
Daca plantezi cinste –                                                                                                   
 vei secera incredere

Daca plantezi bunatate –    
vei secera prieteni 

Daca plantezi umilinta –     
 vei secera maretie

Daca plantezi perseverenta 
– vei secera satisfactie 
Daca plantezi respect –      

 vei secera perspectiva
Daca plantezi harnicie –     

vei secera succes 
Daca plantezi iertare –       

 vei secera impacare.
 

              Galateni 6 :  
7. „Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu 

Se lasă să fie batjocorit. Ce 

seamănă omul, aceea va şi 

secera. 

 8. Cine seamănă în firea lui 

pământească va secera din firea 

pământească putrezirea; dar 

cine seamănă în Duhul va secera 

din Duhul viaţa veşnică.  

9. Să nu obosim în facerea 

binelui; căci, la vremea potrivită, 

vom secera, dacă nu vom cădea 

de oboseală.  

10. Aşadar, cât avem prilej, să 

facem bine la toţi, şi mai ales 

fraţilor în credinţă.” 

 

Semeni un gând, culegi o 

faptă. 

 Semeni o faptă, culegi un 

obicei.  

Semeni un obicei, culegi un 

caracter. 

Semeni un caracter, culegi un 

destin! 
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