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Isus Cristos în noi
Textul de bază: Ioan 14: 15-21

Importanţa lui Cristos
• Cristos este singura cale adevărată
Ioan 14:6

Isus i-a zis: ,,Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât
prin Mine.
• Cristos este temelia realităţii
1 Corinteni 3:11

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care
este Isus Cristos.
• Cristos merită să fie cunoscut
Filipeni 3:8

Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul
nespus de mare al cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El am
pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Cristos.

Un singur Mântuitor
• Un singur Fiu
Ioan 3:16

Fiindcă atât 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 viaţa veşnică.
• O singură cale spre viaţa veşnică
Ioan 6:68

,,Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, ,,la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele
vieţii vecinice”.
• O singură răscumpărare
Ioan 8:24

De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi
că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.”
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• Un singur Păstor
Ioan 10:1

,,Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci
sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.
• O singură mântuire

Faptele Apostolilor 4:12

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.
• Un singur adevăr
1 Corinteni 2:2

Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Cristos şi pe
El răstignit.
• O singură temelie
1 Corinteni 3:11

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care
este Isus Cristos.
• Un singur Mijlocitor
1 Timotei 2:5

Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu
şi oameni: Omul Isus Cristos,

Crucea lui Cristos
• Crucea lui Cristos are un mesaj
1 Corinteni 1:17

De fapt, Cristos m-a trimes nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu
cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Cristos să fie făcută
zadarnică.
• Crucea lui Cristos aduce împăcarea cu Dumnezeu
Efeseni 2:16

Şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin
care a nimicit vrăjmăşia.
• Crucea lui Isus dăruieşte pace
Coloseni 1:20

Şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în
ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui.
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• Crucea lui Cristos aduce mântuirea
Coloseni 2:14

A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era
potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.

Mântuire prin Cristos
• Mântuirea care dă odihnă
Ioan 10.9

Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi,
şi va găsi păşune.
• Mântuire doar în Numele Lui
Faptele Apostolilor 4:12

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.
• Mântuire plină de har

Faptele Apostolilor 15 :11

Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.
• Mântuire veşnică
Evrei 5:9

Şi după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă,
urzitorul unei mântuiri vecinice.
• Mântuire adusă prin jertfă
Evrei 9 :28

Tot aşa, Cristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte
păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să
aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.

Cristos în noi
• Cristos este în noi
Ioan 17:23

Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să
cunoască lumea că Tu M-ai trimes, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.
• Noi suntem în Cristos
Ioan 14:20
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În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine,
şi că Eu sunt în voi.
• Viaţa lui Cristos este în noi
Romani 8:10

Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina
păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii.
• Noi suntem răstigniţi împreună cu Cristos
Galateni 2:20

Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci
Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuş
pentru mine.
• Cristos locuieşte în noi prin credinţă
Efeseni 3:17-19

Aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca,
având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu
toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să
cunoaşteţi dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să
ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
• Duhul lui Cristos este în noi
1 Ioan 3:24

Cine păzeşte poruncile Lui, rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El
rămâne în noi prin Duhul, pe care ni L-a dat.
• Cristos ne invită să-L lăsăm să intre în inimile noastre
Apocalipsa 3:20

Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa,
voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.

Amin
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