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Viaţa în noul legământ
Textul de memorat: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10 d.p.)

Duminică, 20 iunie – Bucuria

1. 1 Ioan 1:4; Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

Luni, 21 iunie – Eliberat de vină

2. Romani 8:1; Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după
îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
Ioan 5:24; Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are
viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
Romani 3:24,25; 24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care
este în Hristos Isus.
25. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire,
ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări
a lui Dumnezeu;
2 Corinteni 5:21; Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim
neprihănirea lui Dumnezeu în El.

Marţi, 22 iunie – Un legământ nou şi o inimă nouă

3. –

4. Ioan 4:16; „Du-te”, i-a zis Isus, „de cheamă pe bărbatul tău şi vino aici”.

Efeseni 3:17-19; 17. Aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având
rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18. să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea;
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată
plinătatea lui Dumnezeu.

Efeseni 3:19; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de
toată plinătatea lui Dumnezeu.

Miercuri, 23 iunie – Noul legământ şi viaţa veşnică

5. Apocalipsa 2:11; 20:6,14; 21:8; 11. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Cel ce va
birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.”
6. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci
vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.
14. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
8. Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi
mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Joi, 24 iunie – Noul legământ şi misiunea

6. –

Studiu Biblic, Trim. II, 2021 – Făgăduinţa: legământul cel veşnic al lui Dumnezeu 1/1

- texte -


	Studiul 13
	Viaţa în noul legământ
	Duminică, 20 iunie – Bucuria
	Luni, 21 iunie – Eliberat de vină
	Marţi, 22 iunie – Un legământ nou şi o inimă nouă
	Miercuri, 23 iunie – Noul legământ şi viaţa veşnică
	Joi, 24 iunie – Noul legământ şi misiunea



