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

INTRODUCERE:
Dumnezeu are două popoare alese în această lume: EVREII - poporul etnic al lui
Dumnezeu, conform Legământului Avraamic, și CREȘTINII - poporul spiritual
internațional al lui Dumnezeu (evrei și neevrei care l-au urmat pe ISUS), conform
Legământului Mesianic.
Atât evreilor cât și creștinilor Dumnezeu le-a promis teritorii. Adoptarea perspectivei
biblice sănătoase cu privire la teritoriul atribuit de Dumnezeu evreilor și de cel atribuit
de El creștinilor este de importanță majoră în procesul explorării planului Divin pentru
viitor.
1. Față de Avraam, Dumnezeu s-a angajat cu Legământ că va da în stăpânire națiunii
care se va forma din familia sa, teritoriul situat între Fluviul Nil (Egipt) și Râul Eufrat
(Siria, Iraq). Ce motive ai să crezi că această promisiune a rămas valabilă până în
prezent?
2. Este Dumnezeu implicat în politica teritorială și în granițele Israelului zilelor
noastre? Explică răspunsul.
3. Ce poți face în mod personal pentru a contribui la securitatea teritorială a Israelului?
Ce acțiuni am putea organiza la nivelul Biseiricii Filadelfia?
4. Pastorul a afirmat că "Dumnezeu a dăruit creștinilor întreaga lume", care trebuie
cucerită. Cum comentezi această afirmație?
5. ISUS este Salvatorul lumii, iar Biserica este metoda Sa pentru salvarea ei. În ce constă
responsabilitatea fundamentală a Bisericii pentru a cuceri lumea cu ISUS? Ce poți
face în mod personal în legătură cu aceasta?
6. Care este rolul primar al Duhului Sfânt promis și dăruit urmașilor devotați ai lui
ISUS: cel edificator sau cel misionar? Explică răspunsul.
7. Tendința naturală a Bisericii este de a supraaccentua edificarea credincioșilor și de
neglija câștigarea necredincioșilor. În ce mod poți contribui la cultivarea spiritului de
UCENICIE INTENȚIONALĂ în cadrul Bisericii Filadelfia?
SĂ TRECEM LA ACȚIUNE:
Angajează-te să fii un susținător al Israelului modern, atât din punct de vedere spiritual
(rugăciune, pasiune, etc.), cât și din punct de vedere practic. Fii sigur că esti un urmaș
devotat al lui ISUS, care crede în El și s-a botezat (28 mai, este o oportunitate). Particpă
împreună cu întreaga familie a Bisericii Filadelfia la câștigarea lumii începând de la
Chișinău, până în țările îndepărtate. Comunică, Călătorește, Cotizează! Doamne ajută!

