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Cuvintele

Cuvdntul lui Dumnezeu care se na$te ln inima ta, apoi

este alcdtuit de limbd qi rostit de gura ta, devine o forld'
spirituald care elibereazd for\a lui Dumnezeu tn tine.

De aceea spunea Pavel ,rPot totul in Hristos, care

mi intiregte" (Filipeni,4:13), Inima ;i spiritul lui primiserd

Cuvdntul lui Dumnezez. Nu insugirile lui Pavel l-au fdcut

s6 rosteasc6 aceste cuvinte, ci insuqirea pe care a creat-o

Dumnezeu in el prin Cuvdnt, qi astfel, din prea plinul inimii
sale a vorbit gura lui.

Cei care spun cd. pot ;i cei care spun cd nu pot au tn

egald mdsurd dreptate. Cuvintele sunt cel mai puternic lucru

din univers. Citim in Ioan 1:1, ,rla inceput a fost Cuvintul,
gi Cuv6ntul era cu Durnnezeu gi Cuvdntul era Dum{rezeu.o'

Trebuie s[ inv6fdm sb ne folosim cuvintele mai eficient.

Cuvintele pe care le roste;ti, fie te elibereazd, fie te tnldnluie.

tn zilele noastre mulli cre;tini sunt incdtuqafi de propriile

lor cuvinte. Prin rugdciunea propriei lor guri sunt puqi in
situalia de a nu putea primi de la Dumnezeu. Tofi am fdcut

asta la un moment dat. Ne-am folosit de limba noastrd spre

a rosti cuvintele care s[ ne infrAng[. Chiar am cerut opusul

cuvAntului lui Dumnezeu. Am cerut tnfrAngerea ;i am
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primit-o. Am cerut probleme ;i ele s-aufdcut mai mari. Tot
ceea ce cerem ne vine dupd cum ne-am rugat. in Marcu
1l:24 Scriptura spune: ,rDe aceea vi spun ci orice lucru
vefi cere, cAnd vd rugafi, SA Cnnnn[I cd l-afi;i primit
gi-l vefi ayea." Isus a enunlat un ma.re adev[r despre legile
spirituale. Cuvdntul lui Dumnezeu este lege spirituald.
Funclioneazd" tot atAt de sigur ca orice alt[ lege a naturii.

Am invdfat cum sd lucrim cu legile naturii. Avind de

a face cu legea natural[ care guverneazd. electricitatea, am

inv[fat cd, dacd, lucrbm cu acea lege supunAndu-ne ei qi

aplicdnd-o, forla electricd va lucra pentru noi. Dar dacd noi
viol5m incontinuu legea care guverneazd sau controleaz[
electricitatea, vom da de un mare necaz. Atdta timp cdt '

aplic[m principiile ce guverneazdfoft,ele electrice, vom avea

energia care ne d[ lumin[, ne inc[lzeqte locuinfele, ne gdteqte

mAncarea gi ne spald hainele; ;i totuqi nu ne rdnegte cu

nimic. Este foarte folositoare gi lipsitd de pericole atdta

timp cAt noi ?nfelegem qi aplicdm legea prin care aceastX

forld este controlatd. Totuqi, aceeagi for,td poate arde, ucide.
gi distruge, dacd legea care guverneazk electricitatea nu
este corect aplicat[.

Tot ast'el sunt ;i cuvintele care tyi ies din gurd. EIe
vor lucra tn favoarea ta pefitru a te duce departe tn viayd,

DACA le controlezi gi le faci sd se supun[ legii spirituale,
cale este CUVANTUL LUI DUMNEZEU. Cuvintele
guvernate de legea spiritului devin legi spirituale folositoare

[ie. Cuvintele nefolositoare lucreazd tmpotriva ta.

LUMEA SPIRITELOR ESTE CONTROLATA NN
CUVANTUL LUI DUMNEZEU.

10 t1

CUVINT'EI,I'

LUMEA NATURALA TREBUIE SI FIE
CONTROLATA ON OMUL CARE VORBESTE CUVINTELE

LUI DUMNEZEU.

