
Noi,	cei	de	la	JMM,	Il	credem	pe	Dumnezeu	in	toate	privintele.	Ne	asumam	autoritatea	asupra	tuturor	lucrurilor	din	viata	
noastra:	din	punct	de	vedere	spiritual,	 financiar,	 fizic	si	emotional.	Cand	Dumnezeu	ne-a	plasat	 in	misiunea	noastra,	a	
trebuit	 sa	 facem	 un	 efort	mare	 sa	 ne	 eliberam	 de	mentalitatea	 religioasa	 (care	 il	 limiteaza	 pe	 Dumnezeu)	 pe	 care	 o	
aveam	datorita	 invataturii	 primite	 pana	 in	 acel	moment.	 De	 la	 bun	 inceput,	 am	 luat	 hotararea	 sa	 nu	mai	 credem	 ce	
vedem	cu	ochiul	liber,	ci	sa	credem	ce	spune	Cuvantul	lui	Dumnezeu.	Ne-am	smerit,	ne-am	dat	pe	noi	insine	deoparte	si	
am	 inceput	 sa	 ne	 bizuim	 pe	 Dumnezeu	 in	 toate	 nevoile	 noastre.	 Acest	 proces	 a	 fost	 treptat,	 nu	 s-a	 intamplat	 peste	
noapte.	Am	facut	si	greseli,	dar	Domnul	ne-a	cunoscut	inima	si	 iertarea	Sa	a	fost	imbelsugata.	Domnul	a	inceput	sa	ne	
invete	ce	inseamna	sa	ne	asumam	autoritatea,	pe	baza	Cuvantului	lui	Dumnezeu,	asupra	oricarei	situatii	in	care	suntem.	

Poate	va	intrebati	ce	este	autoritatea	noastra,	a	credinciosilor,	si	cum	o	dobandim?	Cuvantul	lui	Dumnezeu	spune,	“Iata	
ca	v-am	dat	putere	sa	calcati	peste	serpi	si	peste	scorpii	si	peste	toata	puterea	vrasmasului:	si	nimic	nu	va	va	putea	
vatama.”	Luca	10:19	

Cand	privim	la	tot	ce	se	intampla	in	aceasta	natiune	in	ziua	de	astazi,	este	usor	sa	ni	se	distraga	atentia	si	sa	ne	pierdem	
directia	de	concentrare.	Este	usor	 sa	acceptam	 lucrurile	asa	cum	sant	 si	 sa	uitam	sa	ne	 folosim	autoritatea	bazata	pe	
Cuvant.	Cele	mai	mari	probleme	cu	care	se	confrunta	generatia	de	astazi	izvorasc	din	teama.	Teama	de	alegerile	care	vin,	
de	dezastre	naturale,	de	 razmerite,	 impuscaturi,	de	economie,	 siguranta	slujbei,	 teama	pentru	cei	dragi,	etc.	 In	 loc	 sa	
luam	 stapanire	 asupra	 diverselor	 situatii,	 este	 usor	 sa	 alunecam	 intr-o	 stare	 pasiva,	 de	 indiferenta.	 Cuvantul	 lui	
Dumnezeu	ne	invata	sa	luam	stapanire	asupra	tuturor	lucrurilor,	inclusiv	alegeri,	furtuni,	slujbe,	membri	de	familie	inca	
nemantuiti	sau	orice	alte	dificultati	zilnice.	Pentru	a	fi	capabili	sa	ne	luam	stapanire	si	sa	folosim	puterea	care	ne-a	fost	
data,	trebuie	sa	facem	urmatoarele	lucruri:	

