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Prefaţă

Proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu reprezintă una dintre 
cele mai importante activităţi prin care Împărăţia veşnică a lui 
Dumnezeu este îmbogăţită cu oameni de pe diferite continente 
care răspund în mod pozitiv Cuvântului rostit. Cu siguranţă 
„predicarea este indispensabilă creştinătăţii. Fără ea, o parte 
necesară a creştinismului este pierdută.”*

Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu a reprezentat cheia care 
a deschis uşa multor treziri spirituale de-a lungul istoriei. Odată 
cu prezenţa acestor manifestări spirituale a apărut, de asemenea, 
o anumită transformare vizibilă a societăţii de atunci. Credem 
că proclamarea Cuvântului aşa cum a fost el scris pe paginile 
Sfintei Scripturi se poate constitui ca o soluţie relevantă la criza 
identităţii umane din mileniul trei. Necesitatea unei generaţii de 
proclamatori caracterizaţi de pasiune şi viziune pentru Împărăţia 
lui Dumnezeu este de o importanţă majoră în generaţia de faţă 
mai mult ca oricând. Trăim cu speranţa că generaţia prezentă  
va fi capabilă să prezinte Cuvântul lui Dumnezeu într-o formă 
cât mai accesibilă şi în acelaşi timp caracterizaţi de o pasiune 

* John R. W. Stott, Between Two Worlds, Grand Rapids, Eerdmans, 1982, p. 15.
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sfântă pentru proclamarea Cuvântului. După cum spunea John 
Piper: „Predicatorul este o persoană cu o obligaţie uriaşă, cu o 
perspectivă cerească şi cu o pasiune sfântă. Scopurile predica-
torului nu trebuie să fie prosperitatea, popularitatea, puterea sau 
prestigiul... ci să mediteze zi şi noapte la Cuvântul lui Dumnezeu 
până când acesta devine o obsesie sfântă.”

Scopul acestei cărţi este de a fi un ajutor şi o binecuvântare în 
slujirea celor ce şi-au dedicat viaţa şi timpul Celui care ne-a iubit 
atât de mult. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi slujirea 
voastră să fie una cu impact în locul unde El v-a aşezat.
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Omnipotenţa lui Dumnezeu

Matei 19:26

I. Existenţa puterii lui Dumnezeu:
1.  Dumnezeu are toată puterea, Matei 19:26.
2.   Puterea lui Dumnezeu este manifestată în creaţie,  

Ieremia 10:12.
3.  Puterea lui Dumnezeu este manifestată în viaţa noastră,  

2 Timotei 1:7.

II.  Puterea lui Dumnezeu manifestată prin Cuvânt:
1.  În Cuvântul lui Dumnezeu există putere, Evrei 4:12;  

Luca 1:37.
2.  Cuvântul este un instrument prin care Dumnezeu Se 

relaţionează la lumea fizică.
•  Prin Cuvânt a fost creat Universul, Geneza 1:1;  

Ioan 1:1.
•  Prin Cuvânt este păstrat Universul, Evrei 1:1–3.
•  Prin Cuvânt va fi distrus Universul, 2 Petru 3:5–7.

III.  Puterea lui Dumnezeu manifestată prin acţiuni:
1.  Acţiunile lui Dumnezeu descriu cine este şi ce face 

Dumnezeu.
2.  Acţiunile lui Dumnezeu pot fi văzute în istorie:

• eliberarea poporului Israel din Egipt, Exodul 14;
•  eliberarea cetăţii Ninive de sub robia păcatului, Iona 2.

3.  Acţiunile lui Dumnezeu pot fi văzute în viaţa ta:
• felul în care Dumnezeu a lucrat în viaţa ta în momente 

critice.
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Limita puterii lui Dumnezeu

Psalmul 139

I. Puterea lui Dumnezeu nu are limită, Psalmul 139.
1.  Se extinde peste orice naţiune.
2.  Se extinde peste orice făptură.
3.  Se extinde peste orice regiune.

II.  Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face?
1. Dumnezeu nu poate să mintă, Tit 1:2.
2. Dumnezeu nu poate să facă rău, Iacov 1:13.

III. Dumnezeu este Dumnezeul minunilor:
1. minunile sunt intervenţii supranaturale ale lui Dumnezeu 

în creaţie;
2. minunea de la Marea Roşie, Exodul 14;
3. minunea de la Ierihon, Iosua 6;
4. minunea de la cruce, Romani 5:10–11;
5. minunea lui Dumnezeu în viaţa ta poate fi văzută din 

două perspective:
• că ţi s-a dat dreptul să fii copilul Lui, Ioan 1:14;
• că ţi s-a dat tot ce ai nevoie pentru a trăi o viaţă de 

victorie asupra păcatului şi asupra frământărilor de zi 
cu zi, Filipeni 4:13.

2
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Puterea lui Dumnezeu în viaţa ta

Matei 22:29

Prezentarea textului
• Contextul în care apare cuvântul putere: doctrinar şi 

escatologic.
• Astăzi există două categorii de oameni: oameni care 

cunosc şi oameni care nu cunosc puterea lui Dumnezeu.
• Puterea lui Dumnezeu este strict legată de cunoaşterea 

doctrinară (cunoaşterea Scripturilor). Ieronim spunea: 
„Necunoaşterea Scripturii înseamnă necunoaşterea lui 
Dumnezeu.”

I. Ca să ai puterea lui Dumnezeu în viaţa ta trebuie să Îl 
cunoşti pe Dumnezeu.

1. cunoaştere cognitivă – de exemplu, cărturarii şi fariseii; 
vezi şi fariseii moderni;
• consecinţă: moarte spirituală.

2. cunoaştere empirică – de exemplu, apostolii, 1 Ioan 1:1–3;
• consecinţă: viaţa veşnică.

II. De unde Îl cunoşti pe Dumnezeu?
1. din creaţie, Psalmul 19; Romani 1:20;
2. din istorie, protejarea poporului Israel:

• providenţa ca păstrare, Ioan 10:28–29; Filipeni 1:6;
• providenţa ca guvernare, Filipeni 1:6.

3. din alcătuirea fiinţei umane, Psalmul 139:14;
4. din Scripturi, Ioan 5:39; Faptele apostolilor 17:11;
5. dintr-o relaţie personală – Adam şi Eva, Enoh, Isus.
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