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Binecuvântarea este declararea bunãvoinþei lui Dum-
nezeu. Ea include darurile pe care Dumnezeu le dã
drept dovadã a iubirii Lui, dar binecuvântarea este mai
mult decât ceea ce dã Dumnezeu. Este legãtura care
uneºte poporul lui Dumnezeu cu El.

DR. EDMUND CLOWNEY,
The Unfolding Mystery





INTRODUCERE

Te-ai întrebat vreodatã de ce le spunem „Dumnezeu sã te
binecuvânteze” oamenilor atunci când strãnutã? Într-o
vreme strãnutul era un simptom al ciumei mortale. Deoa-
rece a avea ciumã era considerat un semn al supãrãrii lui
Dumnezeu, rostirea cuvintelor „Dumnezeu sã te binecu-
vânteze” atunci când cineva strãnuta era o rugãciune ca
persoana respectivã sã primeascã binecuvântarea lui
Dumnezeu – viaþa – ºi sã nu moarã de ciumã. A fi binecu-
vântat înseamnã a avea viaþã – viaþã din belºug.

În cea mai cunoscutã binecuvântare din Biblie, citim cã
Domnul i-a poruncit lui Moise sã le spunã lui Aaron ºi
fiilor sãi sã binecuvânteze poporul lui Israel cu aceastã bi-
necuvântare specialã:

Domnul sã te binecuvânteze ºi sã te pãzeascã!
Domnul sã facã sã lumineze Faþa Lui peste tine 

ºi sã Se îndure de tine!
Domnul sã-ªi înalþe Faþa peste tine 

ºi sã-þi dea pacea! (NUMERI 6:24-26)

Dumnezeu a vrut ca poporul Lui sã fie sigur de intenþia
Lui de a-i binecuvânta. Din aceastã binecuvântare specialã
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învãþãm cã a fi binecuvântat înseamnã a vedea mai degrabã
zâmbetul lui Dumnezeu peste vieþile noastre, decât a trãi
sub încruntarea Lui. Înseamnã a experimenta mai de-
grabã harul Lui zi de zi, decât a te aºtepta la condamnare
din partea Lui. Înseamnã a te bucura de harul lui Dumne-
zeu, mai degrabã decât a-I suporta respingerea. Înseamnã
a avea pace cu El, mai degrabã decât a-I fi duºman.

A experimenta binecuvântarea lui Dumnezeu nu în-
seamnã doar a primi lucruri bune de la Dumnezeu. Esenþa
binecuvântãrii este Dumnezeu Însuºi. Când începem sã
vedem cât de mult ne-a dat Dumnezeu în Cristos ºi cât de
mult valoreazã El, ne dãm seama cã toate lucrurile pe care
speram sã le primim de la Dumnezeu – sãnãtate bunã,
relaþii iubitoare, ocrotire de rãu, lucruri materiale – sunt
doar lucruri temporare, tangibile, care ne amintesc de tot
ceea ce avem în Cristos. Ca oameni binecuvântaþi, putem
spune împreunã cu psalmistul:

Pe cine altul am eu în cer în afarã de Tine? ªi pe
pãmânt nu-mi gãsesc plãcerea în nimeni decât în
Tine. Carnea ºi inima pot sã mi se prãpãdeascã:
fiindcã Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele
ºi partea mea de moºtenire. (PSALMUL 73:25-26)

Acum când începem aceastã cãlãtorie de-a lungul unui
an, sunt douã lucruri importante pe care trebuie sã le ºtii.
În primul rând, deºi mi-am luat o mare libertate în a scrie
aceste binecuvântãri ca ºi cum Dumnezeu ar vorbi cu
tine, binecuvântarea fiecãrei zile are autoritatea lui
Dumnezeu prin Cuvântul lui Dumnezeu citat în partea de
sus a fiecãrei pagini. A scrie ca ºi cum Dumnezeu este Cel
care vorbeºte este doar o metodã folositã cu scopul de a te
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ajuta sã auzi cum îþi rosteºte El personal binecuvântarea
Lui. Speranþa mea este cã lucrul acesta va face ca Scrip-
tura sã prindã viaþã ºi sã îþi devinã chiar mai preþioasã. Am
cãutat sã fiu credincioasã Cuvântului lui Dumnezeu în ex-
punerea ºi aplicarea lui folosind aceastã tehnicã literarã ºi
am fãcut lucrul acesta cu un sentiment de teamã sfântã,
într-un spirit de rugãciune, cãutând sã împart „drept Cu-
vântul adevãrului” (2 Timotei 2:15).

