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Ziua recoltei – sau ziua darurilor ?
Textul de bază: Deuteronom 16:9-17

Câteva definiţii
La începutul lunii octombrie, în ţările europene se sărbătoreşte ziua recoltei
Deja din primăvară putem urmări activitatea pe câmpurile înconjurătoare
Dar înaintea unei recolte bogate stă hărnicia plugarului
Şi totuşi nu ajunge întotdeauna silinţa lui
Fără Binecuvântarea lui Dumnezeu prin ploaie şi prin lumina soarelui nu poate
creşte o recoltă bogată
• Şi lucrul acesta ştie fiecare agricultor

•
•
•
•
•

Sărbătorile Domnului în poporul Israel
Rusalii – evreesc: Schawout
• Rusalii s-au sărbătorit şapte săptămâni – exact 50 de zile - după recolta
ovăzului – în Israel la începutul lunii aprilie
• Şi astăzi se sărbătoreşte această zi prin mari manifeste de bucurie, copii
înbrăcaţi în alb cu flori în păr şi crengi verzi în mâini

Serbarea corturilor
• Serbarea aceasta cădea la sfârşitul recoltei a strugurilor, în luna octomvrie
• Israeliţii au colindat la Ierusalim în amintirea salvării din Egipt
• Şi ocrotirea în cele 40 de ani în pustie
Leviticul 23:40-43

În ziua întâi să luaţi poame din pomii cei frumoşi, ramuri de finici, ramuri
de copaci stufoşi şi de sălcii de râu, şi să vă bucuraţi înaintea Domnului,
Dumnezeului vostru, şapte zile. În fiecare an să prăznuiţi sărbătoarea
aceasta în cinstea Domnului, timp de şapte zile. Aceasta este o lege
vecinică pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea s-o prăznuiţi. Şapte zile să
locuiţi în corturi; toţi băştinaşii din Israel să locuiască în corturi, pentruca
urmaşii voştri să ştie că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi,
după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.
• Serbarea corturilor nu era numai o serbare de mulţumire pentru recolta bogată
• Ci şi o serbare de mulţumire pentru buna ocrotire în zile de necaz
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• Dar corturile erau şi un simbol, că o clădire solidă nu poate da siguranţa de
viaţă, ci numai Dumnezeu care şi într-un cort poate să fie prezent

În poporul Israel amândouă sărbători au fost într-o strânsă
legătură cu recolta secerişului

Ziua secerişului este o zi de Laudă şi de Mulţumire
Deuteronom 16:11

•
•
•
•
•

Să te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care-l va
alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să locuiască Numele Lui acolo, tu, fiul
tău şi fiica ta, robul şi roaba ta, Levitul care va fi în cetăţile tale, şi străinul,
orfanul şi văduva cari vor fi în mijlocul tău.
Ţara promisă de Dumnezeu era a Lui.
Poporul Israel nu poseda nicăiri un drept de şedere
În Egipt, recolta nu depindea de ploaie, pentru-că era Nilul în apropiere
În ţara promisă de Dumnezeu, recolta depindea nu numai de hărnicia
agricultorului ci şi de ploile regulate în primavară si la toamnă
Dumnezeu a promis poporului Său o recolta bogată
Deuteronom 16:16 ff

De trei ori pe an, toţi bărbaţii să se înfăţişeze înaintea Domnului,
Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El: la sărbătoarea azimilor, la
sărbătoarea săptămânilor, şi la sărbătoarea corturilor. Să nu se înfăţişeze
cu mânile goale înaintea Domnului.
Exodul 23:16

Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceeace
vei sămăna pe câmp; şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul
anului, când vei strânge depe câmp rodul muncii tale.
• Pentru noi, serbarea secerişului este o laudă şi mulţimire pentru
Binecuvântările Domnului în trecut
• Şi este un semn vizibil pentru dragostea lui Dumnezeu pentru copii Lui

