
 Matei 13:3-9 ’’Nu te lăsa descurajat de rezultatele semănatului? !  
      Betel,11 Ian.2015 
 
 În context ucenicii şi mama Lui au venit să-L salveze pe Isus de El Însuşi. 
Ce frumos spune în Marcu 3:35’’căci oricine face voia Lui Dumnezeu, acela îmi 
este frate, soră şi mamă’’. Până atunci Isus se rezumase la Israel, reprezentat prin 
Maria şi fraţii Lui, dar de atunci încoace Cuvântul avea să treacă la toate 
Neamurile. Israel avea să-L respingă, de aceea El se va îndrepta spre neevrei. 
De acolo încoace privilegiaţii nu mai aveau sa fie evreii, ci toţi cei ce aveau să 
primească Cuvântul lui Dumnezeu. 
Simbolic mai este şi faptul că în context Isus a vindecat un demonizat şi ieşind din 
casă, S-a aşezat lângă mare. Cele două: casa demonizatului reprezintă pe Israel 
care-l va respinge, şi marea pe Neamuri unde sta Isus în barcă. 
Mulţimile adunate pe malul mării Galileii erau atât de multe, încât comentatorii 
spun că niciodată nu au fost atât de mulţi ca aici. Deci Domnul se urcă într-o barcă 
să-i poată cuprinde cu privirea pe toţi şi să poată fi auzit. Grija Domnului era să le 
vorbească pe înţelesul lor astfel încât ei să înţeleagă, să fie cercetaţi şi să se 
întoarcă la El cu inimi bune. 
Un om legat cu o traistă de seminţe de mijloc care semăna, era o imagine foarte 
familiară în Israel. 
Deşi am crede că toţi înţelegeau pilda şi primeau Sămânţa, nu este deloc aşa. 
v.11,12. Erau  unii care îşi împietreau inimile şi nu voiau să primească cu blândeţe 
Cuvântul sădit în ei. Iacov 1.21 
În esenţă Domnul este enigmatic când spune că acceptarea Cuvântului depinde de 
starea inimii în v.12. Acolo avem de-a face cu oameni care cunoşteau, dar care se 
împotriveau sau erau nepăsători, dar şi unii care au dat dreptate lui Dumnezeu. 
Dacă o ’’inimă este rea şi necredincioasă’’, ea ne va despărţi de Domnul.          
Evrei 3:12 
 
Acest principiu al respingerii este valabil dpdv.: fizic, dacă nu folosim muşchii 
trupului paralizează, dacă nu ne antrenăm creierul nu ne putem dezvolta 
intelectual, dacă nu răspundem afirmativ la Cuvânt îl pierdem spiritual. 
Dacă respingem în mod sistematic Cuvântul în mintea şi inima noastră ne vom 
împietri atât de tare încât nimeni şi nimic nu ne mai mişcă. 
De aceea, dacă eşti copil al Lui Dumnezeu chiar practică ascultarea, practică 
primirea Cuvântului, răspunde afirmativ chemării. ’’Vorbeşte Doamne căci robul 
tău ascultă.’’ Doamne deschide-ne urechile dar şi inima să ascultăm!  
’’O dată a vorbit Dumnezeu şi de două ori am auzit eu..’’Psalmi 62:11 
 



Vorbirea în pilde a Domnului seamănă cu stâlpul de nor din timpul călătoriei în 
pustie pe când cu Moise. Pe de-o parte era lumină pentru evrei şi pe de alta era 
întuneric pentru egipteni. 
 
Vedem că Împ. cerurilor începe cu O Sămânţă primită şi care aduce rod. De aceea 
dă-mi voie să plantez această sămânţă bună în mintea şi în inima ta, după care vezi 
ce faci cu ea. Lasă-l pe Duhul Sfânt să te conducă la pocăinţă şi credinţă. Aşa 
începe Împ.Lui Dumnezeu pentru oricare. 
 
Evrei 4:12’’Cuvântul Lui Dumnezeu este viu şi lucrător’’. Cuvântul Domnului are 
viaţa în el şi vrea să prindă rădăcină în inima ta şi să aducă rod. Rodul este semnul 

mântuirii: Matei 7:16, include sfinţenie – Romani 6:22; caracter christic – 
Gal.5:22,23; fapte vrednice – Col.1.10; câştigă pe alţii la Hristos – Rom.1.13; 
împarte cu alţii ceea ce are – Rom.15 :25-28; îl laudă pe Domnul – Evrei 13:15. 
(Este posibil să crezi şi să nu fii mântuit: Ioan 2:23-25). 
 
