
faptă, fapte

Matei 5:16
16. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele 
voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

Luca 24:19
19. „Ce?” le-a zis El. - Şi ei I-au răspuns: „Ce s’a întîmplat cu Isus din Nazaret, care 
era un prooroc puternic în fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea 
întregului norod.

Faptele apostolilor 9:36
36. În Iope, era o uceniţă numită Tabita, nume, care în tîlmăcire se zice Dorca. Ea 
făcea o mulţime de fapte bune şi milostenii.

Romani 3:28
28. Pentrucă noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele 
Legii.

Romani 4:2
2. Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu 
înaintea lui Dumnezeu.

Romani 9:11
11. Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă, şi nu făcuseră nici bine nici 
rău, - ca să rămînă în picioare hotărîrea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se 
făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă, -

Romani 13:12
12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne desbrăcăm dar de faptele 
întunerecului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.

2 Corinteni 1:6
6. Aşa că, dacă sîntem în necaz, sîntem pentru mîngîierea şi mîntuirea voastră; dacă 
sîntem mîngîiaţi, sîntem pentru mîngîierea voastră, care se arată prin faptul că răbdaţi
aceleaşi suferinţe ca şi noi.

Galateni 6:4-5
4. Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l 
priveşte pe el, şi nu cu privire la alţii;
5. căci fiecare îşi va purta sarcina lui însuş.

Efeseni 2:9
9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.



Filipeni 4:8
8. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este 
drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice 
faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

1 Timotei 6:18
18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă 
împreună cu alţii,

Tit 3:5-7
5. El ne-a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea 
Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt,
6. pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mîntuitorul nostru;
7. pentruca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, 
moştenitori ai vieţii vecinice.

Tit 3:8
8. Adevărat este cuvîntul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentruca cei ce 
au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei dintîi în fapte bune. Iată ce este bine şi de 
folos pentru oameni!

Tit 3:14
14. Trebuie ca şi ai noştri să se deprindă să fie cei dintîi în fapte bune, pentru nevoile 
grabnice, şi să nu stea neroditori.

Filimon v. 6
6. Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, cari să dea la iveală 
tot binele ce se face între noi în Hristos.

Evrei 9:14
14. cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, 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!

Iacov 1:25
25. Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi 
va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în 
lucrarea lui.

2 Petru 1:5-7
5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta,
cunoştinţa;
6. cu cunoştinţa, înfrînarea; cu înfrînarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.



1 Ioan 3:18
18. Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.