În al doilea rând, trebuie sã ºtii cã Biblia ne aratã clar cã,
deºi Dumnezeu oferã bunãtatea Lui tuturor celor care Îl
acceptã pe Cristos prin credinþã, El nu impune binecuvân-
tarea Sa celor care nu-L doresc. Dar dacã Îl vrei, El þi se va
dãrui. Nu trebuie sã câºtigi binecuvântarea lui Dumnezeu
(de fapt, n-o poþi câºtiga!). Nu trebuie sã meriþi binecu-
vântarea lui Dumnezeu (de fapt, nimeni nu o meritã!). Nu
poþi forþa braþul lui Dumnezeu, nici nu te poþi lupta sã-I
smulgi binecuvântarea folosind tehnica corectã sau rugã-
ciunea potrivitã. Aceastã viaþã cu Dumnezeu nu are de-a
face în primul rând cu ceea ce vrea El sã faci pentru El, ci
cu ceea ce a fãcut El pentru tine prin Cristos.

Dacã ai stat departe de Dumnezeu, temându-te de ceea
ce îþi va cere, nesigur de tot ceea ce va însemna pentru
tine, nu mai trebuie sã stai departe. Dacã te-ai mulþumit
sã încerci sã fii o persoanã bunã sau o persoanã spiritualã,
poþi deveni o persoanã cu totul nouã. Te poþi întoarce
spre Cristos ºi Îl poþi primi prin credinþã. Spune-I cã vrei
sã-I aparþii, sã-L cunoºti ºi sã fii cunoscut de El, sã fii
schimbat de El. Dumnezeu „are o îndelungã rãbdare pen-
tru [tine] ºi doreºte ca nici unul sã nu piarã, ci toþi sã vinã
la pocãinþã” (2 Petru 3:9). Apoi vei putea sãrbãtori faptul
cã El te-a „învrednicit sã [ai] parte de moºtenirea sfinþilor,
în luminã” (Coloseni 1:12).
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Despre aceasta vorbeºte cartea aceasta – despre bine-
cuvântarea ºi moºtenirea care aparþin poporului lui Dum-
nezeu. Te invit sã sãrbãtoreºti aceastã binecuvântare ºi sã
te delectezi în aceastã moºtenire. Te invit sã-þi scalzi su-
fletul în acest râu al binecuvântãrii lui Dumnezeu dãruite
þie în mod liber ºi deplin în Cristos. Sper cã vei deschide
cartea aceasta zi de zi împreunã cu Cuvântul lui Dum-
nezeu ºi îþi vei deschide viaþa la tot ceea ce ne-a dat
Dumnezeu în Cristos, încrezãtor cã dacã El „n-a cruþat nici
chiar pe Fiul Sãu, ci L-a dat pentru noi toþi… ne va da fãrã
platã, împreunã cu El, toate lucrurile” (Romani 8:32).

Nancy Guthrie
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1 IANUARIE

Te transform într-o persoanã nouã

Cãci, dacã este cineva în Cristos, este o fãpturã nouã. Cele vechi s-au
dus: iatã cã toate lucrurile s-au fãcut noi. ªi toate lucrurile acestea
sunt de la Dumnezeu. 2 CORINTENI 5:17-18

În vechea ta viaþã tu ai trãit pentru tine, pentru ceea ce 
þi-a produs o plãcere temporarã, pentru ceea ce avea sens
în modul tãu lumesc de gândire ºi avea valoare în modul
tãu lumesc de a mãsura valoarea. Eu te iubesc mult prea
mult ca sã te las sã rãmâi în acea viaþã veche. Acea viaþã a
dispãrut definitiv. Ceea ce este vechi a dispãrut definitiv.
Te-am fãcut o creaþie cu totul nouã – þi-am înnoit interio-
rul – binecuvântându-te cu o perspectivã nouã a ceea ce
conteazã cu adevãrat ºi cu o vigoare tinereascã pentru a
Mã cãuta.

