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

INTRODUCERE:
Deoarece legămintele (cele cinci) încheiate de Dumnezeu cu oamenii fac referire la
poporul Israel și la urmașii lui Cristos (creștinismul) ca popor al lui Dumnezeu, se nasc o
serie de întrebări: Dumnezeu are un popor - Israel? Sau, Biserica este poporul lui
Dumnezeu? A înlocuit Biserica pe Israel în planul Divin? Sunt două popoare cu statut de
"popor al lui Dumnezeu"? Dacă da, care trebuie să fie relația dintre cele două popoare?
Nu putem înțelege planul lui Dumnezeu pentru lume și pentru noi în mod individual
dacă nu înțelegem relația dintre Israel și Biserică (evrei și creștini).
1. Este evident că majoritatea Legămintelor (cele cinci) încheiate de Dumnezeu cu
oamenii se referă la poporul evreu. Care sunt aceste Legăminte? Enumerați-le.
2. Noul Legământ - cel Mesianic, a dus la formarea unui nou "popor" al lui Dumnezeu Biserica. Care a fost rolul evreilor în procesul de înființare a creștinismului?
3. Cum explicați faptul că neevreii au acces la Noul Legământ și fac parte din Biserică?
4. Este creștinismul religia neevreilor, sau și au evreilor? Explicați răspunsul la această
întrebare.
5. Pastorul a afirmat că "evreii au fost și au rămas poporul lui Dumnzeu, iar creștinii au
devenit popor al lui Dumnezeu". Cum comentați această afirmație?
6. A fost înlocuit poporul Israel de Biserică? Dacă "DA", explicați?
7. Ce acțiuni practice putem îndeplini noi creștinii, pentru a evita neglijența sau
ostilitatea față de poporul Israel?
SĂ TRECEM LA ACȚIUNE:
Dacă încă nu ai luat decizia fermă de a te boteza (28 mai) și a-L urma pe Domnul Isus, ia
acum această hotărâre. Asigură-te că faci parte din Noul Popor al lui Dumnzeu - Biserica.
În calitate de urmaș devotat al lui Isus, fă totul pentru a da dovadă de respect și
susținere față de poporul evreu.

