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Introducere 

În această sesiune de învățătură vom discuta despre încă 2 element care fac parte din moștenirea noii creații: 
9. Prosperitate divină și succes 
10. Libertate de sub blesteme generaționale. 
 
9. Prosperitate divină și succes 

 Prosperitatea este gratuită și pe deplin inclusă în Evanghelie, și în jertfa lui Isus, alături de iertarea 
păcatelor, justificare, și sfințire. Voia perfectă a lui Dumnezeu pentru noua creație este ca ea să prospere în 
toate aspectele vieții (căsătorie, finanțe, servici, afaceri, copii, educație, slujire, relații, etc.) și să îndure cu 
bucurie NUMAI suferința provocată de persecuție pentru numele lui Isus. 

 Contextul pasajului de mai sus este despre lucruri materiale și despre bani. Așa că noua creație a fost 
îmbogățită din punct de vedere financiar. 

 Voia lui Dumnezeu pentru credincioși este ca ei să aibă TOATĂ suficiența în TOATE lucrurile în TOT timpul, 
pentru ca ei să poată face cât mai multe fapte bune din abundența lor. 

 Mulți creștini de astăzi și comentatori ai Bibliei afirmă faptul că în Noul Testament binecuvântările 
creștinilor sunt toate numai “spirituale” și nu fizice sau palpabile (tangibile). Pentru ei, cuvântul “spiritual” 
este asociat cu ceva simbolic, metaforic, necunoscut sau misterios. 

 Ei susțin că numai în Vechiul Testament, binecuvântările poporului Israel erau de natură fizică: recolte 
bogate în agricultură, turme de oi și cămile, slujitori, fertilitate în naștere de copii, și sănătate. Însă, 
binecuvântările bisericii sunt numai spirituale. Ați auzit vreodată idea aceasta? 

 Oamenii în general au această idee că “SPIRITUAL” înseamnă ireal, mistic, nevăzut, intangibil, invizibil, fără 
sunet.  

 Cuvântul grecesc folosit pentru “SPIRITUAL” în Efeseni 1:3 este gr. Pneumatikos, unde Pneuma înseamnă 
“duh/spirit”, iar tikos înseamnă “aparține, provine din”. În acest verset, fraza “bincuvântare spirituală” 
înseamnă că acea binecuvântare vine de la Duhul Sfânt, își are originea în tărâmul spiritual, este creată de 

9 Voi cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos, Care, deşi a fost bogat, de dragul vostru a devenit sărac, 
pentru ca voi să vă îmbogăţiţi prin sărăcia Lui. 

2 Corinteni 8:9 (NTLR) 

8 Dumnezeu poate să vă dea din abundenţă orice dar, pentru ca, având întotdeauna lucrurile de care aveţi 
nevoie, să faceţi cât mai multe fapte bune. 

2 Corinteni 9:8 (NTLR) 

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de 
binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! 

Efeseni 1:3 (NTLR) 
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tărâmul spiritual.  
 Binecuvântările spirituale sunt bincuvântări cu proprietăți și caracteristici divine, aparținând lumii 

spirituale. Când tu ai o bincuvântare spirituală de sănătate (un Pneumatikos de sănătate), acea 
binecuvântare nu depinde de banda de alergare, sau de cât de puțin mănânci, sau de cât de sănătos 
mănânci. Ea depinde numai de Duhul lui Dumnezeu, și este realizată prin Duhul lui Dumnezeu. Acest tip de 
binecuvântare nu este supusă legilor naturale pământești. 

 Când tu ai o binecuvântare spirituală de bunăstare financiară, ea nu depinde de cât de mult ai studiat, sau 
de ce profesie ai, sau de cât de inteligent ești. Când bunăstarea ta vine din lumea spirituală, ea nu este 
afectată de legile naturale. De fapt, tot ce vine de la Dumnezeu este etern în natură, așa că sănătatea și 
bunăstarea sunt eterne și ele. 

 În tărâmul invizibil al locurilor cerești de peste tot în jurul nostru, creștinii sunt deja binecuvântați cu orice 
fel de bincuvântare posibilă care vine de la Duhul lui Dumnezeu. Lumea poate doar spera la mai bine. 
Oamenii trebuie să muncească din greu, să transpire, pentru a obține orice, și chiar și atunci când reușesc 
să obțină ceea ce își doresc (o promovare, o mărire de salariu, o anumită poziție, o mașină, sau o casă), ei 
trebuie să continue să muncească la fel de greu pentru a păstra și menține ceea ce au obținut. Însă când 
vine vorba de binecuvântările spirituale, Dumnezeu le dă și tot El le menține. Acestea sunt VEȘTI BUNE!!! 

