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Titlul: Legământul cu Avraam
Trasee Tematice
• Pentru un cuplu în vârstă care nu a avut nici urmași, nici viitor, Dumnezeu face o promisiune unică:
veţi fi un POPOR MARE!
• Dumnezeu îi promite lui Avraam o mare moștenire și îi dă un semn al ascultării – circumcizia!
• În cadrul vechiului legământ, circumcizia era semnul acestui legământ. Au existat implicații atât pentru
Dumnezeu, cât și pentru oameni.
• Punctul forte al acestui legământ este credința. Avraam devine modelul dinamic a ceea ce înseamnă să
ai credință.
• Un cuplu în vârstă de 100 și 90 de ani, crede într-o promisiune pe care Dumnezeu o face și care contravine
legilor normale ale naturii.
• Nevoia de credință este fundamentală și universală și este o necesitate existențială. Misiunea lor era de
a inspira altora credință .
Împărtășind Cuvântul
Texte de bază: Geneza 15-19; Romani 4:3,4,9,20, 22; Iacob 2:23.
Obiectivele pastorale ale grupului
Descoperiți punctele forte care fac din Avraam un model practic și dinamic a ceea ce înseamnă să credem
și să avem încredere în Dumnezeu.
Sfaturi didactice
Ajută-i pe cei prezenți să-și analizeze credința – cum să o construiască și cum să o exercite.
Întrebări pentru dialog și părtășie
1. De ce credința și experiența lui Avraam reprezintă o temă care trebuie descoperită, însușită și
mărturisită?
2. Enumerați caracteristicile credinței lui Avraam care l-au făcut pe acesta să devină prietenul lui
Dumnezeu și împărtășiți-le.
3. Care au fost factorii care au creat o credință puternică în Avraam?
4. Cum îi putem ajuta pe alții să-și construiască o credință autentică și puternică? Ce ne învață povestea
lui Avraam?
Obiectivele misionare
Faceți un exercițiu de grup: comparați credința lui Avraam cu cea a lui Isus, trageți învățăminte, iar apoi
gândiți-vă cum să împărtășiți și altora acest lucru pentru a-i ajuta în nevoia lor de a avea credință.

