SERIA DE PREDICI "VIITORUL: TEROARE SAU GLORIE?"
Întrebări pentru discuție

INTRODUCERE:
Planul lui Dumnezeu cu privire la oameni, așa cum este el revelat în Sfânta Scriptură,
include trecutul, prezentul și viitorul. El urmărește în primul rând reconectarea omului
cu Creatorul său.
Suntem în stare să înțelegem biblia în măsura în care înțelegem relația dintre Vechiul si
Noul Testament, precum și relația dintre Israel și Biserică. Cheia înțelegerii obiective
este înțelegerea modului în care este folosit cuvântul "legământ" și valoarea
Legămintelor încheiate de Dumnezeu cu oamenii.
1. Pastorul a citat pe profetul Ieremia (29:11 BVA2015): "Eu cunosc planurile pe care le
am (făcute) pentru voi: sunt planuri de pace și nu de dezastru – ca să vă asigur un
viitor și să vă ofer o speranță." În ce mod această promisiune a lui Dumnezeu îți
inspiră siguranță pentru viitor?
2. În ce mod Legământul încheiat de Dumnezeu cu Noe (Geneza 9:8-16), ne garantează
viitorul?
3. Legământul Avraamic (Geneza 12-17) vizează națiunea Israel și rolul ei mondial.
Este acest legământ conenctat în vreun fel cu viitorul nostru? Dacă da, cum explici?
4. Evreilor Dumnzeu le-a dat Legea și a încheiat cu ei Legământul Mozaic. Prin ce se
deosebește, în mod special, acest Legământ de cele precedente (Noeic și Avraamic)?
5. Ce prevede legământul Davidic? În ce mod afectează viitorul nostru acest legământ?
6. Noul Legământ - Legământul Mesianic - a fost anunțat în Vechiul Testament și activat
în Noul Testament. Ce au prevestit profeții Ieremia, Ezechiel și Isaia, cu privire la
acest Legământ?
7. Ce înseamnă "a crede în Isus"? Ai decis să crezi în mod personal în Isus? Dacă nu, ai
vrea să decizi acum aceasta? Dacă da, explică ce ai experimentat?
SĂ TRECEM LA ACȚIUNE:
Fii sigur că stăpânești cele cinci Legăminte (acorduri) încheiate de Dumnezeu cu
oamenii. Cultivă-ți convingerea că Noul Legământ este oferta supremă a lui Dumnezeu,
iar ceea ce se cere din partea ta este infim. Privește spre viitor cu siguranța că la
revenirea Sa, Cristos va triumfa conform planului lui Dumnezeu.

