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CUVÂNT-ÎNAINTE

Sfânta Scriptură ne spune că 

Domnul Dumnezeu i-a creat pe 

strămoșii noștri Adam și Eva și i-a 

binecuvântat. Izvorul binecuvân-

tării este El, iar binecuvântarea 

are sens și lucrare prin cre dința 

în El. În momentul în care Adam 

și Eva au încălcat porunca divină, 

s-au îndepărtat de Creator, au EDITURA P
ARALE
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ieșit din starea de binecuvântare. 

Pentru mulți dintre urmașii lor, 

Dumnezeu a devenit de neînțe-

les și de negăsit.

Dar binecuvântarea nu i-a 

ocolit pe toți. Au primit-o cei 

care au căutat cu inimă curată 

să facă voia Domnului, până în 

ziua de astăzi.

Orice lucru este făcut pen-

tru un anumit scop, are o rân-

duială de funcționare. O mașină 

complicată se degradează rapid 

dacă nu este folosită după EDITURA P
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instrucțiunile construc torului. 

Suntem cea mai com plexă mași-

nărie din univers și cel mai bine 

știe cum funcționăm la para-

metrii optimi Cel ce ne-a făcut. 

Dacă nu trăim după instruc țiu-

nile Sale, riscăm să pierdem sen-

sul existenței.

Pentru a fi în binecuvânta-

rea Domnului trebuie să avem 

încredere în cuvântul Său. Viața 

ne-a fost dată cu binecuvântare.

Binecuvântarea copilăriei 

vine din iubirea jertfelnică a EDITURA P
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părinților și din credința copiilor 

în puterea lor ocrotitoare. Bine-

cuvântarea pă rin tească întă rește 

casele copiilor, iar blestemul le 

dărâmă, spune înțelepciunea 

biblică.

Întemeierea unei familii este 

un moment foarte important al 

binecuvântării lui Dumnezeu. 

Ea se face prin taina cununiei. 

Cei care o ignoră încep viața de 

fami lie fără binecuvântare.

Sfintele slujbe din biserică 

sunt un permanent izvor de EDITURA P
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EȘTI 
O BINECUVÂNTARE

În anul 2003 congresul 

ecume nic s-a desfășurat sub 

semnul mottoului „Fiți o bine-

cuvântare“. Pentru mulți par-

ticipanți tema binecuvântării a 

reprezentat o noutate. În mod 

evident, binecuvântarea trezește 

în oameni o năzuință profundă. EDITURA P
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Ne dorim să fim binecuvântați. 

Dar pentru mulți mottoul con-

gresului ecumenic a reușit să 

declanșeze încă ceva. Au desco-

perit dintr-odată că ei înșiși pot 

și că le este permis să binecu-

vânteze. Unii se simt intimidați 

de ideea de a-i binecuvânta pe 

alții. Ei consideră că acest lucru 

le este rezervat preoților. Dar la 

congresul ecumenic, faptul că 

oamenii s-au binecuvântat reci-

proc în cadrul ceremoniei religi-

oase a reprezentat pentru mulți EDITURA P
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o experiență înălțătoare. Fiecare 

creștin are puterea de a bine-

cuvânta. Și, fiind binecuvântat de 

Dumnezeu, fiecare creștin este o 

binecuvântare pentru ceilalți.

În timpul congresului ecu-

menic, dar și după aceea, eu 

însumi am trăit multe experi-

ențe ale binecuvântării. Oamenii 

au venit la mine dorind să fie 

binecuvân tați. Aș dori astfel să 

povestesc în această carte despre 

experiența pe care am adunat-o 

cu bine cu vântarea și să fac apel EDITURA P
ARALE

LA
 45




