
viaţa veşnică

Ioan 3:16
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.

Ioan 17:3
3. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat 
şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

Romani 1:20
20. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se 
văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile 
făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi;

Romani 1:25
25. căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi sau închinat 
făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.

Romani 2:7
7. Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi 
nemurirea;

Romani 5:21
21. pentruca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul
să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus
Hristos, Domnul nostru.

Romani 6:22
22. 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.
23. Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu
este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 9:5
5. patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai pe sus de toate 
lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!

Romani 11:36
36. Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Romani 16:25
25. Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui 
Isus Hristos, - potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ţinută ascunsă timp de 



veacuri,

2 Corinteni 4:4
4. a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă 
strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.

2 Corinteni 4:18
18. Pentrucă noi nu ne uităm la lucrurile cari se văd, ci la cele ce nu se văd; căci 
lucrurile cari se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice.

Galateni 1:5
5. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Efeseni 1:21
21. mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie
şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.

2 Tesaloniceni 2:16
16. Şi însuş Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi 
ne-a dat, prin harul Său, o mângâiere veşnică şi o bună nădejde,

1 Timotei 1:16-17
16. Dar am căpătat îndurare, pentruca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, 
toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete 
viaţa veşnică.
17. A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, 
să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.

1 Timotei 6:12
12. Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat, şi 
pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor marturi.

1 Timotei 6:17
17. Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe, şi să nu-şi pună nădejdea
în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca 
să ne bucurăm de ele.

2 Timotei 2:10
10. De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentruca şi ei să capete mântuirea care este în
Hristos Isus, împreună cu slava veşnică.

Tit1:2
2. în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu 
poate să mintă,



Filimon v.15
15. Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru 
veşnicie,

Evrei 1:2
2. la sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

Evrei 5:6
6. şi, cum zice iarăş într-alt loc: „Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui 
Melhisedec.“

Evrei 5:9
9. şi după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul 
unei mântuiri veşnice,

Evrei 9:12
12. şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfânt, nu cu sânge de ţapi şi de 
viţei, ci cu însuş sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.

Evrei 9:14
14. cu cît mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S’a adus pe Sine 
însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca 
să slujiţi Dumnezeului cel viu!

Evrei 13:8
8. Isus Hristos este acelaş ieri şi azi şi în veci!

Evrei 13:20
20. Dumnezeul păcii, care, prin sângele legămîntului celui veşnic, a sculat din morţi 
pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,

1 Petru 1:25
25. dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost 
propovăduit prin Evanghelie.

1 Petru 5:10
10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după 
ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face 
neclintiţi.

2 Petru 1:11
11. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a 
Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos.



1 Ioan 1:2-3
2. pentrucă 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; -
3. 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
25. Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa veşnică.

1 Ioan 5:11
11. Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este
în Fiul Său.

1 Ioan 5:20
20. Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Celce 
este adevărat. Şi noi suntem în Celce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El 
este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.

2 Ioan v.2
2. pentru adevărul acesta care rămîne în noi, şi care va fi cu noi în veac:

Iuda v.25
25. singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să 
fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. 
Amin.


