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Promisiuni pentru cei ce cred în
Isus Cristos
Textul de bază: Ioan 15:9-17

Dragostea lui Cristos e de valoare veşnică
• O dragoste ca a lui Dumnezeu Tatăl
Ioan 15:9

Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în
dragostea Mea.
• Cea mai mare dragoste
Ioan 15:13

Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.
• O dragoste care întrece orice pricepere
Romani 8:35

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau
strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau
primejdia sau sabia?
• O dragoste care învinge întotdeauna
Romani 8:37

Totuş în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela
care ne-a iubit.
• O dragoste puternică
2 Corinteni 5:14

Căci dragostea lui Cristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur
a murit pentru toţi, toţi deci au murit.
• O dragoste care renunţă la tot
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.

Duhul lui Cristos
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• Un duh al cunoaşterii
Isaia 11:2

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere,
duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.
• Un duh al libertăţii
Isaia 61:1

,,Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să
aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimes să vindec pe cei cu inima
zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea.
• Un duh al milei
Matei 9:36

Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi
risipite, ca nişte oi cari n-au păstor.
• Un duh al blândeţii
Matei 11:29

Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci Eu sunt blând şi
smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
• Un duh al mântuirii
Luca 9:55-56

Isus S-a întors spre ei, i-a certat, şi le-a zis: ,,Nu ştiţi de ce duh sunteţi
însufleţiţi! Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci
să le mântuiască.” Şi au plecat într-alt sat.
• Un duh al dragostei
Efeseni 5:2

Trăiţi în dragoste, după cum şi Cristos ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pentru
noi, ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu.

Harul lui Cristos
• Pruncul Isus şi harul lui Dumnezeu
Luca 2:40

Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui
Dumnezeu era peste El.
• Harul lui Dumnezeu vine prin Cristos
Ioan 1:17
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Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus
Cristos.
• Isus oferă plinătatea de har
2 Corinteni 8:9

Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era
bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă
îmbogăţiţi.
• Harul lui Dumnezeu şi puterea lui Cristos
2 Corinteni 12:9

Şi El mi-a zis: ,,Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune
este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu
slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Cristos să rămână în mine.
• Suntem chemaţi prin harul lui Cristos
Galateni 1:6

Mă mir că treceţi aşa de repede dela Cel ce v-a chemat prin harul lui
Cristos, la o altă Evanghelie.
• Cristos ne dă harul lui Dumnezeu
Efeseni 4:7

Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Cristos.
• Harul îmbelşugat a lui Cristos
1 Timotei 1: 12-14

Mulţumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit
vrednic de încredere, şi m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram
un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru
că lucram din neştiinţă, în necredinţă! Şi harul Domnului nostru s-a
înmulţit peste măsură de mult împreună cu credinţa şi cu dragostea care
este în Cristos Isus.
• Putere din harul lui Cristos
2 Timotei 2:1

Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Cristos Isus.

Mângâietorul
• Mângâietorul este veşnic
Ioan 14:16

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (Greceşte:
Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămîână cu voi în veac.
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• Mângâietorul ne învaţă despre Cristos
Ioan 14:26

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfîânt, pe care-L va trimete Tatăl, în
Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce vam spus Eu.
• Mângâietorul mărturiseşte despre Cristos
Ioan 15:26

Cîând va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul
adevărului, care purcede dela Tatăl, El va mărturisi despre Mine.
• Mângâietorul ne convinge de păcat
Ioan 16:7-8

Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc
Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimete. Şi
când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul,
neprihănirea şi judecata.
• Mângâietorul ne spune adevărul
Ioan 16:13

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot
adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va
descoperi lucrurile viitoare.
• Mângâietorul ne dăruieşte pace
Faptele Apostolilor 9:31

Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galilea şi Samaria, se întărea
sufleteşte, şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se
înmulţea.

Amin
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