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Studiul 1 Reaşezarea tuturor lucrurilor
Textul de memorat: „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu;  
parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” Geneza 1:27

Geneza 1:26-27
26Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească 
peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se 
mişcă pe pământ.” 
27Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi  
parte femeiască i-a făcut.

Geneza 1:31
31Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o 
dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.
Deuteronomul 6:5
5Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta

1 Tesaloniceni 5:23
23Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru,  
să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos

Geneza 3:8-10
8Atunci  au  auzit  glasul  Domnului  Dumnezeu,  care  umbla  prin  grădină  în  răcoarea  zilei:  şi  omul  şi 
nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. 
9Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om, şi i-a zis: „Unde eşti?” 
10El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”

Geneza 3:12
12Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.”

Geneza 3:13
13Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii:  „Ce ai  făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit,  şi  am 
mâncat din pom.”

Geneza 3:16
16Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele 
tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.”

Geneza 3:17-19
17Omului  i-a zis:  „Fiindcă ai  ascultat  de glasul nevestei  tale,  şi  ai  mâncat  din pomul despre care îţi 
poruncisem: ,Să nu mănânci deloc din elʼ, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă 
să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; 
18spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba de pe câmp. 
19În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci 
ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce.”

Geneza 3:14-15
14Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi 
între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece, şi să mănânci ţărână. 
15Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu 
îi vei zdrobi călcâiul.”

Geneza 3:15
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15Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu 
îi vei zdrobi călcâiul.”

Leviticul 1:3-4
3Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur; şi anume 
să-l aducă la uşa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. 
4Să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot,  şi va fi  primit  de Domnul,  ca să facă 
ispăşire pentru el.

1Corinteni 5:7
7Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele  
noastre, a fost jertfit.

1 Ioan 1:9
9Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de 
orice nelegiuire.

Galateni 4:19
19Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi!

Marcu 2:1-12
1După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă, 
2şi s-au adunat îndată aşa de mulţi că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul. 
3Au venit la el nişte oameni, care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi. 
4Fiindcă nu puteau să ajungă până la El, din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era 
Isus, şi, după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. 
5Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!” 
6Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor: 
7„Cum vorbeşte omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” 
8Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei, şi le-a zis: „Pentru ce aveţi astfel de 
gânduri în inimile voastre? 
9Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: „Păcatele îţi sunt iertate”, ori a zice: „Scoală-te, ridică-ţi patul, şi 
umblă?” 
10Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, 
11„Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, - „scoală-te, ridică-ţi patul, şi du-te acasă.” 
12Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul, şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas 
uimiţi, şi slăveau pe Dumnezeu, şi ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!” 

Ioan 10:10
10Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă 
din belşug.

1 Ioan 3:8
8Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a 
arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
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