Schema pedagogica pentru animatori cuprinzând sugestii pentru dialogul si părtășia in grup, extrase in
mare parte din Teacher Edition, oferit de Departamentul Scolii de Sabat al Conferinței Generale.
Studiul n. 2 din 6 – 12 ianuarie 2018
Titlul: Văd, vreau, iau
Texte de bază: Gen. 3:1-6; Mat. 13:3-7.22; 2 Cor 8:1-7; Is. 56:11; Mat. 26:14-16; 2 Pt. 2:5-9
A. Parcurs tematic:
1. Începând cu Geneza, Biblia ne învață că răul a trasat o stradă pavată cu egoism, aviditate și ambiție.
2. Biblia dezvăluie roadele avariției, indică capcanele și ne avertizează cu privire la consecințele asupra
noastră.
3. Să învățăm să fim mulțumiși de situația în care ne găsim, să ne încredem în Dumnezeu și să-I cerem să ne
ajute a avea autocontrol.
B. Parcurs didactic
1. Să recunoaștem înșelăciunea bogățiilor, a consumismului și “ieșirile de siguranță” pentru a fi în siguranță.
2. Să exersăm controlul de sine, sau mai bine, controlul duhului asupra dorințelor și ambițiilor.
3. Să trăim un stil de viață focalizat pe mulțumirea situației în care te găsești și mulțumirea față de
Dumnezeu.
C. (Alte) întrebări posibile pentru studiu, pentru a se confrunta, împărtăși și mărturisi credința
1. De ce este important pentru mine acest studiu?
a. De ce aviditatea este și poate deveni o capcană?
2. Ce alte învățături pot să primesc din Cuvântul Domnului?
a. Citește Gen. 3:6 și 1 Ioan 2:16.17. Cât de mult reușesc aceste trei verbe să descrie comportamentul
uman? În ce fel ne condiționează?
b. De ce se găsesc așa de mulți în capcana avidității chiar dacă știu că le va provoca probleme?
3. Unde pot sa practic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Conform Gal. 5:22-25 și 2 Petru 1:5-9 ce instrumente pune la dispoziție Duhul pentru a fi învingători?
4. Cum pot sa încep sa aplic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. În lumina textelor din Galateni și 2 Petru, pe ce să punem accentul astfel încât să fim învingători și să
putem ajuta și pe alții?
Traducător: Andrei Cretu

1