’’A auzi’’ se repetă de 19 ori în Matei 13. Credinţa vine în urma auzirii.Rom.10:17. 
Această pildă se găseşte în toate ev.sinoptice, şi se încheie diferit:’’cine are urechi 
de auzit să audă’’,’’luaţi seama la ce auziţi’’,’’luaţi seama la felul cum ascultaţi’’. 
 
Acum să trecem la pildă, şi să vedem ce spune: 
*Semănătorul este Domnul dar şi noi cei ce aruncăm sămânţa. Nu te înşela că doar 
Domnul seamană. 
 I.Pregătirea Seminţei. 1 Petru 1:22-25. Sămânţa bună este Cuvântul lui 
Dumnezeu – Calitatea Cuvântului în gura şi inima celui care-l prezintă este dat de 
greutatea trăirii acelui Cuvânt. Este foarte important ce fel de Cuvânt semeni. 
Marcu 4:26-29 (creşterea Cuvântului în inima mea) 
 
Matei 7:29 ’’căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii 
lor.’’ Omul înţelept îşi face vara sanie şi iarna căruţă ! 
Matei 13:38’’sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei’’. Deci sămânţa este Cuvântul care 
s-a sădit în mine, iar eu mă multiplic pe mine !!! Ce fel de sămânţă sunt?  
Matei 3:12’’ce ai făcut în vara vieţii tale, ai strâns grâu în grânar să ai ce să dai, sau 
ai cântat? 
Luca 2:52’’Isus creştea în...şi era tot mai plăcut înaintea lui D-zeu şi a oamenilor’’ 
 Mă adresez credincioşilor noştrii:’’ce fel de sămânţă ai primit în tine mai 
întâi? a rodit ea? a ajuns la maturitate, sunt eu un creştin matur?’’ După aceea tu 
eşti semănat, multimplicat  în alţii! 
Dacă dormi şi nu veghezi asupra calităţii producţiei nu vei fi o sămânţă sănătoasă, 
puternică, bună şi nu te vei multiplica. Observăm că există şi un avertisment:’’ 



Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu 

cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi 

să fie întinaţi de ea.’’Evrei 12:15 
 
 II. Semănatul. Sezonul este dat în 2 Tim.4:2’’la timp şi nelatimp’’. Deci 
prima parte ne vorbeşte despre pregătirea seminţelor în hambarul minţii şi inimii 
tale. Partea a doua de hărnicia cu care lucrăm. 
Psalmi 16:5,6 ’’cei ce seamană cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie.’’                
Dacă în text se spun multe celor care ascultă, eu vreau să vorbim şi despre noi cei 
ce semănăm. 
Eclesiatul 11:6’’dimineaţa seamănă-ţi sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna să ţi 

se odihnească’’. 
2 Cor.9:6’’să ştiţi, cine seamană puţin, puţin va secera; iar cine seamnă mult, mult 

va secera’’. 
 La o analiză în detaliu a cărţii Judecători se vede cum că într-o perioadă de 
aprox.300 de ani, evreii au fost robiţi timp de 93 de ani.Acest timp este un timp 
mort, neroditor. Aproximativ 30% din viaţa lor şi-au irosit-o din pricina păcatului 
din viaţa lor, şi au fost neroditori. În paralel studiam de ce omul nu este plin de 
Duhul Sfânt, iar cauza este aceeaşi – prezenţa păcatului în viaţa credinciosului. 
 
III. Sămânţa bună cade în 4 feluri de inimi. De aici problema nu mai este a celui ce 
aruncă sămânţa, ci a celui ce-o primeşte. 
 
1.O parte a căzut lângă drum. Pământ tare, bătătorit, împietrit. Aceşti oameni nu 
înţeleg nu pentru că nu pot, ci pentru că nu vor. Păsările sunt imagini ale duhurilor 
celui rău. Ele mănăncă sămânţa, dar nu le foloseşte la nimic.   
Scopul Satanei este să nu lase sămânţa acolo, ca nu cumva respectivul să creadă şi 
să fie mântuit. Pentru cel rău, mântuirea este un pericol de care vrea să-i ferească 
pe oameni. Satan se teme foarte mult de Cuvântul Lui Dumnezeu. Ştie că poate da 
rod în cele mai vitrege condiţii. Priviţi că sămânţa cade şi rămâne intactă.Unii ţin 
Biblia intactă, foile ei sunt încă lipite pentru că nu le-a deschis nimeni.                        
Fapte 8:30,31 Simon a crezut s-a lăsat botezat, dar nu era schimbată inima. 
Satan colaboreaza cu aceşti oameni să nu cumva să rodească – fariseim ! 
 
