Departamentul Scolii de Sabat
Diviziunea Inter-Europeană

Schema pedagogica cuprinzând sugestii pentru dialogul si părtășia in grup, extrase in mare
Edition, oferit de Departamentul Scolii de Sabat al Conferinței Generale.

din Teacher

Studiul 1 din 31 decembrie 2016 – 6 ianuarie 2017
Titlul: Duhul Sfânt și Cuvântul
Texte de bază: 2 Timotei 3:16.17; 2 Petru 1:19-21; 1 Cor 2:9-13; Ps. 119:160; Ioan 17:17
A. Parcurs tematic:
1. Cuvântul lui Dumnezeu este primul instrument oferit pentru a intra în comuniune cu Duhul Sfânt.
2. Duhul Sfânt a fost întotdeauna persoana divinității care a acționat ca primă revelație a lui Dumnezeu oamenilor.
A făcut-o prin profeți
3. Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr, dar este necesară experiența personală pentru a cunoaște adevărul profund,
pentru a recunoaște veridicitatea și pentru a supune propria voință autorității Sale.
B. Parcurs didactic*
1. Să acceptăm Biblia ca revelație divină inspirată de Duhul și temelie infailibilă a oricărui adevăr.
2. Să cultivăm atitudinea de supunere față de Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și nu față de sentințe sau dispoziții
umane.
3. Să medităm la nevoia de a accepta indicațiile pe care Duhul le transmite prin Cuvânt, și să le primim ca fiind
voința Sa.
D. (Alte) întrebări posibile pentru studiu, pentru a se confrunta, împărtăși si mărturisi credința **
1. De ce este important pentru mine acest studiu? ***
a. De ce a acționat divinitatea în persoana Duhului Sfânt prin profeți pentru a ne transmite Cuvântul
scris?
2. Ce pot sa învăț in plus din Cuvântul Domnului?
a. Ce înseamnă faptul că Scriptura este inspirată de Dumnezeu? Cum înțelegem doctrina inspirației?
3. Unde pot sa practic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Ce atitudine să avem pentru a cuprinde măreția Cuvântului și să facem din aceasta o experiență
spirituală?
4. Cum pot sa încep sa aplic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Cum putem să-i ajutăm și pe alții să accepte autoritatea Cuvântului mai mult decât părerile personale?

NOTE:
* Luată din ediția pentru instructori.
** De studiat împreună cu întrebările finale prezente la fiecare secțiune de vineri
*** Întrebările în roșu sunt preluate din ediția pentru instructori
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