Aceastã noutate nu este o încercare de-a ta de a te
schimba, nici un proiect de-al tãu de a te îmbunãtãþi. Nou-
tatea din viaþa ta nu este un efort pe care þi l-am cerut, ci
un dar din partea Mea, o lucrare a Duhului Meu de la în-
ceput pânã la sfârºit. 

ªtiu cã am fost înnoit ºi totuºi mã trezesc atât de uºor cãzând
în vechile obiceiuri, în vechile ranchiune, în vechile tipare de
gândire. Doamne, Mã întorc azi spre Tine, ca sã pot umbla în
aceastã viaþã nouã pe baza cuvintelor pe care le rostesc, a
gândurilor pe care le am, a plãcerilor de care mã bucur…
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2 IANUARIE

Am mai multe binecuvântãri pentru tine decât crezi

ªi noi toþi am primit din plinãtatea Lui, ºi har dupã har.   IOAN 1:16

Când Îmi ceri sã-þi binecuvântez planurile, Mã întreb dacã
chiar ºtii ce ceri. A fi binecuvântat înseamnã a Mã expe-
rimenta ºi a cunoaºte mai multe despre Mine. A-Mi cere
sã-þi binecuvântez viaþa ºi munca înseamnã a Mã invita în
centrul vieþii ºi muncii tale. Aceasta este esenþa binecu-
vântãrii, bucuria ei. O, cât de mult doresc sã te binecuvân-
tez! Vreau sã-þi dãruiesc din belºugul Meu o mulþime de
binecuvântãri.

A fi binecuvântat înseamnã a fi pe deplin mulþumit în
Mine. Înseamnã a te încrede atât de puternic în Mine
încât nimic sã nu te poatã clãtina. Poþi fi binecuvântat în
mijlocul unei situaþii nefericite, pentru cã a fi binecuvântat
nu înseamnã a nu avea probleme, lupte sau întristãri; nu
înseamnã a te bucura întotdeauna de succes ºi a avea parte
de mângâiere. A fi binecuvântat înseamnã cã, în mijlocul
necazurilor, luptelor ºi întristãrilor, te simþi în siguranþã,
pe deplin mulþumit ºi fericit în Mine. A Mã cunoaºte, a
umbla cu Mine ºi a-þi trãi viaþa cu Mine – aceasta este
esenþa binecuvântãrii!

Sunt foarte binecuvântat! În perioadele dificile, cât ºi în
perioadele bune, descopãr mai mult din Tine decât am
experimentat înainte…
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3 IANUARIE

Þi-am spus „Da!” 

În adevãr, fãgãduinþele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El
sunt „Da”; de aceea ºi „Amin” pe care-l spunem noi, prin El, este
spre slava lui Dumnezeu.   2 CORINTENI 1:20

Ascultã-Mã când îþi spun „Da!” pe tot parcursul zilei. Dã-
ruindu-L pe Isus, pentru tine, Eu Îmi împlinesc fiecare
promisiune pe care am fãcut-o poporului Meu de-a lun-
gul veacurilor. În veºnicie vei fi binecuvântat de împlinirea
deplinã a tuturor promisiunilor Mele faþã de tine. Þi-am
promis pace ºi þi L-am dat pe Isus, care este pacea ta. 
Þi-am promis bucurie, ºi Isus este bucuria ta. Þi-am
promis o viaþã semnificativã, ºi Isus trãieºte prin tine, ceea
ce face ca viaþa ta sã aibã sens ºi sã merite sã fie trãitã.

Ori de câte ori ai putea fi tentat azi sã crezi cã nu îþi dau
ceva bun, aminteºte-þi cã þi-am dat tot ceea ce am mai bun
prin faptul cã þi L-am dat pe Isus. În El tu ai tot ceea ce ai
nevoie cu adevãrat ºi mai mult decât ai cerut.

