ceva. Matusal (= omul săbiei) indică o fire
războinică, violentă, şi un mediu în care e cunoscută metalurgia. Lameh (= războinic;
distrugător; sălbatic) îşi anunţă prin nume faptele sălbatice pe care le va săvârşi.
19: Lameh şi-a luat două femei: numele uneia era Ada şi numele celeilalte era Sela.
„Caracterul insolent şi degenerat al descendenţei lui Cain culminează cu Lameh, primul
care şi-a luat două soţii, contravenind astfel ordinii iniţiale stabilite de Dumnezeu în creaţie,
aceea a monogamiei”276. Numele soţiilor sale, Ada (= podoabă; frumuseţe; plăcere) şi Sela (=
stâncă ascuţită), sugerează cufundarea în plăceri şi împietrirea inimii.
20: Ada l-a născut pe Iabal; acesta a fost tatăl celor ce trăiesc în corturi, la turme.
21: Fratele lui Iabal se numea Iubal; acesta este tatăl tuturor celor ce cântă din
fluier şi din ţiteră.
Iabal (= drumeţ; nomad; civilizaţie) are numele în acord cu ocupaţia sa; din nou e sugerat
că civilizaţia e semn al degenerescenţei. Iubal (= cântăreţ din fluier; cultură) arată iarăşi îndeletnicirea, ca şi faptul că o anume cultură, ce nu se mai revendică de la cult, este încercarea
omenirii decăzute de a crea o falsă realitate, spre a umple golul lăsat de îndepărtarea de
Dumnezeu. „Septuaginta nu redă relaţia existentă în Textul Masoretic între numele părintelui
muzicii, Yubhal, şi numele trâmbiţei, yobhel. În greacă, Iubal este doar inventatorul
instrumentelor cu coarde; în Textul Masoretic, dacă kinnor este un instrument cu coarde, cel
de-al doilea, ughabh, desemnează familia fluierelor şi flautelor”277.
Textul grec vorbeşte aici despre psaltire şi chitară. Anania a operat o apropiere de textul
ebraic.
22: Cât despre Sela, ea l-a născut pe Tubal-Cain, care a fost părintele celor ce
lucrează arama şi fierul. Iar sora lui Tubal-Cain era Noema.
Tubalcain (= aşchii de metal; fierar), prin ocupaţia sa, aparţinea unei categorii privite, în
vechime, cu teamă sau chiar cu oroare; fierarul fiind văzut ca un fel de vrăjitor; nu e exclus ca
metalurgia să fi fost împreunată cu practicile magice. Noema (= cea frumoasă; cea iubită)
„etimologie ce a făcut posibilă presupunerea referirii aici la o altă plagă a vieţii urbane – fiicele
plăcerii”278.
23: Lameh le-a zis femeilor sale:
„Ada şi Sela, ascultaţi glasul meu;
femei ale lui Lameh, luaţi aminte la cuvintele mele:
Am ucis un om pentru rana mea
şi un tânăr pentru vânătaia mea.
24: Dacă pentru Cain fi-va răzbunarea de şapte ori,
pentru Lameh de şaptezeci de ori câte şapte”.
„Versetele 23-24 reprezintă textul unui poem străvechi, din vremea când în societatea
primară se instituise vendeta sângeroasă: Lameh se laudă cu propria sa ferocitate spre a-şi
paraliza adversarii. Inserţia poemului e o replică la versetele 13-15”279. Fragmentul „reprezintă
un cântec sălbatic compus spre gloria lui Lameh, erou al deşertului, şi este inserat aici ca mărturie a violenţei crescânde a neamului lui Cain. Cântecul nu aparţinea iniţial spaţiului israelit, ci era
o odă cheneitică, pe care autorul (biblic) o utilizează ca să caracterizeze degradarea etică
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(poligamia) şi sălbăticia relaţiilor umane (răzbunarea sângelui) după păcatul originar. [...] Setea
de răzbunare a lui Lameh reprezintă al treilea păcat (după atingerea de fructul oprit şi crima lui
Cain) din perioada anterioară lui Noe, cauză nemijlocită a potopului”280. „Unii comentatori
înţeleg că Lameh va fi pedepsit de 490 de ori (Philon QG I, 77; Vasile, Ep. 260); alţii înţeleg că
este vorba despre 77 de generaţii între crima lui Lameh şi venirea lui Iisus (Ieronim, Ep. 36)”281.
E şi un alt tâlc aici: „Cu alte cuvinte, Lameh a spus aşa: Eu merit mai mari pedepse
decât Cain. Pentru ce? Deşi Lameh n-a omorât pe fratele său, totuşi a fost pedepsit mai cumplit,
pentru că nu l-a înţelepţit pilda lui Cain”282.
