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Studiul 1

Ce s-a întâmplat?

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.» Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut
după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1:26-27)

Duminică, 28 martie – Întrebări fundamentale

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

Psalmii 100:3;. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul
Lui şi turma păşunii Lui.

Isaia 40:28; Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu
oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.

Faptele apostolilor 17:26; El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată
faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor,

Efeseni  3:9: şi  să  pun în  lumină  înaintea  tuturor  care  este  isprăvnicia  acestei  taine,  ascunse din
veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;

Evrei 1:2,10; 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.
10. Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

Luni, 29 martie – După chipul Creatorului (Geneza 1:27)

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

Geneza 2:7,18-25;  7.  Domnul Dumnezeu a făcut  pe om din ţărâna pământului,  i-a suflat  în nări
suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.
18. Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru
el.”
19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus
la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare,
acela-i era numele.
20. Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; dar pentru om nu
s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească.
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.
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25. Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine.

Marţi, 30 martie – Dumnezeu şi omenirea (Geneza 1:28,29)

3. Geneza  1:28,29; 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.”
29. Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului
pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.

4. Geneza  1:28; 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.

Miercuri, 31 martie – La pomul cunoştinţei binelui şi răului

Geneza 2:16-17; 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.”

Joi, 1 aprilie – Ruperea relaţiei

5. Geneza  3:1-6; 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.

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

Geneza 3:9; Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
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