I
Împărăţia lui Dumnezeu manifestată prin semne şi minuni

Matei 3:2 – El, Ioan Botezătorul, zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor
este aproape.”

Matei 4:17,23 – De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică:
„Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Isus străbătea toată Galileea,
învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind
orice boală şi orice neputinţă care era în norod.

Matei 5:3,10 - „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

Romani 14:17 - Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci
neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.

Coloseni 1:13 - El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în
Împărăţia Fiului dragostei Lui.
Suntem chemaţi şi noi ca şi ucenici la vestirea Împărăţiei cerurilor.

Matei 10:1,7,8 – Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este
aproape!” Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară
dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.

Matei 16:13-19 – v.19 - Îţi voi da cheile Împărăţiei...
Matei 18:18 - Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi
orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.

Luca 10:19 - Iată că v-am dat autoritate să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni
şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.

Ioan 3:37 – Dacă un om nu este născut din nou nu poate vedea Împărăţia
cerurilor.

Matei 13:44,47 - Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă
într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce
are şi cumpără ţarina aceea. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod
aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti.

Matei 24:14 - Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată
lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.
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II
Cheile Împărăţiei cerurilor
Matei 16:19 – Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ
va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.”

I.Relaţia cu Dumnezeu prin rugăciune, mijlocire şi luptă spirituală.
a. Ioan 15:7 – Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi
orice veţi vrea, şi vi se va da.

Iacov 5:16 – Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca
să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

Psalmul 34:17-19 – Când strigă cel fără prihană, Domnul aude şi-l scapă din
toate necazurile lui.

b. Mijlocire -Romani 8:26 – Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea
noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi
cu suspine negrăite.

c. Luptă spirituală
2 Corinteni 10:4,5 - Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii
pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi
răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui
Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.

Efeseni 6:10-12 - Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva
uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.
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II.Cuvântul lui Dumnezeu
Iosua 1:8 - Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra
ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate
lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.

2 Timotei 3:15,16 - din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea
înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire.

Iacov 1:21-25 - citit
Faptele Apostolilor 2:42-47 - citit
1 Corinteni 16:9 – căci mi s-a deschis aici o uşă mare şi largă şi sunt mulţi
potrivnici (ROMÂNIA).

III. Umblarea prin Duhul Sfânt
Galateni 5:16-18 - Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele
firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul
împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face
tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.

Ioan 16:13 - Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi
vă va descoperi lucrurile viitoare.

Iuda 20 - Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră
preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt,

Fapte 16:5-10 – v.6 - Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească
Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei, v.7 - Ajunşi lângă Misia, se
pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.

1 Corinteni 2:10-16 - citit
Ex. Vocea Duhului- Ioan 10:16 - Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul
acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi
un Păstor.
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III
Cheile Împărăţiei cerurilor
IV.Umblarea prin credinţă
Evrei 10:38, 39 - Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă; dar, dacă dă înapoi,
sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.” Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca
să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului.

Evrei 11:6 - Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se
apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

Marcu 11:22-24 - Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aveţi credinţă în Dumnezeu!...
dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare”, şi dacă nu se
va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă
spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.

V.Umblarea în dragoste
1 Ioan 4:7,8 - Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la
Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

Ioan 13:34,35 - Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit
Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii
Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

1 Tesaloniceni 4:9,10 - Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă
scriem; căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii, şi iubiţi
în adevăr pe toţi fraţii care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să
sporiţi tot mai mult în ea. Ex. 1 Corinteni 13.

VI.Umblarea în frica de Domnul
Proverbe 1:7 - Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc
înţelepciunea şi învăţătura.

Proverbe 8:6,13 - Ascultaţi, căci am lucruri mari de spus, şi buzele mi se
deschid ca să înveţe pe alţii ce este drept. Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi
mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.

Psalmul 111:10 - Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc
au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.
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IV
Cheile Împărăţiei cerurilor
VII.Laudă şi închinare
Ioan 4:21-24 – v. 23, 24 - Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii
adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători
doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în
duh şi în adevăr.”
În duh; în adevăr.
Vechiul Testament – Evrei 4:14-16 – Isus Mare Preot

Evrei 5:4-6 – rânduiala lui Aaron (Exodul 28:1) şi Melhisedec
2 Cronici 5:11-14 -Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!”, în clipa aceea Casa,
şi anume Casa Domnului, s-a umplut cu un nor. Preoţii n-au putut să mai stea acolo ca
să facă slujba, din pricina norului; căci slava Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu.

