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1. Wierność Boga w zamierzeniach dla Izraela i Kościoła – Henryk Wieja
Naród wybrany i Kościół są zależne od siebie, tworząc przyszła pełnie opisana w Liście do Rzymian
(11:25-29). W wykładzie usłyszymy odwołanie do tysiąca lat historii Żydów na ziemiach polskich oraz bogaty
kontekst historyczny narodu żydowskiego i współczesnego Państwa Izrael. Ci, którzy są świadomi Bożego
działania w obecnych czasach, nazywani są współczesnym pokoleniem Issachara. To czas, aby w Bożej
mądrości podążać za instrukcjami Boga.

2. Bóg czuwa nad realizacja przymierza – Juha Ketola
Bóg czuwa nad całkowitym wypełnieniem Swego przymierza i przełamuje wszelkie ograniczenia, abyśmy
mogli patrzeć na rzeczywistość z Jego perspektywy. To, co obserwujemy dzisiaj w narodach pokazuje, że Bóg
aktywnie przygotowuje miejsce na powtórne przyjście Jego Syna – Jezusa Chrystusa. On powróci do Izraela,
jednak Izrael nie jest celem sam w sobie – odgrywa niezwykła role w odkupieniu narodów.

3. Boże powołanie względem narodów – Juha Ketola
Boży plan jest nienaruszalny. To, czy zgadzamy się z Jego wola determinuje nasze spojrzenie na Izrael. Bóg
kocha wszystkie narody, które niosą różne rodzaje powołania. Chciejmy uznać powołanie, jakie przeznaczył
Izraelowi. Pierwsze granice dla narodów Bóg ustanowił według plemion izraelskich. A tam, gdzie Bóg
rozpoczyna, zawsze dokończy swoje dzieło.
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4. Odbudowa zapowiedziana przez Króla Izraela – Juha Ketola
Jezus Chrystus powróci jako Król Izraela w celu odbudowania wszechrzeczy. Co w Piśmie Świętym Bóg mówi
o odbudowie i czego ona dotyczy? Bóg przygotował wspaniała przyszłość dla tych, którzy należą do Jezusa.
Nasza wartość ukryta jest w Jezusie, który przyjdzie ponownie – Królu żydowskim, Mesjaszu i Zbawicielu.
Całe stworzenie tęsknie oczekuje Jego powrotu!

5. Boże wieczne zobowiązanie – Juha Ketola
Boża wierność względem Izraela trwa wiecznie. Bóg dotrzyma swojego Słowa, gdyż On jest pewny swojego
planu i możemy na Nim polegać. Kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, było ono jednostronnym
zobowiązaniem Boga, który gwarantuje wypełnienie się tego przymierza. Nadszedł czas, abyśmy podjęli się
naszej roli – modlitwy za Izrael, który przywita Króla. Obecne wydarzenia również motywują do
wstawiennictwa w modlitwie.
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