Doamne, Te aud spunând „Da!” la fiecare nevoie de-a mea ºi eu
spun „Da!” ca rãspuns la orice îmi ceri azi...

3 IANUARIE



4 IANUARIE

Te voi binecuvânta

Domnul sã te binecuvânteze ºi sã te pãzeascã!   NUMERI 6:24

Tot binele pe care îl doreºti în aceastã viaþã vine de la
Mine. Nu vine din a avea lucruri sau din a te bucura de
circumstanþe plãcute, ci din relaþia cu Mine. Nu trebuie sã
depui eforturi sau sã manipulezi situaþiile pentru a smulge
de la Mine binele dupã care tânjeºti ºi resursele de care ai
nevoie. Eu îl dau de bunãvoie oamenilor Mei. Tot ce am este
al tãu în Cristos, dãruit gratuit, din belºug, pentru veºnicie.

Ca sã experimentezi binecuvântarea Mea ºi sã te bucuri
de ea, pur ºi simplu agãþã-te de Mine. Agaþã-te de Mine în
momentele plãcute ale vieþii. Agãþã-te de Mine în cele mai
întunecate ore. Vino la Mine devreme ºi pe tot parcursul
zilei. Rãmâi în Mine atunci când rãbdarea îþi este pusã la
încercare ºi þi-ai pierdut toatã puterea. Odihneºte-te în
Mine atunci când eºti ispitit sã fierbi de mânie sau sã ago-
nizezi în anxietate. Ori de câte ori eºti tentat sã crezi cã am
fost aspru, nedrept sau nedemn de încredere, apropie-te
de Mine ºi ascultã-Mã când îþi ºoptesc: „Eu Însumi te voi
binecuvânta.”

Sunt gata sã primesc tot ceea ce vrei sã-mi dai azi. Îmi pun
viaþa în mâinile Tale, odihnindu-mã în promisiunea Ta cã mã
vei ocroti...
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Îmi duc la îndeplinire planurile pentru lumea aceasta

Cãci a binevoit sã ne descopere taina voii Sale, dupã planul pe care-l
alcãtuise în Sine Însuºi, ca sã-l aducã la îndeplinire la plinirea
vremurilor, spre a-ªi uni iarãºi într-unul în Cristos, toate lucrurile:
cele din ceruri ºi cele de pe pãmânt.  EFESENI 1:9-10

Când þi se pare cã orice plan cu privire la lumea aceasta 
a fost distrus, poþi rãmâne liniºtit, încrezãtor cã totul de-
curge aºa cum a fost stabilit. Istoria omenirii nu a fost
niciodatã determinatã doar de deciziile sau acþiunile oame-
nilor. ªi viitorul acestei lumi ºi a tuturor celor care trãiesc
în ea nu va fi ghidat doar de soartã. Eu sunt Domnul isto-
riei ºi Domnul timpului ºi Eu conduc lumea aceasta
cãtre destinul ei stabilit.

Nu trebuie sã trãieºti cu teama cã un dictator periculos,
o boalã de temut sau un dezastru natural Îmi va nãrui
planurile pentru lumea aceasta sau pentru viaþa ta. Poþi fi
sigur de urmãtorul lucru : într-o zi toate planurile Mele se
vor împlini ºi toate promisiunile Mele vor deveni realita-
tea în care vei trãi ºi de care te vei bucura în veºnicia vi-
itoare.

Cât de mult tânjesc dupã ziua în care voi vedea cu ochii mei
cum va fi lumea aceasta sub autoritatea lui Cristos…
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6 IANUARIE

Îþi voi binecuvânta zdrobirea

Isus a luat o pâine; ºi dupã ce a binecuvântat, a frânt-o, ºi a dat-o
ucenicilor, zicând: „Luaþi, mâncaþi; acesta este trupul Meu.”  
MATEI 26:26

În lumea aceasta, când ceva este frânt, adesea este con-
siderat inutil ºi este aruncat. Însã în economia Mea, zdro-
birea nu este un motiv pentru a fi pus deoparte. De fapt,
zdrobirea ta te face util ºi plãcut înaintea Mea. Jertfa pe
care o doresc Eu este un duh zdrobit. Zdrobirea nu este
rezultatul automat al experimentãrii unor rãni profunde,
ci mai degrabã e un stil de viaþã în care eºti de acord cu
Mine referitor la adevãrata stare a inimii tale. Este zdro-
birea voinþei tale pentru ca viaþa lui Isus sã se poatã re-
vãrsa din viaþa ta. Este rãspunsul tãu caracterizat de sme-
renie ºi ascultare atunci când eºti convins de pãcat.