25: Adam a cunoscut-o iarăşi pe Eva, femeia sa; şi ea, zămislind, a născut un fiu şi
i-a pus numele Set, pentru că şi-a zis: „Datu-mi-a Dumnezeu un alt vlăstar în locul lui
Abel, pe care l-a ucis Cain”.
Set (= înlocuire; vlăstar) va înlocui pe Abel, omenirea având să se îndrepte în
descendenţa lui. „Greaca nu poate echivala jocul de cuvinte din ebraică între numele Şeth şi
forma verbală şath, a aşeza, a rândui”283.
26: Lui Set, de asemenea, i s-a născut un fiu şi i-a pus numele Enos. De atunci au
început oamenii să cheme numele Domnului Dumnezeu.
„Altfel formulat: De atunci au început oamenii să-L cheme pe Dumnezeu cu numele de
Domnul. E vorba de introducerea numelui divin Iahve (din tetragrama YHVH) = Domn, pe
lângă acela de Elohim = Dumnezeu; deci: Domnul Dumnezeu. Această tradiţie îi plasează
originea în generaţia contemporană cu nepotul lui Adam, în timp ce o alta îi atestă o apariţie
mult mai târzie, în vremea lui Moise (vezi Ieşirea 3, 13-15). La obârşie, Iahve era un nume
propriu; din respect şi teamă, Evreii preferau să-l rostească prin echivalentul Domn. În limbajul
biblic, numele divine sunt folosite astfel: Iahve = Domnul; Elohim = Dumnezeu; Adonai =
Domnul; Adonai Iahve = Domnul Dumnezeu; Iahve Elohim = Domnul Dumnezeu; Iahve
Sabaot = Domnul Sabaot sau Domnul Atotţiitorul; Şaddai = Puternicul; El-Olam =
Dumnezeu-Cel-Veşnic”284. „Ultima parte a versetului este foarte greu de tradus. Enos este
simbol al speranţei (Philon, Deter. 138-140; QG I, 79; Origen, Com. Io. XX, 12; Eusebiu, PE
VII, 8, 1-12). El este primul care a sperat să invoce numele lui Dumnezeu. Didim (ad locum)
propune un alt sens pentru verbul grec considerat pasiv: Enos spera să fie invocat ca un
dumnezeu, adică să devină ca Dumnezeu. Textul Masoretic are: De atunci a început să se
invoce…”285.
Numele Enos (= muritor; slăbănog) pare a indica smerenia acestuia. Textul ebraic are
aici tetragrama IHVH286, folosită pentru prima dată şi marcând reaproprierea omenirii de Dumnezeu. Acest nume va fi uitat, şi Dumnezeu îl va redescoperi în arătarea Sa către Moise, în rug.
CURS 5.c) – Patriarhii de dinainte de potop.
1: Aceasta este cartea neamului lui Adam. În ziua când l-a făcut Dumnezeu pe
Adam, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut.
Cartea neamului lui Adam: variantă de text: cartea neamului oamenilor. Genealogiile
aveau un rol important în viaţa triburilor semi-nomade, mai ales în exercitarea funcţiei preoţeşti.
Cea de faţă vrea să acopere perioada dintre creaţie şi potop şi este, de fapt, o continuarea a
textului întrerupt la 2, 4a. După numeroşi exegeţi, cifrele din ea, de tradiţie mesopotamică, sunt
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simbolice şi urmăresc, în principal, două idei: a) o perioadă foarte lungă între două generaţii; b)
longevitatea e o binecuvântare a lui Dumnezeu asupra oamenilor drepţi, iar ea scade pe măsură
ce răutatea şi păcatul se instalează în lume (între 1000 şi 600 de ani de la Adam la Noe, între
600 şi 200 de la Noe la Avraam, între 200 şi 100 între Avraam şi Iosua Navi, pentru ca de la
David încoace să devină normală)287. „O durată de viaţă foarte lungă este atribuită primilor
patriarhi, între Noe şi Avraam ea se va reduce la două până la şase sute de ani, apoi la o sută
până la două sute de ani pentru patriarhii evrei. Această diminuare a lungimii vieţii este pusă pe
seama creşterii răului (cf. 6, 3), căci o viaţă lungă reprezintă o binecuvântare a lui Dumnezeu
(BJ) şi va fi unul dintre privilegiile erei mesianice (Isaia 65, 20)”288.
