SERIA DE PREDICI "VIITORUL: TEROARE SAU GLORIE?"
Întrebări pentru discuție (4)

INTRODUCERE:
Planul lui Dumnezeu pentru viitor va culmina cu revenirea Domnului ISUS în lume. Sunt
peste 300 de profeții biblice care prevestesc revenirea Sa. El va reveni cu mare glorie în
calitate de Rege Suprem pentru a instaura ordinea Sa în lume. Aceasta include salvarea
Israelului, glorificarea Bisericii, încarcerarea lui Satan, instaurarea guvernării sale
milenare și judecata finală.
1. Pastorul a afirmat în timpul predicii că ISUS va reveni în mod fizic, la Ierusalim orașul geografic. Crezi această afirmație? Explică răspunsul.
2. Conform promisiunilor lui Dumnezeu, la revenirea lui Isus întreg Israelul va fi salvat.
Cum explicați aceasta?
3. Imediat după salvarea poporului evreu, Satan va fi încarcerat pentru o mie de ani,
timp în care ISUS va guverna peste întreaga lume. Ce se va întâmpla cu Biserica
(evrei și neevrei care au crezut în Isus) în această perioadă?
4. Judecata finală va fi precedată de pedepsirea eternă a lui Satan, de nimicirea cu foc a
armatelor mondiale inamice lui ISUS și guvernării Sale și a Universului. Ai decis să-l
respingi pe Satan și să fii devotat lui Isus? Explică.
5. Toți oamenii, inclusiv morții care vor învia, vor fi obligați să se prezinte la judecata
finală (Revelația 20:11-15). Cu excepția celor a căror nume este scris în Cartea Vieții,
toți vor fi aruncați în lacul de foc, pentru a se chinui în mod etern. Cum comentezi
aceasta?
6. Ai numele scris în Cartea Vieții, pentru a scăpa de pedeapsa teribilă și eternă? Dacă
"DA" ce te face să crezi aceasta? Dacă "NU" ce poți face?
7. Noi cei care l-am urmat pe ISUS cu devotament, avem asigurat viitorul glorios. Ce
putem face pentru cei din sfera noastră de influență, care încă trăiesc în dezacord cu
El?
SĂ TRECEM LA ACȚIUNE:
În calitate de urmaș devotați ai lui ISUS, să-L așteptăm cu nerăbdare să revină în lume.
Să continuăm să cultivăm respectul și susținerea față de Israel și să-I fim devotați lui
ISUS. Să fim fermi în convingerea noastră că împreună cu El vom guverna lumea timp de
o mie de ani și tot El ne asigură salvarea la judecata finală.

