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. 3 din 12 –18 ianuarie 2019
Titlul: Poporul lui Dumnezeu din cetăți
Texte de bază: Apoc 2:8-3:22; Is. 61:10
A. Parcurs tematic:
1. Aceste mesaje descoperă o istorie a bisericii în continuă decădere și îndepărtare de adevăr și credință.
2. În V.T. Israel se confrunta cu idolatria; și astăzi are loc ceva asemănător în biserici.
3. Pierderea dragostei dintâi, apostazie, formalism și scăderea credincioșiei. Doar Filadelfia rezistă.
4. De la prima la ultima biserică, a doua venire a lui Isus este în mod progresiv tot mai aproape. Vezi Apoc.
2:25; 3:3.11.14.
B. Parcurs didactic
1. Să luăm în considerație decăderea spirituală ce a marcat istoria bisericii, decădere ce poate să aibă loc și în
viața noastră.
2. Să acceptăm motivele de încurajare și invitația la pocăință pe care Duhul o adresează bisericilor, în special
bisericii din Laodicea.
C. (Alte) întrebări posibile pentru studiu, pentru a se confrunta, împărtăși și mărturisi credința
1. De ce este important pentru mine acest studiu?
a. Să studiem cele 7 biserici în mod panoramic pentru că sunt numeroase mustrări? Care sunt cele mai
frecvente?
2. Ce alte învățături pot să primesc din Cuvântul Domnului?
a. Ce probleme principale au trăit credincioșii din Smirna, Pergamo, Tiatira? Care este esența
conflictului?
3. Unde pot sa practic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Ce sfat de valoare primim din mesajul către Laodicea, sfat ce ne poate ajuta să facem schimbări în
viața noastră?
4. Cum pot sa încep sa aplic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Cum putem să folosim în pozitiv mesajele oferite bisericilor pentru a încuraja și pe alții să urmeze pe
Isus?
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