Sažetak s idejama za grupne diskusije uglavnom preuzete iz Priručnika za učitelje subotnje
škole pripremljenim od strane Generalne konferencije.
Pouka: 01
Naslov:
Ključni tekstovi:

31. ožujka – 6. travnja 2018.
Kozmička borba
Otkrivenje 12; Ezekiel 28,1.2.11-17; Postanak 3,1-7; Rimljanima 8,31-39; Otkrivenje 14,12

A. Smjernice za proučavanje:
1. Glavna okosnica cijele Biblije jest velika borba koja je utjecala na sve: ljude, prirodu, svjetsku povijest i
svemir.
2. Zajedničko svima jest da zlo postoji. Razvilo se u početku u samo jednom biću i proširilo se na sve i
svakoga.
3. Ponos, pretpostavke, ambicija, laži i ubojstvo su svakodnevne teme okosnice na ovome planet koji
pokazuje dinamiku kretanja i prirodu zla: pobunu stvorenja protiv Stvoritelja i Njegovog Zakona.

B. Učenik će
Znati:
Shvatit će razmjere sukoba između Boga i Sotone, dobra i zla u svijetu i u nama.
Osjećati: Posvetit će se da osobno učini napor da održi zajednici s Isusom i ispunjava Njegovu volju.
Činiti:
Izgradit će povjerenje i vjeru u Boga na takav način da može biti potpora drugima u
svakodnevnim borbama.

C. Druga moguća pitanja za dublje proučavanje, rasprave, dijeljenje iskustava i svjedočanstvo:
1.
1a.
2.
2a.

Zašto je ova pouka bitna za mene? (Motivirajte)
Kako je zlo nastalo? Zašto je Bog dozvolio da se pojavi? Zašto ga nije odmah uklonio?
Što još mogu naučiti iz Božje riječi? (Istražite!)
O čemu nas uče glavni tekstovi (Otkrivenje 12; Ezekiel28; Postanak 3) o prirodi i dinamici velike
borbe?
3. Kako mogu primijeniti ono što sam naučio iz Božje riječi? (Primijenite!)
3a. Koje principe mogu primijeniti i korake poduzeti da se uklonim od zla i da se što bolje snađem u velikoj
borbi?
4. Kako mogu podijeliti i primijeniti što sam naučio iz Božje riječi? (Stvarajte!)
4a. Što možemo učiniti jedni za druge kako bismo si bili od pomoći u ovom sukobu?
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