BULBUL DE CRIN
Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul
vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în
Hristos. (Ef. 4:31,32)

Un bulb de crin a fost luat de un grădinar, a fost pus în pământ într-o groapă, a pus peste el gunoi şi
pământ şi a turnat apă, aşa încât s-a făcut un amestec care mirosea teribil şi arăta groaznic. Bulbul
de crin a zis: „Eu nu sunt din lumea aceasta a gunoiului şi a pământului, ci sunt dintr-un regn
superior lor. Le voi arăta ce pot eu face din gunoi, pământ şi apă!” Şi a aşteptat până când razele
calde ale soarelui l-au ajutat să dea rădăcini, să le înfigă în gunoi şi pământ, şi apoi să ţâşnească afară
din pământ şi să producă în final floarea cea mai minunată, de un alb imaculat şi care răspândea
parfumul cel mai frumos şi mai puternic. Şi atunci a strigat: “Iată ce se poate face din gunoi, din
pământ şi din apă cu ajutorul de sus al luminii şi căldurii soarelui!”.

Autodeterminare. Disciplină. Viziune. Credinţă. Răbdare. Bunătate. Bulbul de crin ar fi
putut spune: De ce mă tratează aşa grădinarul? Oare asta e tot ce merit eu, să fiu îngropat în gunoi?
A fi bun nu este ceva natural, ci bunătatea ţine de supranatural. Bunătatea este o roadă a
Duhului Sfânt. Noi, natural, suntem răi şi păcătoşi şi „nimic bun nu locuieşte în noi” (Rom. 7:18).
În mod supranatural însă, toţi cei care devin copii ai Celui ce este bun şi a cărui îndurare ţine în
veci, se deprind să fie şi ei buni precum este şi Tatăl lor.
Dacă în perioada aceasta eşti împroşcat cu noroi şi murdărit de ceea ce se întâmplă în jurul tău, „nu
te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine!” (Rom.12:21). Dacă însă eşti prin cei care
împroaşcă şi murdăresc, nu uita că până la urmă cel mai murdar vei fi tot tu. Cineva spunea:
„Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te! Dacă vrei să fii fericit o viaţă, IARTĂ!!!” Între
bunătate şi iertare există o relaţie de interdependenţă. Marele om al lui Dumnezeu, înţeleptul
Solomon, în Prov. 21:21 afirmă: „Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă,
neprihănire şi slavă”.
În concluzie dacă vrei să fii fericit, să te bucuri de viaţă, să atingi neprihănirea şi să
experimentezi slava fii bun şi iertător!
pastor Marius C. Cimpoae

PICĂTURA DE ÎNŢELEPCIUNE
DREPTATEA: Dumnezeu ne dă ceea ce noi merităm
MILA: Dumnezeu nu ne dă ceea ce noi merităm
HAR: Dumnezeu ne dă ceea ce noi nu merităm
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