SEP 1 are: cartea naşterii oamenilor: „din nou apare termenul geneză. Versetul a fost
considerat de unii comentatori (Origen, C. Cels. VI, 49) ca final al relatării Genezei. ♦ după
chip (cf. Facerea 1, 26-27): după Ioan Gură de Aur, reluarea acestei expresii foarte sugestive
arată că Dumnezeu îşi menţine bunăvoinţa asupra lui Adam chiar şi după cădere (Hom. Gen.
XXI)”289
2: Bărbat şi femeie i-a făcut; şi i-a binecuvântat şi i-a numit cu numele de „om” în
ziua în care i-a făcut.
Reamintim că Adam înseamnă om sau pământ.
3: Adam a trăit două sute treizeci de ani şi atunci i s-a născut un fiu după
asemănarea sa şi după chipul său şi i-a pus numele Set.
„Adam îi transmite întregului neam omenesc chipul pe care el însuşi îl primise de la
Dumnezeu (vezi 1, 27); asemănarea e psiho-somatică”290. SEP 1 traduce: după forma şi după
chipul său: „Textul Masoretic reia după chip şi asemănare din 1, 26-27, în timp ce Septuaginta
foloseşte un termen rar, unic în tot Pentateuhul, ιδέα, formă, tipar (se poate referi atât la trup,
cât şi la caracter). ♦ Faptul că Set a fost născut după chipul lui Adam îi permite lui Pavel să
spună, în I Corinteni 15, 49: Avem în noi chipul [omului] pământesc, dar îl putem avea pe cel
[al omului] ceresc”291. „Urmaşii săi sunt setiţii, care formează de la Adam la Noe zece generaţii
cu o foarte lungă durată a vieţii”292.
De aici se redă genealogia lui Adam pe linia lui Set, în contrast cu descendenţa lui Cain.
Cain e abandonat de autorul biblic, sămânţa sa fiind deja condamnată. Plecat de la faţa lui
Dumnezeu, el nu mai e nici măcar după chipul şi asemănarea părinţilor săi căzuţi, într-atât a
fost desfigurat de păcat. De acum, sunt înfăţişaţi doar urmaşii lui Set pentru că „toţi oamenii
care sunt în lumea aceasta sunt fiii lui Set. Căci urmaşii lui Cain au pierit în potop”293. Cum s-a
arătat, însă, în alte locuri, pare că au mai rămas şi descendenţi ai lui Cain, în pofida potopului;
aceasta o putem afirma, fără dovezi concrete, şi din experienţa de zi cu zi…
4: Zilele pe care le-a trăit Adam după naşterea lui Set au fost şapte sute de ani; şi i
s-au născut fii şi fiice.
5: Iar de toate, zilele vieţii lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani; şi a murit.
Durata vieţii oamenilor avea să scadă treptat, pe măsură ce aceştia s-au adâncit în
păcate.
6: Set a trăit două sute cinci ani şi i s-a născut Enos.
Enos înseamnă muritor, slăbănog. „Prin darea acestui nume fiului său, Set recunoaşte
slăbiciunea vieţii omeneşti, opunându-se astfel semeţiei descendenţilor lui Cain. Spre deosebire

287

BBVA, p. 27
GEN, p. 335
289
SEP 1, p. 65
290
BBVA, p. 27
291
SEP 1, p. 66
292
GEN, p. 335
293
Origen, Omilii la Cartea Numerii, XVIII, 4
288

39

de Chenei, oameni ai împărăţiei pământeşti, setiţii, începând cu Enos, recunosc împărăţia lui
Iahve”294.
7: După naşterea lui Enos, Set a mai trăit şapte sute şapte ani, şi i s-au născut fii şi
fiice.
8: Iar de toate, zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; şi a murit.
9: Enos a trăit o sută nouăzeci de ani şi atunci i s-a născut Cainan.
Cainan înseamnă câştig, proprietate, ziditor, copil.
10: După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit şapte sute cincisprezece ani şi i s-au
născut fii şi fiice.
11: Iar de toate, zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani; şi a murit.
12: Cainan a trăit o sută şaptezeci de ani şi atunci i s-a născut Maleleil.
Maleleil înseamnă lauda lui Dumnezeu sau cel ce laudă pe Dumnezeu.
13: După naşterea lui Maleleil, Cainan a mai trăit şapte sute patruzeci de ani şi i sau născut fii şi fiice.
14: Iar de toate, zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani; şi a murit.
15: Maleleil a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani şi atunci i s-a născut Iared.
Iared se tălmăceşte cel care coboară. Suntem tentaţi să vedem aici o aluzie la smerenie,
nu la păcat.
16: După naşterea lui Iared, Maleleil a mai trăit şapte sute treizeci de ani şi i s-au
născut fii şi fiice.
