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.
Studiul nr. 3 , 9-15 Aprilie 2022
Titlul: Moștenirea lui Cain
Trasee Tematice
• Povestea lui Cain, refuzul de a respecta indicațiile lui Dumnezeu, arată că păcatul părinților i-a transferat o
moștenire. (Geneza 4:7) Cain știa ce cere Dumnezeu.
• Istoria omenirii de după cădere mărturisește despre imensa moștenire pe care răul a lăsat-o omului.
• Dumnezeu a revelat de la început lui Adam și urmașilor săi pașii care aveau să conducă la cunoașterea Lui și a
planurilor Sale.
• Deși Abel făcea primii pași ai credinței, jertfa adusă de el mărturisește despre convingerea unei credințe
mântuitoare.
• Studiul trăsăturilor lui Cain și ale lui Abel ne ajută să înțelegem factorii care ne favorizează creșterea.
Împărtășind Cuvântul
Texte de bază: Geneza 4, Evrei 11:4, Mica 6:7, Isaia 1:11, 1 Cor. 10:13, 1 Ioan 3:12, Geneza 5; 6: 1–5.
Obiectivele pastorale ale grupului
1. Subliniați nevoia unui salvator așa cum se observă din cuvintele Evei.
2. Concentrați-vă pe atitudinea diferită față de Dumnezeu a celor doi frați, Cain și Abel și pe caracterul celor doi.
3. Încercați să înțelegeți motivele profunde din spatele diferențelor dintre Cain și Abel; identificați factorii creșterii
umane.
4. Desprindeți pedagogia lui Dumnezeu din dialogurile cu Cain.
Sfaturi didactice
Ajutați-i pe cei prezenți să înțeleagă scopul creșterii creștine în parteneriat cu Isus.
Întrebări pentru dialog și părtășie
1. De ce Dumnezeu îi pune întrebări lui Cain și ce ne învață această modalitate de a acționa?
2. Observând cuvintele și gesturile primilor 4 locuitori ai pământului, spuneți ce părere aveți despre așteptarea
unui mântuitor. Detaliați.
3. De ce îi este frică lui Cain să fie departe și ascuns de prezența lui Dumnezeu?
4. Ce înseamnă cuvintele: „Eu va trebui să mă ascund de faţa Ta”?
5. Ce ne învață Geneza 4 și 5 în lumina descendenței lui Cain și Set? Compară versetele următoare din Geneza 4:
18,23,24,26.
________________________________________________________________________________________
Obiectivele misionare
Ce lecții putem învăța din aceste povestiri despre origine în ce privește conduita noastră de viață și mărturia
noastră?

