
Împărăţia lui Dumnezeu

Matei 4:23
23. Isus străbătea toată Galilea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind 
Evanghelia Împărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.

Matei 6:10
9. Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri!
Sfinţească-se Numele Tău;
10. vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
11. Pînea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mâine.) dă-ne-o nouă astăzi;
12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Greceşte: 
Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.);
13. şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi 
puterea şi slava în veci. Amin!

Matei 6:33
33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra.

Marcu 1:15
15. El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-
vă, şi credeţi în Evanghelie.“

Marcu 4:26
26. El a mai zis: „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om 
sămânţa în pământ;
27. fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua: sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie
el cum .
28. Pământul rodeşte singur: întîi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în 
spic;
29. şi cînd este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentrucă a venit secerişul.“

Marcu 10:14
14. Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat, şi le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la 
Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.

Marcu 12:34
34. Isus a văzut că a răspuns cu pricepere, şi i-a zis: „Tu nu eşti departe de Împărăţia 
lui Dumnezeu.“ Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.

Marcu 14:25
25. Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei, până în ziua 
când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.“



Luca 6:20
20. Atunci Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi, şi a zis: „Ferice de voi, cari sunteţi 
săraci, pentrucă Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!

Luca 17:21
21. Nu se va zice: „Uite-o aici”, sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăţia lui 
Dumnezeu este înlăuntrul vostru.”

Ioan 3:3
3. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte 
din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Ioan 3:5
5. Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi
din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

Ioan 3:7-8
7. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.
8. Vîntul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro 
merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

Ioan 3:16
16. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.

Romani 14:17-19
17. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi 
bucurie în Duhul Sfînt.
18. Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de 
oameni.
19. Aşa dar, să urmărim lucrurile, cari duc la pacea şi zidirea noastră.

1 Corinteni 4:20
20. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.