 Ce sunt aceste cântece duhovnicești sau spirituale? Sunt ele nevăzute, ireale, imateriale, fără sunet, sau 
nepalpabile? Nu, ci ele sunt cântece care vin prin Duhul Sfânt, sau de la Duhul Sfânt – cântece în limbi. În 
acest context este folosit același cuvânt grecesc Pneumatikos. 

 Un alt argument care sprijină această idee este că tot ceea ce vedem și simțim în această lume vine de la 
Dumnezeu, din tărâmul spiritual. Din nimic, Dumnezeu a creat lumea fizică, care nu este mai reală decât 
cea spirituală. 

 În acest context, Biblia vorbește despre trupul lui Isus când a fost înviat din morți. A fost semănat într-un 
trup fizic pământesc și natural, și a fost înviat într-un trup spiritual. Aici vorbește și despre trupurile noastra 
glorificate pe care le vom avea la a doua venire a lui Isus. Noi vom primi un trup de glorie, un trup spiritual. 
Din nou, aici este folosit tot cuvântul grecesc Pneumatikos. 

 Haideți să analizăm trupul spiritual al lui Isus dupa înviere. În 1 Corinteni 15:45, Biblia spune că Isus 
(ultimul Adam) a devenit un spirit dătător de viață. A umblat El oare ca o fantomă după înviere și nimeni 
nu L-a putut vedea? Nu, ci după înviere, Isus i-a zis Tomei să-și pună mâinile pe rănile Lui, ca să vadă că El 
nu era doar un Duh fără carne și oase. Totuși, trupul Lui era un trup spiritual, duhovnicesc. Apoi, mai târziu 
El a mâncat împreună cu ucenicii, a stat cu ei încă 40 de zile, și i-a învățat (le-a vorbit) despre Îmărăția lui 
Dumnezeu. 

 Toate aceste exemple distrug idea că o binecuvântare spiritual nu este palpabilă sau reală. Trupul lui Isus 
după înviere a fost real, dar nu era supus legilor naturale. El putea dispărea și putea trece prin ziduri. Noi 
toți vom avea astfel de trupuri spiritual care nu vor muri niciodată, și care nu sunt supuse deloc bolii și 
corupției deloc. Și chiar trupurile muritoare pe care le avem acum sunt supuse Duhului lui Dumnezeu, și 

19 Vorbiţi între voi cu psalmi, imnuri şi cântece duhovniceşti, cântând şi lăudându-L pe Domnul în inima 
voastră. 

Efeseni 5:19 (NTLR) 

44 Este semănat trup firesc şi este înviat trup duhovnicesc. Dacă există un trup firesc, există şi unul 
duhovnicesc. 

1 Corinteni 15:44 (NTLR) 
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prin puterea Duhul Sfânt pot dispărea, pot fi teleportate, pot trece prin ziduri și prin foc (ex. Filip pe 
drumul spre Gaza – Faptele Apostolilor 8:39, cei trei tineri din Vechiul Testament care au mers nevătămați 
prin cuptorul aprins). 

 Toate binecuvântările duhovnicești sunt incluse în viața veșnică despre care am vorbit deja, și care la 
rândul ei este inclusă în natura noului duh renăscut al creștinului. Toate fațetele vieții veșnice sunt de fapt 
descrierile tuturor binecuvântărilor duhovnicești, care doar trebuie să fie exersate și manifestate de către 
noi din tărâmul spiritual în lumea naturală prin credință. 

 În concluzie, în locurile cerești unde noi creștinii avem aceeași autoritate și putere ca și Cristos, noi avem 
de asemenea la dispoziția noastră, deja acordate de Dumnezeu, orice fel de binecuvântare spirituală 
posibilă, care include toate binecuvântările de natură fizică de asemenea. Acesta este un lucru mult mai 
bun decât ce a avut poporul Israel, unde binecuvântările lor erau bazate pe și depindeau de supunerea lor 
față de Lege. Binecuvântările noastre sunt bazate pe supunerea și sacrificiul lui Isus. În alte cuvinte, 
binecuvântările noastre sunt sigure, garantate, eterne, și necondiționate. 

 Aici sunt alte câteva referințe din Scriptură care sprijină prosperitatea biblică: Genesa 13:2; 17:6; 26:12-14; 
30:43; 39:2-3; Deuteronom 8:9, 11-14, 18; 28:8; Psalmul 1:3; 112:3; Proverbe 8:18; 10:16, 22; 15:6; Filipeni 
4:11; 3 Ioan 1:2. 

