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. 1 din 31 martie – 6 aprilie 2018
Titlul: Conflictul cosmic
Texte de bază: Apoc 12; Ezech. 28:1.2.11-17; Gen. 3:1-7; Rom. 8:31-39; Apoc. 14:12
A. Parcurs tematic:
1. Pe parcursul întregii Scripturi găsim istoria unui conflict cosmic ce a lovit pe toți: oameni, natura, istoria
mondială și universul.
2. Punctul de plecare pentru tot este că răul există, în unii s-a dezvoltat și și-a găsit loc în tot și în toți.
3. Orgoliul, ambiția, minciuna și bârfa. Motive ce arată natura și dinamica răului; răzvrătirea creaturilor
împotriva Creatorului și a legilor Sale.
B. Parcurs didactic
1. Să înțelegem motivele ce se găsesc în spatele conflictului dintre Dumnezeu și Satana, bine și rău, din lume și
din noi.
2. Să luăm hotărârea personală de a dezvolta relația cu Isus și credincioșia față de voința Sa.
3. Să zidim încredere și credincioșie față de Dumnezeu astfel încât să ne sprijinim unii pe alții în această luptă
zilnică.
C. (Alte) întrebări posibile pentru studiu, pentru a se confrunta, împărtăși și mărturisi credința
1. De ce este important pentru mine acest studiu?
a. Răul! Cum a putut să ia ființă? De ce Dumnezeu l-a permis? De ce nu a fost eliminat imediat?
2. Ce alte învățături pot să primesc din Cuvântul Domnului?
a. Ce învățătură oferă Apoc 12; Ez. 28 și Gen 3 cu privire la natura și dinamica Conflictului cosmic?
3. Unde pot sa practic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Ce hotărâri și ce pași voi face pentru a fi ferit de rău și pentru a rezista în acest conflict?
4. Cum pot sa încep sa aplic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. În ce fel putem fi de ajutor unii altora în a înfrunta acest conflict?
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