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. 4 din 19 –25 ianuarie 2019
Titlul: Întronarea mielului
Texte de bază: Apoc 4 și 5; Ez. 1:5-14; Ef. 1:20-23; Evr. 10:12; Fapte 2:32-36
A. Parcurs tematic:
1. Apoc. 4, Tatăl, Dumnezeu Creator. Apoc. 5, Mielul, Domn al istoriei. Apoi Duhul (4:2; 5:6) creează relația.
2. Temele sunt: eternitatea domniei divine, închinarea, cei 24 de bătrâni, cartea pecetluită, Melul vrednic să
rupă pecețile.
3. Simbolurile ce descriu tronul și lucrarea Dumnezeului triunic pun în evidență lucrarea de mântuire a
omului.
B. Parcurs didactic
1. Să înțelegem că doar Hristos poate să deschidă în fața noastră înțelegerea istoriei, doar prin intervenția
Duhului Sfânt..
2. Să citim aceste două capitole cu intenția specifică de a îmbunătăți închinarea noastră.
3. Doar Mielul este vrednic: să ne angajăm pentru a intra într-o relație strânsă cu Acela care poate fi călăuza
noastră.
C. (Alte) întrebări posibile pentru studiu, pentru a se confrunta, împărtăși și mărturisi credința
1. De ce este important pentru mine acest studiu?
a. În grup, citiți de două ori Apoc. 4 si 5, apoi cereți celor prezenți care sunt lucrurile noi pe care le
descoperă în ele.
2. Ce alte învățături pot să primesc din Cuvântul Domnului?
a. Ce învățătură transmite Apoc 4 și 5 cu privire la închinare? Cui îi este adresată? De ce doar lor? Pe
cine reprezintă cei 24 de bătrâni?
b. Ce învățăm despre Trinitate? Ce lucrare face Duhul Sfânt în legătură cu închinarea?
3. Unde pot sa practic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Ce încurajare și siguranță pentru mântuirea noastră găsim din studiul acestor capitole?
4. Cum pot sa încep sa aplic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Citește Apoc. 5:6; Apoc. 4:14-16. Cum putem prezenta aproapelui nostru mesajul acesta frumos din
partea lui Isus la dreapta Tatălui?
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