2.O altă parte a căzut într-o inimă stâncoasă. Ce inimă! Pentru că avea pământ 
puţin (lipsa de profunzime...superficialitate) a răsărit mult mai repede faţă de 
ceilalţi. La început există entuziasm, şi omul răspunde cu bucurie că-l primeşte pe 
Domnul, dar mai târziu se vede că nu a existat convingere de păcat, de remuşcare 
de pocăinţă. Solul puţin adânc produce o declaraţie superficială, emoţională. Omul 
rezistă până la o vreme. Dar ca orice lucru bun să fie de încredere, Stăpânul aduce 



testul, încercarea credinţei. Ea spune dacă acea credinţă este superficială sau este 
autentică. Se vede că nu există rădăcini în această inimă şi când încercarea vine, se 
leapădă îndată:(este ofensat când este batjocorit pentru Cuvânt). 
 
3.O altă parte a căzut între spini. Priviţi ce spune Domnul:’’grijile lumii năvălesc, 

înşelăciunea bogăţiilor, şi poftele altor lucruri îneacă Cuvântul’’. Ele vin cu o 
putere mare. De multe ori şi noi suntem luaţi de valul lumii. Luca 8:14’’după ce au 

auzit Cuvântul îşi văd de drum’’, nu aduc rod la coacere. Ei aproape că au reuşit.  
(Mereu sunt întrebat despre :’’mântuiţi ca prin foc’’. Acum vreo 3 săptămâni pe 
când din nou am fost întrebat de cineva la telefon ce înseamnă, parcă un pic necăjit 
că unii vor să ştie cât pot muta hotarul lui Dumnezeu fără să sufere consecinţe am 
zis:’’vrei să ştii ce înseamnă?’’ înseamnă să fii ultimul intrat în Imp. Cerurilor, Uşa 
să se închidă în urma ta ca o ghilotină, tăindu-ţi partea din spate a hainelor cum îi 
tăia Jerry costumul lui Tom. Asta este mântuirea ca prin foc. Cu ea nu este de 
joacă. Înseamnă că trenul este plecat din gară, iar tu fugi după el şi rişti mult 
aruncându-te pe scară şi nu se ştie dacă acel tren te va lua şi pe tine sau te va tăia în 
două şi soarta ta va fi soarta făţarnicilor. Nu este mai bine să te urci în trenul vieţii 
când este în staţie, şi să ocupi un loc al tău în Hristos, liniştit?!) 
Spinii reprezintă inima împărţită. Acest om a ars spinii la suprafaţă. De aceea la 
suprafaţă terenul inimii arată curat, bine,dar rădăcina este la locul ei intactă.Spinii 
ca orice rău creşte mai repede şi copleşesc Cuvântul. 
 
Ilustraţie: era odată un flăcău tânăr şi chipeş. El s-a îndragostit de o fată cu trupul 
tras prin inel. 
-Draga mea, spuse tânărul baiat, vreau să ştii că te iubesc mai mult decât orice pe 
lume. Vreau să te căsătoreşti cu mine. Nu sunt bogat, nu am iaht, nu am BMW ca 
Johnny Brown, dar te iubesc din toată inima. Fata, după câteva clipe zise: 
- Şi eu te iubesc din toată inima mea, de asemenea, dar mai spune-mi despre acest 
Johnny Brown. 
 
4.Cei închipuiţi prin pământ bun sunt : 

 cei ce aud Cuvântul,  
 îl înţeleg,  
 îl primesc şi  
 îl ţin într-o inimă bună şi curată şi 
 fac rod în răbdare. 

Ce putere extraordinară de rodire: 1x30; 1x60; 1x100 ! 
Interesant este că dacă sămânţa este bună iar condiţiile sunt vitrege, totuşi sămânţa 
creşte şi rodeşte. Ciudat, nu? Iov 5:5. Aici sămânţa este ’’protejată’’ de spini 
(necazuri, încercări, suferinţe).                                                                                      



Care este mesajul acestei pilde:  
-pericolul unei auziri fără a fi urmată de ascultare.  
-de asemenea are menirea să încurajeze la rodire în răbdare 
-pregătirea ucenicilor să nu se descurajeze prea repede în faţa unui număr relativ 
mic de oameni mântuiţi cu adevărat care vor auzi mesajul. 
-avem nişte adversari puternici cu care luptăm 
-puterea unei recolte extraordinare 

 
 

 
 