ROSTIREA CUVANTULUI LU DTJMNEZEU ESTE

PUTERE CREATOARE.

De aceea chiar qi cuvintele ruglciunilor noastre

trebuiesc alese cu grijX qi rostite cum trebuie. Noi ne-am

rugat adesea, ,,Doamne, m-am rugat qi nu mi s-a indeplinit

dorinfa. Diavolul m-a invins." Dar Scriptura a spus, ,,De

aceea vI spun c5 orice lucru vefi cere, cAnd vd ruga1i, SA

CREDETI cd I-ali qi primit qi-l veli avea." Nu infrdngere

este ceea ce igi doregti, a;adar nLt o cere ;i nici mdcar nu

o pomeni. Vezi cum alegerea greqitd a cuvintelor poate

face ca insiqi rugdciunile s6 lucreze impotriva ta. Te-ai

rugat, ,,Doamne am aceastd problem[ qi se inr[ut[!eqte."

Acum haidefi sd compar[m aceast[ rugdciune cu

Cuvdntul lui Dumnezeu. Mai intdi, te-ai rugat pentru o

problem[ gi nu pentru o tezolvare. Scriptura a spus sd ceri

lucrurile pe care le doreqti. Tu doreqti un rdspuns. ln a1

doilea rAnd, tu ai exprimat credinfa in puterea duqmanului.

Pentru a face lucrurile inc[ qi mai rele, ai rostit cuvintele

diavolului afunci cdnd ai spus cd rugdciunea nu are efect qi

cX lucrurile se inrdutdfesc. Tu te c6l6uzeqti dupd ceea ce

vezi, nLt dup1 credinld.. Ai negat puterea CuvAntului lui
Dumnezeu gi ai fdcut-o pentru cd.li-alipsit cunoagterea. in
Osea 4:6 Dumnezeu a spus: ,rPoporul meu piere din lipsi
de cunogtinfi...." Lipsa cunoagterii a dus la distrugerea

oamenilor gi la pierderea inutil5 a multor viefi.
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in urmh cu cdliva ani am ajuns la locul unui accident.

O maqin[ scdpase de sub control qi intrase intr-un stAlp de

inalt[ tensiune, retezdndu-l. Firul de inaltd tensiune atdrna

la aproximativ trei picioare deasupra solului. Mulli oameni

se opriser5 gi iegiser[ afarb din magini. Stlteau acolo, la nu

mai pufin de trei picioare distanlS de cablul acela, gAndindu-se

cd era izolat, sau c[ tensiunea electricd fusese intrerupt5.

Dar aceasta nu era adevdrat; cablul era cdt se poate de

,,viu" qi transmitea o inc[rcdturb de peste 17 000 de volfi.

Eu priveam din maqin[, de la o distan![ nepericuloas[, cum

brancardierii duceau pe o targ[ o femeie peste postament.

in timp ce se tArau pe sub cablul de inalt[ tensiune unul din

ei s-a apropiatprea mult gi un arc electric a cobordt asupra .

corpului s[u asemeni unui trdznet Omul a murit instantaneu ,

;i celdlalt brancardier a suferit rlni grave.

Omul incdlcase legea naturald care guverneazd

electricitatea. Fdrd, indoiald c[ a f5cut-o din ignorantd, dar

asta i-a fost fatal totusi.

Lipsa 
"unougt"rii 

nu a oprit forla elect rica. Ea a

continuat s[ acfioneze; eraaceeagi fo45 care ii gltise omului

mAncarea, ii inc[lzise casa qi ii spilase hainele. Ea fusese

fdcut[ pentru a-i face viala mai p15cut5. Scopul special

pentru existenla ei era sd-i acopere nevoile, dar atunci cAnd

el a inc[lcat legea care controla aceast[ for![, ea l-a distrus.

LEGEA SPIRITUALA EXISTA SPRE BINELE TAU.

