
binecuvîntare

Matei 14:19-21
19. Apoi a poruncit noroadelor să şadă pe iarbă, a luat cele cinci pîni şi cei doi peşti, 
Şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvîntat, a frînt pînile şi le-a dat ucenicilor, iar ei le-
au împărţit noroadelor.
20. Toţi au mîncat şi s’au săturat; şi s’au ridicat douăsprezece coşuri pline cu 
rămăşiţele de fărămituri.
21. Ceice mîncaseră, erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.

Matei 21:9 
9. Noroadele cari mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana
Fiul lui David! Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile
prea înalte!”

Matei 25:34 
34. Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: ,Veniţi binecuvîntaţii Tatălui 
Meu de moşteniţi Împărăţia, care v'a fost pregătită dela întemeierea lumii.
35. Căci am fost flămînd, şi Mi-aţi dat de mîncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de 
băut; am fost străin, şi M'aţi primit;
36. am fost gol, şi M'aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în
temniţă, şi aţi venit pe la Mine.`

Matei 26:26 
26. Pe cînd mîncau ei, Isus a luat o pîne; şi după ce a binecuvîntat, a frînt-o, şi a dat-o
ucenicilor, zicînd: „Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu.”
27. Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicînd: „Beţi
toţi din el;

Luca 1:68
68. „Binecuvîntat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentrucă a cercetat şi a 
răscumpărat pe poporul Său.

Romani 9:4-5 
4. Ei sînt Israeliţi, au înfierea, slava, legămintele, darea Legii, slujba dumnezeiască, 
făgăduinţele,
5. patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai pe sus de toate 
lucrurile, Dumnezeu binecuvîntat în veci. Amin!



Romani 15:26 
26. Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strîngere de ajutoare 
pentru săracii dintre sfinţii, cari sînt în Ierusalim.
27. negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentrucă, dacă 
Neamurile au avut parte de binecuvîntările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i 
ajute şi ele cu bunurile lor pămînteşti.

Romani 15:29
29. Ştiu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvîntare dela Hristos.

1.Corinteni 10:16 
16. Paharul binecuvîntat, pe care-l binecuvîntăm, nu este el împărtăşirea cu sîngele 
lui Hristos? Pînea, pe care o frîngem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos?

2. Corinteni 1:3 
3. Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele 
îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mîngîieri,

Galateni 3:14 
14. pentruca binecuvîntarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus,
aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.

Efeseni 1:3

3. Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a 
binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.

Evrei 6:7

7. Cînd un pămînt este adăpat de ploaia care cade adesea pe el, şi rodeşte o iarbă 
folositoare celor pentru cari este lucrat, capătă binecuvîntare dela Dumnezeu.


