Creati pentru fapte bune
Efeseni 2:10

INTRODUCERE:
1. Faptele bune nu sunt sursa mantuirii noastre - Efes. 2:8-9.
2. Faptele bune sunt rezultatul de a fi salvati in Hristos - Efes. 2:10.
a. Oamenii pot face "fapte bune" si sa fie pierduti - Mat. 7:22 (Fapte 10:2; 11:14).
b. Toti cei care sunt credinciosi lui Hristos vor umbla in fapte bune - Efes. 2:10.
3. Care sunt aceste fapte bune si cum vom reusi noi sa le facem?
DISCUTII:
I. Dumnezeu ne-a creat (ne-a mantuit) in Hristos ca noi sa putem merge mai departe in fapte
bune - Efes. 2:10.
A. Dumnezeu defineste faptele bune in care noi sa umblam - Evr. 13:21.
1. El deja le-a pregatit - Efes. 2:10.
2. Scripturile le definesc si ne pregatesc sa le facem - 2 Tim. 3:16-17.
3. Ce sunt faptele bune? (Cf. Ioan 6:27-29).
a. Fapta buna = A face voia lui Dumnezeu - Evr. 13:21.
b. A face fapte bune = A fi placut inaintea lui Dumnezeu - Evr. 13:21.
B. Faptele noastre bune sunt vizibile - 1 Tim. 5:25.
1. Pentru oameni - Mat. 5:16; 1 Pet. 2:11-12.
2. Pentru Dumnezeu - Mat. 6:2-4.
3. Dar motivul nostru nu este sa fim vazuti de oameni!
C. Faptele noastre bune influenteaza - Mat. 5:13, 16; 1 Pet. 2:12; cf. 1 Cor. 9:22. (Ele pot
ajuta la salvarea unui suflet de la moarte, sau de a face mai usor pentru altii ca ei sa se
piarda.)
D. Faptele noastre bune nu sunt in zadar - 1 Cor. 15:58.
1. Prin ele Dumnezeu realizeaza lucrarea Sa in aceasta lume - Evr. 13:21.
2. Odihna este pentru cei care muncesc acum - Apoc. 14:13 (Evrei 4:10.).
II. Pentru a umbla in fapte bune, noi trebuie sa fim:
A. Un model de fapte bune - Tit 2:7.
1. Un exemplu; o pilda de urmat - cf. Filip. 3:17; 1 Tim. 4:12.
2. Deoarece faptele noastre bune sunt observabile si influente ele trebuie sa fie
pentru ceilalti un exemplu de urmat.
3. Ca si Tit trebuie sa fim exemple (pentru Hristos) in cuvant, atitudine, inchinare,
caracter, slujire, etc.
B. Plini de ravna pentru fapte bune - Tit 2:14.
1. Arzi de "o mare nerabdare", dorinta fierbinte.
2. Noi trebuie sa starnim fapte bune in ceilalti - Evr. 10:24.
3. Nu este o povara, ci o bucurie sa umblam in faptele bune ale lui Dumnezeu!
- 1 Ioan 5:3; 2:5
4. Nu invidiile (resentimentele) fac faptele bune ale lui Dumnezeu.

C. Gata sa facem orice lucru bun - Tit 3:1.
1. Sa fii pregatit, gata, folosind oportunitatile (Gal. 6:10; Efes. 5:16).
2. Disponibilitatea presupune veghere si fidelitate in a face ceea ce este bun
- cf. Mat. 24:42-46 (1 Timotei 6:17-19.).
3. Arata mai degraba intelepciune decat ambitii egoiste - cf. Col. 4:5-6.
D. Atenti pentru a starui in fapte bune - Tit 3:8.
1. Cu grija, sa se gandeasca, sa fie atent.
2. cf. Dorca - Fapte 9:36; Plina de fapte bune (9:39) - A fost grijulie si atenta sa
continue sa faca fapte bune.
3. Cum sa facem si noi?
a. Dand atentie Cuvantului lui Dumnezeu - 2 Tim. 2:15.
b. Cautand oportunitati si apoi in a face fapte bune.
4. Nu este loc pentru neglijare sau apatie in staruinta in fapte bune!
E. Sa invatam sa ne deprindem in a face fapte bune - Titus 3:14.
1. Cresterea cunostintelor noastre prin utilizarea lor si punerea lor in practica; sa fie
in obiceiul nostru de a face fapte bune (cf. Evr. 5:8).
2. Stabilirea unui obicei de a face fapte bune - cf. 1 Ioan 3:7, 10.
3. Astfel sa fim roditori in slujba Domnului - cf. Gal. 5:22-23.
CONCLUZIE:
1. Dumnezeu a pregatit fapte bune pentru toti cei care sunt in Hristos - Efes. 2:10.
2. Numai cei care fac faptele bune ale lui Dumnezeu sunt placuti Lui - Evr. 13:21.
3. (Gal. 3:26-27; Evr. 11:6).

