Ghid pentru 2008 Bible Brief
Iată o unealtă variată care aduce Biblia la viață și te ajută să o înțelegi și să o apreciezi într-un timp
scurt. Când deschizi 2008 Bible Brief, sau pe scurt doar „Brief”, vei observa multe culori, hărți, tabele și
caracteristici speciale care te vor ajuta să explorezi Biblia, și iată cum poți să profiți din belșug de el.
În primul rând, vei observa că Brief-ul este alcătuit din 72 de slide-uri care pot fi proiectate, și este
aranjat cu două slide-uri pe fiecare pagină. Primele două slide-uri explică trasăturile Brief-ului și
caracterul unic al Bibliei, iar tabelul clepsidrei arată cele 12 secțiuni ale Brief-ului. De exemplu, începând
cu slide-ul 3, vei vedea cifra 1 mare în alb într-o casetă neagră, lângă cuvintele „Începutul” pentru a
reprezenta prima secțiune. Vei observa de asemenea că fiecare paragraf este numerotat și are referințe
din Scriptură la sfârșit, pentru a putea verifica cu ușurință în Biblie. De asemenea, cărțile Bibliei apar în
Brief în ordinea în care au fost scrise.
Acum, hai să ne uităm la modurile în care poți folosi Brief-ul pentru a te ajuta să studiezi Biblia.

















Poți face un Studiu al Evenimentelor din Biblie citind pur și simplu Brief-ul pentru a înțelege
rapid șirul evenimentelor Bibliei de la început la sfârșit.
Poți face un Studiu al Profețiilor din Biblie citind textul roșu din Brief. Textul roșu îngroșat arată
unele din cele 700 de profeții din Biblie, iar textul roșu normal arată cum s-au împlinit unele din
ele. Textul roșu subliniat reprezintă profețiile despre Isus Mesia.
Poți face un Studiu al Locurilor din Biblie urmărind cele 77 de hărți din Brief care scot în evidență
activitatea și mișcarea oamenilor menționați în text. Poți vedea unde s-a mutat și unde s-a
așezat poporul Israel la comanda lui Dumnezeu, unde au avut loc lupte, unde au călătorit Isus și
ucenicii săi, unde au fost înființate biserici și unde au fost scrise cărțile Bibliei.
Poți face un Studiu al Esențialului din Biblie citind textul mov din Brief. Punctele cheie sunt
scrise cu mov îngroșat iar legămintele sunt în text mov subliniat.
Poți face un Studiu al Oamenilor din Biblie urmărind cele 45 de axe ale timpului din Brief. S-ar
putea să te surprindă să observi care profeți și regi au trăit în aceeași perioadă. De asemenea,
vei observa cum timpul trece mai încet pe măsură ce Biblia se concentrează pe ziua răstignirii lui
Isus.
Poți face un Studiu al Istoriei din Biblie accesând cele 38 de hyperlink-uri din Brief, lucru pe care
îl poți face cel mai ușor dacă descarci varianta pdf gratuită de pe site-ul
http://2008biblebrief.com/ . Un click îți deschide lumea antică a părinților bisericii, a regelui
Cirus, a regelui Sanherib, a regelui Nebucadnețar și multe altele. De asemenea, poți găsi articole
pe multe subiecte cheie.
Poți face un Studiu al Împărăției lui Israel și Iuda din Biblie, care altfel poate fi foarte derutant,
dar este foarte clar în Brief, prin faptul că sunt evidențiate evenimentele importante din Israel în
text verde.
Ești interesat să găsești Fapte Importante precum minunile, pildele și profețiile lui Isus în Biblie?
Există 12 casete gri care enumeră multe dintre acestea în Brief.
Poți face un Studiu al Principalelor Învățături din Biblie citind cele 24 de casete verzi din Brief.
Poți vedea Anotimpurile și Sărbătorile din Biblie și importanța lor profetică pe slide-ul 8.
Poți vedea Relațiile Importante ale lui Isus din Biblie pe slide-ul 37.



Poți face un Studiu al Cărților Individuale ale Bibliei în cele 75 de casete aurii din Brief.

În timp ce slide show-urile 2008 Biblie Brief îți oferă o privire rapidă asupra conținutului incredibil al
Bibliei, cartea care le însoțește, numită 2008 Biblie Brief Narrative sau pe scurt „Narrative” îți dă de 10
ori mai multe detalii și informații. Narrative folosește aceleași numere ale paragrafelor ca și Brief-ul
pentru a-i ajuta pe profesori să răspundă la întrebări când aceștia prezintă Brief-ul ca slide-show.
Narrative este de asemenea disponibilă gratis online și are o explicație a trăsăturilor sale adiționale pe
pagina 4 pentru a-ți permite să studiezi alte subiecte, precum conflictul crescând care a dus la
răstignirea lui Isus în text maro. De asemenea, Narrative are și mai multe referințe Biblice pentru a te
ajuta să verifici lucrurile mai în detaliu.
Secțiunile 12 ale Briefu-ul și Narrative sunt sugestii de predare a unui curs timp de 14 săptămâni. În mod
normal, este nevoie de 4 ore pentru a prezenta Brief-ul într-o singură sesiune.
Sperăm că Brief-ul și Narrative sunt o adevărată binecuvântare pentru tine în a te ajuta să înțelegi mai
bine Biblia și să-i înveți pe cei care au nevoie să cunoască Biblia.

