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Studiul 10

Educația în artă și științe
Textul de memorat: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor
Lui.” (Psalmii 19:1)

Duminică, 29 noiembrie - Numai Domnul
Romani 1:18-21
18
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva
oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.
19
Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de
Dumnezeu.
20
În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la
facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot
dezvinovăţi,
21
fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci
s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.

Psalmii 19:1-6
1
Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.
2
O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.
3
Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit,
4
dar răsunetul lor străbate tot pământul şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins
un cort soarelui.
5
Şi soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz:
6
răsare la un capăt al cerurilor şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura
lui.

Neemia 9:6
6
Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor şi pământul cu tot ce este pe
el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri şi oştirea cerurilor se închină înaintea
Ta.

Luni, 30 noiembrie - „Cu podoabe sfinte"
Psalmii 96:9
9
Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii
pământului!
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Geneza 3:6
6
Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă
cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a
mâncat şi el.

Marţi, 1 decembrie - Experți în rătăcire
1 Timotei 6:9-21
9
Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare,
care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare.
10
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la
credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.
11
Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea,
răbdarea, blândeţea.
12
Luptă-te lupta cea bună a credinţei, apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat, şi pentru care ai făcut
acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.
13
Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a
făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont,
14
să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos,
15
care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul
domnilor,
16
singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om
nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.
17
Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii
nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele.
18
Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii,
19
aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata
viaţă.
20
Timotee, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe
nedrept numite astfel,
21
pe care au mărturisit-o unii şi au rătăcit cu privire la credinţă. Harul să fie cu voi! Amin.

Miercuri, 2 decembrie - Nebunia și înțelepciunea
Proverbele, capitolul 1
1

Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
3
pentru căpătarea învăţăturilor de bun-simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
4
ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă,
5
să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă
6
pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al
cuvintelor lor cu tâlc.
7
Frica Domnului este începutul ştiinţei, dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.
8
Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!
9
Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău.
10
Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!
2
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11

Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi! Haidem să întindem curse, ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei
laţuri celui nevinovat;

12

haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se pogoară în groapă;
vom găsi tot felul de lucruri scumpe şi ne vom umple casele cu pradă;
14
vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!” –
15
fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!
16
Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge.
17
Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor,
18
căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor şi sufletului lor îi întind ei laţuri.
19
Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig: lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
20
Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe;
21
strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
22
„Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî
nebunii ştiinţa?
23
Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut
cuvintele mele…
24
Fiindcă eu chem, şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna, şi nimeni nu ia seama,
25
fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele,
26
de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire; îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
27
când vă va apuca groaza ca o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când vor da peste
voi necazul şi strâmtorarea.
28
Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.
29
Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului;
30
pentru că n-au iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele.
31
De aceea, se vor hrăni cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor.
32
Căci împotrivirea proştilor îi ucide şi liniştea nebunilor îi pierde,
33
dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.”
13

Proverbele 1:7
7
Frica Domnului este începutul ştiinţei, dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.

Joi, 3 decembrie - Răspunsul Domnului
Iov 38:4-12,37-41
4
Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere.
5
Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el?
6
Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului
7
atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau
strigăte de veselie?
8
Cine a închis marea cu porţi când s-a aruncat din pântecele mamei ei;
9
când i-am făcut haină din nori şi scutece din întuneric;
10
când i-am pus hotar şi când i-am pus zăvoare şi porţi;
11
când am zis: ‘Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mândria valurilor tale’?
12
De când eşti, ai poruncit tu dimineţii? Ai arătat zorilor locul lor,
37
Cine poate să numere norii cu înţelepciune şi să verse burdufurile cerurilor,
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38

pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi şi bulgării de pământ să se lipească împreună?
Tu izgoneşti prada pentru leoaică şi tu potoleşti foamea puilor de lei
40
când stau ghemuiţi în vizuina lor, când stau la pândă în culcuşul lor?
41
Cine pregăteşte corbului hrana, când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciţi şi flămânzi?
39
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