2 Corinteni 7:2,3 - Preoţii nu puteau să intre în Casa Domnului, căci slava Domnului
umplea Casa Domnului...ei şi-au plecat faţa la pământ pe pardoseală, s-au închinat şi
au lăudat pe Domnul, zicând:„Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!”

2 Corinteni 7:11-15 – Dumnezeu se arată lui Solomon.
VIII.Credincioşia
Matei 25:14-30 - exemplu cu talanţi
Matei 24:44-47 – rob credincios
Coloseni 3:17, 23-25 - citit
Apocalipsa 2:10b - Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la
moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”

Apocalipsa 19:11- Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb!
Cel ce stătea pe el se cheamă „Cel credincios – şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se
luptă cu dreptate.

Efeseni 4:13 - până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui
Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.

Luca 16:10,11 - Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în
cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. Deci,
dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele
bogăţii?
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IX.Înţelepciunea lui Dumnezeu
Iacov 3:13 -17 - Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin
purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!... Înţelepciunea care vine
de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi
de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.

1 Corinteni 2:6,7 - Totuşi ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârşiţi este o
înţelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia, care vor fi
nimiciţi. Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă,
pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci

Efeseni 1:17 - Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl
slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui
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V
Cheile Împărăţiei lui Dumnezeu
X.Odihna lui Dumnezeu
Evrei 4:1-11 – de citit 10,11
Evrei 3:18,19 - Şi cui S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat
oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinţei
lor.

Psalmul 91:1,2 - Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la
umbra Celui atotputernic, zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi
cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”

XI.Autoritatea care o avem ca şi copii ai Împărăţiei
Luca 10:19 - Iată că v-am dat autoritate să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni
şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.

Matei 28:18b -„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
Ex. Fapte 3:6 - Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!”

Fapte 9:40 - Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenuncheat şi s-a rugat; apoi,
s-a întors spre trup şi a zis: „Tabita, scoală-te!” Ea a deschis ochii şi, când a văzut pe
Petru, a stat în capul oaselor.
Ex. Fapte 16:18 - Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors
şi a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea.” Şi a ieşit chiar
în ceasul acela.

XII.Victorie, Biruinţă
Romani 8:31-37
Ex. Smith Wigglesworth – 3 învieri din morţi a soţiei. Încercări de 7 ori a
prietenului şi colaboratorul său.
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VI
Semnele şi minunile
Fapte 1:17-21 – „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu
peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea
vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!...Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni
jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;

Ioel 2:28-32 – Prorocul Ioel declară cu sute de ani înainte.
Fiecare credincios

Luca 10:19 - Iată că v-am dat autoritate să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni
şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.

Marcu 16:17,18 - Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele
Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva
de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor
însănătoşi.”
Daruri ale Duhului Sfânt

1 Corinteni 12:4-11 – citit
1 Corinteni 14:1,3,4,12 - Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile
duhovniceşti, dar mai ales să prorociţi. Cine proroceşte, dimpotrivă, vorbeşte
oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mângâiere. Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe
sine însuşi; dar cine proroceşte zideşte sufleteşte Biserica. Tot aşa şi voi, fiindcă râvniţi
după daruri duhovniceşti, să căutaţi să le aveţi din belşug, în vederea zidirii sufleteşti a
Bisericii.
Cinci slujbe

Efeseni 4:7-16 - v. 11 - Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii,
evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători.
Semnele şi minunile în Noul Testament
Domnul Isus în 3 ani a făcut multe semne şi minuni

Ex. Matei 8:1-4 – v.3 - Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: „Da, vreau, fii
curăţat!” Îndată a fost curăţată lepra lui.

Matei 8:5-13 - citit
Fapte 3:1-9, 9:36-43 – învierea lui Tabita
Fapte 4:4 - Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; şi numărul
bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.
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VII
Semnele şi minunile azi
Cuvântul profetic în 2012

Matei 13:53-58 - Şi n-a făcut multe minuni în locul acela, din pricina
necredinţei lor.

Matei 11:20 - Atunci Isus a început să mustre cetăţile în care fuseseră făcute cele
mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră.
Puţin credinciosule

Matei 14:25-31 - Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: „Puţin
credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”

Matei 17:20 - Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă
spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia:
„Mută-te de aici acolo”, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.
Dacă veţi avea credinţă

Matei 21:21,22 - Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă veţi
avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia;
ci chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: „Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare”, se va
face. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”
Credinţă mare

Matei 15:21-28 – citit
Credinţa vine

Romani 10:17 - Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin
Cuvântul lui Hristos.

Evrei 11:6 - Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se
apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.
Ex. George Muller, Reinhard Bonke, Billy Graham.
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