Ea exist[ pentru a crea lucrurile pe care le doregti gi de care

ai nevoie. Dar, a vorbi qi a cere contrar Cuvdntului lui
Dumnezeu (legii spirituale) este tot atdt de d[unltor ca gi

incdlcarea legii electricitSfii. Noi ne-am rugat in toate

12 I3

CUVINTELE

modurile posibile, qi niciunul din ele inv5lat de Biblie. Noi
ne-am rugat lui Isus gi acesta nu este tocmai modul ortodox

de a o face. Cuvintele sunt importante. incepeli acum sd

deveni1i CON$TIENTI de cuvinte. Cuvintele sunt mici

seminle care zdmislesc dupd CuvAnnl lui Dumnezeu.

Fiecare CuvAnt al lui Dumnezeu rode;te dupd cum ti este

.felul. ,rOrnul bun scoate lucruri bune din vistieria bund

a inimii lui; dar omul rdu scoate lucruri rele din vistieria
rea a inimii lui." (Matei, 12:35)

Isus a rp.rs, ,ritt ziua aceea nu m5 ve,ti mai intreba
de nimic. Adevirat, adevirat vi spun cd, orice vefi cere

de la Tatdl in numele Meu, vi va da. PAni acum nu afi
cerut nimic in numele Meu: cere,ti ;i vi se va da, pentru
ca bucuria voastrd si fie deplin5." (Ioan, 16:23, 24)

RUGACIUNEA ESTE DREPTUL VOSTRU DE A
FOLOV CUVINTE PLINE DE CREDINTA PRIN CARE

DUMNEZEU VA VENI SA ACTIONEZE fw tOCUt
VOSTRU, sau pentru altcineva, pentru ca BUCURIA

VOASTRA SA Trc DEPLINA.

Cuvbntul divin care sd.ld;luie;te ?n voi face ca sd. existe

c:redinfd tn cuvintele voastre. ,rDacil rimdnefi in Mine, 9i
dacd rimAn in voi cuvintele Mele, cere,ti orice, gi vi se

va da. DacI aducefi multX roadi, prin aceasta Tatil
meu va fi prosldvit; qi voi vefi li astfel ucenicii Mei."
([oan, 15:7, 8). Observafi c[ gi Tat6l este prosl5vit arunci

cdnd voi primili rdspuns la rugdciunile voastre qi v[ sunt

szrtisfdcute nevoile. Versetul 11 spune: ,rV-am spus aceste

lucruri pentru ca bucuria Mea sd rdmAni in voi, ;i
bucuria voastri sd fie deplind." Bucuria voastr[ poate fi
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deplin[ dac5 Cuvdntul lui Marcu rdmAne in voi: ,,...at1!nci
cAnd cerefi, CREDETI... "

CREDINTA VA FACE CA RTJGACIUNEA SA ONI
ROADE.

RUGACIUNEA NU VA DA ROADE DACA E LIPSITA
DE CREDTNTA. CREDTNTA ACTTONEAZA CnUn ;t
FARA RUGACIUNE. Rug[ciunea este unul din mijloacele
de a elibera credinfa, aga incdt dacd noi ne vom pune la
unison cu Cuvdntul lui Dumnezeu qi ne vom l[sa liberd
credinfa cAnd ne rug[m, vom vedea cum puterea lui
Dumnezeu devine vie qi prezentd in viefile noastre.

CuvAnrul lui Dumnezeu este tot affit de puternic ?n.

zilele noastre ca ;i tn zilele cAnd El l-a rostit. Nicio f[rAm['
de putere nu s-a pierdut din CuvAntul lui Dumnezeu. Puterea

creatoare a lui Dumnezeu este tot atdt de prezentd in cuvdntul

sdu ca la inceputul timpurilor, cAnd El a spus ,,S[ fie lumin6"
gi s-a f6cut lumin[.

Acesta e lucrul pe care vreau s[-l infelegefi. PUTETI
ROSTI CUVINTE DUPA MODELUL CUVANTULUI LUI
DUMNEZEU $I ELE VOR LUCRA PENTRU VOI. Dar, ele

trebuiesc alcdtuite in spiritul vostru. Ele trebuie sd devind

o parte a voastr6. Ele trebuie sd sdld;luiascd tn voi tn
permanenld.