În trupul Lui zdrobit, Isus a dus la îndeplinire lucrarea
mântuirii. Isus þi-a arãtat ce înseamnã sã fii zdrobit ºi sã fii
folosit de Mine într-un mod dureros, dar frumos.

Mântuitorule zdrobit, în timp ce îmi amintesc de trupul Tãu,
frânt pentru mine, încep sã-mi vãd inima aºa cum o vezi Tu.
Mã prãbuºesc în frângere ºi pocãinþã înaintea Ta…
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Umblarea în cãile Mele aduce adevãrata binecuvântare

Cãci dacã veþi pãzi toate aceste porunci pe care vi le dau, ºi dacã le
veþi împlini, dacã veþi iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veþi
umbla în toate cãile Lui ºi vã veþi alipi de El.   DEUTERONOM 11:22

Sã Mã cunoºti, sã umbli cu Mine ºi sã-þi trãieºti viaþa cu
Mine – aceasta este esenþa adevãratei binecuvântãri. ªi ade-
vãrul este cã lucrurile dificile din viaþa ta te fac sã vrei sã
Mã cunoºti mai intim, sã umbli mai aproape cu Mine ºi 
sã-þi împãrtãºeºti viaþa cu Mine mai deplin. De aceea, în
pierderile vieþii, poþi descoperi cã eºti mai binecuvântat de-
cât þi-ai imaginat sau te-ai aºteptat, pentru cã ai gãsit mai
mult din Mine în aceste situaþii dificile.

Când îþi ridici privirea dinspre greutãþile tale ºi începi sã
zâmbeºti, ºtii cã ai trecut de la simpla auzire a Cuvântului
Meu la trãirea lui, la aplicarea lui. Descoperi cã a dãrui este
mai ferice decât a primi, cã a avea nevoi este o stare mai
bunã decât suficienþa de sine, cã încrederea este mai bunã
decât îngrijorarea. Descoperi cã tot ceea ce þi-am spus
în Cuvântul Meu este adevãrat, cã bucuria Mea este pu-
terea ta, cã promisiunile Mele sunt speranþa ta, cã prezenþa
Mea este mângâierea ta. Aceasta este viaþa binecuvântatã
pe care þi-ai dorit-o dintotdeauna, dar nu te-ai aºteptat s-o
gãseºti în felul acesta.

Ce binecuvântare este sã umblu cu Tine ºi sã mã þin strâns de
amândouã mâinile Tale atunci când soarele strãluceºte ºi atunci
când totul în jur este întuneric. Doamne, Tu eºti adevãrata
binecuvântare în viaþa mea….
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Te voi curãþi

El… a fãcut curãþirea pãcatelor ºi a ºezut la dreapta Mãririi în
locurile prea înalte.   EVREI 1:3

Când strãlucirea slavei Mele se manifestã în viaþa ta ºi
dezvãluie ce este acolo, nu poþi sã nu te întrebi cum vei
putea fi curãþit din nou. Pare imposibil. Însã Eu þi-am dat
tot ceea ce ai nevoie pentru a scãpa de petele eºecurilor
tale din trecut: pata divorþului, urâþenia cruzimii, molozul
emoþional lãsat în urmã de sexul extramarital, mizeria a
ceea ce þi-ai lãsat ochii sã vadã, contaminarea cuvintelor
pe care le-a rostit gura ta, stricãciunea motivelor tale ego-
iste, apatia totalã faþã de Mine care existã în inima ta.

