Cuvântul lui Dumnezeu are putere
Lecție obiect
Viața lui Moise, volumul II
Text: Evrei 4:12 „Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător…”
Ideea: Cuvântul lui Dumnezeu a lucrat cu putere în trecut și El are putere și astăzi.
De-a lungul timpului, omul a inventat diferite mijloace prin care a reușit să ridice și să
transporte mai multe greutăți, decât ar fi putut el sau animalele pe care le-a îmblânzit, să o facă. Dacă
te uiți la o macara, te gândești că ea are putere să ridice mult mai multe greutăți decât orice om sau
animal. Dacă te uiți la un tir sau la un vapor, îți dai seama că ele au putere să ducă greutăți mult mai
mari decât omul. Puterea pe care omul a reușit să o obțină de la diferitele mașini inventate de el este
foarte mare.
Dar și despre Cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că are putere. În Evrei 4:12 citim așa:
„Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător…” Ce înseamnă că este viu și lucrător? De obicei, despre
oameni spunem că sunt vii și lucrează, nu despre cărți. Însă versetul acesta ne aduce aminte că, ceea ce
este scris în Scriptură, nu este de la oameni, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu, date oamenilor. De aceea,
știm că ele au putere. Cuvintele lui Dumnezeu sunt speciale și, de-a lungul timpului, au lucrat în
diferite feluri. În cele ce urmează vom privi la ce fel de putere are Cuvântul lui Dumnezeu.
1. În primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu are putere să creeze. Întreaga lume, cea văzută și cea
nevăzută, a fost creată prin Cuvântul lui Dumnezeu. (Poți să citești ca exemplu Geneza 1:24)
Dumnezeu a zis și ceea ce El a zis s-a întâmplat. Dacă privim în primul capitol din cartea Geneza vom
înțelege despre Cuvântul lui Dumnezeu că are putere să creeze, adică să aducă în existență lucrurile și
animalele care nu au existat. Cred că fiecăruia dintre noi ne-ar place să avem această putere! Însă, doar
Dumnezeu are puterea aceasta! EL face ca, prin cuvintele Lui, să apară lucruri și ființe din nimic.
Privind natura și tot ceea ce există în jurul tău, mulțumește-I lui Dumnezeu pentru ele!
2. Un alt lucru în care se vede puterea Cuvântului lui Dumnezeu este legat de natura pe care El
a creat-o. Dumnezeu, nu doar a creat natura prin Cuvântul Lui, ci El are și puterea să modifice
fenomenele naturale. Atunci când Domnul Isus era pe mare cu ucenicii Săi, la un moment dat, s-a
pornit un vânt puternic, iar valurile amenințau să înghită corabia. Ucenicii L-au trezit pe Isus care
dormea și El a vorbit vântului și mării. (Citește împreună cu copiii Marcu 4:39.) Cuvintele Lui rostite
s-au transformat în porunci pentru vânt și mare, care au răspuns imediat la porunca Lui. Îți poți
imagina asta?! Să rostești trei cuvinte și, dintr-o dată, vântul să nu mai bată, iar valurile să nu mai
izbească în corabie! Niciun om nu poate face o furtună să se oprească, sau măcar vreun strop de ploaie
să cadă pe pământ. Noi nu avem o astfel de putere, dar Cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, o
are.
3. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să ne îndrepte. (Citim Psalmul 119:9) Versetul acesta
vorbește despre o cărare și se referă chiar la cărarea vieții noastre. Păcatul este cel care murdărește
viața și inima noastră și ne desparte de Dumnezeu pentru totdeauna. Dar Dumnezeu a lăsat o cale de
scăpare pentru noi. Despre această cale de scăpare vorbește Sfânta Scriptură. Astăzi, rareori oamenii
mai aud cuvintele Lui rostite ca și în trecut, dar le găsim scrise în Biblie. Nu există nicio altă carte în
lume care să ne arate cum să ne trăim viața, în așa fel încât să ne îndreptăm în direcția plăcută lui
Dumnezeu. Biblia ne vorbește despre Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ
ca să ne arate cum putem să ne întoarcem de la calea care duce la moarte și să ne îndreptăm pașii
înspre calea care duce la viață. Prin moartea Lui pe cruce El ne-a arătat că este mai puternic decât
păcatul iar, prin învierea Lui, El a demonstrat că este mai puternic și decât moartea. Primind iertarea
Lui, noi suntem scăpați de la calea care duce la moarte, la iad, și primim puterea de a merge pe o cale
nouă. Puterea de a ne îndrepta viața zilnic, o primim prin Cuvântul Lui. Pe măsură ce citim tot mai
mult din Cuvântul Lui, Duhul lui Dumnezeu este cel care ne dă putere să împlinim ceea ce Dumnezeu
dorește. Oare tu cauți să-ți îndrepți viața după Cuvântul Lui? Lucrul acesta nu se poate întâmpla, dacă
Biblia ta stă pe raft toată săptămâna și tu o deschizi doar duminica, când mergi la biserică. Cuvântul lui
Dumnezeu, Biblia, are putere să te îndrepte! Însă, numai dacă vrei, nu o face forțat. Dacă vrei să fii
îndreptat pe calea către cer, citește Biblia și gândește-te la cuvintele Lui, în fiecare zi din viața ta!
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4. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să protejeze. (Citim Evrei 4:12) Versetul acesta ne spune
despre Cuvântul lui Dumnezeu că este ca o sabie și că el judecă gândurile și sentimentele noastre.
