
CINE ZICEȚI VOI CĂ SUNT EU? 

5. Cu ce să asemănăm Împărăția lui Dumnezeu? 

 Vă invităm la o redescoperire a lui Isus prin ochii contemporanilor Săi, așa 
cum a consemnat-o evanghelistul Marcu, la o cunoaștere mai profundă a Sa și la 
reînnoirea devotamentului față de Robul lui Dumnezeu care a venit să sufere 
pentru a fi confirmat ca rege și Mesia.  
  
Verset de memorat 
 El (Isus) zicea: „S-a împlinit vremea! S-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu! 
Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie!“ (Marcu 1:15)

Care este natura sferei de influență și autoritate a lui Isus. Cum arată 
“locul” în care Isus domnește? 

1. Pilda semănătorului.  
a. Relația cu Cuvântul, cu Adevărul. 

2. Pilda candelei. 
a. Riscul lipsei de integritate și de relevanță.  

3. Pilda seminței care crește. 
a. Dumnezeu este preocupat de creșterea sferei Sale de domnie.  

4. Pilda bobului de muștar. 
a. Creșterea Împărăției aduce beneficii multiple.  

5. Pilda viticultorilor. 
a. Beneficiarii domniei lui Cristos au o responsabilitate mare. 

6. Isus și Pilat. 
a. Două perspective radical diferite despre adevăr, autoritate și putere/

domnie.  

Nu există în întregul domeniu al existenței noastre umane nici măcar un 
centimetru pătrat supra căruia Cristos, care este Suveran asupra tuturor lucrurilor, 

să nu fi declarat: Îmi aparține! Abraham Kuyper.



Care erau așteptările contamporanilor lui Cristos referitoare la Împărăția lui 
Dumnezeu? În ce sfere urma aceasta să se manifeste?

Care este trăsătura fundamentală a Domniei lui Cristos asupra poporului 
Său, așa cum o regăsim în pilda semănătorului?  

 Există domenii în viața ta/în viața comunității noastre în care relația cu 
Cuvântul trebuie îmbunătățită, astfel încât să fie facilitată creșterea, rodirea și 
multiplicarea? Care sunt pașii pe care crezi că trebuie să îi parcurgi?  

 În timp ce Cristos dorește să rodești și să oferi lumii lumina Sa, în ce 
domenii ale vieții observi că ai tendința să pierzi integritate și relevanță?   

 În ce fel diferă perspectivele lui Isus și ale lumii (reprezentate de Pilat) 
asupra adevărului, autorității și puterii/domniei?
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