Nu trebuie sã-þi cureþi viaþa înainte de a Mi-o preda.
Vino la Mine aºa cum eºti ºi Eu voi lua urâþenia pãcatului
tãu. Schimbã-þi trecutul pãtat de pãcat, gândurile ºi moti-
vaþiile tale afectate de pãcat, ºi chiar neprihãnirea ta imper-
fectã cu neprihãnirea lui Cristos, curãþia pe care Eu þi-o
ofer ca un dar gratuit.

Doamne, Te rog sã mã cureþi! Sunt distrus cu totul de pãcat ºi
pur ºi simplu nu pot sã mã curãþ singur. Doar sângele lui
Cristos va putea îndepãrta petele pe care le-a lãsat pãcatul în
viaþa mea…
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Þi-am oferit un Mijlocitor

Cãci este un singur Dumnezeu, ºi este un singur Mijlocitor între
Dumnezeu ºi oameni: Omul Isus Cristos, care S-a dat pe Sine
Însuºi ca preþ de rãscumpãrare pentru toþi: faptul acesta trebuia
adeverit la vremea cuvenitã.   1 TIMOTEI 2:5-6

Te-am creat ºi te-am iubit, totuºi ne-am înstrãinat din
cauza distrugerii produse de pãcat. Distanþa dintre noi
Mie Mi-a produs o durere enormã, iar þie þi-a adus multe
lipsuri. Trebuia fãcut ceva.

Aºa cã am fãcut prima miºcare. Am întins mâna recon-
cilierii, mâna prieteniei nemeritate, trimiþându-L pe Fiul
Meu ca mediator. Deºi El a fost respins în mod violent,
aceasta nu a pus capãt proiectului Meu de reconciliere. El
a fãcut posibilã pacea oferindu-Se ca o jertfã de ispãºire.
Cei care L-au primit pe Fiul Meu s-au împãcat cu Mine.
Relaþia este refãcutã, binecuvântarea a fost reluatã.

Isuse Cristoase, binecuvântatul meu Mijlocitor, Tu ai fãcut
totul ºi ai dat totul ca eu sã beneficiez din nou de bunãvoinþa
lui Dumnezeu. Numai Tu puteai îndrepta lucrurile…
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Te disciplinez pentru binele tãu

Dumnezeu ne pedepseºte pentru binele nostru, ca sã ne facã pãrtaºi
sfinþeniei Lui. Este adevãrat cã orice pedeapsã, deocamdatã pare o
pricinã de întristare, ºi nu de bucurie; dar mai pe urmã aduce celor
ce au trecut prin ºcoala ei, roada dãtãtoare de pace a neprihãnirii.
EVREI 12:10-11

ªtiu cã nu vrei sã fii disciplinat. De prea multe ori ai primit
o pedeapsã care a fost datã din mânie, aºa cã chiar ºi ideea
te sperie. Însã disciplinarea Mea izvorãºte din iubirea Mea,
nu din mânia Mea. Eu nu sunt supãrat pe tine ºi nu vreau
sã te rãnesc. Cu toate acestea, îngãdui ca tu sã suferi puþin
ca sã te fac pãrtaº sfinþeniei Mele.

Disciplinarea Mea nu este niciodatã prea durã, nici ne-
potrivitã. Eu întotdeauna ºtiu care este disciplina potrivitã
pentru tine. ªi deºi s-ar putea ca tu sã nu vezi discipli-
narea ca ceva bun, poþi fi încrezãtor cã, deoarece eºti
copilul Meu, Eu o voi folosi în viaþa ta pentru un scop
bun. Scopul disciplinãrii este sã te fac sfânt ºi fericit ca
Isus. Dacã eºti dispus sã te laºi instruit de disciplina Mea –
modelat ºi format de ea – te vei bucura de liniºtea ºi bu-
curia care vin din cunoaºterea faptului cã totul este în re-
gulã între Mine ºi tine.

Tatã, mã supun disciplinãrii Tale. Tânjesc dupã o sfinþenie tot
mai mare a caracterului meu, dupã neprihãnire în viaþa mea ºi
liniºte pe faþa mea...
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