17: Iar de toate, zilele lui Maleleil au fost opt sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a
murit.
18: Iared a trăit o sută şaizeci şi doi de ani şi atunci i s-a născut Enoh.
Enoh (= iniţiat; sfinţit; consacrat) poartă acelaşi nume cu fiul lui Cain, însă va avea un
rol cu totul diferit, motiv pentru care am ales, în cazul numelui său, alte traduceri posibile, care
să-i sublinieze lucrarea şi vieţuirea.
19: După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani şi i s-au născut fii şi
fiice.
20: Iar de toate, zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani; şi a murit.
21: Enoh a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani şi atunci i s-a născut Matusalem.
22: Şi după naşterea lui Matusalem a umblat Enoh cu Dumnezeu două sute de ani
şi i s-au născut fii şi fiice.
„A umbla cu Dumnezeu = metaforă pentru omul care trăieşte în intimitatea lui
Dumnezeu, care-I este bineplăcut”295.
23: Iar de toate, zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
„Lui Enoh i se atribuie cea mai scurtă durată de viaţă, care însă reprezintă [un număr
perfect], acela al unui an solar”296
24: Şi a umblat Enoh cu Dumnezeu şi nu s-a mai aflat, pentru că Dumnezeu îl
strămutase.
Îl strămutase: „în variantă de text: îl luase cu Sine. Verbul metatithemi înseamnă nu
numai a muta, a strămuta, a schimba locul, ci şi a preface, a transforma (a trece ceva sau pe
cineva dintr-o stare de existenţă în alta). De aici, exegeza asupra misterului în care Enoh a fost
strămutat (fenomen care se va repeta cu profetul Ilie – vezi IV Regi 2, 3-10)”297. „Excepţia lui
Enoh: toţi ceilalţi patriarhi mor, numai Enoh este strămutat (luat, după Textul Masoretic). Acest
verb, strămutat, a permis două interpretări: 1) Enoh este simbolul dreptului care dobândeşte
nemurirea; Philon apropie strămutarea lui Enoh de dispariţia lui Ilie (QG I, 86; Mut. 34-38).
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Pentru Theodoret şi Augustin, versetul prefigurează Învierea eshatologică, dat fiind că Enoh
este al şaptelea patriarh din listă (Învierea va avea loc în a şaptea zi milenară); 2) Tradiţia
apocrifelor (lui Enoh) face din personaj un profet care, fiind nemuritor, cunoaşte derularea
întregii istorii omeneşti, de la Creaţie până la Judecată. Enoh este unul din personajele
apocaliptice cheie. Pentru Părinţi, el va fi unul dintre cei doi martori care vor preceda venirea
Antihristului (celălalt fiind identificat cu Ilie, Moise ori Ieremia). Abia la sfârşitul lumii Enoh va
cunoaşte moartea, fiind ucis de Antihrist (Victorin, Hipolit, Augustin etc.). ♦ Unii exegeţi
înţeleg verbul μετέθηκεν nu cu sensul de l-a strămutat, ci l-a schimbat spiritual. Astfel, pentru
Philon, Enoh devine simbolul convertirii, al metanoiei, care se asociază cu pocăinţa şi
singurătatea (una din marile teme exegetice philoniene este singurătatea lui Enoh: Praem. 1521; Abr. 17-26)”298. „Enoh se distinge de ceilalţi patriarhi prin câteva trăsături: are viaţa cea mai
scurtă, dar care atinge [un număr perfect], este posesor al tainelor divine, dispare misterios luat
de Dumnezeu, este al şaptelea în seria Adam (1), Enos (3), Noe (10) şi primul în marea heptadă
Enoh, Noe, Avraam, Isaac, Iacov, Moise şi Iisus – cei şapte stâlpi ai lumii, cele şapte coloane
ale casei Înţelepciunii, cei şapte păstori. El devine o figură importantă a tradiţiei ebraice, care îl
va da ca exemplu de pietate şi îi va atribui paternitatea cărţilor apocrife. Textul de faţă
reprezintă cel mai vechi fragment păstrat referitor la Enoh”299.
„Bogat a fost Enoh, care a luat cu sine ceea ce a avut şi toate roadele bunătăţii sale le-a
depus în hambarele cereşti. El de aceea a fost răpit, pentru ca răutatea să nu-i schimbe inima
(Înţelepciunea lui Solomon 4, 11)” 300. Nu e clar dacă Enoh a murit sau nu. Tradiţia, însă, spune
că Enoh va reveni, împreună cu Ilie, şi abia atunci va trece prin moarte.
