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Secerişul – caz de mulţumire ? Sau ? 
Textul de bază: 2 Corinteni 9: 5-15 

 

Întroducere: 
 

● Ziua roadelor ? 
● Binecuvântarea roadelor? 
● Ziua secerişului? 
● Ziua de mulţumire? 
● Ziua agriculturii? 

 
Cea mai mare înjurătură săsească din Transilvania era: „Să-ţi crească iarba în 
curtea casei tale.“  
Aceasta insemna că în curtea ta n-au mai intrat căruţe cu recoltă bogată. 
 

Dumnezeu este Creatorul acestui pământ 
Geneza 1: 1 - 2 
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.“ 

 
Dumnezeu asigură baza de existență a creației 

Geneza 1: 3 
„Dumnezeu a zis: Să fie lumină ! Și a fost lumină." 

 
Dumnezeu asigură creșterea creației și a fixat competența fiecărui soi 

Geneza 1: 11 - 12 
„Apoi Dumnezeu a zis: Să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, 
pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei 
sămânța lor pe pământ. Și așa a fost."  „Și pământul a dat verdeață, 
iarbă . . . " 

 
Dumnezeu stabilește o autoritate în creația Lui 

Geneza 1: 26 - 28 
"Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după 
asemănarea Noastră; ei să stăpânească peste peștii mării, peste păsările 
cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele cari se 
mișcă pe pământ.“  

Dumnezeu garantează viitorul creației 
Geneza 9: 12 - 16 
"Și Dumnezeu a zis (lui Noe și fiilor lui): Iată semnul legământului pe 
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care-L fac între Mine și voi, și între toate viețuitoarele cari sunt cu voi, 
pentru toate neamulrile de oameni în veci: curcubeul Meu, pe care I-am 
așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ. 
Cînd vor strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor; 
și Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine și dintre toate 
viețuitoarele de orice trup;“ 

 
Dumnezeu judecă şi desparte recolta 

Matei 13:24-30 Isus explică ucenicilor pilda neghinei: 
Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: ,,Împărăţia cerurilor se 
aseamănă cu un om care a sămănat o sămânţă bună în ţarina lui. Dar, pe 
când dormeau oamenii, a venit vrăjmaăşl lui, a sămănat neghină între 
grâu, şi a plecat. Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la 
iveală şi neghina. Robii stăpânului casei au venit, şi i-au zis: ,Doamne, n-
ai sămănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?` El le-a 
răspuns: ,Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.` şi robii i-au zis: ,Vrei dar să 
mergem s-o smulgem?` ,Nu`, le-a zis el, ,ca nu cumva, smulgând neghina, 
să smulgeţi şi grâul împreună cu ea. Lăsaţi-le să crească amândouă 
împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune 
secerătorilor: ,Smulgeţi întâi neghina, şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, 
iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.` 
 

Mulţumirea pentru recolta 
 
Rugăciunea Domnului nostru Isus: 

Matei 6:11 
Pâinea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mâine.) dă-ne-o nouă 
astăzi; 
 

● În original era: „Dă-ne tot ce avem nevoie pentru trai“  (fara ul) 
● Aici sunt incluse şi nevoile materiale: ca spaţiul locativ, sănătatea, pacea, 
şi timpul de recreaţie  

 
Dumnezeu garantează viaţa noastră pe acest pământ 

Geneza 8:22 
Cât va fi pământul, nu va înceta sămănatul şi seceratul, frigul şi căldura, 
vara şi iarna, ziua şi noaptea! 

Dumnezeu cere de la noi să ajutăm şi pe cei nevoiaşi 
Leviticul 19: 9-10 
Când veţi secera holdele ţării, să laşi nesecerat un colţ din câmpul tău, şi 
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să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. Nici să nu culegi 
strugurii rămaţi după cules în via ta, şi să nu strângi boabele cari vor 
cădea din ei. Să le laţi săracului şi străinului. Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul vostru. 

 

Mulţumirea pentru fraţi şi surori 
 

Biserica este o creaţie unică a lui Dumnezeu 
Efeseni 1:16 
Nu încetez să aduc mulţămiri pentru voi, când vă pomenesc în 
rugăciunile mele 

 

În Biserică învăţăm voia Domnului 
Coloseni 1:28 
Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om 
în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Cristos 
Isus. 

 

Scopul învăţăturii este mântuirea ascultătorilor 
1 Timotei 4:16 
Fii cu luare aminte asupra ta însuşi şi asupra învăţăturii, pe care o dai 
altora: stăruieşte în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui 
pe tine însuşi şi pe cei ce te ascultă. 
 

Există plante sensibile în Biserică 
Evrei 12:15 
Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată dela harul lui Dumnezeu, 
pentruca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă 
aducă turburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea. 
 

Purtarea reciprocă în rugăciune 
Faptele Apostolilor 12:5 
Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni 
către Dumnezeu pentru el. 
 

Mulţumirea pentru Domnul nostru Isus 
 
Noi suntem chemaţi să lăudăm Bunătatea lui Dumnezeu 

1 Corinteni 6:20 
Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul 
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şi în duhul vostru, cari sânt ale lui Dumnezeu. 
 

Conţinutul laudei noastre o găsim în Noul Testament: 
Ioan 3:16 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. 

 
A mulţumi înseamnă a proslăvi, a lăuda 

2 Cronici 5:12-14 
Şi toţi Leviţii cari erau cântăreţi: Asaf, Heman, Iedutun, fiii şi fraţii lor, 
îmbrăcaţi în in supţire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, alăute 
şi arfe, şi aveau cu ei o sută douăzeci de preoţi cari sunau din trâmbiţe; - 
şi când cei ce sunau din trâmbiţe şi ceice cântau, unindu-se într-un glas 
ca să mărească şi să laude pe Domnul, au sunat din trâmbiţe, chimvale şi 
celelalte instrumente, şi au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: ,,Căci 
este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!“ În clipa aceea, casa, şi anume 
Casa Domnului, s-a umplut cu un nor. Preoţii n-au putut să mai stea 
acolo ca să facă slujba, din pricina norului; căci slava Domnului 
umpluse Casa lui Dumnezeu. 
 

● Cei aleşi s-au sfinţit în templu 
● Ei lăudau pe Domnul cu acelaşi text, conţinut 
● Ei au întrebuinţat darurile lor, de data aceasta instrumentele şi vocile  
● Rezultatul era prezenţa lui Dumnezeu prin nor 
● Toată casa era plină de nori 
● Activitatea personală a încetat 

 
Jertfa Domnului nostru Isus Cristos, Fiul Lui Dumnezeu 

Roman 8: 19 - 24a 
„De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor 
lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii - nu de voie, ci din 
pricina celui ce a supus-o - cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită din 
robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui 
Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și sufere 
durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, cari avem cele dintâi roade 
ale Duhului, suspinăm în noi, și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea 
trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți." 

 

Amin 


