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Stimaţi ascultători, astăzi dorim să vorbim despre noţiunea 6 

“Împărăţia lui Dumnezeu”. 7 

“Vie Împărăţia Ta...”, aceste cuvinte sunt scrise în Matei 6:10. Ele 8 

aparţin de rugăciunea care ne este cunoscută, ”Tatăl nostru”. “Vie  9 

Împărăţia Ta”, doar trei cuvinte, dar care conţin foarte mult. Ce este 10 

Împărăţia lui Dumnezeu? Aceasta ar putea fi prima întrebare. Ioan 11 

Botezătorul a început prima sa predică, conform Matei 3, cu cuvintele 12 

“Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape!”  13 

“Vie  Împărăţia Ta”. Când Ioan a fost aruncat în temniţă, Domnul 14 

nostru Isus Hristos a început să predice cu următoarele cuvinte: “S-a 15 

împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă 16 

şi credeţi în Evanghelie.” (Marcu 1:15) 17 

Premergătorul Domnului şi chiar însuşi Hristos predicau despre 18 

Împărăţia lui Dumnezeu, care era aproape. Acum noi ne întrebăm: în 19 

ce fel a venit aproape? Isus spune: “Împărăţia lui Dumnezeu nu vine 20 

în aşa fel ca să izbească privirile. Căci iată că Împărăţia lui 21 

Dumnezeu este înăuntrul vostru.” (Luca 17:20-21) Aici nu mai este 22 

vorba despre ceva la exterior, care poate fi prezentat, ci despre 23 

Împărăţia cea veşnică. 24 

În Ioan 3, Domnul spune că dacă un om nu se naşte din nou, nu 25 

poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim această 26 

naştere din nou prin Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu; altfel nu este 27 

posibilă apropierea de lucrurile duhovniceşti. Ioan şi Isus predicau 28 

pocăinţa, întoarcerea şi spuneau oamenilor că Împărăţia Împăratului 29 

cerului s-a apropiat. După ce Isus a murit ca Împărat, intrarea în 30 

Împărăţia Împăratului a devenit liberă pentru toţi cei ce cred în El. 31 

Aici Îl vedem pe Împăratul împăraţilor în starea cea mai joasă. 32 

Oamenii nu au înţeles că Scriptura se împlinea în faţa ochilor lor. 33 

Împăratul a fost acolo, iar Împărăţia cerului era aproape. 34 

Împăratul a murit, pentru a aduce tuturor libertatea ce a fost reţinută 35 

de moarte. El Şi-a dat viaţa şi prin aceasta drumul a devenit liber.  36 
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“Vie  Împărăţia Ta”. Din timpul lui Ioan Botezătorul, Împărăţia lui 1 

Dumnezeu şi-a croit calea cu năvală; căci toţi prorocii au prorocit până 2 

la Ioan, iar de atunci Împărăţia lui Dumnezeu se predică. 3 

Pavel scrie în 1 Corinteni 4:20: “Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu 4 

stă în vorbe, ci în putere.” Şi în timpul acesta este valabil Cuvântul lui 5 

Dumnezeu, şi nu cuvintele oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu este 6 

puterea lui Dumnezeu.  7 

Pavel spune: “Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru 8 

cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea 9 

mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 1:18) 10 

În Fapte 5:12 citim: “Prin mâinile apostolilor se făceau multe 11 

semne şi minuni în norod.” 12 

Puterea lui Dumnezeu a fost confirmată în mod deschis peste tot 13 

unde se vestea Cuvântul despre cruce. Apostolii credeau din inimă şi 14 

nu se temeau să-şi pună mâinile peste cei bolnavi, căci în dragoste nu 15 

este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica. 16 

Acum, Împărăţia lui Dumnezeu nu era doar aproape, ci era 17 

prezentă. Legătura cu Dumnezeu a fost restabilită, căci Mielul lui 18 

Dumnezeu a luat asupra Lui toată vina şi tot păcatul.  19 

Cu bucurie şi cu mulţumire adâncă putem să cântăm cu poetul: 20 

“Crucea Lui acoperă vina mea,                                                       21 

           Sângele Lui mă face alb şi curat, 22 

           Voia mea aparţine Dumnezeului meu, 23 

           Eu mă încred doar în Isus singur.” 24 

În Matei 6:33 scrie: “Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi 25 

neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” 26 

“Vie  Împărăţia Ta”. Prin Isus Hristos a venit Împărăţia lui Dumnezeu, 27 

despre care Domnul a spus: “Nu va veni astfel încât să izbească ochii, 28 

ci este în voi.”  29 

Aş dori în mod deosebit să arăt înspre cele şapte pilde pe care le-a 30 

spus Domnul şi care sunt scrise în Matei 13. În versetul 9 sunt acele 31 

cuvinte deosebite: “Cine are urechi de auzit, să audă.” 32 

Aşa cum este posibil la omul firesc, ca cei care au urechi să fie 33 

totuşi surzi, la fel este şi în partea duhovnicească. Noi trebuie să avem 34 

auzul corect pentru lucrurile duhovniceşti. În Matei 13:11, Isus 35 

vorbeşte către ucenicii Săi şi spune: “Pentru că vouă v-a fost dat să 36 

cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.” 37 

Astfel vedem că nimeni nu-şi poate lua ceva, doar dacă îi este dat de 38 



 

