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Cuvântul lui Dumnezeu – o putere divină
Textul de bază: Psalmii 1:1-6

Câteva definiţii
Viaţa unui om a lui Dumnezeu o poate vedea fiecare
• Există o viaţă plină de succese şi binecuvântări
• Dar şi o viaţă cu toate slăbiciuniile pământeşti ale unui om
• Cunoaştem Evanghelişti şi propovăduitori ai Cuvântului cu renume mondial,
ca Moowy, Spurgeon, Bill Graham sau Petru Popovici
• Dar şi martori, care au trebuit să lase viaţa lor pentru propovăduirea
Evangheliei, ca prietenul meu Tilman Geske, acum câţi-va ani în Turcia
• Apostolul Pavel descrie slăbiciuniile lui personale astfel
2 Corinteni 12:10

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în
strâmtorări, pentru Cristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.
•
•
•
•
•

A trăi sub Conducerea lui Dumnezeu nu înseamnă o viaţă plină de victorii
În orice caz nu în victorii apreciate de lume
Pentru-că puterea pentru o astfel de victorie nu vine din noi ci dela Dumnezeu
El este Acela care ne înzestrează şi împuterniceşte
Prin legătura noastră cu Tatăl Ceresc putem acumula Puterea Lui Divină

Cuvântul lui Dumnezeu este ca un far pe o stâncă
• El este un punct de orientare pentru deciziile noastre
• Scriitorii Bibliei au subliniat întotdeauna că Cuvântul lui Dumnezeu este
adevărat şi întărit de martori cunoscuţi
• Cuvântul Lui are o putere nemărginită:
Ieremia 23:29

,,Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care
sfărâmă stânca?”
2 Petru 1:16
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•
•
•
•

În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus
Cristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii
cari am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui.
Cuvântul lui Dumnezeu este ca un combustibil
El trebuie depozitat în noi pentru-că numai atunci poate să şi fi solicitat de noi
Un combustibil depozitat fără să fie solicitat şi-a piedut valoarea
Un timbru poştal îşi primeşte abea atunci valoarea când e lipit pe un plic
o Într-un muzeu din Neuenburg în Germania este sub o vitrină specială
o vioara expusă construită de marele Stradivari. Vioara aceasta a
dăruit-o Napoleon Mareşalului său Berthier, acum peste 200 de ani.
Stradivari a construit-o ca să cînte. Dar ea tace. A devenit obiect de
muzeu.
Psalmii 119:103

Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea
în gura mea!
•
•
•
•

Dumnezeu nu ne-a dat Cuvântul Său ca s-o punem în vitrina noastră
Nu cartea sau literele tipărite îşi au valoarea, ci conţinutul ei ca mesaj
Biblia în raft nu este un semn vizibil pentru alţii, că şi trăim după voia Lui
Psalmistului i-a fost dor de Cuvântul lui Dumnezeu
Psalmii 11:131

Deschid gura şi oftez, căci sunt lacom după poruncile Tale.
• Tatăl nostru se bucură, dacă consumăm Cuvântul Său ca hrană zilnică
• Pentru-că atunci poate S-o înmulţească în noi ca Putere divină
• Studiind Cuvântul lui Dumnezeu primim putere pentru deciziile zilnice
1 Tesaloniceni 2:13

Deaceea mulţămim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit
Cuvântul lui Dumnezeu, auzit dela noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul
oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care
lucrează şi în voi cari credeţi.
• Apostolul Pavel avertizează biserica că o să avem de luptat cu forţe care
depăşesc puterea noastră de gândire
2 Corinteni 10:4-5

Căci armele cu cari ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt
puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm
izvodirile minţii şi orice înălţime, cari se ridică împotriva cunoştinţei lui
Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Cristos.
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• Numai Adevărul lui Dumnezeu poate să distrugă atacurile satanei
Efeseni 6:17

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
• Acest Adevăr Dumnezeesc poate dezvolta puterea Lui în noi numai atunci
când admitem ca El să controleze şi gândurile noastre
• Dar atunci şi societatea noastră înconjurătoare trebuie să fie în ordine
Proverbele 22:24-25

Nu te împrieteni cu omul mânios, şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,
ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru
suflet.
• Care sunt unităţiile de măsură în viaţa ta: Televiziunea, ziare şi reviste, jurnale
despre acriţe sau idoli, părerea opiniei publice, internetul şi ofertele lui ?
• Pe cine-l numeşti tu: „prieten”?
1 Corinteni 15.33

Nu vă înşelaţi: ,,Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”.

Oferta lui Dumnezeu e fără plată dar nu e gratuită
• Fiecare: sărac sau bogat, stimat sau urmărit poate veni la El
• Oferta aceasta a oferit Dumnezeu deja poporului Său ales
Isaia 55:1

,,Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi
cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată!
• Totul ce primim dela Dumnezeu e pentru noi fără cost
• Prin Domnul nostru Isus Cristos avem posibilitatea să luăm legătura directă cu
Tatăl nostru Ceresc.
Apocalipsa 22:17

Şi Duhul şi Mireasa zic: ,,Vino!” Şi cine aude, să zică: ,,Vino!” Şi celuice îi
este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!”

Cine vrea să capete viaţa veşnică trebuie să cedeze viaţa veche
• Numai cine cedează viaţa veche, poate trăi sub conducerea lui Dumnezeu
Luca 9:24

Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va
pierde viaţa pentru Mine, o va mântui.
• Şi Cuvântul lui Dumnezeu e fără preţ, dar nu-I gratuit
• Pentru a-L putea practica, trebuie să-L studiezi
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• Adică trebuie să te ocupi de el, te costă timp
• Dacă nu te hrăneşti cu Cuvântul lui Dumnezeu devi o creaţie greşit dezvoltată
• Prea mulţi dintre noi se lasă conduşi de experienţele lor cu Isus dar nu de
Cuvânul Său
• Unori dintre noi ne ajunge odată pe săptămână un servici divin în Biserică
Coloseni 3:16

Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.
Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu
cântări duhovniceşti, căntând lui Dumnezeu cu mulţămire în inima voastră.
• Dumnezeu pretinde dela poporului Său ca lumea înconjurătoare să stie, că vrei
să te ţii de poruncile Dumnezeieşti
Deuteronom 6:8-9

Să le legi (Poruncile lui Dumnezeu) ca un semn de aducere aminte la mâini,
şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe
porţile tale.
• Noi trebuie să ne aprovizionăm cu Cuvântul lui Dumnezeu
• Ca un tanc de benzină, care întotdeauna trebuie din nou umplut
• Dacă nu avem grijă de el, într-o zi v-a fi secat
2 Timotei 3:16-17

Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Recapitulăm în gând:
Există o viaţă plină de succese şi binecuvântări
Dar şi o viaţă cu toate slăbiciuniile pământeşti ale unui om
Prin legătura noastră cu Tatăl Ceresc putem acumula Puterea Lui Divină
Dumnezeu nu ne-a dat Cuvântul Său ca să-l punem în vitrina noastră
Tatăl nostru se bucură, dacă consumăm Cuvântul Său ca hrană zilnică
Totul ce primim dela Dumnezeu e pentru noi fără cost
Prin Domnul nostru Isus Cristos avem posibilitatea să luăm legătură directă cu
Tatăl nostru Ceresc.
• Numai cine cedează viaţa veche, poate trăi sub conducerea lui Dumnezeu
•
•
•
•
•
•
•

Amin
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