
sămânţă

Matei 13:3
3. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde, şi le-a zis: „Iată, sămănătorul a ieşit să 
samene.
4. Pe când sămăna el, o parte din sămânţă a căzut lîngă drum, şi au venit păsările şi au
mâncat-o.
5. O altă parte a căzut pe locuri stîncoase, unde n’avea pămînt mult: a răsărit îndată, 
pentrucă n-a găsit un pământ adânc.
6. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit; şi, pentrucă n-avea rădăcini, s-a uscat.
7. O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut, şi au înecat-o.
8. O altă parte a căzut în pămînt bun, şi a dat roadă: un grăunte a dat o sută, altul 
şaizeci, şi altul treizeci.

Matei 13:18-23
18. Ascultaţi dar ce însemnează pilda sămăntorului.
19. Cînd un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine Cel rău şi 
răpeşte ce a fost sămănat în inima lui. Acesta este sămînţa căzută lîngă drum.
20. Sămînţa căzută în locuri stîncoase, este cel ce aude Cuvântul, şi-l primeşte îndată 
cu bucurie;
21. dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o 
prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.
22. Sămânţa căzută între spini, este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului 
acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor.
23. Iar sămînţa căzută în pământ bun, este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce
roadă: un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci.”

Marcu 4:26-30
26. El a mai zis: „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci cînd aruncă un om 
sămânţa în pământ;
27. fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua: sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie
el cum .
28. Pământul rodeşte singur: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în 
spic;
29. şi când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentrucă a venit secerişul.“
30. El a mai zis: „Cu ce vom asemăna Împărăţia lui Dumnezeu, sau prin ce pildă o 
vom înfăţişa?

Romani 4:16-25
16. De aceea moştenitori sunt ceice se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har, şi 
pentruca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămînţa lui Avraam: nu numai 
pentru sămânţa aceea care este supt Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa
lui Avraam, tatăl nostru al tuturor,
17. după cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.“ El, adică, este 



tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morţii, şi care 
cheamă lucrurile cari nu sunt, ca şi cum ar fi.
18. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor 
neamuri, după cum i se spusese: „Aşa va fi sămânţa ta.“
19. Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la trupul său, care era 
îmbătrânit, - avea aproape o sută de ani, - nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă 
copii.
20. El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin 
credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu,
21. deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească.
22. De aceea credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire.“
23. Dar nu numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire“;
24. ci este scris şi pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce 
credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru,
25. care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost 
socotiţi neprihăniţi.

1 Corinteni 15:38
38. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voieşte; şi fiecărei seminţe îi dă un trup 
al ei.

2 Corinteni 9:6-15
6. Să ştiţi: cine samănă puţin, puţin va secera; iar cine samănă mult, mult va secera.
7. 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.”
8. Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentruca, având totdeauna în toate 
lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,
9. după cum este scris: „A împrăştiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămîne în veac.”
10. „Cel ce dă sămînţă sămănătorului şi pâine pentru hrană”, vă va da şi vă va înmulţi
şi vouă sămînţa de sămănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre.
11. În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care, 
prin noi, va face să se aducă mulţămiri lui Dumnezeu.
12. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinţilor, dar 
este şi o pricină de multe mulţămiri către Dumnezeu.
13. Aşa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu 
pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos, şi 
pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi;
14. şi-i face să se roage pentru voi, şi să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de
mare al lui Dumnezeu faţă de voi.
15. Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!

Galateni 3:13-29
13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem pentru noi, - 
fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atîrnat pe lemn” -
12. pentruca binecuvîntarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus,



aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.
15. Fraţilor, (vorbesc în felul oamenilor), un testament, chiar al unui om, odată întărit,
totuş nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva.
16. Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui Avraam şi seminţei lui”. Nu zice: „Şi 
seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de 
una: „Şi seminţei tale”, adică Hristos.
17. Iată ce vreau să zic: un testament, pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu 
poate fi desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie nimicită, de Legea venită după patru sute 
trei zeci de ani.
18. Căci dacă moştenirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduinţă; şi Dumnezeu 
printr-o făgăduinţă a dat-o lui Avraam.
19. Atunci pentruce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, pînă
când avea să vină „Sămînţa”, căreia îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin 
îngeri, prin mâna unui mijlocitor.
20. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi, pe când Dumnezeu, este 
unul singur.
21. Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă 
s’ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într’adevăr, neprihănirea ar veni din Lege.
22. Dar Scriptura a închis totul supt păcat, pentruca făgăduinţa să fie dată celor ce 
cred, prin credinţa în Isus Hristos.
23. Înainte de venirea credinţei, noi eram supt paza Legii, închişi pentru credinţa care 
trebuia să fie descoperită.
24. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător (Greceşte: pedagog.) spre Hristos, ca să fim
socotiţi neprihăniţi prin credinţă.
25. După ce a venit credinţa, nu mai suntem supt îndrumătorul acesta.
26. Căci toţi sînteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
27. Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
28. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este 
nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sînteţi una în Hristos Isus.
29. Şi dacă sînteţi ai lui Hristos, sînteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă.

Iacov 1:18
18. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de 
pârgă a făpturilor Lui.

1 Petru 1:23
23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una 
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 
veac.

1 Ioan 3:9
9. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentrucă sămânţa Lui rămâne în
el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.


