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5. Totul lucrează 
spre bine.  

Romani 8:28 

Promisiunile lui Dumnezeu sunt scrise în Biblie. Dumnezeu poate și vrea să respecte tot ce a 
promis, pentru că El este atotputernic și credincios. Citește în fiecare zi câte o promisiune din 
Biblia ta și mulțumește-I lui Dumnezeu pentru aceasta.   

Începe cu cele două pânze. Pune lângă fiecare număr câte un semn, după ce ai parcurs pasajul 
respec v. Amintește-ți că multe promisiuni sunt valabile pentru cei care s-au încrezut în    
Domnul Isus ca Salvator al lor. 

3. Dumnezeu promite 
mulțumire/sa sfacție.  

Ioan 6:35 

4. Dumnezeu promite 
eliberare                         

de condamnare.  

Romani 8:1 

6. Creș nii sunt salvați 
pentru totdeauna.  

Ioan 10:27-28 

Iacov 4:7 

8. Dumnezeu promite ajutorul Său. Isaia 41:10 

7. Dumnezeu promite 
că ne va ajuta să        
ne împotrivim              
diavolului.  

11. Dumnezeu ne promi-
te tot ce avem nevoie ca 

să trăim pentru El.  

2 Petru 1:3 

12. Dumnezeu promite să fie 
alături de ne, dacă îți faci 

mp pentru El.                                            
Iacov 4:8 

18. Dumnezeu vrea să te 
întărească când ai     

probleme și îngrijorări.  
Psalm 55:23 

19. Dumnezeu promite 
putere în orice situație 

a vieții.                                
Filipeni 4:13 

20. Dumnezeu nu va 
îngădui nicio ispită prea 
mare. 1 Corinteni 10:13 

25. Dumnezeu ne ajută 
până la capăt.             

Filipeni 1:6 

26. Ano mpurile vor 
rămâne atâta mp cât 

lumea va exista.       
Geneza 8:22 

27. Dumnezeu promite 
putere în slăbiciuni.  

Isaia 40:29-31 

13. Isus va 
reveni.  

    Ioan 14:3 

9. Nu vei fi niciodată singur.     Evrei 13:5 

14. Dumnezeu aude 
și răspunde          

rugăciunilor.                 
1 Ioan 5:14 

15. Dumnezeu promite 
înțelepciune.                     

Iacov 1:5 

21. Dumnezeu promite că 
va fi în mijlocul copiilor 
Săi, când se întâlnesc. 
Matei 18:20 

28. Dumnezeu promite 
lucruri minunate     

pentru sfârșitul vieții.        
1 Corinteni 15:52 

22. Cinstește pe Dum-
nezeu și te va cins  și 
El pe ne. 1 Samuel 2:30 

29. Dumnezeu ne 
promite protecția Lui. 

Psalmul 34:8 

23. Osteneala pentru 
Domnul merită.                

1 Corinteni 15:58 

30. În cer nu va mai fi 
nici tristețe, nici durere. 

Apocalipsa 21:4 

24. Într-o zi, fiecare va 
fi înălțat de Isus.  

Filipeni 2:9-10 

31. Isus a promit că 
merge să ne pregăteas-

că un loc în Cer.        
Ioan 14:1-2 

16. Dumnezeu 
promite iertare. 

1 Ioan 1:9 

1. Dumnezeu  
promite că ne dă 

tot ce avem    
nevoie.  

Filipeni 4:19 

2. Dumnezeu 
promite că ne va 
arăta căile Sale.  

Proverbe 3:6 

10. Cuvântul lui        
Dumnezeu este veșnic.  

                   

17. Nimic nu ne    
desparte de dragos-
tea lui Dumnezeu.             

Romani 8:38-39 

Marcu 13:31 


