
INTRODUCERE

O ÎNȚELEGERE MAI BUNĂ A 
BINECUVÂNTĂRII ȘI PROSPERITĂȚII

Binecuvântarea și prosperitatea au devenit subiecte foarte controversate 
în rândul bisericii. Cu toții ne dorim să fim binecuvântați și să trăim acea 
viață de abundență pentru care Isus a murit să o avem, cu toate acestea, 

însă, nu vrem să ne apropiem de Dumnezeu ca de o loterie sau un automat – 
punând doza corectă de rugăciune, laudă, închinare, credință și fapte bune, 
vor ieși binecuvântările. Pentru unii însă, acesta este modul în care-L văd pe 
Dumnezeu, și devin frustrați atunci când Dumnezeu nu lucrează așa cum ei 
se așteaptă să o facă. 
 Binecuvântarea și prosperitatea înseamnă mai mult decât bani. 
Conform concordanței biblice Strong’s Complete Concordance of the Bible, 
unul din cuvintele în ebraică pentru prosperitate este shalom. Adesea 
asociem cuvântul shalom cu pace, însă pacea pentru care S-a luptat Cristos pe 
cruce, este completă și deplină. Tot conform concordanței Strong’s,cuvântul 
shalom înseamnă deplinătate, condiție bună, prosperitate și pace. Reprezintă 
deplinătate în termeni de siguranță și condiție bună în trupul tău fizic. Shalom 
cuprinde de asemenea relația cu Dumnezeu și cu semenii.
 Gândurile lui Dumnezeu cu privire la pacea și prosperitatea ta sunt mult 
mai profunde decât îți poți imagina. Dorința Lui este să te binecuvânteze, să 
te facă să prosperi, să-ți ofere harul, favoarea și protecția Sa. Favoare înseamnă 
„har”; „care oferă bucurie, voioșie, desfătare, farmec, suavitate”; și „bunăvoință, 
privilegiu, abundență, răsplată”. În limba ebraică și în limba greacă multe din 
explicațiile  cuvântului prosperitate duc spre aceeași semnificație: favoare.
 Favoarea înseamnă bunăvoință. Aceasta înseamnă bunătatea lui 
Dumnezeu și bunăvoință arătată acelora care-L iubesc pe El. Favoarea 
eliberează mari binecuvântări, care includ prosperitate, sănătate, oportunitate 
și propășire. Biblia consemnează multe situații în care copiii lui Dumnezeu 
au experimentat ieșiri din situații dificile, ca urmare a favorii lui Dumnezeu 
revărsate asupra lor. Favoare înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. 
 Iosif a experimentat favoarea lui Dumnezeu și din închisoare a ajuns la 
palat. Dumnezeu va face  același lucru și pentru tine. Dumnezeu poate schimba 
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într-o singură zi circumstanțele în care te afli, indiferent care ar fi acestea. 
 Iov a fost un alt om binecuvântat de Dumnezeu care a acționat 
sub deplina favoare și binecuvântare a lui Dumnezeu. În Iov 10:12 acesta 
mărturisește că viața lui și favoarea de care a avut parte, au fost daruri de la 
Dumnezeu: „mi-ai dat bunăvoinţa Ta şi viaţa, m-ai păstrat cu suflarea prin 
îngrijirile şi paza Ta.”Viața și favoarea sunt darurile lui Dumnezeu. Noi nu 
avem nevoie de noroc. Avem nevoie de binecuvântare. Avem nevoie de favoare. 
Avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește să lase o 
favoare nouă peste viața ta. Când ai parte de favoarea și binecuvântarea lui 
Dumnezeu, nimic din viața aceasta nu te poate ține în jos.
 Când vei începe să umbli cu favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu 
peste viața ta, cei din jur vor recunoaște acest lucru. Favoarea și binecuvântarea 
lui Dumnezeu sunt unele din cele mai puternice lucruri care pot fi eliberate 
peste viața ta. 
 Matei 6:33 spune: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu și 
neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”
 Iov a avut parte și de protecție. Iov 29:17 spune: „Rupeam falca celui 
nedrept și-i smulgeam prada din dinţi.” Când vrăjmașul a uneltit planuri rele 
prin care să-l distrugă pe Iov, acesta a beneficiat de arme cu care să-l confrunte; 
apoi a revendicat prada de război.  
 Dumnezeu spune: „Tu nu de bani ai nevoie, ci de favoarea Mea.” Tu ai 
nevoie de shalom al Său – măsura deplină a păcii Sale – să lucreze în viața ta. 
Acesta este darul tău din partea Lui, dacă cu adevărat ești copilul Său, dacă ai 
făcut legământ cu El. Dumnezeu Își binecuvântează copiii Lui și-i eliberează. 
La fel cum a făcut cu israeliții, tot așa Dumnezeu te-a iubit și te-a ales neținând 
seama de cine ești sau de ceea ce ai făcut. Tu ești ales de Dumnezeu. Ai fost ales 
înainte de întemeierea lumii. El te-a ales. Nu s-a datorat niciunui lucru pe care 
să-l fi făcut tu. Aceasta este favoarea Sa!
 În Ezechiel 16:1-14 Dumnezeu vorbește copiilor lui Israel despre cum 
i-a găsit El într-o țară în care erau respinși și nedoriți. Acolo ei se înecau în 
propriul sânge. Dar în momentul în care Dumnezeu i-a cercetat, le-a spus: 
„TRĂIȚI!” Apoi El i-a binecuvântat și i-a împodobit cu pietre scumpe. 
Dumnezeu îți spune același lucru și ție. Poate și tu ai fost aruncat să mori și 
n-ai mai avut nici o șansă de supraviețuire. Poate nu ai fost dorit de nimeni 
vreodată, poate nu te-ai născut într-o familie înstărită, dar când Dumnezeu a 
privit spre tine, a avut milă de tine.
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 Dumnezeu nu doar te salvează și te curățește, ci de asemenea te 
binecuvântează, te îmbracă, pune pe tine pietre scumpe și te împodobește. 
Harul și favoarea lui Dumnezeu te vor face să umbli într-un loc al prosperității. 
Dumnezeu nu doar te va mântui, ci de asemenea te va înmulți și te va 
binecuvânta.
 În această carte vom vorbi despre cum poți beneficia de binecuvântările 
legământului lui Dumnezeu. Vom învăța cum să mărturisim și să ne rugăm 
bazați pe Cuvântul lui Dumnezeu pentru a activa shalom al Său peste viața 
ta. Viața și moartea stau în puterea limbii. Putem avea parte de binecuvântări 
dacă alegem să trăim și să vorbim corect. 
 Dumnezeu este gata să reverse peste tine favoare nouă, binecuvântare, 
prosperitate, protecție și pace. Dorința Lui este să-ți dăruiască lucruri noi. Fii 
gata acum să le primești!

