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. 11 din 9-15 martie 2019
Titlul: Ultimele șapte urgii
Texte de bază: Apoc. 15:1-8; 16:1-12.16; 7:1-3; 14:9; 17:1; Dan. 5; 2 Tes. 2:9-11
A. Parcurs tematic:
1. Pentru a înțelege ultimele 7 urgii trebuie să analizăm contextul istorico-profetic în care se găsește
evenimentul: ultimele zile.
2. În timp ce cele 7 trâmbițe exprimă pedepse, mustrări, invitații la pocăință, urgiile reprezintă preludiul
sfârșitului. În urma lor nu urmează pocăință, lucrarea Domnului Isus în cer este încheiată.
3. Cum pentru faraon primele urgii aveau scopul de a-l recupera iar ultimele au împietrit inima, în același fel
ultimele urgii dovedesc alegerea de a se împotrivi lui Dumnezeu. Nimeni nu poate intra în templu; lucrarea
lui Isus este terminată.
4. Tema din Apoc 16 care ridică cel mai mare interes este cea referitoare la bătălia Armaghedonului.
B. Percurs didactic
1. Să studiem paralelismul dintre cele 7 trâmbițe și cele 7 urgii, punându-le în context și observând diferențele
și efectele lor.
2. Să înețelegem de ce în urma acestor urgii nu urmează pocăința. Să înțelegem bine adevărul prezentat.
3. Să enumerăm elementele necesare pentru o bună înțelegere a bătăliei Armaghedonului.
C. (Alte) intrebari posibile pentru studiu, pentru a se confrunta, impartași si marturisi credinta
1. Ce lucruri noi ne învață aceste texte cu privire la urgii? Ce este dificil de înțeles?
2. A. De ce în urma urgiilor nu vine pocăința? Pentru ce să mai fie trimise în acest caz?
B. Ce elemente importante trebuie să subliniem pentru a înțelege bine lupta de la Armaghedon?
3. Cum putem fi în siguranță și protejați de interpretările greșite cu privire la lupta de la Armaghedon?
4. Cum putem să ne pregătim și să ajutăm și pe alții pentru a întâmpina și învinge evenimentele finale
studiind Armaghedonul?
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Întrebări de bază pentru a anima un grup biblic

De ce este important pentru mine acest studiu?
Ce pot sa invat in plus din Cuvantul Domnului?
Unde pot sa practic ceea ce am invatat din Cuvantul Domnului?
Cum pot sa incep sa aplic ceea ce am invatat din Cuvantul Domnului?