1. Sa	studiem	Cuvantul	lui	Dumnezeu	(Psalm	1:2)	

2. Sa	rostim	Cuvantul	lui	Dumnezeu	asupra	oricarei	situatii	(Iosua	1:8)	

3. Sa	credem	cand	rostim	Cuvantul	(Ieremia	1:12)	

4. Sa	persistam	in	credinta	in	promisiunea	lui	Dumnezeu	pana	cand	vedem	rezultatele	(2	Corinteni	4:18)	

Ni	 s-a	 acordat	 privilegiul,	 ca	 si	 copii	 ai	 lui	 Dumnezeu,	 de	 a	 trai	 si	 opera	 in	 domeniul	 ceresc,	 supranatural.	 Folosirea	
autoritatii	si	puterii	noastre	de	credinciosi	inseamna	ca	nu	mai	operam	in	domeniul	natural,	folosindu-ne	de	intelepciune	
omeneasca.	Nu	mai	suntem	limitati	de	ce	vedem	sau	auzim	cu	simturile	noastre	naturale	pentru	ca	stim	ca	orice	rostim	
asupra	unei	 situatii	este	deja	 implinit	 in	domeniul	 spiritual.	Trebuie	sa	alegem	sa	credem	 in	promisiunile	Cuvantului,	
rostindu-le	asupra	oricarei	situatii,	chiar	atunci	cand	nu	vedem	un	efect	imediat.	

Biblia	ne	spune,	in	Isaia	55:11:	“Cuvantul	Meu,	care	iese	din	gura	Mea,	nu	se	intoarce	[NICIODATA]	la	Mine	fara	rod,	ci	va	
face	voia	Mea	si	va	implini	planurile	Mele”.	Cuvantul	lui	Dumnezeu	care	ne	iese	din	gura	este	mai	puternic	decat	orice	
arma	cunoscuta	de	om.	Are	posibilitatea	sa	aduca	rezultate	care	nu	pot	fi	reproduse	in	domeniul	natural.	Are	aceasta	
putere	din	cauza	ca	iese	direct	din	gura	lui	Dumnezeu.	Singura	problema	este	ca	prea	putini	Crestini	folosesc	Cuvantul	in	
sensul	care	I-a	fost	atribuit.	Acesta	este	motivul	pentru	care	este	atat	de	important	sa	studiem	Cuvantul.	Noi	continuam	
sa	mentionam	acest	lucru	in	scrisorile	noastre	pentru	ca	este	cel	mai	important	lucru	in	care	sa	investim	timp.	Daca	nu	
suntem	ascultatori	in	a	ne	face	partea	de	a	rosti	Cuvantul,	atunci	Dumnezeu	nu-Si	poate	face	partea	Lui	de	a-l	implini.	

De	exemplu,	stim	de	 importanta	alegerilor	din	aceasta	 tara	anul	acesta.	Presedintele	urmator	ales	va	dirija	 tara	 intr-o	
anume	directie.	Ca	adevarati	credinciosi,	putem	continua	sa	traim	cu	teama	de	ce	vor	aduce	alegerile	si	care	va	fi	viiorul	
acestei	tari,	sau	putem	sa	ne	facem	partea	noastra	si	sa	rostim	Cuvantul	lui	Dumnezeu	asupra	situatiei.	Teama	nu	are	loc	
in	viata	noastra!	Cuvantul	lui	Dumnezeu	invinge.	Cand	rostim	Cuvantul	si	credem	ce	spune,	vedem	rezultatele.			



Proverbe	18:10	spune	“Numele	Domnului	este	un	turn	tare;	cel	neprihanit	fuge	in	el	si	sta	 la	adapost.”	Cand	uraganul	
Matthew	 a	 ajuns	 la	 insula	 Haiti	 si	 partea	 de	 est	 a	 Cubei,	 pe	 4	 octombrie,	 oamenii	 au	 intrat	 in	 panica.	 Guvernatori,	
membri	 oficiali	 de	 stat	 si	mass	media	 au	 inceput	 sa	 anunte	 “actualitatile”	 dezastruoase	 pe	 care	 uraganul	 le-ar	 putea	
aduce	asupra	Statelor	Unite,	provocand	teama	la	sute	de	mii	de	oameni.	Doi	membri	ai	familiei	noastre	se	aflau	in	calea	
directa	a	acestui	uragan	care	urma	sa	devasteze	Florida	de	Est,	cauzand	mari	dezastre.	Am	inceput	sa	rostim	Cuvantul	
asupra	furtunii.	Intreaga	noastra	familie	se	ruga,	crezand	ca	Dumnezeu	controla	acest	uragan	si	ca	numai	El	l-ar	fi	putu	
impinge	in	mare.	Crestini	de	peste	tot	au	stat	de	garda	si	au	inceput	sa	vorbeasca	asupra	acestui	uragan	masiv	care	se	
indrepta	spre	ei.	In	timp	ce	continuam	sa	ne	rugam,	Alexandra	a	auzit	un	cantec	intitulat	“Stapanul	Vantului”	in	timp	ce	
se	ruga	impotriva	furtunii.	Cuvintele	sant	dupa	cum	urmeaza:	

Il	cunosc	pe	Stapanul	vantului.	

