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Sămânţa e mică, dar eficace
Textul de bază: Luca 8: 4-15

Câteva definiţii
Situaţia prezentă în timpul lui Isus
•
•
•
•

Isus întrebuinţează un eveniment din viaţa de toate zilele
El împarte ascultătorii după credinţa lor în Dumnezeul lor Vecinic
Dar Isus împarte ascultătorii Cuvântului şi după roadele lor
Cei care nu aud, cei care cad în ispită, cei care nu aduc roade şi cei care fac
roade în răbdare
Luca 8:15

Sămânţa, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia cari, după ce au auzit
Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată, şi fac roadă în răbdare.

O biserică goală este ca un drum uscat
Tragicul zilelor noastre este că bisericile noastre rămân goale
•
•
•
•
•

Dar care sunt piedecile, care opresc vizitatorii să ne viziteze?
Pentru unii poate că sa fixat o ora greşită a serviciului ?
Pentru altul aranjamentul optic a sălii, de exemplu fără icoane, cruce etc.?
Pe altul deranjează atmosfera şi veselia generaţiei tinere înaintea serviciului
Pentru altul stilul de laudă şi poate chiar şi îmbrăcămintea cântăreţilor

Şi deodata vin propuneri, sugestii dar şi reclamaţii:
• “Un amvon în faţă arată învechit, astăzi vorbitorul are microfonul la ureche!”
• Sau: instrumentele musicale sunt prea în centrul atenţiei
• În loc de bănci să se pună mai bine scaune - în cerc, ca să se poate discuta mai
bine problemele actuale
• Sau atmosfera serviciului este prea serioasă, unde rămâne bucuria?
• Sau: Predica e bună, dar programul din jur lasă de dorit, trebuie intensificat
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Răspuns la aceste probleme găsim numai în Sfânta Scriptură
Problema oamenilor nu este programul înconjuritor a unui serviciu
Nici stilul musical sau atmosfera în sală
Ci omul se ocupă astăzi de toate problemele din jur, dar nu de Dumnezeu
Conţinutul Mesajului vorbit de la amvon devine secundar
Pentru-că restul programului îl atrage şi îi convine
Şi lucrul acesta a fost şi în timpul lui Isus aşa
Isus, când a înviat din morţi, când a făcut vin din apă, sau a vindecat bolnavii,
L-au admitat şi au mers cu El
• Când a împărţit pâine la 5000 de oameni au vrut să-L facă rege
• Dar la Capernaum, când a spus că El e Pâinea Vieţii – L-au părăsit
• Omul nu vrea – şi nu poate să înţeleagă ce vrea Dumnezeu
•
•
•
•
•
•
•

Ioan 6:63

Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe
cari vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă.
1 Corinteni 2:14

Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru
el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentrucă trebuiesc judecate
duhovniceşte.

Care este motivul unui insucces?
Noi analizăm omeneşte, dar Dumnezeu judecă altfel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Care plugar aruncă sămânţa pe un drum uscat?
Care plugar aruncă scumpa lui sămânţă între spini sau pe stâncă?
Care plugar se mulţumeşte, dacă a nimerit şi ceva pământ bun, roditor?
Dumnezeu nu judecă sau calculează omeneşte cu gândul de căştig
Dumnezeu dă în belşug
Dumnezeu nu te întreabă dacă vrei să asculţi. El te cheamă astăzi !!!
El acuma Îţi oferă o sămânţă roditoare până în vecinicie
Dacă sămânţa nu poate prinde rădăcină şi nu creşte atunci nu este ea de vină
Nu este soiul sau calitatea ei inferioară ci pământul pe care a căzut

Una din probleme este terenul nepregătit
•
•
•
•

Dacă vorbim de teren plin de pietre, înţelegem pilda Domnului
Dar dacă vorbeşte de spinii avem probleme
Noi ştim din grădina noastră că spinii cresc mai repede decât floriile
Şi o grădină neglijată timp de 2 săptămâni e plină de buruieni
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• Dacă nu le scoatem din timp ele se înmulţesc rapid şi distrug vegetaţia

Cunoaştem noi diferenţa între buruieni şi flori?
•
•
•
•
•

În medicină există plante – buruieni care se cresc numai pentru otrava lor
Confundăm şi noi de câte-va ori buruienile cu plantele alimentare?
Isus vorbeşte de plante care sunt un pericol pentru recolta plugarului
Plante, care nu corăspund recoltei planificate, care strică calitatea recoltei
O recoltă necurată îşi pierde valoarea şi ca sămânţa viitoare nu mai este bună

O altă problema poate să fie sămânţa
• Nici un plugar nu se lasă înşelat de o coajă frumoasă, dacă conţinutul boabei
nu este sănătos
• Un plugar bun întrebinţează numai o sămânţă bună, aleasă şi pregătită
• Pregătită înseamnă curată şi fără coajă, altfel nu face rădăcini
• Şi coaja se eliminează numai, frecându-le ei între ei, până ce sunt curate
• Abea în starea aceasta poate să tragă hrana din pământul înconjurător
• Dacă nu ne eliberăm de coajele despărţitoare nu putem primi hrană necesară

Cuvântul lui Dumnezeu are o putere uimitoare
• Pentru a propovădui Evanghelia, vorbitorul nu trebuie să mai cioplească sau să
mai îndoaie ceva din Cuvântul lui Dumnezeu
• Este interesant că Isus în exemplul acesta nu-La mustrat pe plugar
• Pastor Nuberto Cascada din Cuba povesteşte de binecuvântările în biserica lui.
• Oamenii vin fără să fie chemaţi – invitaţii tipărite şi aşa n-au fost admise
• Oamenii nu vor decât să audă Cuvântul lui Dumnezeu – şi sala e plină

Numai cine se lasă atins de Dumnezeu poate să aducă
roade
O sămânţă înconjurată de pământ bun aduce roade
• Roade pentru Dumnezeu
Ioan 7:4

Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Cristos, şi voi aţi murit în ce priveşte
Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celuice a înviat din morţi; şi aceasta, ca
să aducem roadă pentru Dumnezeu.
• Roade vizibile pentru noi
Galateni 5:22-25
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Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrânarea
poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Cristos
Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.
Dacă trăim Duhul, să şi umblăm prin Duhul.
• Roade care propovăduiesc dragostea lui Isus pentru cei pierduţi
Evrei 13:15

Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul
buzelor cari mărturisesc Numele Lui.
• Roadele păcii între noi
Iacov 3:18

Şi roada neprihănirii este sămănată în pace pentru cei ce fac pace.
• O roadă sfântă pentru Dumnezeu – cu ajutorul Duhului Sfânt
Faptele Apostolilor 9:31

Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galilea şi Samaria, se întărea
sufleteşte, şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se
înmulţea.
• Îndelung răbdător până la venirea Domnului
Iacov 5:7

Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că
plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare,
până primeşte ploaie timpurie şi târzie.

Numai o sămânţă care se jertfeşte aduce roade bune
Ioan 12:24-26

Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe
pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă.
Cine îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta,
o va păstra pentru viaţa vecinică. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze;
şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva,
Tatăl îl va cinsti.
1 Corinteni 1:5-9

Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice
cunoştinţă. În felul acesta mărturia despre Cristos a fost bine întărită în
mijlocul vostru; aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea
arătării Domnului nostru Isus Cristos. El vă va întări până la sfârşit, în aşa
fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Cristos.
Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus
Cristos, Domnul nostru.
Amin
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