
Luca 5 : 17 - 20




BUNATATEA este un act pe care Dumnezeu il apreciaza

Dar este rar vazut intre oameni din zilele de azi

Chiar si printe Crestini este rar vazut

Acest act de bunatatea e ceva din trecut 

Nu se mai aplica noua celor de azi (adica asa spunem noi)

BUNATATEA FATA DE OAMENI




Atunci cind ne opream sa dam bani unui sarac fara adapost la semafor

Dar acum avem motive inteligente sa nu dam

 Bani ii folosete pe alcool

 Nu sunt cu adevart saraci

Atunci cind ne opream sa dam o mana de ajutor la un sofer oprit pe strada

Dar acum avem si pentru ei motive inteligente 

 Cine stie poate ca este drogat

 Sau poate are pistol

EXEMPLE DE BUNATATE




Acum nici nu ne mai oprim, ci chair conducem pe linga aceste 

cazuri la care le puteam arata BUNATATEA

Cu adevarat ratam oportunitea de a arata bunatatea unui om pe 
care Dumnezeu il scoate in fata noastra

Gandeste-te ca Dumnezeu il scoate pe acest om in calea ta, si ai 
oportunitatea de a ii arata bunate

OPORTUNITATE RATATA




Atunci cand vizitam pe cei vaduvi sau bolnavi din biserica

Si ii aduceam la biserica cu masina

Cati din noi inca facem asta?

Sau si aici avem motive inteligente?

 Sunt prea ocupat

 Ii va aduce altcineva

EXEMPLU MAI APROAPE DE CASA




Luca 5:18

“Si iata ca niste oameni purtau intr-un pat un slabanog, si 
cautau sa-l duca inauntru, ca sa-L puna inatintea Lui.” 

Luca 5:20

“Cand le-a vazut credinta, Isus a zis: “Omule, pacatele iti sunt 
iertate.”

BUNATATEA IN ACTIUNE




Din faptul bunatatii si credintei acelor oameni

Domnul Isus ii iarta pacatele slabanogului

Si mai mult in Versetul 23 Isus ii spune: “Scoalate, si umbla!”

Ce ar fi daca si noi am arata asa bunatate si credinciosie celor din 
jurul nostru?

EXEMPLUL DIN BIBLIE




Efeseni 4:23

Dumnezeu cere bunatate de la noi; pentru-ca El ne-a aratat in 
primul rand bunatate prin Isus Hristos

Prin bunatatea noastra noi ne IDENTIFICAM cu Dumnezeu (am fost 
creati dupa chipul si asemanarea Sa)

Cind aratam bunatate fata de altii noi REFLECTAM caracterul lui 
Dumnezeu si IMITAM pe Isus Hristos

DUMNEZEU CERE BUNATATE



Celor saraci, vaduvi, bolnavi, orfani, straini (Zaharia 7:9-10)

Prin aceasta noi nu reflectam oameni din lumea aceasta

Noi reflectam pe TATAL NOSTRU CERESC

CUI SA ARATAM BUNATATE?




Nu este vorba doar de a face fapte bune, multi fac fapte bune

Multi oameni dau $5 la saraci

Dar aici este vorba de a ARATA BUNATATE. Asta inseamna cu nu 
numai ii dai $5, ci te opresti in cale sa te ROGI pentru acel sarac. Sa 
ii SPUI despre Domnul Isus; si chair sa il ADUCI la Domnul Isus

Versetul 19 spune: “Fiindca n-aveau pe unde sa-l duca inauntru, din 
princina noroduluii, s-au suit pe acoperisul casei, si l-au coborat cu 
patul printre caramizi, in mijlocul adunari, inaintea lui Isus.”

NU DOAR FAPTE BUNE




Acei oameni au dat dovada de compasiune pentru altii

Acei oameni au dat dovada de dragoste pentru altii

Asa bunatate, compasiune si dragoste ne cere Dumnezeu si noua!

OAMENI DIN LUCA 5




Efeseni 5:22-23

Bunatatea este rezultatul Duhului Sfant

Doar acei Crestini care au Duhul Sfant, pot cu adevarat sa aiba 
bunatate

BUNATATEA ESTE ROADA DUHULUI




BUNATATEA adevarata este aceia care duce la MANTUIRE

Asa cum vedem in Luca 5

Oameni aduc pe slabanog la Isus

 Isus ii iarta pacatele

 Isus il vindeca

BUNATATEA ADEVARATA




Este timpul sa lasam Duhul Sfant sa lucreze in viata noastra, in 

familia noastra si in bisericile noastre

Trebuie sa lasam Duhul Sfant sa lucreze in comunitatea in care 
locuim si traim

Trebuie sa lasam Duhul Sfant sa lucreze pe strazi unde vom gasi pe 
cei saraci, bolnavi, orfani care au nevoie de Isus Hristos

Va dati seama ce TREZIRE SPIRITULA ar fi in biserici daca am lasa pe 
Duhul Sfant sa lucreze?

LASATI DUHUL SFANT SA LUCREZE




Asta este intrebarea in zilele de azi: NE MAI INTERESEAZA?

Daca ne-ar interesa, am lasa toate si am lasa Duhul Sfant
sa lucreze

ESTI CHEMAT SA ARATI BUNATATE IN TOT TIMPUL

DUMNEZEU SA NE AJUTE!

NE INTERESEAZA DE ALTII


