
 
 
 
Viața vesnică și relația cu realitatea prin mintea înnoită 
 
 
 

Ce este viața veșnică? 
 
Ioan 17:2-3 
după cum* I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe** care 
I i-ai dat Tu. 
Şi viaţa* veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul** Dumnezeu adevărat, şi pe 
Isus Hristos, pe care† L-ai trimis Tu. 
 
Ioan 5: 39-40 
Cercetați Scripturile pentru că socotiți că aveți în ele viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc 
despre mine. 
Și nu vreți să veniți la Mine ca să aveți viața veșnică. 
 
Ioan 6: 53-56 
Isus Le-a zis: Adevărat, adevărat  vă spun că, dacă nu mîncați trupul Fiului  omului și dacă nu 
beți sîngele Lui n-aveți viață în voi înșivă. 
Cine mănîncă trupul meu și bea sîngele meu are viața veșnică; și eu îl voi învia în ziua de apoi. 
Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sîngele meu este cu adevărat o băutură. 
Cine mănîncă trupul meu și bea sîngele meu rămîne în mine și eu rămîn în el. 
 
Ioan 3:14-16 
Și, după cum a înălțat Moise șapele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, 
Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 
Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui fiu, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 
 
 
Trăim viața veșnică acum 
 
 
Rom. 6:22-23 
Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi* de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod 
sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică. 
 Fiindcă plata* păcatului este moartea, dar darul** fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică 
în Isus Hristos, Domnul nostru. 
 
 



1 Ioan 1-3 
Ce* era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce** am privit şi ce am pipăit cu 
mâinile† noastre cu privire la Cuvântul vieţii – 
pentru că viaţa* a fost arătată** şi noi am văzut-o şi† mărturisim despre ea şi†† vă vestim viaţa 
veşnică, viaţă care*† era la Tatăl şi care ne-a fost arătată –, 
deci ce* am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi 
părtăşia** noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.  
 
1 Ioan 2:25-27 
Şi* făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică. 
 V-am scris aceste lucruri în* vederea celor ce caută să vă rătăcească. 
Cât despre voi, ungerea* pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi** trebuinţă să vă 
înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă† învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată şi nu 
este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.  
 
1 Ioan 5:10-13 
Cine* crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl** 
face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.  
Şi* mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi** această viaţă este în Fiul 
Său. 
Cine* are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.  
V-am scris aceste* lucruri ca** să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi 
viaţa veşnică. 
 
1 Ioan 5: 20 
Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a* dat pricepere să** cunoaştem pe Cel ce este 
adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El† este 
Dumnezeul adevărat şi†† viaţa veşnică. 
 
Ioan 17: 24-26 
Tată, vreau ca acolo unde sînt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi i-ai dat Tu, ca să 
vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, findcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. 
Neprihănitule tata, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu 
m-ai trimis. 
Eu le-am făcut cunoscut numele tău, și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care 
m-ai iubit Tu să fie în ei și Eu să fiu in ei. 


