
Studiul 11

DUMNEZEU, CREATORUL FRUMUSETII

Text de memorat: Ps. 27, 4:” 4Un lucru cer de la Domnul, şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată 
viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui. 

Duminica

1 . Is. 64, 8:” 8Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu olarul, care ne-ai întocmit: suntem 
cu toţii lucrarea mâinilor Tale. 

2 . Gen. 1, 26.27.31: 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. 
 31Dumnezeu 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. 

Gen. 2, 7: 7Domnul 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. 

3 . Ier. 18, 3-10:” 3Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. 
4Vasul pe care-l făcea n-a izbutit, - cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, 
cum i-a plăcut lui să-l facă. 
5Şi Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 
6"Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta casă a lui Israel? zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna 
olarului, aşa sunteţi voi în mâna Mea, casă a lui Israel! 
7Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa, şi că-l voi nimici. 
8dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi 
pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac. 
9Tot aşa însă, deodată zic despre un neam, sau despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. 
10Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea, şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi 
de binele, pe care aveam de gând să i-l fac." 

Is. 64, 5-8: „ 

5Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile Tale, şi îşi aduc aminte 
de Tine. Dar Te-ai mâniat, pentru că am păcătuit: vom suferi noi veşnic, sau putem fi mântuiţi? 
6Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi 
ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. 
7Nu este nimeni care să cheme Numele Tău, sau care să se trezească şi să se alipească de Tine: de 
aceea ne-ai ascuns Faţa Ta, şi ne laşi să pierim din pricina nelegiuirilor noastre." 
8Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu olarul, care ne-ai întocmit: suntem cu toţii 
lucrarea mâinilor Tale. 

Ps. 51, 10: 10Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! 

Luni



4 . Ex. 25, 1-9: 1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: 
2"Vorbeşte copiilor lui Israel: Să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice om care-l va da cu 
tragere de inimă. 
3Iată ce veţi primi de la ei ca dar: aur, argint şi aramă; 
4materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de in subţire şi păr de capră; 
5piei de berbeci vopsite în roşu şi piei de viţel de mare; lemn de salcâm; 
6untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare; 
7pietre de onix şi alte pietre pentru efod (umărar) şi pieptar. 
8Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. 
9Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta." 

5 . Ex. 25, 9: 9Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta." 

Evr. 8, 1-5: 1Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a aşezat la 
dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 
2ca slujitor al Locului prea sfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. 
3Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi 
celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus. 
4Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege. 
5Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la 
Dumnezeu, când avea să facă cortul: "Ia seama", i s-a zis, "să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat 
pe munte". 

Marti

6 . 1 Cron. 23, 5: 5patru mii să fie portari, şi patru mii să fie însărcinaţi să laude pe Domnul cu 
instrumentele pe care le-am făcut ca să-L prea mărim." 

7 . 2 Sam. 23, 1.2: 1Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul 
omului care a fost înălţat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântăreţului plăcut 
al lui Israel. 
2Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi cuvântul Lui este pe limba mea. 

8 . 2 Cron. 29, 25: 25A pus pe Leviţi în Casa Domnului cu chimvale, alăute şi harfe, după rânduiala lui 
David, lui Gad, văzătorul împăratului, şi proorocului Natan; căci astfel era porunca Domnului, dată prin 
proorocii Săi. 

Miercuri

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

Joi

10 . Gen. 32, 22-30: 22Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două 
roabe, şi pe cei unsprezece copii ai lui, şi a trecut vadul Iabocului. 
23I-a luat, i-a trecut pârâul, şi a trecut tot ce avea. 
24Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. 
25Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, aşa că i s-a scrântit încheietura 
coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu el. 
26Omul acela a zis: "Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile." Dar Iacov a răspuns: "Nu Te voi lăsa să 
pleci până nu mă vei binecuvânta." 
27Omul acela i-a zis: "Cum îţi este numele?" "Iacov", a răspuns el. 



28Apoi a zis: "Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu); căci ai 
luptat cu Dumnezeu şi cu oameni, şi ai fost biruitor." 
29Iacov l-a întrebat: "Spune-mi, Te rog, numele Tău." El a răspuns: "Pentru ce Îmi ceri numele?" Şi l-a 
binecuvântat acolo. 
30Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faţa lui Dumnezeu); "căci", a zis el, "am văzut pe Dumnezeu 
faţă în faţă, şi totuşi am scăpat cu viaţă." 

Ps. 51: 1Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile 
mele! 
2Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea, şi curăţă-mă de păcatul meu! 
3Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. 
4Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în 
hotărârea Ta, şi fără vină în judecata Ta. 
5Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea. 
6Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu! 
7Curăţă-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada. 
8Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele, pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura. 
9Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! 
10Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! 
11Nu mă lepăda de la Faţa Ta, şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. 
12Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă! 
13Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine. 
14Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat, şi limba mea va lăuda 
îndurarea Ta. 
15Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta. 
16Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot. 
17Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi 
mâhnită. 
18În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului, şi zideşte zidurile Ierusalimului! 
19Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.

Luca 22, 31.32: 31Domnul a zis: "Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. 
32Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, 
să întăreşti pe fraţii tăi." 

Fapte 9, 1-22: Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la 
marele preot, 
2şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, 
atât bărbaţi cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim. 
3Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. 
4El a căzut la pământ, şi a auzit un glas, care-i zicea: "Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?" 
5"Cine eşti Tu, Doamne?" a răspuns el. Şi Domnul a zis: "Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti. "Ţi-ar fi greu 
să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş." 
6Tremurând şi plin de frică, el a zis: "Doamne, ce vrei să fac?" "Scoală-te", i-a zis Domnul, "intră în cetate, 
şi ţi se va spune ce trebuie să faci." 
7Oamenii care-l însoţeau, au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. 
8Saul s-a sculat de la pământ; şi măcar că ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâini, şi l-
au dus în Damasc. 
9Trei zile n-a văzut, şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic. 
10În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: "Anania!" "Iată-mă Doamne", a 
răspuns el. 
11Şi Domnul i-a zis: "Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă ,Dreaptă', şi caută în casa lui Iuda pe unul 
zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă; 
12şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el, şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi 
capete iarăşi vederea." 
13"Doamne", a răspuns Anania, "am auzit de la mulţi despre toate relele, pe care le-a făcut omul acesta 



sfinţilor Tăi în Ierusalim; 
14ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă, ca să lege pe toţi care cheamă Numele 
Tău. 
15Dar Domnul i-a zis: "Du-te, căci el este un vas, pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea 
Neamurilor, înaintea împăraţilor, şi înaintea fiilor lui Israel; 
16şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu." 
17Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul, şi a zis: "Frate Saule, Domnul 
Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea, şi să te umpli de Duhul 
Sfânt." 
18Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi; şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi s-a 
sculat, şi a fost botezat. 
19După ce a mâncat, a prins iarăşi putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii, care erau în Damasc. 
20Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. 
21Toţi cei ce-l ascultau, rămâneau uimiţi, şi ziceau: "Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim, 
printre cei ce chemau Numele acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea preoţilor celor mai 
de seamă?" 
22Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult, şi făcea de ruşine pe Iudeii, care locuiau în Damasc, 
dovedind că Isus este Hristosul. 


