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. 3 din 13 – 19 ianuarie 2018
Titlul: Dumnezeu sau banii?
Texte de bază: Gal 2:9-11; Mat. 19:16-22, 1 Petru 1:18; Ps. 33:6-9; 50:10; Evrei 2:14; Ex. 9:14
A. Parcurs tematic:
1. Slujirea lui Dumnezeu sau a banilor reprezintă una dintre tensiunile cele mai intense pe care mulți le
trăiesc.
2. Dumnezeu a creat lucruri frumoase și de valoare; înseamnă că nu sunt un rău în sine. Problema este
gestionarea lor.
3. Natura și lucrarea Domnului Isus sunt așa de importante și prețioase, au o valoare ce depășește orice
bogăție pe pământ.
B. Parcurs didactic
1. Să recunoaștem că Dumnezeu este Creatorul, diferit și deasupra tuturor. Singurul căruia i se cuvine
închinarea și poate fi acceptat ca Domn.
2. Să realizăm și să apreciem dragostea infinită a lui Dumnezeu pe care o exprimă ca Creator, Susținător și
Mântuitor.
3. Să hotărâm să ne închinăm Domnului Creator și Mântuitor, Cel care în continuu exprimă dragoste și grijă.
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 nu putem sluji în același timp pe Dumnezeu și banii sau bunurile?
2. Ce alte învățături pot să primesc din Cuvântul Domnului?
a. Enumerați faptele și identitatea Domnului Isus din studiul de duminică și marți. Care dintre acestea
face să-L simți și mai prețios?
3. Unde pot sa practic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Ce adevăruri pot să ne ajute să acceptăm domnia și primatul lui Dumnezeu și să oferim adevărata
valoare lucrurilor, să nu ne pierdem pentru bunuri și bani?
4. Cum pot sa încep sa aplic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Cum putem ajuta aproapele nostru să accepte domnia deplină a lui Dumnezeu în viața sa sau a
noastră?
Traducător: Andrei Cretu

1

