
Doamne,
Tu ai un plan pentru mine. Ajută-mă să mă încred în călăuzirea Ta și să cer ajutor atunci când 
nu știu ce să fac!
Amin. 

Voi face din tine (arată cu degetul arătător în față) 

un neam mare (ridică-ți mâinile încet de jos în sus)  

și te voi binecuvânta (întinde-ți brațul drept cu palma înainte);  

îţi voi face un nume mare (aruncă-ți mâinile în sus)  

și vei fi o binecuvântare (întinde mâinile în față cu palmele în sus și mișcă-le la stânga și la dreapta) ...  

Toate familiile pământului (cu palmele în sus, întrepătrunde-ți degetele și mișcă-le)  

vor fi binecuvântate (întinde-ți brațul drept cu palma înainte) în tine.  

Geneza 12:2, 3b (VDC)

Să ne încredem în Dumnezeu este lucrul cel mai bun pe care îl putem face, chiar și atunci când 
este dificil. Avraam s-a încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu a fost credincios să-l conducă spre 
o viață nouă în Canaan. Dumnezeu oferă o cale pentru fiecare dintre noi, ca și noi să avem o 
viață nouă atunci când alegem să ne încredem și să Îl urmăm pe Isus.

Descoperiți împreună modul în care această lecție se leagă de „Povestea Măreață a lui 
Dumnezeu”. Citește cu voce tare copilului tău următoarele:

Avraam s-a încrezut în Dumnezeu, chiar dacă nu știa unde avea să-l ducă. Dumnezeu Și-a 
ținut cu credincioșie promisiunile făcute față de Avraam. Putem să ne încredem și noi în 
Dumnezeu. Și El va fi credincios în a-Și ține promisiunile făcute față de noi.

Citește următorul paragraf cu voce tare pentru a-ți ajuta copilul să înțeleagă mai bine:

• Ce a făcut Avraam când Dumnezeu i-a spus să meargă într-o altă țară? (Avraam s-a încrezut 
în Dumnezeu. S-a dus acolo unde i-a spus Dumnezeu să meargă.)

• Ce i-a spus Dumnezeu lui Avraam când acesta a spus că soția lui, Sara, era prea în vârstă ca să 
aibă copii? („Ai încredere în Mine.")

Cere-i copilului să spună din nou povestirea.  Ajută-l să-și amintească ideile principale punându-i 
următoarele întrebări:

Geneza 12:1-9; 15:1-7
Avraam este chemat de Dumnezeu 

Minunata promisiune a lui 
Dumnezeu

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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