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. 5 din 26 ianuarie – 1 februarie 2019
Titlul: Cele șapte peceți
Texte de bază: Apoc 5:9.10; 6:1-14; Ez. 4:16; 14:21; 2 Tes. 1:7-10; Lev. 26:21-26; Deut. 32:43
A. Parcurs tematic:
1. Apoc. 6 continuă și aplică cap. 6, Mielul deschide sigiliile și peste biserica decăzută cad consecințele.
2. Cei 4 cavaleri sunt agenții folosiți de Dumnezeu pentru a menține atenția poporului Său activă așteptând
revenirea Sa. Prin ei dorește ca poporul să se apropie de El.
3. În timp ce biserica în totalitatea sa se depărta de Cuvântul Său, mântuirea și Duhul rămân disponibile.
B. Parcurs didactic
1. Cu spirit de rugăciune, cercetare și atenție la text, citește cap. 6. (Dacă este posibil citește de două ori).
2. Studiază sensul istorico profetic al primelor șase peceți. Aplicația pentru istoria bisericii și a lumii.
3. Subliniază decursul descris înspre încheierea istoriei și descoperirea judecăților divine.
4. Cere celor prezenți să se exprime cu privire la ceea ce textul descoperă și întrebările pe care le ridică.
C. (Alte) întrebări posibile pentru studiu, pentru a se confrunta, împărtăși și mărturisi credința
1. De ce este important pentru mine acest studiu?
a. Ce însemnătate au caii și călăreții în Apocalips în general și în specific în cap. 6.
2. Ce alte învățături pot să primesc din Cuvântul Domnului?
a. Printre versetele cele mai complexe avem Apoc. 6:9-11. Cum explicăm celor ce cred în nemurirea
sufletului? Citește nota.
b. Ce învățăm din acest capitol dificil cu privire la răbdarea și providența lui Dumnezeu?
3. Unde pot sa practic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Citește Apoc 6:17 și răspunde la întrebarea finală. Cum să ne pregătim pentru a rezista?
4. Cum pot sa încep sa aplic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Cum să anunțăm în mod pozitiv aproapelui nostru urgența pregătirii pentru a întâlni pe Isus?

Nota: Altarul pentru sacrificii nu reprezintă ceva în cer, ci crucea lui Isus care este dedesupt, martirii, cei ce au
suferit pe pământ (vezi Gen. 4:10.11). Ei revin la viață pe parcursul mileniului (Apoc. 20:4).
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