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Pregătirea pentru seceriş

Textul de memorat: „Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului 
este aproape.” (Iacov 5:8)

Duminică

1. 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.

Deuteronomul 11:14; El va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie şi ploaie târzie, 
şi-ţi vei strânge grâul, mustul şi untdelemnul;

Ieremia 5:24; Şi nu zic în inima lor: Să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, care dă 
ploaie  la  vreme,  ploaie  timpurie  şi  târzie,  şi  ne  păstrează săptămânile  hotărâte  pentru 
seceriş.

Ieremia 14:22; Este oare printre idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate 
cerul să dea ploaie? Nu dai Tu ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în Tine,  
căci Tu ai făcut toate aceste lucruri!

Ioel 2:23; Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru,  
căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară.

Osea 6:1-3; 1. "Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va 
vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.
2. El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui.
3. Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii  
şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul!"

Ioel 2:28,29; 28. După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre 
vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.
29. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.

Luni

2. Iacov 5:8; Fiţi  şi  voi  îndelung  răbdători,  întăriţi-vă  inimile,  căci  venirea  Domnului  este 
aproape.

3. Iacov 5:8; Fiţi  şi  voi  îndelung  răbdători,  întăriţi-vă  inimile,  căci  venirea  Domnului  este 
aproape.

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.
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1 Corinteni 3:12; Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, 
lemn, fân, trestie,

1 Tesaloniceni  3:13; Ca să vi  se întărească inimile,  şi  să fie fără prihană în sfinţenie, 
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu 
toţi sfinţii Săi.

2 Tesaloniceni 3:3; Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.

1 Petru 1:19; Ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

Marți

4. Iacov  5:9; Nu  vă  plângeţi  unii  împotriva  altora,  fraţilor,  ca  să  nu  fiţi  judecaţi:  iată  că 
Judecătorul este chiar la uşă.

Luca 7:39-50; 39. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis: "Omul acesta, 
dacă ar fi un proroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o  
păcătoasă."
40. Isus a luat cuvântul şi i-a zis: "Simone, am să-ţi spun ceva." "Spune, Învăţătorule", I-a  
răspuns el.
41. "Un cămătar avea doi datornici: unul îi  era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt cu 
cincizeci.
42. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi, dar, care din ei îl va iubi  
mai mult?"
43. Simon I-a răspuns: "Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult." Isus i-a zis: "Drept ai  
judecat."
44. Apoi S-a întors spre femeie şi a zis lui Simon: "Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în 
casa ta,  şi  nu Mi-ai  dat  apă pentru spălat  picioarele;  dar  ea  Mi-a stropit  picioarele  cu 
lacrimile ei şi Mi le-a şters cu părul capului ei.
45. Tu nu Mi-ai dat sărutare; dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele.
46. Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir.
47. De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i  
se iartă puţin iubeşte puţin."
48. Apoi a zis femeii: "Iertate îţi sunt păcatele!"
49. Cei ce şedeau cu El la masă au început să zică între ei: "Cine este Acesta de iartă chiar 
şi păcatele?"
50. Dar Isus a zis femeii: "Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace."

Miercuri

5. Iacov 5:10,11; 10. Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe prorocii care au  
vorbit în Numele Domnului.
11. Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov  
şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.

Joi

6. Iacov 5:12; Mai presus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici  
cu vreun altfel de jurământ. Ci da al vostru să fie da; şi nu să fie nu, ca să nu cădeţi sub 
judecată.
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