Il	cunosc	pe	Stapanul	ploii.	

El	poate	sa	linisteasca	furtuna,	sa	fac	soarele	sa	straluceasca	din	nou.	

Il	cunosc	pe	Stapanul	vantului.	

Desi	nu	am	vazut	schimbari	fizice	in	alcatuirea	acestui	uragan,	care	parea	sa	devina	si	mai	puternic,	am	continuat	sa	ne	
incredem	in	promisiunea	Cuvantului	lui	Dumnezeu,	cu	credinta	in	faptul	ca	El	era	si	este	stapanul	vantului,	ploii,	soarelui,	
lunii	si	stelelor.	In	noaptea	de	6	octombrie,	cand	uraganul	urma	sa	devasteze	zona	Palm	Beach,	am	vazut	cum	s-a	intors	
catre	 nord-vest	 in	 mod	 miraculos	 fara	 a	 lovi	 Florida	 cu	 putere!	 Stim	 ca	 mana	 lui	 Dumnezeu	 ne-a	 protejat	 familia,	
impreuna	cu	multi	alti	oameni,	de	dezastru	si	nu	luam	usor	acest	lucru.	Ii	dam	slava	lui	Dumnezeu	pentru	protectia	Lui	
divina!		

Va	aducem	aceste	 cuvinte	 si	 invataturi	 incurajatoare	pentru	 ca	 sa	puteti	pasi	 in	mod	victorios	 in	orice	aspect	al	 vietii	
voastre!	Ce	va	invatam,	noi	practicam.	Nu	exista	nici	macar	un	lucru	pe	lume	care	sa	nu	fie	sub	controlul	Sau.	Nu	exista	
nici	macar	un	lucru	in	viata	voastra	pe	care	El	sa	nu-l	stie	deja.	John	este,	la	ora	actuala,	in	Europa,	vorbind	de	Dumnezeu	
in	diverse	 tari	 si	 suntem	 incurajati	de	 rapoartele	pe	care	 le	primim,	descriind	vindecari,	miracole	 financiare	 si	oameni	
primindu-L	 pe	 Isus	 ca	Mantuitor!	Exista	 oameni	 in	 toata	 lumea	 care	 sant	 insetati	 dupa	Dumnezeu,	 dar	 fara	 a	 avea	
cunostinta	si	invatatura	din	Cuvant.	Iar	noi	suntem	atat	de	recunoscatori	pentru	faptul	ca	putem	sa	ducem	Evanghelia	
necompromisa	celor	care	au	atata	nevoie	de	ea.	Acest	 lucru	nu	ar	 fi	posibil	 fara	voi!	Santeti	partenerii	nostri	de	pret,	
partasi	in	viziunea	noastra	pentru	cei	pierduti	si	fara	speranta,	si	va	suntem	recunoscatori	pentru	acest	lucru.	Impreuna,	
suntem	ambasadorii	lui	Hristos,	reprezentand	Imparatia	si	manifestarea	puterii	lui	Dumnezeu	(2	Corinteni	5:20)!	

Cuvantul	 lui	Dumnezeu	este	armatura	noastra.	 Fara	aceasta	 armatura	nu	ne	putem	 impotrivi	 inamicului	 si	 puterii	 lui.	
Cand	 ne	 stim	 autoritatea	 bazata	 pe	 Cuvantul	 lui	 Dumnezeu,	 atunci	 putem	 sta	 nemiscati	 in	 fata	 tuturor	 sagetilor	
arzatoare	pe	care	Satan	le	trimite	in	directia	noastra.	

“Incolo,	fratilor,	intariti-va	in	Domnul	[imputerniciti	prin	uniune	cu	El]	si	in	puterea	tariei	Lui	[acea	tarie	pe	care	El	o	da	
din	abundenta].	Imbracati-va	cu	tata	armatura	lui	Dumnezeu	[armatura	unui	soldat	complet	armat	pe	care	Dumnezeu	
o	da],	ca	sa	puteti	tine	piept	impotriva	[tuturor]	uneltirilor	diavolului.”	Efeseni	6:10-11	

	