Ziua secerişului este o zi de bucurie
Deuteronom 16:15

Să prăznuieşti sărbătoarea şapte zile în cinstea Domnului, Dumnezeului
tău, în locul pe care-l va alege Domnul; căci Domnul, Dumnezeul tău, te va
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•
•
•
•
•

binecuvânta în toate rodurile tale şi în tot lucrul mâinilor tale, şi de aceea
să fii vesel.
Dumnezeu aprobă poporului şapte zile de repaus după o lucrare terminată
Fără remuşcări sau un cuget necurat
Poporul Israel a învăţat să se bucure în Dumnezeu lor Veşnic
Toate popoarele înconjurătoare şi-au dat seama de bucuria lor
Şi toţi au ştiut că bucuria aceasta vine dela Dumnezeul lor

Noi am uitat să ne bucurăm în Domnul
• Apostolul Pavel scrie bisericii din Filipi:
Filipeni 4:4

•
•
•
•

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă!
Dacă echipa noastră de fotbal câştigă o partidă, putem sări sus de bucurie
Nu ne este ruşine să ne purtăm ca un copil
Dar dacă e vorba să dăm mărturie despre Dragostea Dumnului nostru Isus
Cristos, ne purtăm de parcă ne trebuie să ne jenăm că credem în El
Ne mirăm noi atunci, de ce lumea nu crede că Isus poate schimba viaţa unui
om, dacă noi nu arătăm, că Isus a schimbat viaţa noastră?

Ziua secerişului este o zi de părtăşie
Dumnezeu a spus poporului Israel ca să se adune la un loc stabilit de El
Dumnezeu nu a vrut, ca fiecare să se bucure numai în casa lui
Părtăşia în bucurie are o mare putere de vindecare în inima omului
Bucuria în Domnul poate avea o putere infecţioasă
Nu şti de unde-o ai, dar te-a cuprins
Un proverb spune: O bucurie împărţită se dublează. O durere împărţită se
micşorează.”
• Dar bucuria tuturor celor strânşi are un singur scop: să se bucure în Domnul
• Felul, cum să te buceri nu este descris, dar caracteristica trebuie să fie
recunoscută de cei din jur
•
•
•
•
•
•

Toate activităţile bisericilor noastre trebuie să aibă acelaşi ţel
1 Petru 4:12-13

Prea iubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a
venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi:
dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Cristos, ca să
vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.
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• Baza bucuriei şi veseliei noastre trebuie să fie Slava în Isus Cristos

Ziua secerişului este o zi în care privim în jurul nostru
Deuteronim 16:14

•
•
•
•
•
•
•

Să te bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău şi fiica ta, robul şi roaba ta,
şi Levitul, străinul, orfanul şi văduva cari vor fi în cetăţile tale.
În primul rând sunt numiţi copii din casă şi slugitorii din casă
Apoi vin cei din jurul casei
Pentru ce se reaminteşte tocmai de leviţi?
Leviţii făceau parte dintr-una din cele doisprezece neamuri
Ei au fost aleşi să facă serviciile bisericeşti din templu
Ei nu aveau un venit, nu aveau pământ sau avere, ei trăiau din darurile
milostive ale poporului
Tot aşa şi văduvele, orfanii şi chiar străinul care este numai în trecere în
localitatea ta

Dumnezeu a cerut de la poporul Său să dea o zecime pentru
lucrarea Lui
• Asfel a asigurat şi viaţa de trai a Leviţilor, dar şi a văduvelor şi a orfanilor
• Isus nu a desfiinţat această directivă Dumnezeiească, ci a şi subliniat-o:
2 Corinteni 9:7-11

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de
silă, căci ,,pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.” Şi Dumnezeu poate
să vă umple cu orice har, pentruca, având totdeauna în toate lucrurile din
destul, să prisosiţi în orice faptă bună, după cum este scris: ,,A împrăştiat,
a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac.” ,,Cel ce dă sămînţă
sămănătorului şi pâine pentru hrană”, vă va da şi vă va înmulţi şi vouă
sămânţa de sămănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre. În
chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie,
care, prin noi, va face să se aducă mulţămiri lui Dumnezeu.
• Noi nu facem din zeciuiala o nouă lege, dar subliniem din nou o inimă darnică
şi o măreaţă binecuvântare pentru fiecare în parte

Ziua secerişului este o zi de Laudă şi de Mulţumire
Ziua secerişului este o zi de bucurie
Ziua secerişului este o zi de părtăşie
Ziua secerişului este o zi în care privim în jurul nostru
Amin
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