
Studiul 2 – Recâştigarea stăpânirii pierdute

Studiul 2 Recâştigarea stăpânirii pierdute
Textul de memorat: „Apoi 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.” (Geneza 1:26)

Geneza 1:26-28
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. 
28Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Psalmii 8:3-8
3Când privesc cerurile - lucrarea mâinilor Tale - luna şi stelele pe care le-ai făcut, 
4îmi zic: „Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? 
5L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu, şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. 
6I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui: 
7oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului, 
8păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor.

Isaia 43:6-7
6Voi zice miază noaptei: ,Dă încoace!' şi miazăzilei: ,Nu opri', ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la
marginea pământului: 
7pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.”

Geneza 1:26-28
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. 
28Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Exodul 20:1-17
1Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis: 
2”Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 
3Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 
4Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele
mai de jos decât pământul. 
5Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos,
care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, 
6şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. 
7Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în
deşert Numele Lui. 
8Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. 
9Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. 
10Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea,
nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. 
11Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a
odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. 
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12Cinsteşte  pe tatăl  tău şi  pe mama ta,  pentru ca să ţi  se lungească zilele  în ţara,  pe care ţi-o dă Domnul,
Dumnezeul tău. 
13Să nu ucizi. 
14Să nu preacurveşti. 
15Să nu furi. 
16Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. 
17Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul
lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.

Matei 7:1,12
1Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. 
12Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.

Geneza 2:15
15Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.

Romani 1:25
25căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului,
care este binecuvântat în veci! Amin.

Deuteronomul 15:7-12
7Dacă va fi  la tine vreun sărac dintre fraţii  tăi,  în vreuna din cetăţile  tale,  în ţara pe care ţi-o dă Domnul,
Dumnezeul tău, să nu-ţi împietreşti inima şi să nu-ţi închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit. 
8Ci să-i deschizi mâna, şi să-l împrumuţi cu ce-i trebuie ca să facă faţă nevoilor lui. 
9Vezi să nu fii aşa de rău ca să zici în inima ta: „Ah! se apropie anul al şaptelea, anul iertării!” Vezi să n-ai un
ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit şi să nu-i dai. Căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta, şi te-
ai face vinovat de un păcat: 
10ci să-i dai şi să nu dai cu părere de rău în inimă; căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul, Dumnezeul
tău, în toate lucrările de care te vei apuca. 
11Totdeauna vor fi săraci în ţară; de aceea îţi dau porunca aceasta: „Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, fată
de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta.” 
12Dacă unul din fraţii tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ţie, să-ţi slujească şase ani; dar în anul al şaptelea, să-
i dai drumul de la tine şi să fie slobod.

Luca 14:12-14
12A zis şi celui ce-L poftise: „Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe
neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei la rândul lor pe tine, şi să iei astfel o
răsplată pentru ce ai făcut. 
13Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. 
14Şi  va  fi  ferice  de  tine,  pentru  că  ei  n-au  cu  ce  să-ţi  răsplătească;  dar  ţi  se  va  răsplăti  la  învierea  celor
neprihăniţi.”

1 Petru 3:15
15Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de
nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă,

Iacov 1:27
27Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în
necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

Isaia 58:7
7împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-
l, şi nu întoarce spatele semenului tău.

2 Tesaloniceni 3:10
10Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.”
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