Împlinire

Creaţ
ie

Răscumpărare

Dumnezeu a făcut totul perfect ş
i cu
un scop anume. (Coloseni 1:16-17)

Dumnezeu, prin Isus, va repara
totul, începând cu inima oamenilor.
(Romani 8:19-23)

Astronomie:

Omul s-a răzvrătit
ş
i L-a respins pe
Dumnezeu ş
i scopurile
Lui. (Geneza 3:17:19)

Mǎ
re ţ
ia ş
i puterea Lui
Dumnezeu

Distorsionare

Prin urmare, totul reflectăcaracterul
bun al lui Dumnezeu ş
i scopurile Lui.
Ex.

Artă:
Creativitatea ş
i varietatea Lui
Dumnezeu

Limbi :
Dorinţ
aş
i abilitatea Lui
Dumnezeu de a comunica

Prin urmare, totul a fost
denaturat ş
i folosit în mod
abuziv, pentru scopul egoist
al oamenilor.
Ex.

Revelaţ
ie
Prin urmare, Dumnezeu S-a revelat
pe Sine însuş
i, precum ş
i scopurile
Sale,prin Cuvântul Său, ca săne
putem da seama căam deformat
totul ş
i am folosit lucrurile în mod
greş
it.

Aplicare
Prin urmare, noi ar trebui săîncepem
acum săne bucurăm de comuniunea
cu El ş
i săfolosim totul în scopurile
Lui.
Ex.

Limbi:
Împǎ
rtǎ
şirea perspectivelor unice
ale lui Dumnezeu şi ale lumii Lui

Muzică:
Expresie a laudei

Sport:
Practicarea cooperării

Guvernare:

Tehnologie:

Ştiinţă:

Controlatǎde Dumnezeu
(Romani 13:1-2)

Ajutǎla răspândirea Evangheliei:
tipărire, radio, video …

Ex.

Soluţ
ii la toate problemele

Psihologie:

Contabilitate:

Istorie:

Economie:

Implicarea Lui Dumnezeu în
creaţ
ia Lui de-a lungul timpului

Nevoile de bazăale oamenilor
sunt de naturămaterială

Este implicat conflictul spiritual
(Efeseni 6:12)

Înregistreazǎcum ai utilizat
resursele date de Dumnezeu

Genetică:

Ştiinţ
e sociale:

Medicină:

Ştiinţ
ele mediului
înconjurător:

Dumnezeu pune accentul pe
relaţ
iile individuale ş
i pe cele de
grup

Sănătatea fizicăeste valoarea
supremă

Noi nu am apărut din
întâmplare, ci suntem creaţ
i de
Dumnezeu (Psalmul 139:13-16)

Informatică:

Biologie:

Chimie:

Mai multe informaţ
ii îl fac pe
om mai bun

Oamenii ş
i animalele nu sunt
înrudite (1 Corintieni 15:39)

Ordinea ş
i grija lui Dumnezeu în
cele mai mici amănunte

Marea întrebare:
Ce este bun, frumos, adevărat,
valoros?

Educaţ
ie:
Copiii sunt buni prin însăş
i
natura lor

Marea întrebare:
Ce este rău, urât, fals, nefolositor?

Administrarea lumii Lui
Dumnezeu

Marea întrebare:
Care este scopul ?

Marea întrebare:
Cum vom ş
ti noi? Cum vom alege ?
Care sunt consecinţ
ele?
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Reflecţ
ii

Cădere

Dumnezeu ş
i omul se vor bucura de o
veş
nicăcomuniune, într-un univers
desă
vârş
it ş
i plin de semnificaţ
ie. (2
Corinteni 5:7-9)

