Schema pedagogica pentru animatori cuprinzand sugestii pentru dialogul si partasia in grup, extrase in
mare din Teacher Edition, oferit de Departamentul Scolii de Sabat al Conferintei Generale.
Studiul n. 8 din 16-22 februarie 2019
Titlul: Înfrângerea lui Satana
Texte de bază: Apoc. 12; Gen. 3:15; Is. 14: 12-15; 2 Tes. 2:8-12, Apoc. 13:13.14; 19:20
A. Parcurs tematic:
1. Într-un context în care este un conflict împotriva lui Dumnezeu și a bisericii sale, Apoc. 12 arată că inamicul
nu va învinge.
2. Satana a părut să învingă de multe ori împotriva poporului lui Dumnezeu, dar a fost învins de Hristos; in
Hristos înving credincioșii.
3. Isus a învins prin moartea Sa pe cruce; a învins ispășind păcatul, oferind propria viață, înviind.
B. Percurs didactic
1. Meditați la diferitele căi prin care Satana se războiește cu fii lui Dumnezeu, și felul în care aceștia au învins.
2. Să înțelegem natura planurilor Satanei, planuri folosite în trecut dar și astăzi.
3. Să identificăm instrumentele pe care Dumnezeu le oferă pentru a rezista și a învinge pe Satana.
C. (Alte) intrebari posibile pentru studiu, pentru a se confrunta, impartași si marturisi credinta
1. De ce este atât de important să cunoaștem tema Marii Lupte? De ce este important să cunoaștem
protagoniștii?
2. Care este motivul principal al aversiunii pe care Satana o are împotriva lui Dumnezeu, poporul său și fii
Săi credincioși?
3. Ce instrumente avem la dispoziție pentru a rezista și a învinge atacurilor Satanei? Apoc 12:11-17
4. Cum putem transmite și altora tema Marii Lupte oferind speranță și nu spaimă și frică? Încredere și nu
disperare?

Întrebări de bază pentru a anima un grup biblic
De ce este important pentru mine acest studiu? Ce am învățat din nou?
Ce pot sa invat in plus din Cuvantul Domnului? Ce nu-mi este clar?
Unde pot sa practic ceea ce am invatat din Cuvantul Domnului?
Cum pot sa incep sa aplic ceea ce am invatat din Cuvantul Domnului?