3 

Dumnezeu. Isus spune în versetul 12: “Căci celui ce are i se va da.” 1 

În versetul 16 spune Isus către ucenicii Lui: “Dar ferice de ochii voştri 2 

că văd şi de urechile voastre că aud.” 3 

Adevăraţii ucenici ai lui Isus au văzut şi au auzit atunci; adevăraţii 4 

ucenici ai lui Isus, văd şi aud astăzi, căci lor le este dat să înţeleagă 5 

tainele Împărăţiei lui Dumnezeu. Dar cine nu este într-o legătură 6 

directă cu El, în “urmarea” lui Isus, nu poate pricepe lucrurile din 7 

Împărăţia lui Dumnezeu. La sfârşitul tuturor pildelor, în Matei 13:51, 8 

Isus pune o întrebare ucenicilor: “Aţi înţeles voi toate aceste lucruri? 9 

Ei i-au răspuns: “Da, Doamne.” Nu este minunat dacă se poate 10 

înţelege tot ce spune Isus? De aceea putea El să le spună, imediat în 11 

versetul următor: “De aceea orice cărturar, care a învăţat ce trebuie 12 

despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, care scoate 13 

din visteria lui lucruri noi şi lucruri vechi.”  14 

După Cuvintele Domnului există două feluri de cărturari. Unii stau 15 

la picioarele oamenilor şi studiază diferite teologii. Alţii, care sunt 16 

adevăraţii ucenici ai lui Isus, nu au fost învăţaţi într-o şcoală 17 

pământească despre lucrurile duhovniceşti, ci, aşa cum scrie în Matei 18 

13:52, "... care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor...“ 19 

Stimaţi ascultători, să nu uitaţi niciodată: tainele Împărăţiei 20 

cerurilor sunt descoperite doar de către Isus Hristos în şcoala 21 

Împărăţiei cerurilor. De ceea noi avem nevoie nu de “teologie”, ci 22 

“ucenicie”. Un adevărat ucenic al lui Isus poate să stea liniştit la 23 

picioarele Învăţătorului; un adevărat ucenic al lui Isus nici nu are 24 

dorinţa ca să fie învăţat de oameni. 25 

Ah, să pătrundă adânc în inimile noastre Cuvintele lui Isus! El ne 26 

întreabă şi pe noi astăzi, dacă am înţeles totul. Atunci El ne zice: “Un 27 

cărturar care este învăţat la şcoala Împărăţiei cerurilor, se 28 

aseamănă cu un gospodar care împarte din visteria lui lucruri noi şi 29 

lucruri vechi.” Unde este şcoala Împărăţiei cerurilor? Doar la 30 

picioarele lui Isus. Cui îi descoperă El Cuvântul, poate să împartă 31 

lucruri noi şi lucruri vechi, acela poate să împartă din Vechiul 32 

Testament şi din Noul Testament. Aceasta este aşa de simplu şi de 33 

minunat. 34 

Isus a spus: “Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta, iar 35 

rânduielile din lumea aceasta nu sunt valabile în ea.” 36 

”Vie Împărăţia Ta.” A venit, iar toate tainele Împărăţiei lui 37 

Dumnezeu sunt descoperite tuturor ucenicilor în toate timpurile; ei    38 
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L-au înţeles pe Domnul şi Învăţătorul lor şi au voie să împartă. Dar 1 

cărturarii care s-au aşezat pe scaunul lui Moise, aşa spune Isus, nici nu 2 

au înţeles Cuvintele lui Moise. Lucrurile duhovniceşti pot fi înţelese 3 

doar duhovniceşte. Duhul lui Dumnezeu conduce în tainele Împărăţiei 4 

cerurilor. În cuvântarea de pe munte, Isus a spus mai întâi: “Ferice de 5 

cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor. ” 6 

În Luca 9:62, Domnul spune: “Cine pune mâna pe plug şi se uită 7 

înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.”  8 

Stimaţi ascultători, să ne dea Domnul har, ca să fim cuprinşi de El 9 

şi să nu ne mai uităm înapoi după lucrurile acestei lumi. Eu sper ca toţi 10 

să priceapă, că Domnul Dumnezeu are poporul Său în mijlocul acestei 11 

lumi. Ei Îi sunt supuşi Lui, El este Împărat şi noi Îi aparţinem Lui.  12 

Oamenii îşi zidesc propriile împărăţii, dar Domnul îşi zideşte 13 

Împărăţia Lui, Biserica Sa. Iar porţile iadului nu o vor birui. 14 

Timpul este aproape, când toate împărăţiile se vor sfârşi, dar va 15 

rămâne doar Împărăţia lui Dumnezeu. În Apocalipsa 19:6 este scris: 16 

“..., Domnul Dumnezeul nostru Cel Atotputernic a început să 17 

împărăţească.” Ce mângâiere, că odată nelegiuirile se vor sfârşi! În 18 

Evrei 12:28 ne este spus că am primit o împărăţie care nu se poate 19 

clătina. Tâlharului de pe cruce, Domnul i-a zis: “Adevărat îţi spun, că 20 

astăzi vei fi cu Mine în Rai.” Tâlharul l-a rugat pe Domnul: “Doamne 21 

adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!” Da, Domnul 22 

s-a gândit la noi toţi. Noi avem voie să fim aici în Împărăţia Lui, iar 23 

atunci pentru veşnicie. 24 

 25 

”Vie Împărăţia Ta, Facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.” 26 

 27 

 28 

-AMIN- 29 

            30 


