19 mai 2018 — Ziua vizitatorului Școlii de Sabat
Idei, sugestii, resurse:
1. Toate grupele Școlii de Sabat din biserică să fie îndemnate să-și stabilească obiectivul de a avea
cel puțin un vizitator (alte persoane decât adventiști) pentru sabatul din 19 mai 2018. Acest
lucru presupune ca, în sabatul din 12 mai (deci, cu o săptămână înainte), la încheierea Școlii de
Sabat pe grupe, dirigintele sau fiecare instructor să-i îndemne pe membrii grupei să invite cel
puțin o persoană, ca musafir al grupei, pentru sabatul viitor. Anunțul să fie reluat de la amvon la
încheierea Școlii de Sabat sau la rubrica de anunțuri a bisericii.
2. Pastorii și bisericile care și-au programat altceva (de ce oare?) pentru sabatul din 19 mai 2018,
vor reprograma Ziua Vizitatorului Școlii de Sabat pentru o dată ulterioară.
3. La deschiderea Școlii de Sabat, dirigintele sau ajutorul de serviciu va rosti un cuvânt de „Bun
venit!” pentru toți oaspeții prezenți, împreună cu aprecierea de a fi răspuns invitației (dacă nu
sunt prezenți în sală, poate sunt conectați prin internet). De asemenea, se va anunța faptul că
ziua de 19 mai 2018 (sau data la care a fost reprogramată) este o zi specială pentru programul
Școlii de Sabat, dedicată prietenilor1 noștri, pe care îi invităm să participe la dezbaterea din
cadrul grupelor:
1. Poate fi dezbătut studiul săptămânal (studiul nr. 7 — „Mica Apocalipsă: Matei 24 și 25”)
2. Pot fi dezbătute teme sau subiecte propuse de ei, prietenii și invitații noștri. 2
Sugestii pentru prima variantă (dezbaterea studiului la zi):
• Instructorii Școlii de Sabat să încerce să-i implice cât mai mult în discuție pe musafiri, fără
să-i pună în situații stânjenitoare.
• Instructorii Școlii de Sabat să ceară și opinia musafirilor, după ce un membru al grupei a
oferit răspuns la o anumită întrebare și să aprecieze disponibilitatea acestora de a se fi
implicat în dezbatere.
• Nu uitați să vă rugați cu ei și pentru ei!
Sugestii pentru cea de-a doua variantă (dezbaterea temelor propuse de prieteni/invitați):
• Daca s-a convenit pentru această variantă, oaspeții vor propune temele/subiectele de
discuție, iar instructorul și grupa Școlii de Sabat vor răspunde la întrebările lor. Lucrul
acesta presupune — doar pentru ocazia aceasta! — să se renunțe la studiul obișnuit al
Școlii de Sabat, pentru a le oferi ocazia să-și lămurească întrebările pe care le au.
1

Este de preferat terminologia „prieten al Școlii de Sabat” (care este mai apropiată de ceea ce ne dorim), decât cea de
„vizitator” (care denotă caracterul temporar al vizitei).
2 Alegeți

una dintre variante!

• Aceasta ar trebui să fie o ocazie în care oaspeții (prietenii Școlii de Sabat) să se simtă
liberi să pună întrebări — este ziua lor, nu? —, iar membrii grupei, coordonați de
instructor, să indice textele biblice care conțin răspunsurile la întrebările lor.
• Așadar, fiți pregătiți pentru a oferi răspunsuri! Când cineva dintre membrii grupei va oferi
un răspuns, s-o facă într-o manieră caldă, neacuzatoare, constructivă.
• Nu uitați să vă rugați cu ei și pentru ei!
4. Pentru serviciul divin de la ora 11:00, din 19 mai 2018, a fost pregătită o prelegere specială,
care poate fi citită sau adaptată de vorbitor. Această prelegere a fost trimisă directorilor Școlii
de Sabat de la Conferințe, pentru a fi trimisă pastorilor și responsabililor din biserici. De
asemenea, prelegerea este postată pe pagina Școlii de Sabat, de pe platforma
resurse.adventist.pro, pentru a fi descărcată de utilizatori.
5. Atenție! În timpul prelegerii, este sugerat un moment special, dedicat prietenilor care ne
vizitează sau frecventează biserica, moment care presupune următoarele:
• Menționarea fiecărui prieten pe nume și rostirea câtorva cuvinte de apreciere (poate îl/o
prezintă cineva din grupa Școlii de Sabat);
• Oferirea unei amintiri a vizitei la biserică, în această zi specială: o Biblie, o carte, un semn
de carte cu un text biblic, un suvenir cu mesaj personalizat etc. (a se procura din timp
oricare dintre variantele dorite).
• Înălțarea unei rugăciuni speciale de mulțumire și de mijlocire pentru toți prietenii prezenți
(o va face pastorul, prezbiterul sau dirigintele Școlii de Sabat).
6. Dacă este posibil, după încheierea programului de dimineață, organizați o masă de părtășie la
care să-i invitați pe toți prietenii/oaspeții care au participat la Ziua Prietenilor Școlii de Sabat!
7. Faceți fotografii și trimiteți-le să le vedem și noi — la Uniune și Conferințe! Mulțumiri!
Cu rugăciune pentru reușita acestui program,
Florian Ristea.

