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 29 decembrie 2018 – 4 ianuarie 2019
Titlul: Evanghelia de pe Patmos
Texte de bază: Apoc 1:1-8; Ioan 14:1-3.29; Dan. 7:13.14
A. Parcurs tematic:
1. Apocalipsa este focalizată pe lucrarea Domnului Isus; creează cadrul fiecărei viziuni și profeții a cărții.
2. Descoperirea lui Isus și îngrijirii poporului Său, slujitorilor Săi. Cartea începe și se termină cu El.
3. Este construită pe simboluri VT, moartea și învierea lui Isus (1:5-18). De acolo continuă spre veșnicie.
4. În sinteză: Isus este în centrul cărții; veghează asupra evenimentelor viitoare propuse prin intermediul
simbolurilor; totul conduce către revenirea Sa.
B. Parcurs didactic
1. Să înțelegem temelia și centralitatea lui Isus, slujirii Sale pentru noi și controlul asupra istoriei.
2. Să studiem fiecare element în lumina întregului mesaj biblic, interpretând fiecare simbol în lumina VT.
3. Să acceptăm domnia lui Isus în viața noastră așa cum este: Domn și Judecător al istoriei.
C. (Alte) întrebări posibile pentru studiu, pentru a se confrunta, împărtăși și mărturisi credința
1. De ce este important pentru mine acest studiu?
a. De ce este important pentru credința noastră astăzi, să studiem pe Isus conduși și inspirați de
mesajul Apocalipsei?
2. Ce alte învățături pot să primesc din Cuvântul Domnului?
a. Ce teme din această săptămână (Isus în centru; istoria prezisă; revenirea Sa) ți-a fost de cea mai mare
importanță?
3. Unde pot sa practic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. De ce Apocalipsa este o carte ce creează teamă, și cum poate deveni o carte a binecuvântării și
fericirii?
4. Cum pot sa încep sa aplic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Cum putem să transmite între noi și altora frumusețea făgăduințelor acestui mesaj?

Traducător: Andrei Cretu

1