CUVINTELE DE INCNPUT

in Geneza 1, se spune: ,rDumnezeu a creat cerul gi

pimAntul..." De ce anume s-a folosit El pentru a crea

cerul ;i plmAntul?
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in epistoia lui Pavel cdtre Evrei 11:3 se spune: ,rPrin
credinfd pricepem ci lumea a lbst ldcutd prin Cuvintul
lui Dumnezeu, aga ci tot ce se poate vedea nu a fost
l5cut din lucruri care se vid." Lumea nu a fost f[cut[ din
lucruri pe care le putem vedea. Nu putem sii vedem cuvintele

rostite ;i nici credinla nu o poli vedea cu ochii trupului
tdu. Cuvintele pe care Dumnezeu le-a rostit au creat acest

Ltnivers, l-au pus tn mi;care, gi el se supune qi azi cuvintelor
rostite de Dumnezeu. El a spus: ,r...Si fie o intindere intre
ape, gi ea s5 despartd apele de ape" (Geneza 1:6). Aga a

apXrut cerul gi a desp[4it apele de pdmAnt, gi ele sunt gi

zrstdzi desp[(ite de p[m6nt.

Universul tncd se supune poruncilor Sale - Cuvintele
rostite de Dumnezeu. Pentnt cb Dumnezeu le-a rostit qi le-a

lisat aga. El nu gi-a luat cuvAntul inapoi spunAnd ,,poate se

va face a$a" sau ,,sper cI va fi aqa". Nu, El a poruncit prin
CuvAntul Slu qi tot haosul s-a oprit gi a luat aminte.

Eu cred cd intr-adevbr au trecut milioane de ani intre
momentul descris in Geneza, capitolul 1, versetul 1, in care

Dumnezeu acreat pimAntul qi versetul 2, cdnd El a spus c[
pirmAntul era lipsit de form[ qi gol. Pentru c5 de ce ar crea

run pimAnt fdrd form[ gi gol? Vedefi, ceea ce a mers prost

inc6 de la inceput a fost cd Satana s-a b[gat s[ strice munca

lui Dumnezeu pe p[mdnt, qi acum era intuneric pe fafa
pirmAntului. ATUNCI DUMNEZEU A SPUS: ,,Si fie
lumind!" Tocmai puterea creatoare a cuvAntuIui rostit de

Dumnezeu a fost cea care a luminat universul si a adus la
viald creafia.

in Geneza I:26 citim r,$i Dumnezeu a spus: Si tacem
om dupi chipul Nostru, dupi aseminarea Noastri; el
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si sipAneasci peste peqtii mirii, peste pisirile cerului,

peste vite, peste tot pim6ntul ;i peste t6r6toarele care

se m$ci pe pdmAnt." Atunci i-a transmis Dumnezeu

omului puterea de a stbpAni asupra acestui pdm0nt. El l-a
creat pe Adam, apoi El i-a dat lui Adam aceast[ autoritate

;i i-a spus ,,acum tu stdpAneqti pimAntul."

$i astfel Adam a devenit rtdpAnul pdmAntului.

Apoi, in grddin[ a venit $arpele qi i-a spus Evei ,,Sigur

c[ n-o s[ murili dac[ mAncafi din fructul oprit. Dumnezeu

qtie cX vegi fi asemeni Lui dacd mAncali din acel fruct. Vefi

fi la fel de infelepfi precum Dumnezeu."

Eva a mdncat din fructul oprit qi probabil cd ea l-a

atras in asta gi pe Adam, pentru c[ Scriptura spune: ,r$i nu

Adam a fbst amigit; ci femeia, fiind amigitd s-a t'5cut

vinovati de cilcarea poruncii." (epistola intAi a lui Pavel

cbtre Timotei 2:14)

Ei bine, Adam a mdncat din fructul oprit qi astfel i-a

d[ruit puterea qi autoritatea sa du;manului s[u; atunci Satana

a devenit dumnezeul acestei lumi. ,rCei a cdror minte

necredincioasi a orbit-o dumnezeul veacului acestuia,

ca si nu vadi strilucind lumina Evangheliei slavei lui
Hristos, care este chipul lui Dumnezeu." (epistola a doua

a lui Petru cdtre Corintem 4:4)

Dar Isus Hristos a venit qi ne-a redat aceastd putere.

