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1 Bunătatea lui Dumnezeu
a. Bunătatea lui Dumnezeu în VT
 Bunătatea hesed = bunătatea care se revarsă peste cei
care n-o merită și care nu sunt vrednici de bunătate
(după conceptul nostru!)
 Ex. 34:6; Num. 14:18; Neem. 9:17; Ps. 25:6-7; 86:15;
94:18; Ps. 136

b. Bunatatea lui Isus Hristos in NT
 Milă față de cei în nevoi (Mat. 9:13,36  Osea 6:6
(bunătate)
 Nu făcea deosebire: Mat. 9:11; 11:5; Lc. 15:1;17:12-13
 Făcea bine: Fapte 10:38

2 Bunătatea creștinului
a. Se orietează după standardul bunătății lui Dumnezeu: 2 Sam.
9:3
b. Pornește din inimă: Mat. 12:35; Prov. 14:22
c. Se arată în relația și faptele practice față de oameni (Mat.
5:45; Lc. 6:27; Col. 3:12)

3 Bunătate falsă
 Bunătate din obligație (Filimon 1:14)
 Bunătate din interes (Lc. 14:12-14)
 Bunătate pe merite (Mat. 5:46-48)
 Bunătate de ochii oamenilor (Mat. 6:1-4)

4 Cultivarea bunătății și facerii de bine
a. Priveste la bunătatea lui Dumnezeu față de tine (Tit 3:4-5)
b. Lasă-te întrerupt (Mc. 10:46-49; Lc. 8:40-48; Lc. 5:17-20)
 Lăsăm să treacă ocazii de-a face bine, fiindcă suntem
ocupați mai mult de noi decât de alții (Iac. 4:17)
c. Fi gata să pui pe alții pe primul loc și să sacrifici
d. Caută activ ocazii de-a face bine (Gal. 6:10)
 Trebuie să fim ”cei dintâi in fapte bune” (Tit 2:14;
3:1,8,14)
e. Câștigă-i pe oamenii după exemplul lui Hristos (Prov. 19:22;
Rom. 2:4; 1 Pet. 2:15; 3 Ioan 1:11)
f. Așteaptă răsplata de la Dumnezeu, nu de la oameni
(Lc. 6:35; Gal. 6:9)

APROFUNDARE
Întrebări pentru verificare personală și discuție
 Cum și prin ce și-o arătat Dumnezeu bunătatea față de tine?
 Unde/când ți-a fost greu să arați bunătate?
 Ce diferențe există între a fii ”cum se cade” și de-a arăta
bunătate ca roadă a Duhului?
 Ce poți face practic (pe lângă rugăciune) ca să cultivi
bunătatea în viața ta?

Text de memorat
 Prov. 14:22
Motive de rugăciune
 Doamne, ajută-mă să trăiesc așa cum ai trăit tu (Col. 3:17) și
să fac totul ca pentru tine (Col. 3:23).
 Doamne, ajută-mă să nu dau rău pentru rău, ci precum tu mă

înveți, să biruiesc răul prin bine (Rom. 12:21).

