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Sămânţa e bună, dar necesită și un 
pământ bun 

Textul de bază: Luca 8:4-15 
 

Câteva definiţii 
• Isus vorbeşte poporului în pilde 
• Interesant este că Isus nu analizează nici calitatea seminţei, nici plugarul 

şi nici metoda cu care a semănat 
• El nu vorbeşte nici de ploaia necesară pentru creşterea ei 
• Isus vorbeşte doar despre pământul pe care cade sămânţa 
 

O biserică goală este ca un drum uscat sau cu 
buruieni 
 

• Tragedia zilelor noastre este că bisericile noastre rămân goale 
• Dar care sunt lucrurile care îi opresc pe oameni să ne viziteze? 
• Pentru unul poate să fie ora nepotrivită a serviciului ? 
• Pentru altul aranjamentul optic a sălii, de exemplu fară icoane, cruci etc.? 
• Pe altul deranjează atmosfera şi veselia generaţiei tinere înaintea începerii 

serviciului? 
• Pentru altul stilul de laudă şi poate chiar şi îmbrăcămintea cântăreţilor? 
• Pentru altul poate pretenţiile care se cer de la cei convertiţi? 
• Am analizat noi odată, care este motivul unui vizitator - dacă vine  
• Poate se află un prieten sau o persoană cunoscută în sală? 
• Cu ce așteptări vin la noi? Ce caută aici? Sau a venit de plictiseală. 
 

Şi deodată vin propuneri, sugestii dar şi reclamaţii: 
• “Un amvon în faţă arată învechit. Astăzi vorbitorul are microfonul la ureche!” 
• Sau: instrumentele muzicale 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 este bucuria? 
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• Sau: Predica e bună, dar programul de laudă lasă de dorit, trebuie intensificat 
Răspunsul la aceste probleme le găsim numai în Sfânta Scriptură 

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. 

• Problema oamenilor nu este programul unui serviciu 
• Nici stilul musical ca atmosfera în sală 
• Ci omul, care se preocupă de toate problemele din jur, dar nu cu Dumnezeu 
• Conţinutul mesajului vorbit de la amvon devine secundar . 
• Pentru că restul programului domină întâlnirea: îi convine - sau nu 
• Şi lucrul acesta a fost şi în timpul lui Isus 
• Isus, când a înviat morţii, când a făcut vin din apă, sau când a vindecat 

bolnavii, L-au admirat 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 

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. 

 

Una din probleme este terenul nepregătit 
• Dacă vorbim despre un teren plin de pietre, înţelegem pilda Domnului 
• Dar dacă vorbeşte despre spini avem probleme 
• Noi ştim din grădina noastră că spinii cresc mai repede decât florile 
• Şi o grădină care a fost 2 săptămâni neglijată e plină de buruieni 
• Dacă nu le scoatem din timp ele se înmulţesc rapid şi distrug plantația 
 

Cunoaştem noi diferenţa între buruieni şi flori? 
• În medicină există plante - buruieni care se cresc numai pentru otrava lor 
• Confundăm şi noi câteodată buruienile cu plantele comestibile? 
• Isus vorbeşte despre plantele care sunt un pericol pentru recolta plugarului 
• Plante, care nu corespund 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 coajei nu 

este sănătoasă 
• Un plugar bun întrebuinţează numai o sămânţă bună, aleasă şi pregătită 
• Pregătită înseamnă curată şi fară coajă, altfel nu face rădăcini 
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• Şi coaja se desprinde numai frecându-se, până ce e curată 
• Abia în starea aceasta poate să-și tragă hrana din pământ 
• Dacă nu ne eliberăm de coji nu putem primi hrana necesară 
• Şi despărţirea aceasta nu o putem face singuri. Ne trebuie un ajutor. Aproapele 

nostru! 
 

Cuvântul lui Dumnezeu are o putere uimitoare 
• Pentru a propovădui Evanghelia, vorbitorul nu trebuie să mai cioplească sau să 

adauge ceva la Cuvântul lui Dumnezeu 
• Este interesant că Isus în exemplul acesta nu l-a mustrat pe plugar 
• Pastorul Ruberto Cascada din Cuba povesteşte de binecuvântările din biserica 

lui. 
• Oamenii vin fară să fie chemaţi - invitaţiile tipărite n-au fost admise 
• Oamenii nu vor decât să audă Cuvântul lui Dumnezeu - şi sala e plină 
 

Biserica este pământ roditor a lui Dumnezeu 
 

• Isus Cristos este Fundamentul, este Temelia credinţei noastre 
1 Corinteni 3:9-11 
Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui 
Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost 
dat, eu, ca un meşter zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte 
deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. Căci nimeni 
nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus 
Cristos. 
 

Există numai o singură temelie: Isus Cristos 
• Apostolul Pavel cere de la noi ca să zidim pe această temelie 
• Dar Isus trebuie să rămână fundamentul credinţei noastre 

1 Corinteni 3:16-17 
Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va 
nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi voi. 

• Prezenţa lui Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos 
• În Templul lui Dumnezeu, rugăciunea este pe primul loc 

Matei 21:13 
Şi le-a zis: „Este scris: ,Casa Mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi 
aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari. ” 

 

Sfinţenia noastră se reflectă în Sfinţenia Bisericii noastre 
• Biserica Domnului este un loc de părtăşie cu cei sfinţiţi și închegați prin Duh 
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• Noi oglindim dragostea Lui Dumnezeu în lumea aceasta 
Efeseni 2:19-22 
Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi 
împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe 
temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Cristos. 
în El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în 
Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui 
Dumnezeu, prin Duhul. 

• Dragostea dintre noi este un semn al prezenţei lui Dumnezeu, și trebuie să fie 
vizibilă 

• Biserica este un loc unde domneşte Isus Cristos prin Duhul Său Sfânt  
Efeseni 3:16-19 
Şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, 
prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, aşa încât Cristos să locuiască în inimile 
voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, 
să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, 
adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Cristos, care întrece 
orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 

• Biserica este un loc unde se prezintă Isus ca Domn  
Ioan 14:21 şi 23 
„Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, 
va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui. ”„Dacă Mă 
iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la 
el, şi vom locui împreună cu el. 

• Numai acolo unde se reflectă aceste semne biblice, numai acolo putem vorbi 
de o Binecuvântare prin Duhul Sfânt  

1 Corinteni 12:7-12 
Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi 
este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească 
despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia credinţa, prin acelaşi Duh; 
altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; 
altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, 
tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care 
dă fiecăruia în parte, cum voieşte. Căci, după cum trupul este unul şi are 
multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai 
multe, sunt un singur trup, - tot aşa este şi Cristos. 

• Apostolul Pavel subliniază în epistola sa către biserica din Roma: 
Romani 8:9 
Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Cristos, nu 
este al Lui.                            Amin 


