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. 6 din 2-8 februarie 2019
Titlul: Poporul lui Dumnezeu sigilat
Texte de bază: Apoc. 6:17; 7; 14:1-5; 17:5; 2 Petru 3:9-14; Dan. 8:11-17; Rom. 3:19-24
A. Parcurs tematic:
1. Cu ajutorul celor 4 sigilii descoperim că Dumnezeu folosește disciplina pentru poporul Său care s-a
îndepărtat.
2. Acum, o viziune ce se găsește între al șaselea și cel de al șaptelea sigiliu, un context istorico-profetic, arată
rezultatele finale ale oricărei vieți.
3. Acest capitol răspunde întrebării din cap. 6:17. Cine poate sta în picioare în ziua cea mare a mâniei Lui?
B. Parcurs didactic
1. Studiază tema mântuirii prin har, a credincioșiei față de Dumnezeu și a sfințirii pe baza textelor din Apoc. 7
și 14:3-5.
2. În loc de a face cercetări cu privire la identitatea celor 144.000 (Dumnezeu nu ne-a descoperit-o), meditează
la caracteristicile lor.
3. Hotărăște-te să faci parte din cei 144.000 angajându-te să ai numele Mielului și al Tatălui pe fruntea ta.
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 noi descoperiri ai făcut studiind cap. 7 din Apocalipsa? Ce nu îți este clar?
2. Ce alte învățături pot să primesc din Cuvântul Domnului?
a. De ce două grupuri de mântuiți: cei 144.000 și gloata cea mare? Ce idee despre sigiliu găsești în Apoc.
7:3 și 14:1?
b. Ce alte indicații despre sigiliu găsim în Efes. 4:30 și Deut. 6:6-9?
3. Unde pot sa practic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Ce ni se spune și ce trebuie să facem pentru a avea numele Mielului și al Tatălui pe frunțile noastre?
4. Cum pot sa încep sa aplic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Cum putem vocea ce cântă o cântare nouă de mântuire și speranță în Isus pentru toți cei ce ne
privesc?
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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