
Binecuvântare sau

Blestem?

O alegere între viaţă şi moarte
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Blestemul –Leviticul 26

Când vine Blestemului? v 14-15

1. Neascultare.

2. Neîmplinirea poruncilor.

3. Nesocotirea legilor Lui Dumnezeu.

4. Revoltă şi ură faţă de orânduirile Domnului.

14. Dar dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi toate aceste 

porunci,15. dacă nesocotiţi legile Mele, şi dacă sufletul vostru 

urăşte rânduielile Mele, aşa încât să nu împliniţi toate poruncile 

Mele şi să rupeţi legământul Meu,
2



Blestemul –Leviticul 26

Intensificarea Blestemului de 7 ori v 16-38

 v 18. Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta, vă voi pedepsi de şapte ori 

mai mult pentru păcatele voastre.

 v 21. Dacă şi după aceasta vă veţi împotrivi, şi nu veţi voi să Mă ascultaţi, vă voi 

lovi de şapt ori mai mult pentru păcatele voastre.                                         

 v 24. Mă voi împotrivi şi Eu vouă, şi vă voi lovi de şapte ori mai mult pentru 

păcatele voastre.

 v 28. Mă voi împotrivi şi Eu vouă cu mânie, şi vă voi pedepsi de şapte ori mai 

mult pentru păcatele voastre.
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Blestemul –Leviticul 26

Neascultare
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Blestemul –Leviticul 26

Conţinutul Blestemului ori v 16-38

Groază

Robie

Subjugare

Pierderea copiilor

Teamă

Deprimare

Ură

Război

Foamete

Oboseala

Lipsa de rod

Ciuma

Lipsa de pâine

Nesăturare

Friguri

Moarte
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Blestem pentru cei ce rup 

legământul Deuteronom 29:18-20
 18 Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici 

seminţie, a căror inimă să se abată azi de la Domnul 

Dumnezeul nostru ca să se ducă să slujească dumnezeilor 

neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nici o rădăcină care să 

aducă otravă şi pelin.19 Nimeni, după ce a auzit cuvintele 

legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în 

inima lui şi să zică: „Voi avea pacea, chiar dacă aş urma după 

pornirile inimii mele şi chiar dacă aş adăuga beţia la sete.”20 Pe 

acela Domnul nu-l va ierta. Ci atunci, mânia şi gelozia Domnului 

se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise 

în cartea aceasta vor veni peste el, şi Domnul îi va şterge 

numele de sub ceruri.21 Domnul îl va despărţi, spre pieirea lui, 

din toate seminţiile lui Israel şi-i va face după toate blestemele 

legământului scris în această carte a Legii.
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Blestem pentru cei ce nu aduc 

zeciuiala la casa Domnului.
 8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum 

Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-

am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de 

mâncare.9 Sunteţi blestemaţi câtă vreme 

căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în 

întregime!10 Aduceţi însă la casa vistieriei 

toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; 

puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul 

oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide 

zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste 

voi belşug de binecuvântare.
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Blestem peste cei ce nu-l păstrează pe 

Dumnezeu în inima lor Romani 1:28-31

 28 Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în 

cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor 

blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.29 Astfel, 

au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de 

viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de 

ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri 

răutăcioase; sunt şoptitori,30 bârfitori, urâtori de 

Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori 

de rele, neascultători de părinţi,31 fără pricepere, 

călcători de cuvânt, fără dragoste firească, 

neînduplecaţi, fără milă.
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Blestem pentru cei cei se bizuie pe 

faptele LEGII! Galateni 3:10

10 Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele 

Legii sunt sub blestem; pentru că este 

scris: „Blestemat este oricine nu stăruie 

în toate lucrurile scrise în cartea Legii, 

ca să le facă.”
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Lipsa de rod bun aduce Blestem

Evrei 6:7-8

 7 Când un pământ este adăpat de ploaia care 

cade adesea pe el şi rodeşte o iarbă 

folositoare celor pentru care este lucrat, 

capătă binecuvântare de la Dumnezeu.

8 Dar, dacă aduce spini şi mărăcini, este 

lepădat şi aproape să fie blestemat şi 

sfârşeşte prin a i se pune foc.
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Biblia - o carte a Binecuvîntării

Blestemul apare de 181 cărți

Binecuvântarea apare de 

372 cărți
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Binecuvântarea Lui Dumnezeu!

Galateni 3:13

 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, 

făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este 

scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe 

lemn” 
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Binecuvântarea este condiționată 

de ascultarea noastră!

Ieremia 17:7 

 Binecuvântat să fie omul care se încrede în 

Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!

Galateni 3:9

 Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt 

binecuvântaţi împreună cu Avraam cel 

credincios.
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Binecuvântarea Leviticul 26:1-3 

Binecuvântarea Lui Dumnezeu - cu sau fără 

condiție?

1. Ferirea de idolatrie
1. Să nu vă faceţi idoli, să nu vă ridicaţi nici chip cioplit, nici stâlp de aducere 

aminte; să nu puneţi în ţara voastră nici o piatră împodobită cu chipuri, ca să vă 

închinaţi înaintea ei; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

2. Păzirea poruncilor Lui.
1. Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini,
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Binecuvântarea –Leviticul 26

Conţinutul Binecuvîntări:

1. Belşug de hrană
 v 4. vă voi trimite ploi la vreme, pământul îşi va da roadele, şi pomii de pe câmp îşi vor da roadele.

 v 5. Abia veţi treiera grâul, şi veţi începe culesul viei, şi culesul viei va ţine până la semănătură; veţi 

avea pâine din belşug, veţi mânca şi vă veţi sătura şi veţi locui fără frică în ţara voastră.

2. Pace în ţară şi biruinţă asupra duşmanilor.
 6. Voi da pace în ţară, şi nimeni nu vă va tulbura somnul; voi face să piară din ţară fiarele sălbatice, şi 

sabia nu va trece prin ţara voastră. 7. Veţi urmări pe vrăjmaşii voştri, şi ei vor cădea ucişi de sabie 

înaintea voastră.  8. Cinci din voi vor urmări o sută, şi o sută din voi vor urmări zece mii, şi vrăjmaşii 

voştri vor cădea ucişi de sabie înaintea voastră.

3. Prezenţa lui Dumnezeu în viaţa lor.
 9. Eu Mă voi întoarce spre voi, vă voi face să creşteţi, vă voi înmulţi, şi Îmi voi ţine legământul Meu cu 

voi. 10. Veţi mânca din roadele cele vechi, şi veţi scoate afară pe cele vechi, ca să faceţi loc celor noi. 

11. Îmi voi aşeza locaşul Meu în mijlocul vostru, şi sufletul Meu nu vă va urî. 12. Voi umbla în 

mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru, şi voi veţi fi poporul Meu. 13. Eu sunt Domnul, 

Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului, care v-am scos din robie; Eu am rupt legăturile 

jugului vostru, şi v-am făcut să mergeţi cu capul ridicat.
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Cum e viața ta? Și cum vrei să fie?

Sub Blestem?

Sub Binecuvântare?
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