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Trimite-ne experienţa ta, descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care 
o ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalţi la adresa 

divinavindecare@gmail.com, iar noi le vom publica pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie. 

 

Seminţele 
 
Într-o zi, am cumpărat de la „Bricostore” un plic de seminţe de flori. 

Imaginea de pe plic mă făcea nerăbdător să mă bucur de florile cultivate. 
Le-am semănat cu grijă în cele mai bune condiţii: sol fertil, permeabil, 

apă, căldură şi lumină. După numai 3 zile au apărut deja mugurii aşteptaţi. 
Deşi erau numai 500 de fire din cele 2000 de seminţe, eram totuşi mulţumit. 
Plicul nu costase decât 2 lei... Plantele creşteau foarte repede, fiind deosebit 
de viguroase. Imediat şi-au deschis şi frunzele mari. 

După 10 zile au apărut şi celelalte plante, care erau mici, firave şi… 
foarte multe. Erau şi umbrite de frunzele celorlalte şi nu se puteau dezvolta 
normal. De aceea am decis să le repic pe fiecare în câte un ghiveci mic. 
Bine îngrijite, le urmăream cu atenţie să înţeleg de ce sunt unele atât de 
diferite decât celelalte. 

Abia după 3 săptămâni, după ce primele plante crescuseră deja foarte 
mari am descifrat secretul: celelalte erau buruieni. Le-am scos şi le-am rupt. 

Fiecare „cumpărăm” ceea ce „ni se vinde”. Fie părinţii ne lasă moştenire 
de viaţă pe care o cultivăm cu grijă, sau planta noastră poate fi un hobby, o 
trăsătură de caracter, sau o idee. 

De multe ori îndrăgim sau cultivăm ceva datorită încrederii sau 
respectului pe care îl avem pentru cel ce ne-o recomandă. 

Mai putem avea încredere datorită aparenţelor, a „ambalajului”. Doar la 
sfârşit, atunci când ies la iveală roadele recunoaştem dacă „Cel ce seamănă 
sămânţa bună, este Fiul omului.” (Matei 13:37). 

De multe ori nu ştim ce semănăm în suflet sau în minte. Nu avem 
argumente solide pentru ceea ce practicăm, credem sau susţinem. Toate vor 
fi probate curând „iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, 
pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua 
Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va 
dovedi cum este lucrarea fiecăruia.” (1Corinteni 3:12-13). 

Tu cercetezi ceea ce cultivi în viaţă? 
 

Dumitru Alexandru, 24 Iunie 2011 

 


