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Cartea Geneza şi facerea lumii (I)

Textul  de  memorat: „La  început  era  Cuvântul,  şi  Cuvântul  era  cu  Dumnezeu,  şi  Cuvântul  era
Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost
făcut n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.” (Ioan 1:1-4)

Duminică, 17 mai – La început...

1. Geneza 1:1; La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

2. Ioan 1:1-3; 1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Evrei 1:1,2; 1. După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe
chipuri, Dumnezeu,
2. la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin
care a făcut şi veacurile.

Luni, 18 mai – Zilele creaţiunii

3. Geneza 1:3-5; 3. Dumnezeu a zis: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină.
4. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.
5. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o
dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.

Exodul 20:8-11; 8. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
9. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
10.  Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată  Domnului  Dumnezeului  tău: să nu faci nicio
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.
11. Căci 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.

(1 Corinteni 15:52); Într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna,
morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.

Marţi, 19 mai – Sabatul şi creaţiunea

4. Geneza 2:1-3; 1. Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.
2. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de
toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată
lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.

Exodul 20:8-11; 8. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
9. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
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10. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată  Domnului  Dumnezeului  tău: să nu faci nicio
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.
11. Căci 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.

Marcu 2:27; Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat;

Apocalipsa 14:7; El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul
judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

Apocalipsa 14:7; Exodul 20:11; 7. El zicea cu glas tare: "Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a
venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!"
11. Căci 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.

Miercuri, 20 mai – Creaţiunea şi căsătoria

5. Geneza 1:26-28; 26. 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."
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească
şi parte femeiască i-a făcut.
28.  Dumnezeu 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."

Geneza 2:18,21-24; 18. Domnul Dumnezeu a zis: "Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un
ajutor potrivit pentru el."
21. Atunci  Domnul  Dumnezeu  a  trimis  un  somn  adânc  peste  om,  şi  omul  a  adormit;  Domnul
Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.
22. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om.
23. Şi omul a zis: "Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va
numi "femeie", pentru că a fost luată din om."
24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un
singur trup.

Matei 19:3-6; 3. Fariseii au venit la El şi, ca să-L ispitească, I-au zis: "Oare este îngăduit unui bărbat
să-şi lase nevasta pentru orice pricină?"
4. Drept răspuns, El le-a zis: "Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi
parte femeiască
5. şi a zis: "De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi
un singur trup"?

Joi, 21 mai – Creaţiunea, căderea în păcat şi jertfa Mântuitorului

6. Geneza 1:31; Dumnezeu 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.

Geneza 2:15-17; 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze
şi s-o păzească.
16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: "Poţi să mănânci după plăcere din orice pom
din grădină;
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17. dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei
muri negreşit."

Geneza  3:1-7; 1.  Şarpele  era  mai  şiret  decât  toate  fiarele  câmpului  pe  care  le  făcuse  Domnul
Dumnezeu. El a zis femeii: "Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: "Să nu mâncaţi din toţi pomii din
grădină"?"
2. Femeia a răspuns şarpelui: "Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: "Să nu mâncaţi din el şi nici să nu
vă atingeţi de el, ca să nu muriţi."
4. Atunci şarpele a zis femeii: "Hotărât, că nu veţi muri,
5.  dar  Dumnezeu  ştie  că,  în  ziua  când veţi  mânca  din  el,  vi  se  vor  deschide  ochii  şi  veţi  fi  ca
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul."
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.
7.  Atunci  li  s-au  deschis  ochii  la  amândoi;  au cunoscut  că  erau  goi,  au cusut  laolaltă  frunze  de
smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.

7. Geneza 2:15-17; 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze
şi s-o păzească.
16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: "Poţi să mănânci după plăcere din orice pom
din grădină;
17. dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei
muri negreşit."

Romani 5:12; 6:23; 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat
a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit...
23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus
Hristos, Domnul nostru.
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