
Studiul 7

Ca într-o oglindă, în chip întunecos

Text de memorat: „19 Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De 
aceea este scris: «El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.»” (1 Corinteni 3:19)

Duminică
1  Psalmii 24:1,2 1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!
2 Căci El l-a întemeiat pe mări, şi l-a întărit pe râuri.

Iov 41:11 11 Cui sunt dator, ca să-i plătesc? Sub cer totul este al Meu.

Psalmii 50:10 10 Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.

Isaia 43:1,2 1 Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele! 
Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.
2 Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te  
va arde, şi flacăra nu te va aprinde.

1 Corinteni 6:19  ,20   19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi 
pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care  
sunt ale lui Dumnezeu.

Luni
2  Geneza 3:17 Omului i-a zis: Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, şi ai mâncat din pomul 
despre care îţi poruncisem: Să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina 
ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;

Geneza 4:11,12 11 Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să 
primească din mâna ta sângele fratelui tău!
12 Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe pământ.

Geneza 5:29 El  i-a pus numele Noe, zicând: Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda 
mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat Domnul.

3  Romani 8:19-22 19 De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui  
Dumnezeu.
20 Căci firea a fost supusă deşertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea 
însă,
21 că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui 
Dumnezeu.
22 Dar ştim că până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.

Marţi
4  Iov 1:7 Domnul a zis Satanei: De unde vii? Şi Satana a răspuns Domnului: De la cutreierarea 
pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.

5  1 Petru 5:8 Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care 
răcneşte, şi caută pe cine să înghită.

6  Ioan 12:31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat 
afară.

Ioan 14:30 Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în 
Mine;

St.Bibl.'2013' trim. I La început, Dumnezeu… 1



Ioan 16:11 în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

Efeseni 2:2 în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a 
duhului care lucrează acum în fiii neascultării.

Efeseni  6:12 Căci  noi  n-avem de luptat  împotriva  cărnii  şi  sângelui,  ci  împotriva  căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii 
care sunt în locurile cereşti.

Miercuri
7  1 Corinteni 1:18-21 18 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.
19 Căci este scris: Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.
20 Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit 
Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia?
21  Căci  întrucât  lumea,  cu  înţelepciunea  ei,  n-a  cunoscut  pe  Dumnezeu  în  înţelepciunea  lui 
Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii  
crucii.

1 Corinteni 3:18-21 18 Nimeni să nu se înşele: Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul 
veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept.
19 Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: El 
prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.
20 Şi iarăşi: Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.
21 Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre:

Joi
8  Psalmii 8 1 Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! 
Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri.
2 Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor 
tăi, ca să astupi gura vrăjmaşului şi omului cu dor de răzbunare.
3 Când privesc cerurile lucrarea mâinilor Tale luna şi stelele pe care le-ai făcut,
4 îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?
5 L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu, şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.
6 I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui:
7 oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului,
8 păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor.
9 Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!

9  Psalmii 19:1-4 1 Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor 
Lui.
2 O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.
3 Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit:
4 dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a 
întins un cort soarelui.

Ioan 14:9 Isus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe  
Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: Arată-ne pe Tatăl?

Romani 11:33 33 O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse  
sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui!
34 Şi în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?
35 Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?
36 Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Iov 40:1,2,7,8 1 Domnul, a vorbit lui Iov, şi a zis:
2  Eşti  încredinţat  acum  tu,  care  vorbeşti  împotriva  Celui  Atotputernic?  Tu  care  mustri  pe  
Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?
7 Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz; ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
8 Vrei să nimiceşti până şi dreptatea Mea? Şi să Mă osândeşti, ca să-ţi scoţi dreptatea?
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