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. 2 din 5 –11 ianuarie 2019
Titlul: În mijlocul sfeșnicelor
Texte de bază: Apoc 1:9-20; 2:1-7; Dan. 1-:5-11; Mat. 12:8; Fapte 7:54-60; Ex. 20:11
A. Parcurs tematic:
1. Obiectivul studiului este acela de a introduce elementele de bază ce creează contextul temelor profetice
următoare.
2. În Apocalipsa, Isus este la dreapta Tatălui în Sanctuarul din ceruri și merge cu biserica Sa aici jos.
3. Fiecărei biserici Hristos se prezintă în mod specific, cu un mesaj special, cu invitația la a asculta.
4. Ioan, într-o zi de sabat, vede in viziune pe Isus, Marele Preot în acțiune în cea din urmă zi a Domnului.
B. Parcurs didactic
1. Să înțelegem însemnătatea sabatului în descoperirea de Sine a lui Isus în contextul viziunii profetice.
2. Isus întâlnește bisericile; le vorbește acolo unde sunt, în situația în care se găsesc. Să înțelegem că dorește
același lucru și pentru noi.
3. Prin intermediul mesajului către cele șapte biserici să ascultăm ceea ce Isus dorește să spună în mod direct
bisericilor și nouă.
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 S-a descoperit lui Ioan în zi de sabat în timp ce era prizonier? Ce mesa ne transmite acest
lucru?
2. Ce alte învățături pot să primesc din Cuvântul Domnului?
a. Ce lecție ne este oferită prin descoperirea de Sine a lui Isus în Apoc. 1:12-19.
3. Unde pot sa practic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Cum putem să participăm și noi, aici și acum, la preoțimea Domnului în mijlocul sfeșnicelor de aur?
4. Cum pot sa încep sa aplic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Ce făgăduință și speranță putem să oferim altora din acest capitol al Apocalipsei?
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