
 

Binecuvântarea lui Dumnezeu – prilej 
pentru o viaţă de dăruire 

 
Cunoşti bogăţia ta? 
   Nu cunosc situaţia ta actuală. Dar dacă eşti un 
copil al lui Dumnezeu, eşti cel mai bogat om, 
pe care ţi-l poţi imagina. Eşti convins de acest 
lucru? 
   În Efeseni 1.3 scrie: „Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, 
care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecu-
vântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în 
Hristos.“ Poate acum gândeşti: „O, nu, nu acest 
verset! Îl cunosc deja pe de rost!“ – Stop! Pe de 
rost, da – dar ce îţi spune el ţie? Ce lucrează el 
în inima ta, când îl citeşti? 
   Acum fii sincer faţă de tine însuţi. Poate nu îţi 
spune mult acest verset? Gândeşti aşa: „Nu ştiu 
ce sunt binecuvântările duhovniceşti!“ Sau: 
„Pentru mine este mult prea greu şi nu este 
palpabil, numai teorie.“ Atunci este tocmai 
bine. Să cugetăm împreună – concret – ce sunt 
binecuvântările duhovniceşti şi ce înseamnă ele 
pentru noi. Merită! 
   Acest verset are o putere explozivă pozitivă, 
puternică pentru viaţa ta. El poate să-ţi schimbe 
viaţa, când vei observa: viaţa adevărată stă în 
legătură cu cerul, nu cu pământul. Şi acest fapt 
are consecinţe pentru viaţa de zi cu zi – şi te 
motivează să-L urmezi cu credincioşie pe 
Domnul. 
 
Dacă citim exact, obţinem mult 
   Deci să ne uităm cu atenţie la acest verset şi 
să începem de la sfârşit: 
   „În Hristos“: Totul stă în legătură cu această 
Persoană, care a murit la cruce pentru tine şi 
acum este înălţată în cer. El este Acela, căruia Îi 
datorezi totul. Domnul tău a făcut totul pentru 
tine, Şi-a dat viaţa pentru tine. Totul se învârte 
în jurul acestei Persoane minunate. Sau tu te 
mai învârţi în jurul tău? Gândeşte-te mai mult la 
Domnul tău, care ţi-a dăruit din belşug. 
   „În locurile cereşti“: Acestea sunt în con-
tradicţie cu „locurile pământeşti“, deci pămân-
tul, pe care locuim. Înseamnă că pe aceste 
binecuvântări nu le poţi pipăi, vedea, mirosi, 
gusta. Dar le poţi înţelege cu duhul tău, cu 

gândurile tale, poţi să cugeţi la ele şi să te 
bucuri de ele. Chiar dacă te afli cu amândouă 
picioarele în viaţa zilnică, poţi să te preocupi tot 
mereu (de exemplu în timpul tău de linişte) cu 
locurile cereşti. Aceasta are o influenţă pozitivă 
asupra vieţii tale zilnice – garantat. 
   „Cu tot felul de binecuvântări duhovni-
ceşti“: Să reţinem mai întâi: este vorba de orice 
binecuvântare duhovnicească. Dumnezeu nu a 
prevăzut pentru tine ceva sau mult, ci orice 
binecuvântare. Este ceva măreţ! Care sunt acum 
binecuvântările duhovniceşti? Poate le putem 
descrie simplificat ca fiind darurile lui Dumne-
zeu. Ceva, ce Dumnezeu are pregătit pentru 
tine, care doreşte să-ţi dăruiască. „Masa cu 
cadouri“ este plină la refuz. Când ai făcut ulti-
ma dată „ochii mari“ şi I-ai spus lui Dumnezeu 
„Mulţumesc!“? 
   Ce faci în mod normal când primeşti un 
cadou? Desigur, despachetezi şi foloseşti cadoul 
respectiv. Vrei de exemplu să probezi noul 
aparat primit cadou şi să te bucuri de el. Ce faci 
cu cadourile lui Dumnezeu? Nu le-ai desfăcut 
încă? Sau le-ai desfăcut, ai mulţumit scurt şi 
„le-ai pus în dulap“? Unui om, care ne dăruieşte 
ceva, nu i-am face niciodată aşa ceva – şi aici 
este vorba de cadourile lui Dumnezeu! Ce Îi 
pricinuieşti Lui? 
   „A binecuvântat“ – Da, corect, a binecu-

