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Sãmânþa
  Iarna aproape s-a sfârºit! Timpul de sanie, schiuri ºi pa-
tine va fi în curând dat uitãrii. Vântul ºuierã încã rece pe la
urechi. Totul aratã ca lipsit de viaþã. Copacii ºi arbuºtii
sunt desfrunziþi. Sunt fãrã viaþã?
  A fost în zadar munca istovitoare din toamnã a þãranu-
lui? A fost în zadar aratul, semãnatul, grãpatul ºi tãvãlu-
gitul? A dispãrut sãmânþa semãnatã?
  Voi ºtiþi cu siguranþã cã munca agricultorului meritã os-
teneala ºi cã sãmânþa semãnatã nu e irositã.
  Pentru aceasta am putea recurge la câteva cãrþi despre
cultivarea pãmântului. În acestea am gãsi adeveritã acþiu-
nea corectã a þãranului.
  De data aceasta însã nu ne folosim de cãrþile noastre de
specialitate, ci de cartea cãrþilor, Biblia. În Ioan 12, la mij-
locul versetului 24, citim: „ ... dacã grãuntele de grâu,
care a cãzut pe pãmânt, nu moare, rãmâne singur ... “
  Deci, dacã agricultorul ar spune: „Îmi pare rãu sã semãn
seminþele frumoase, curate în acest pãmânt murdar; le
duc mai bine la moarã, ca sã obþin din ele fãinã“, din ce ar
trãi el, soþia ºi copiii lui anul urmãtor? Þãranul ar acþiona
greºit.
  De aceea, Domnul Isus continuã ºi spune:
  „ ... dar dacã moare, aduce multã roadã“ (Ioan 12.24).
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  Când priveºti câmpiile acoperite de zãpadã, gândeºte-te
la acest lucru: în pãmânt, seminþele mor. Dar din seminþe-
le moarte creºte - la început în ascuns - ceva nou. ªtii ce?
  La început este un germen foarte mic. Dar în el este via-
þã vegetalã. Acest lucru este dovedit de faptul cã el tinde
în sus, spre luminã. Pentru ce? Pentru ca, dupã topirea
zãpezii ºi la cãldura razelor de soare, sã rãzbatã cu pute-
re din pãmânt. Apoi se formeazã tulpinile, frunzele ºi spi-
cele, acele spice cu multe seminþe noi, boabe de grâu!
Câte? În Matei 13, versetul 23, Domnul Isus spune: o su-
tã, ºaizeci, treizeci!
  La cine se referea de fapt Domnul Isus când vorbea des-
pre grãuntele care moare ºi aduce roadã?
  Gândeºte-te puþin asupra acestui lucru!
  Domnul Isus se referea la El Însuºi. El S-a comparat cu un
grãunte pus în pãmânt.
  Dacã Tatãl ceresc s-ar fi gândit ca acel þãran: „Îmi pare
rãu sã pun în pãmânt acest grãunte, cel mai frumos ºi mai
curat dintre toþi“, atunci ce s-ar fi ales de tine ºi de mine?
Nu am fi avut pe nimeni care sã moarã în locul nostru; nu
ar fi rezultat roada!
  Dar Dumnezeu Tatãl nu a gândit aºa. Din contrã! Dum-
nezeu L-a dat pe Fiul Sãu ca grãunte pe acest pãmânt.
Dumnezeu ºtia cã numai moartea Fiului Sãu putea aduce
roadã pentru El. Într-adevãr, Domnul Isus a murit ºi prin
aceasta a împlinit voia lui Dumnezeu.
  Ce a avut Dumnezeu de gând în dragostea Sa?
  El a dorit sã-i trezeascã pe oameni, pe tine ºi pe mine, din
moartea duhovniceascã ºi sã le dãruiascã viaþã nouã.
  Desigur, acum ai înþeles: de aceea a trebuit sã moarã
Domnul Isus pe cruce la Golgota! De aceea nu L-a ferit
Dumnezeu de moarte.