Așadar Cuvântul lui Dumnezeu este ca o armă și ca un judecător. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care
ne protejează împotriva atacurilor celui rău și împotriva firii noastre păcătoase. Atunci când ispita vine,
Cuvântul lui Dumnezeu este cel care îți amintește ceea ce dorește Dumnezeu de la tine și te îndeamnă
să respingi ispita. Cel rău întotdeauna încearcă să ne înșele prin tot felul de gânduri sau chiar prin cei
din jurul nostru. Însă, dacă noi avem Cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră, El ne va avertiza de
lucrurile rele care vor să intre în viața noastră. Dacă Pavel ar fi trăit în zilele noastre, poate ar fi
comparat Cuvântul lui Dumnezeu cu un program antivirus. Ce face un antivirus? Protejează
calculatorul împotriva unor programe care, dacă nu ar fi oprite, ți-ar strica calculatorul. Ca să poată
proteja calculatorul tău, antivirusul trebuie să-și facă update-uri, în fiecare zi. Cuvântul lui Dumnezeu
are putere să te protejeze și pe tine! Însă, pentru a te proteja, tu ai nevoie să-ți lași mintea și inima să
fie pătrunse de cuvintele lui Dumnezeu, în fiecare zi.
5. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să vindece. Pentru că și noi suntem creația Lui, Cuvântul
Lui are putere să ne vindece în întregime, atât trupurile, cât și sufletele noastre. Atunci când orbul
Bartimeu a venit la Isus să caute ajutor, Domnul Isus i-a spus următoarele lucruri: „Du-te, credinţa ta
te-a mântuit.” Îndată orbul şi-a căpătat vederea, şi a mers pe drum după Isus.” (Marcu 10:52)
Cuvintele rostite de Domnul Isus s-au transformat în „cea mai rapidă operație pe ochi” care a existat
vreodată. Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, are putere să dea vindecare acolo unde este boală și mântuire
celor care își pun credința în Fiul Său. Și tu ai nevoie de vindecare din orbirea pe care a adus-o păcatul
în viața ta. Ca Bartimeu, vino și tu la Isus, cu credință, și vei vedea și tu puterea Lui în viața ta!
6. La cuvintele rostite de Domnul Isus, morții au înviat. Cuvintele Lui au putere chiar și asupra
morții. În fața mormântului lui Lazăr, Domnul Isus a spus despre Sine că El este învierea și viața.
Auzind aceste cuvinte, niciunul din cei prezenți acolo nu a înțeles ce dorea să spună. Însă, au înțeles
cuvintele Lui, mai apoi, când ele au adus la viață pe Lazăr, care era mort de patru zile. (Citește Ioan
11:25, 43 și 44)
După ce stătuse patru zile în mormânt, trupul mort al lui Lazăr intrase în descompunere. Totuși,
toate procesele de descompunere au fost anulate în câteva secunde, la cuvintele Domnului Isus. Sub
privirile uimite și îngrozite ale celor prezenți, Lazăr a ieșit afară din mormânt, ca și cum ar fi ieșit din
dormitor. Va veni o zi în care vocea Domnului Isus se va auzi din nou peste întregul pământ. În ziua
aceea, toți, cei care sunt ai Lui, vor răspunde la cuvintele Lui de chemare. Nimeni și nimic nu-L va
putea opri, pentru că, într-adevăr, cuvintele Lui au putere.
Oare, în ziua aceea te vei bucura să auzi cuvintele Lui sau vei fi îngrozit? Dacă, acum și aici pe
pământ, nu lași Cuvântul lui Dumnezeu să lucreze cu putere în viața ta, atunci ziua aceea va fi tristă
pentru tine. Însă, astăzi, Domnul Isus încă dorește să aducă iertarea Lui în inima ta, dacă vrei și tu, cu
adevărat. Atunci, puterea Lui va schimba și viața ta, pentru totdeauna.
Ca să înțelegem ce ne spune Dumnezeu în Cuvântul Lui, avem nevoie și noi de cuvinte.
Dumnezeu a lăsat în viața noastră, a oamenilor, puterea de a rosti cuvinte și de a le înțelege
semnificația. Nu există alte ființe, pe pământul creat de El, care să aibă această putere. Și, pentru că noi
suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și cuvintele noastre au putere. În Proverbe
18:21 citim așa: „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii.” Așadar, prin cuvintele noastre, noi putem
răspândi fie viața, fie moartea, în jurul nostru. Poate te gândești că nu ai văzut pe niciunul dintre
colegii tăi care să fii căzut la podea, atunci când i-ai spus un cuvânt jignitor. Domnul Isus însă, ne-a
avertizat legat de lucrul acesta. (Matei 5:22) Atunci când spui prostule sau nebunule, tu produci o rană
în sufletul celuilalt. Știi tu că această rană ajunge și în sufletul lui Dumnezeu? Oare cum? Dumnezeu
Și-a pus chipul în fiecare om de pe pământ. De aceea, orice cuvânt batjocoritor spus unui om este o
jignire la adresa lui Dumnezeu. Acesta este păcatul: jignire la adresa lui Dumnezeu! Păcatul duce la
moarte, la despărțire pentru totdeauna de Cel care ne-a creat și pe care L-am jignit și nu L-am ascultat.
Ai grijă ce faci cu cuvintele tale! Folosește-ți cuvintele pentru a-i onora pe cei din jurul tău!
Astfel Îl vei onora și pe Dumnezeu. Atunci, cuvintele tale vor avea putere, dând viață în jurul tău.
Folosește-ți cuvintele și puterea lor, așa cum a intenționat Dumnezeu, când ți le-a dat în dar!
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