
Studiul 1 – Creaţia
Studiul 1

Creaţia

Textul de memorat: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.” (Geneza 1:1)

Duminică, 27 martie – Dumnezeul creaţiei

1. Psalmii 100:1-3; 1. Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
2. Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.
3. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma
păşunii Lui.

Luni, 28 martie – Universul creat

2. 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.

Geneza 1:4,10,12,18,21,25,31; 4. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit
lumina de întuneric.
10. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că
lucrul acesta era bun.
12. Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei şi pomi care fac rod şi care îşi au sămânţa
în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
18. să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul
acesta era bun.
21. Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după
soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
25.  Dumnezeu a făcut  fiarele  pământului  după soiul  lor,  vitele  după soiul  lor  şi  toate  târâtoarele
pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
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 2:1-3; 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.

Marţi, 29 martie – Sabatul

3. Geneza 2:2,3; 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.
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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.

Miercuri, 30 martie – Crearea omenirii

4. Geneza 1:26-29; 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.”
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.

Geneza 2:7; 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.

Joi, 31 martie – Datoria omului

5. 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.”
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