vântat, nu va binecuvânta! De aceste binecu-
vântări poţi deja acum avea parte concret, iar pe 
cele viitoare Dumnezeu le vede ca fiind 
„rezervate“. Cadourile sunt gata de când ai 
recunoscut înaintea Domnului Isus păcatele 
tale. De cât timp stau nefolosite? 
 
Darurile lui Dumnezeu – despachetăm şi 
savurăm! 
   Acum vrem să privim foarte concret la câteva 
din aceste binecuvântări sau daruri. Există 
desigur mult mai multe, de exemplu viaţa 
veşnică, Duhul Sfânt ca Persoană care locuieşte 
în credincios, Adunarea lui Dumnezeu şi altele. 
Dar luăm astăzi aceste patru binecuvântări 
măreţe: 

 

Mesagerul păcii 

4/2015 



   1. Prima binecuvântare – copii ai lui 
Dumnezeu 
   În Efeseni 2.3 citim ce am fost înainte de 
întoarcerea noastră la Dumnezeu: copii ai 
mâniei! Dar acum suntem copiii lui Dumnezeu. 
Uită-te la o furnică, cu corpul ei deosebit: 
genial creată. 
   Deschide-ţi ochii pentru lumea minunată a 
florilor: genial create. 
   Gândeşte-te la tine însuţi, corpul tău, creierul 
tău, tot de ce eşti capabil: genial create. 
   Şi acum gândeşte-te că toate acestea le-a făcut 
şi le menţine Acela care este Tatăl tău. Este 
unic faptul să poţi să-L numeşti Tată pe un 
Dumnezeu aşa mare. Şi ce nu vom înţelege 
niciodată: dragostea Sa. El ne iubeşte aşa cum Îl 
iubeşte pe Fiul Său, Domnul nostru Isus 
Hristos. Taţii aici pe pământ au toţi greşelile şi 
lipsurile lor, dar Dumnezeu, Tatăl nostru, este 
desăvârşit. Minunat! 
   Însărcinarea unui tată este de a-şi creşte copiii 
şi de a se îngriji de ei. Cine ar putea mai bine ca 
Dumnezeu, Tatăl nostru? Tu poţi să te simţi 
ocrotit la El ca şi copil al Lui, chiar şi când ai 
necaz. 
   Gândeşte-te mai departe la legătura măreaţă a 
lui Dumnezeu, Tatăl, cu tine personal. Citeşte şi 
următoarele versete şi cugetă ce îţi spun ele 
despre Tatăl tău: Ioan 1.12; 11.52; 17.23b; 
Romani 8.16; Efeseni 5.1, 8; 1 Ioan 3.1. 
 
   2. A doua binecuvântare – fii ai lui 
Dumnezeu 
   Poate gândeşti acum: „Nu sunt fiii şi copii?“ 
Unde este deosebirea? 
   Deosebirea nu este aşa mare. Este vorba doar 
de două aspecte diferite. La „copiii lui Dumne-
zeu“ este vorba mai mult de legătura noastră cu 
Dumnezeu, pe care am primit-o prin naşterea 
din nou. Cu „fiii lui Dumnezeu“, Biblia leagă 
poziţia noastră de cinste, dar şi înţelegerea 
noastră. Cu un fiu, tatăl poate discuta plin de 
bucurie. Ei au aceleaşi ţeluri, aceeaşi viaţă, 
aceleaşi interese etc. 
   Această filiaţie am primit-o ca şi cadou de la 
Dumnezeu: o legătură care este marcată prin 
libertate şi părtăşie. 
   Dumnezeu, Tatăl, doreşte ca tu să te 
familiarizezi duhovniceşte în această legătură, 
ca El să poată lucra în tine gânduri mai adânci, 
de exemplu despre Domnul sau despre adorare. 
El doreşte să lucreze în tine o pătrundere mai 
adâncă în gândurile Sale. El doreşte să trezească 
în tine adorare sinceră, adâncă. 
   Citeşte şi următoarele versete şi cugetă la ce 
exprimă ele despre fiii lui Dumnezeu: Galateni 
3.26; 4.6; Romani 8.14; Evrei 12.5, 7. 

