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. 7 din 9-14 februarie 2019
Titlul: Cele 7 trâmbițe
Texte de bază: Apoc. 8; 10; 11.
A. Parcurs tematic:
1. În Apoc. 2 și 3 Dumnezeu vorbește bisericii; în sigilii găsim judecăți și mustrări asupra ei; trâmbițele sunt
judecățile asupra lumii.
2. Mijlocirea nu încetează în fața altarului tămâierii, la ea se adaugă rugăciunea credincioșilor, urcă asemenea
unui parfum! Și în viziunile precedente se găsește o rugăciune a sfinților/martirilor (6:10).
3. În acest studiu avem o analiză introductivă a celor 7 trâmbițe din cap. 8:2-11:8, fără a intra în detalii. Avem
o introducere a părții centrale din Apocalipsa, capitolele 11-14.
B. Parcurs didactic
1. Meditează asupra felului în care Dumnezeu își exprimă judecățile în timp, la început parțiale și apoi
universale.
2. Observă paralelismul dintre cele 7 biserici, 7 sigilii și 7 trâmbițe.
3. Studiază folosirea VT pentru simbolismul trâmbițelor. Alegeți una/două din cele 7 și studiați în grup.
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 varsă Dumnezeu judecățile? Ce nevoie are de judecată (știe tot)? Ce reacție avem în fața acestor
judecăți?
2. Ce alte învățături pot să primesc din Cuvântul Domnului?
a. Ce învățătură transmite faptul că în timp Dumnezeu a revărsat judecăți și pedepse asupra unor fapte
precise? Ce lecții primim pentru astăzi?
3. Unde pot sa practic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Cum ni se adresează personal mesajul celei de a șaptea trâmbițe din Apoc. 11:15-19?
4. Cum pot sa încep sa aplic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Suntem chemați să avertizăm lumea cu privire la judecata divină. Cum putem face aceasta în modul
cel mai pertinent posibil?
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