Schema pedagogică pentru animatori cuprinzând sugestii pentru dialogul și părtășia de grup,
extrase în mare parte din „Teacher Edition”, oferit de Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței
Generale.
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Titlul: Creațiunea

Trasee Tematice
•

Creațiunea este un act unic, extraordinar, al lui Dumnezeu. În

Biblie, tema Creatorului este predominantă în raport cu cea a creației.
•

Am studiat în Evrei că Isus este Creatorul. Însuși Autorul

mântuirii a fost întotdeauna Dătătorul de viață.
•

Deoarece Isus este Creatorul, ne aflăm în fața imensului adevăr

că Autorul harului este și Autorul Vieții.
•

Toată

creația,

cerul

și

pământul,

are

două

obiective

fundamentale: manifestarea iubirii lui Dumnezeu și crearea unei ființe
făcute după chipul Lui.

Împărtășind Cuvântul
Texte de bază: Psalmul 100:1-3; Geneza 1 și 2; Exod 20:8-11; 40:33;
Matei 19:7-9; Exodul: 40:33; Matei 25:14-30.
Obiectivele pastorale ale grupului
1. Tot ceea ce suntem, avem, facem și gândim este rodul faptului că
Dumnezeu ne-a creat după chipul Său.
2. Faptul că Dumnezeu este Creatorul reprezintă cel mai important dintre
toate adevărurile despre El prezentate în Biblie.
3. Creatorul nostru este Mântuitorul nostru și Dătătorul vieții.

4. Odată cu creația, Dumnezeu a oferit fiecărei creaturi elementele
esențiale pentru o viață pozitivă și decentă și a dat daruri.

Sfaturi didactice
Determinați-i pe participanți să ia în considerare binecuvântările și
darurile lui Dumnezeu pe care le primesc.

Întrebări pentru dialog și părtășie
1. De ce este important pentru noi să știm că Autorul harului mântuitor
și al creației este aceeași persoană?
2. De ce este important să fundamentăm credința și cunoașterea noastră
despre Dumnezeu pe faptul că Isus este Creatorul?
3. Ce înseamnă că am fost creați după chipul lui Dumnezeu? Cum înțelegem
noi acest fapt? Cum ne oferă acest lucru identitate?
4. Cum ne ajută mesajul creațiunii să creștem și cum ne oferă noi
perspective pentru a-i ajuta pe alții? Cum anume putem oferi un astfel de
ajutor?
________________________________________________________________________________________
Obiectivele misionare
Mesajul creațiunii se regăsește în solia primului înger din Apocalipsa
14:6,7 care trebuie să fie proclamată tuturor. Cum putem face acest lucru?

