
STUDIUL 2

                  LA INCEPUT
Text de memorat: Col.1,16:
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: 
fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. 

 Duminica
1. Geneza1,1:     La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

2. Matei 19,4:  Drept răspuns, El le-a zis: "Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte 
bărbătească şi parte femeiască, 

Ex.20,8-11:     
Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. 
9Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. 
10Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o 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. 
11Căci 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 Tim.2,13:    Căci întâi a fost întocmit Adam, şi apoi Eva. 

Is.40,26: "Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, 
în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte." 

Luni
3. Iov 38,4-7:
Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. 
5Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? 
6Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului, 
7atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie, şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte 
de veselie? 

4. Deut.32,10-11: El l-a găsit într-un ţinut pustiu, Într-o singurătate plină de urlete înfricoşate; L-a 
înconjurat, l-a îngrijit, Şi l-a păzit ca lumina ochiului Lui. 
11Ca vulturul care îşi scutură cuibul, Zboară deasupra puilor, Îşi întinde aripile, îi ia, Şi-i poartă pe penele lui:

 Matei 23,37:
     Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut 
să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut.

Marti

5.Psalmi 19:
 Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. 
2O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. 
3Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: 
4dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un 
cort soarelui. 
5Şi soarele, ca un mire, care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz: 
6răsare la un capăt al cerurilor, şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui. 
7Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune 



celui neştiutor. 
8Orânduirile Domnului sunt fără prihană, şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează 
ochii. 
9Frica de Domnul este curată, şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. 
10Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. 
11Robul Tău primeşte şi el învăţătura de la ele; pentru cine le păzeşte, răsplata este mare. 
12Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă? Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc! 
13Păzeşte de asemenea pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără 
prihană, nevinovat de păcate mari. 
14Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele, şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul 
meu! 

Psalmul 92:
      1Frumos este să lăudăm pe Domnul, şi să mărim Numele Tău, Prea Înalte, 
2să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea credincioşia Ta, 
3cu instrumentul cu zece coarde şi cu alăuta, în sunetele harfei. 
4Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt de veselie, când văd lucrarea mâinilor Tale. 
5Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci sunt gândurile Tale! 
6Omul prost nu cunoaşte lucrul acesta, şi cel nebun nu ia seama la el. 
7Dacă cei răi înverzesc ca iarba, şi dacă toţi cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciţi pe vecie. 
8Dar Tu, Doamne, eşti înălţat în veci de veci! 
9Căci iată, Doamne, vrăjmaşii Tăi, iată vrăjmaşii Tăi pier: toţi cei ce fac răul sunt risipiţi. 
10Dar mie, Tu-mi dai puterea bivolului, şi m-ai stropit cu untdelemn proaspăt. 
11Ochiul meu îşi vede împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei, şi urechea mea aude împlinirea dorinţei mele 
faţă de potrivnicii mei cei răi. 
12Cel fără prihană înverzeşte ca finicul, şi creşte ca cedrul din Liban. 
13Cei sădiţi în Casa Domnului, înverzesc în curţile Dumnezeului nostru. 
14Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi, 
15ca să arate că Domnul este drept, El Stânca mea, în care nu este nelegiuire. 

Miercuri

6.Ioan 1,1-13:
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 
2El era la început cu Dumnezeu. 
3Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 
4În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. 
5Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. 
6A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. 
7El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 
8Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. 
9Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. 
10El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 
11A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 
12Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu; 
13născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

7. Rom.5,12:
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... 



Joi

8. Isaia 65,17:
17"Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile 
trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. 

Isaia 66,22:
Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea - zice 
Domnul - aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. 

2 Petru 3,13:
 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. 

Apoc.21,4:
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici 
durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut." 


