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. 9 din 23 februarie – 1 martie 2019
Titlul: Semnul lui Dumnezeu și semnul fiarei
Texte de bază: Apoc. 13; 17:8; 12:14-16; 2 Tes. 2:2.12; Dan. 7:24; 1 Împ. 18:38
A. Parcurs tematic:
1. O încercare de identifica lucrarea împotriva planului divin pentru a învăța cum să ne pregătim pentru viitor.
2. Apoc. 13:5.6 prezintă fapte concrete împotriva învățăturilor biblice clare: împotriva1 lui Dumnezeu, Hristos,
Sanctuarul și a lucrării în cer.
3. Capitolul ofer un scenariu al complicității globale între credință și politică cu un risc enorm pentru libertatea
individuală.
B. Percurs didactic
1. Să studiem temele specifice ce au caracterizat și caracterizează istoria creștinismului.
2. Să definim caracteristicile puterilor politico-religioase pe care Apoc 13 ne propune să le identificăm în cele
două fiare.
3. Să înțelegem și să aplicăm sfaturile pe care Domnul le oferă pentru a fi gata să dăm mărturie pentru a fi
învingători la revenirea Sa.
C. (Alte) intrebari posibile pentru studiu, pentru a se confrunta, impartași si marturisi credinta
1. Ce găsești important în acest studiu? Ce lucruri noi sau dificile ai întâlnit?
2. În lumina Apoc 13.5.6, ce acțiuni apostate sunt indicate și ce experiență de credință să trăim?
3. Ce fel de credință este cerută credincioșilor ce sunt pe cărare și se pregătesc pentru Împărăția Cerurilor?
4. Cum să trăim echilibrul între așteptarea revenirii și faptul de a fi sociabili și amabili cu alți credincioși?
Hula în biblie nu este o înjurătură, este o expresie jignitoare, dar este și mai mult, este un act orgolios. Din procesul Domnului
Isus înțelegem mai bine sensul hulei care în esență este ridicarea la nivelul demnității divine. Putearea din Apoc. 13 scoate în
evidență 4 hule împotriva lui Dumnezeu: își asumă acțiuni de autoritate ca și cum ar fi Dumnezeu Tatăl; împotriva numelui Său:
își asumă roluri ce aparțin doar Domnului Isus; împotriva celor ce locuiesc în cer: de exemplu în locul slujirii îngerilor apar sfinții;
împotriva sanctuarului: de mai multe ori Apocalipsa vorbește de sanctuarul dine ruri, înlocuit de nenumărare sanctuare și intrări
prea sfinte ce se găsesc pe pământ.
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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?

