Ziua 2: Plictiseală vs Scop
Pregãtire:
Încercați să vă gândiți la câteva lucruri plictisitoare care încep cu literele cuvântului
PLICTISEALĂ. De exemplu: S - să-mi fac temele, A - aspiratul, P- plimbatul câinelui,
etc. Lăsați fiecare membru al familiei să vinã cu câteva idei.

Discutați:
Este foarte ușor să te plictisești atunci când trebuie să stai în casă toată ziua. Toată
lumea se simte plictisită. Dar avem de făcut o alegere. Putem să ne gândim care
este scopul lui Dumnezeu pentru noi! Poate ți se pare plictisitor să-ți faci patul, dar
poți să alegi să vezi lucrul acesta ca ceva făcut din dragoste și ascultare față de
părinți. Haideți să ne gândim la ce ați putea face ca familie ca să găsiți un scop
pentru perioada aceasta.

Discutați împreunã:
Puteți să vă gândiți la un lucru plictisitor pe care trebuie să îl faceți în fiecare zi și
cum puteți să îl faceți mai interesant? De exemplu, să învățați un verset în timp ce vă
spălați pe dinți sau să faceți un concurs în timp ce spălați vasele.

Explorați:
Ce vrea Dumnezeu să ne spună?
Isus i-a învățat pe ucenici să trăiască cu scop. Le-a dat învățături înțelepte în predica
de pe munte, începând cu Fericirile. „Ferice de...” mai înseamnă și „Binecuvântați
sunt cei..”. Astăzi o să citim cateva din învățăturile Domnului Isus. Citiți împreună cu
familia Matei 5:1-10.

Gândiți:
Care afirmație din pasajul citit este importantă pentru tine? Poate fi una care te
încurajează sau una care te provoacă.
Cineva din familie să citească următorul pasaj cu voce tare:
„Opusul plictiselii este scopul. Poate ne simțim plictisiți, dar atunci când urmăm voia
lui Dumnezeu viețile noastre au un scop, chiar și lucrurile care ni se par plictisitoare. În
timp ce stăm în case, pentru a împiedica răspândirea virusului, putem face alegeri

înțelepte. Și Dumnezeu vrea să ne ajute la aceasta. Duhul Sfânt ne dă înțelepciune și
putere. Nu suntem singuri!”

Acționați:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

● Vă puteți aminti toate lucrurile pe care le-ați menționat la începutul
discuției? (PLICTISEALĂ) Alegeți unul sau mai multe din acea listă și găsiți
un mod prin care să dați un scop acelei activități. Încercați pentru o zi sau
două. Puteți să vă țineți de acest plan o săptămână întreagă?
● Alegeți una dintre fericiri și transformați-o într-o rugăciune. Puteți să o
scrieți pe o hârtie, să o desenați sau să vă gândiți la câteva semne care să
amintească de această fericire.
● Găsiți ceva ce puteți face împreună ca familie. Ceva de lucru sau un proiect.
Petreceți cel puțin 15 minute împreună. Stați cu familia și mulțumiți
Domnului pentru că puteți petrece timp împreună.

Rugăciune:
Rugați-vă la final cu cuvintele din Numeri 6:24-26.

‘Domnul să te binecuvânteze
ş
 i să te păzească!
Domnul să facă să lumineze faţa Sa peste tine
ş
 i să se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine
ş
 i să-ţi dea pacea!’