PROCLAMĂRI DE BINECUVÂNTARE ȘI FAVOARE

Doamne, mi-ai dat bunăvoința Ta și viața.

Doamne, Îți mulțumesc pentru viață și pentru viața din abundență.

Îți mulțumesc pentru favoarea care vine peste viața mea.

Cred că o viață nouă și o favoare proaspătă au fost rânduite pentru mine.

Astăzi primesc viață nouă și favoare proaspătă.

Cred că favoarea este un dar de Sus.

Primesc darul vieții – darul vieții veșnice.

Primesc în viața mea darul favorii și darul harului, în Numele lui Isus.

Îți mulțumesc, Doamne, pentru harul proaspăt, pentru favoarea proaspătă, 
pentru prosperitatea și binecuvântarea nouă ce vin în viața mea.

Eu sunt lumina ochilor lui Dumnezeu.

Eu sunt unul din favoriții lui Dumnezeu.
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Dumnezeu este de partea mea, mă iubește și m-a ales înainte de întemeierea 
lumii să am parte de harul Său și de favoarea Sa.

Primesc favoare neașteptată peste viața mea, în Numele lui Isus.

RUGĂCIUNI PENTRU BINECUVÂNTAREA ȘI FAVOAREA LUI 
DUMNEZEU

Lasă-mă să capăt trecere înaintea ta! (Gen. 39:6)

Doamne, arată-ți îndurarea față de mine și să capăt trecere înaintea ta 
(Gen. 39:21).

Dă-mi trecere înaintea oamenilor (Exod. 12:36).

Lasă-mă să mă satur de bunăvoința Ta, ca Neftali (Deut. 33:23).

Doamne, lasă-mă să fiu plăcută înaintea Ta și înaintea oamenilor (1 Sam. 2:26).

Lasă-mă să capăt trecere înaintea împăratului (1 Sam. 16:22; 1 Împ. 11:19).

Lasă-mă să capăt trecere precum Estera (Estera 2:17).

Mi-ai dat bunăvoința Ta și viața și m-ai păstrat cu suflare (Iov. 10:12).

Mă rog Ție, Doamne, și-mi ești binevoitor (Iov 33:26).

Binecuvântează-mă și înconjoară-mă cu bunăvoința Ta, cum m-ai înconjura 
cu un scut (Psalm 5:12).

Îndurarea Ta este viață (Psalm. 30:5).

Prin bunăvoința Ta, așează-mă pe un munte tare... (Psalm 30:7)

Datorită iubirii Tale vrăjmașul nu mă va birui (Psalm 41:11).

Prin bunăvoința Ta, m-ai scos din captivitate (Psalm 85:1).

Să fie înălțată puterea mea prin bunăvoința Ta (Psalm 89:17).

Este vremea să Te înduri de mine, a venit vremea hotărâtă pentru mine 
(Psalm 102:13).

Te rog din toată inima Mea să ai milă de mine (Psalm 119:58).

Fie bunăvoința Ta ca o ploaie de primăvară (Prov.16:15).
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Lasă bunăvoința Ta peste viața mea precum roua pe iarbă (Prov.19:12).

Prețuiesc iubirea Ta mai mult decât aurul și argintul (Prov. 22:1).

Fă-mi parte de mare har (Luca 1:28).

Arată-mi bunătatea Ta cea minunată (Psalm 17:7).

Adu-Ți aminte, Doamne, de bunătatea și îndurara Ta în viața mea (Psalm 25:6).

Bunătatea Ta este înaintea ochilor mei (Psalm 26:3).

Primesc bunătatea Ta cea scumpă (Psalm 36:7).

Întinde-Ți mai departe bunătatea peste viața mea (Psalm 36:10).

Lasă bunătatea și credincioșia Ta să mă păzească totdeauna (Psalm 40:11).

Dă-mi îndurarea Ta în timpul zilei (Psalm 42:8).

Bunătatea Ta este nemărginită: în îndurarea Ta cea mare, întoarce-Ți 
privirile spre mine (Psalm 69:16).

Înviorează-mă după bunătatea Ta (Psalm 119:88).

Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta (Psalm 119:149).

Tu îmi păstrezi bunătatea Ta (Psalm 31:3).