   3. A treia binecuvântare – moştenitori 
   Dacă părinţii nu prevăd altceva, copiii sunt în 
mod automat moştenitori. După moartea părin-
ţilor, moştenitorul primeşte tot ce a aparţinut 
părinţilor. 
   Dacă ne referim acum la binecuvântările 
duhovniceşti, atunci Dumnezeu, căruia Îi apar-
ţine totul, ne-a pus deja acum, fiind copii ai Săi, 
ca moştenitori. Şi noi vom intra în această moş-
tenire mai târziu cândva împreună cu Hristos 
(Efeseni 1.11). O asemenea încredere, o aseme-
nea iubire are Dumnezeul tău şi al meu pentru 
noi. El vrea să ne facă parte de „moştenirea“ Sa. 
Aceasta El o va realiza în viitor. 
   Care este răspunsul nostru la dragostea lui 
Dumnezeu? Trăim fideli în viaţa de zi cu zi cu 
El, pentru ca El să ne găsească vrednici de 
chemarea Lui (2 Tesaloniceni 1.11)? 
   Citeşte şi Romani 8.17. 
 
   4. A patra binecuvântare – viitor asigurat 
în Casa Tatălui 
   Câţi oameni merg în viitor plini de griji? Ce 
se va întâmpla? Ce se va întâmpla din toate 
războaiele în lume? Ebola, catastrofe naturale 
etc. Acestea pot să dea teamă şi nelinişte. 
   Dar noi ştim că viitorul nostru este clarificat. 
Noi mergem la Dumnezeul nostru şi Tată, şi Îl 
vom vedea pe Domnul nostru. 
   Treci tocmai printr-un timp dificil? Ai 
necazuri şi griji cu privire la viitorul tău? 
Citeşte te rog Ioan 14.2. La Dumnezeu este 
pregătită o locuinţă pentru tine. Viitorul tău este 
asigurat. Şi Dumnezeu, căruia Îi aparţine totul, 
nu ar face minunat acest viitor? Gândeşte-te 
cum va fi când vom fi acolo la Tatăl nostru. 
Minunat! Incomparabil! De nedescris! Este 
definitiv aşa de minunat, încât cuvintele noastre 
omeneşti nu pot descrie. Vocabularul nostru nu 
este suficient. Pavel scrie în 2 Corinteni 12.4, 
când a fost răpit în Paradis, că a auzit cuvinte 
care nu se pot spune. Şi în Ioan 10.28 citim că 
avem siguranţă veşnică şi suntem ocrotiţi în 
mâna Tatălui. 
   Nu ne conduce aceasta spre mulţumire şi 
încredere? 
   Deci, binecuvântările duhovniceşti sunt daruri 
concrete ale lui Dumnezeu, care ne-au fost 
dăruite prin credinţa în Domnul Isus. Putem să 
ne preocupăm cu ele în gândurile noastre, să ne 
bucurăm de ele şi să mergem din nou motivaţi 
pe cale cu Domnul. 
   Gândeşte-te în continuare ce binecuvântări a 
pregătit Dumnezeu pentru tine. Citeşte versetele 
care urmează la Efeseni 1.3. Aceasta vor aduce 
uimire şi admiraţie în inima ta.  

 