 
10.  Libertate de sub blesteme generaționale 

 Versetul 2 de mai sus ne arată că această idee precum că blestemele generaționale și păcatul ar fi cauza 
bolilor, era o idee prevalentă în timpul lui Isus. În mod evident, ucenicii credeau că atunci când se întâmpla 
așa ceva, trebuia să fi fost din cauza vreunui păcat săvârșit fie de persoana în cauză sau de părinții 
acestuia/acesteia. Așa că părinții putea transmite păcatul lor la copii. Acest lucru este menționat în câteva 
locuri în Vechiul Testament (Exodul 20:5; 34:6-7; Numeri 14:18; Deuteronom 5:9). 

 Părinții mănâncă struguri acri, iar copii culeg consecințele. Dumnezeu poruncește ca acest proverb să nu 
mai fie folosit în Israel. Fiecare va plăti pentru propriile păcate doar și nu și pentru păcatele și blestemele 
părinților lor. 

1 În timp ce trecea, Isus a văzut un orb din naştere.  
2 Ucenicii Lui L-au întrebat: – Rabbi, cine a păcătuit de s-a născut orb: el sau părinţii lui? 

Ioan 9:1-2 (NTLR) 

1 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:  
2 „De ce continuaţi să folosiţi această zicală în ţara lui Israel, şi anume: 
«Părinţii au mâncat struguri acri, 
    şi copiilor li s-au strepezit dinţii»? 
3 Viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn, că nu veţi mai folosi această zicală în Israel!  
4 Iată că toate sufletele sunt ale Mele. Atât sufletul tatălui, cât şi sufletul fiului sunt ale Mele. Sufletul care 
păcătuieşte, acela va muri! 

Ezechiel 18:1-4 (NTLR) 

20 Sufletul care păcătuieşte, acela va muri! Fiul nu va fi responsabil de nelegiuirea tatălui şi nici tatăl de 
nelegiuirea fiului. După cum dreptatea celui drept îi va fi de folos doar lui, tot aşa răutatea celui rău se va 
răsfrânge doar asupra lui. 

Ezechiel 18:20 (NTLR) 
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 ”În acele zile” se referă la zilele noului legământ când acel proverb și zicală nu vor mai fi valabile. 
 Despre cine vorbește Dumnezeu în v33? Despre credincioși în Cristos care sunt în noul legământ, și care au 

devenit poporul Lui (1 Petru 2:9). 

 Toate lucrurile sunt noi. Lucrurile vechi au trecut. Blestemele generaționale s-au dus.  
 
Versete de memorat 

 
 
Dacă aveți orice fel de întrebare din Biblie sau din această sesiune de învățătură, sau dacă vă confruntați cu o 
problemă personală (în finanțe, în familie, cu copiii, cu dependențe, sau cu o boală în trupul dvs., etc.) pentru 
care aveți nevoie de rugăciune, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adresa de email 
contact@eduardserediuc.org sau direct de pe website de la secțiunea de contact, formularul “Întrebări 
generale”. Soția mea și cu mine ne vom face timp să vă răspundem și să ne rugăm pentru dvs. Dumnezeu să vă 
binecuvinteze! 
 

8 Dumnezeu poate să vă dea din abundenţă orice dar, pentru ca, având întotdeauna lucrurile de care aveţi 
nevoie, să faceţi cât mai multe fapte bune. 

2 Corinteni 9:8 (NTLR) 

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de 
binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! 

Efeseni 1:3 (NTLR) 

29 În zilele acelea nu se va mai zice: «Părinţii au mâncat struguri acri şi copiilor li s-au strepezit dinţii», 
30 ci fiecare va muri pentru propria lui nelegiuire. Fiecărui om care va mânca struguri acri i se vor strepezi 
dinţii.“ 
31 „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu Casa lui Israel şi cu Casa lui Iuda un nou legământ, 
32 nu ca legământul pe care l-am încheiat cu strămoşii lor, în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din ţara 
Egiptului, legământ pe care l-au rupt, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. 
33 Ci acesta este legământul pe care-l voi încheia cu Casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune 
Legea Mea înăuntrul lor şi o voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. 
34 Şi nici unul nu va mai învăţa pe semenul sau pe fratele său, zicând: «Cunoaşte-L pe Domnul!», pentru că toţi 
Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta fărădelegea şi nu-Mi voi 
mai aduce aminte de păcatul lor.“ 

Ieremia 31:29-34 (NTLR) 

17 Astfel, dacă cineva este în Cristos, este o nouă creaţie. Cele vechi s-au dus; iată, toate au devenit noi! 

2 Corinteni 5:17 (NTLR) 
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