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. 12 din 16-22 martie 2019
Titlul: Judecarea Babilonului
Texte de bază: Apoc. 17; 13:1-8; 16:2-12; 18:4.5; Ex. 28:36-38; Is. 51:13
A. Parcurs tematic:
1. Tema acestei săptămâni este despre Babilonia, sistemul politico-religios dezvoltat pe parcursul istoriei.
2. Descrierea acestui sistem începe în cap. 13, unde este prezentată vindecarea și creșterea în popularitate.
3. Apocalipsa, continuând Daniel, prezintă Babilonul ca urmaș și continuator a unei succesiuni seculare de
puteri ce se opun lui Dumnezeu și revelației sale, sub forma Romei și continuând până la sfârșit.
B. Percurs didactic
1. Să studiem simbolurile folosite pentru a identifica femeia cea falsă și alternativă ce se opune miresei lui
Hristos, bisericii.
2. Să înțelegem intenția acestor texte ce nu au ca obiectiv satisfacerea curiozității despre antihrist ci creșterea
credincioșiei față de Domnul Isus.
3. Să descoperim modalitățile cele mai potrivite, neagresive și eficiente pentru a prezenta aceste teme în
vederea cunoașterii lui Isus și a creșterii în credință.
C. (Alte) intrebari posibile pentru studiu, pentru a se confrunta, impartași si marturisi credinta
1. Ce învățături noi primi din aceste texte ale Apocalipsei? Ce este dificil de înțeles? Ce lucruri am clarificat?
2. Ce lucruri trebuie să înțelegem în Apoc 17 cu privire la propria creștere spirituală și nu doar cu privire la
puterile răului.
3. Cum putem folosi cunoașterea despre dezvoltarea răului și a apostaziei pentru a crește în experiena cu
Isus?
4. Cum putem prezenta aproapelui nostru aceste teme sensibile și importante cu precizie și respect?
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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?