Isus, CuvAntul Dumnezeiesc, a venit ;i a luat tffifi;are
omeneascd.

V-afi intrebat vreodatb cum a fdcut Dumnezet asta?
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Unii teologi spun c6. aqa ceva nu se poate; o fecioard

nu poate avea un copil; este imposibil.

Scriptura spune in Luca l:37 ,rCilci lui Dumnezeu

nimic nu ii este cu neputinfS." Conform Noului Testament

se spune c6 rrlui Dumnezeu nu ii este cu neputinfi sn igi

implineasci fiecare promisiune".

Tot ceea ce Dumnezeu spune, El va tndeplini. Dacd

,tunteli atenli, veli vedea cd pe parcursul Bibliei, Dumnezeu

nu a fdcut niciodatd ceva fdrd ca mai tntdi sd' spund' asta.

Mai intdi a spus-o ;i apoi a fd.cut-o. Puterea de a face
stdtea tocmai tn CuvAnt.

Biblia ne spune c[ ,r...El fine toate lucrurile cu

Cuvffntul puterii lui..." (Evrei 1:3)

Nu se spune cu puterea cuvAntului Lui; ci se spune

CU CUVANTUL PTJTERII LUI. DUhUI Sf6Nt A iNdEPIiNit

luorurile intocmai - asa cum El a dorit. CUVANTUL
PUTERII LUI.

Dacd ar fi spus puterea cuvdntului S[u, asta ar fi
insemnat c[ existd ceva putere in CuvAntul lui Dumnezeu,

rlar nu TOATA PUTEREA Lui. Cu alte cuvinte, acolo se

irl'lir puterea Lui, ^iN CUVANT, in ceea ce El spune.

Lui Dumnezeu nu ii este imposibil sd igi indeplineascl

spusele. El poate spune gi face exact CEEA CE SPUNE
('A VA FACE! $i noi credem cd Dumnezeu a creat omul

cu puterea de a opera in acelaqi mod.

Controlali cuvintele care vd ies din gur[ qi supunefi-le
('TJVANTULUI DIVIN, care este legea spiritual[ a lui
l)umnezeu.
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Puterea creatoare din voi

Omul a fost creat dupd. chipul ;i asemdnarea lui
Dumnezeu. Puterea creatoare a ie;it din gura lui Dumnezeu

Si voi ali fost creali dupd chipul Lui. Atunci, potrivit
Scripturii ;i celor spuse de Isus, aveli ;i voi aceea;i

capacitate creatoare care dd.inuie ?n voi.

Adam a fost cel care i-a cedat lui Satan puterea sa.

Isus a luat tnapoi aceastd putere. El s-a ndscut dinfecioard.

Tot aqa cum el s-a ndscut dintr-o fecioard, a creat gi

Dumnezeu universul. Dumnezeu a dat poruncfl sd se fac5.

$i lui Dumnezeu nu ii este cu neputin![ s[ iqi implineasc[
spusele.

Atunci c6nd a gbsit o femeie care s5 iqi dea

consiml[mAntul, totul a fost posibil. ,JVIaria a zis ingerului:
Cum se va face lucrul acesta, fiindci eu nu ;tiu de

birbat?" (Luca I:34). Ea nu s-a indoit cd ar fr posibil. Ea

doar a intrebat ,,Cum?" qi El a r[spuns, ,,Duhul Sfffnt se

va pogori peste tine, gi puterea Celui Prea inalt te va

umbri...'6 (Luca 1: 35)

in versetul 38 Maria a spus ,r...faci-mi-se dupi
cuvintele Tale..."

19