25: Matusalem a trăit o sută optzeci şi şapte de ani şi atunci i s-a născut Lameh.
26: După naşterea lui Lameh, Matusalem a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani
şi i s-au născut fii şi fiice.
27: Iar de toate, zilele lui Matusalem au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani; şi a
murit.
Matusalem (= omul săbiei) a trăit mai mult decât oricare altă persoană menţionată în
Scriptură. Fiul său, Lameh (= plin de putere; sărac) nu are, desigur, vreo legătură cu urmaşul lui
Cain ce purta acelaşi nume. „După Textul Masoretic, data morţii lui Mathusala [Matusalem]
coincide cu data potopului, în vreme ce după Septuaginta el ar fi murit la paisprezece ani după
potop, fapt care nu concordă cu evenimentele relatate în Facerea 7, 7. Ieronim propune să se
adopte versiunea Textului Masoretic; alţi comentatori rezolvă contradicţia afirmând că
Mathusala a fost păstrat lângă tatăl său, nemuritorul Enoh, până după sfârşitul potopului”301.
„Trăind nouă sute şaizeci şi nouă de ani, [Matusalem] atinge cea mai înaintată vârstă dintre
patriarhi. Probabil la aceasta şi la scurtimea vieţii piosului său tată se referă comentariul din
Înţelepciunea lui Solomon 4, 4-11”302.
28: Lameh a trăit o sută optzeci şi opt de ani şi atunci i s-a născut un fiu
29: şi l-a numit cu numele de Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia în osteneala
noastră şi-n durerea mâinilor noastre, ce vine din pământul pe care Domnul Dumnezeu l-a
blestemat”.
Noe (= linişte; odihnă; mângâiere) este tip al lui Hristos. „Hristos ni s-a făcut nouă
dreptate şi odihnă. Ne-a mântuit pe noi şi de pământul pe care l-a blestemat Domnul Dumnezeu.
Căci aceasta a spus-o Lameh proorocind despre Noe. Deci nu e nici o îndoială că în Hristos ni
s-a iertat vina neascultării lui Adam.”303.
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30: Şi după naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute şaizeci şi cinci de ani şi i
s-au născut fii şi fiice.
31: Iar de toate, zilele lui Lameh au fost şapte sute cincizeci şi trei de ani; şi a
murit.
„Priveşte, deci, înainte de altele, cum se numesc cei din Cain şi şirul urmaşilor lui. Dar
şi cum se arată clar la ce număr de ani s-a întins timpul fiecărei vieţi pentru urmaşii lui Set. (...)
E şi aceasta o dovadă vădită celor ce voiesc să cugete drept în acestea, că Dumnezeu nu rabdă
să vadă viaţa celor păcătoşi. (...) De aceea s-a trecut sub tăcere timpul vieţii urmaşilor lui Cain.
Căci n-au făcut nimic vrednic de auzit”304.
32: Noe era de cinci sute de ani când le-a dat naştere celor trei fii: Sem, Ham şi
Iafet.
Din cei trei fii ai lui Noe se vor trage trei mari ramuri ale omenirii de după potop:
– Sem (= nume; răsad; sămânţă) e părintele rasei semitice (arabi, evrei ş. a.);
– Ham (= negru; căldură; nervos) e strămoşul rasei hamitice, uşor de recunoscut după
culoarea închisă a pielii;
– Iafet (= întindere; răspândire; frumuseţe) e strămoşul rasei iafetite, cu pielea de
culoare albă.
Anul cinci sute al vieţii lui Noe e indicat ca fiind timpul în care Dumnezeu anunţă
pentru prima dată cataclismul ce va veni.
Din pricina sporirii răului în lume, Dumnezeu a hotărât nimicirea omenirii prin potop de apă.
Memoria omenirii a păstrat, aproape pretutindeni, amintirea diluviului, în legende. Nu credem a
fi vorba, însă, despre acelaşi cataclism, ci de evenimente similare, petrecute la date diferite.
Potopul descris de Biblie a avut loc, conform lui Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei,
în jurul anului 3600 î. Hr., în zona Mesopotamiei, lăsând un strat de mâl gros de trei metri, pe o
suprafaţă de 270.000 km2.
Pornind de la relatarea diluviului, ni se dă un sfat pentru viaţa duhovnicească: „Precum
corăbierii nu poartă haine frumoase, sau mănuşi, sau sandale, căci de nu sunt dezbrăcaţi nu pot
înota, aşa îi e cu neputinţă sufletului să treacă peste valurile vânturilor potrivnice ale răutăţii, de
nu se află dezbrăcat de cele ale lumii”305.
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