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,, Ce frumoase sunt pe munfi, picioarele celui 
ce aduce v~ti bune, care vest~te pacea, 
picioarele celui ce aduce ve~ti bune, care 
veste.,te mantuirea! Picioarele celui ce zice 
Sionului: ,,Dumnezeul tdu impdrdf~te!" 

lsaia 52:7 

Cum sa scapi de amattaciune 
de Jim Wilson 

,,Orice amaraciune, orice iutime, orice 
manie, orice strigare, orice clevetire ~i 
orice fel de rautate sa piara din mijlocul 
vostru. Dimpotriva, fiti buni unii cu altii, 
milo~i, ~i iertati-va unul pe altul, cu~ v-a 
iertat ~i Dumnezeu pe voi in Hristos. 
Urmati, dar, pilda lui Dumnezeu ca ni~te 
copii preaiubif Traiti in dragoste, dupa 
cum ~i Hristos ne-a iubit, ~i S-a dat pe Sine 
pentru noi ,,ca un prinos ~i ca o jert:fa de 
bun miros" lui Dumnezeu." (Efes. 4:31-
5:2) 

in acest pasaj suntem sfatuiti sa evitam 
orice amaraciune. lnainte de a incepe sa 
discutam cum ~i de ce trebuie sa procedam 
astfel, este crucial sa realizam ca baza 
tuturor actiunilor noastre in aceasta privinta 
trebuie sa fie ceea ce Isus Hristos a facut 
pentru noi pe cruce. in tot ce facem, 
trebuie sa urmam pilda lui Dumnezeu.· 

In Vechiul Testament a fast o femeie al 
carei nume insemna Placuta. 0 chema 
Naomi ~i se mutase din Israel intr-o alta 

tara, cu sotul ~i fiii ei. Dar sotul ii murise 
si, in urmatorii zece ani, murisera si cei doi 
' ' 
fii. Ea a facut cateva remarci despre 
aceasta nurorilor sale vaduve. 

Rut 1: 13b: ,, ... Eu sunt mult mai amariita 
decat voi, pentru ca mana Domnului s-a 
intins impotriva mea". Ea :facea comparatii 
pentru a stabili cine avea dreptul a fi mai 
amarata. 

~i in Rut 1 :20-21: ,,Nu-mi mai ziceti 
Naomi; ziceti-mi Mara (Am.iirii.ciune), caci 
eel Atotputemic m-a umplut de 
amaraciune. La plecare eram in bel~ug, ~i 
acum Domnul ma aduce inapoi cu mainile 
goale. De ce sa-:mi rnai ziceti Naomi, cand 
Domnul S-a rostit impotriva mea, ~i Cel 
Atotputemic rn-a intristat?" 

Amaraciunea ei era indreptata impotriva 
lui Dumnezeu. El era eel care ii luase sotul. 
fiii si de asta avea ea necaz pe El. De cinci 
ori in trei versete ea 11 face pe Dumnezeu 
raspunzator de amaraciunea ei. 

Sunt multi oarneni la fel ~i astazi. Nu 
numai ca sunt suparati pe viata, dar se ~i 
bucura in starea aceasta. Le place intr-un 

,,Vegh~a!i, fi !i teri Tn cr..::din\El, fi!i oami::ni, Tnteri Ji-vti! Tot ~fl fece!i, 1;e fifl faeut cu drngostrz!" (l Cor. 16:13-14) 
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fel sa fie asa ~i se hrancsc din asta. N-ar sti 
ce sa fadi dac,\ ar scapa de amaraciune - n
ar mai avea un scop in viat{t. Le place sa 
fie suparati. 

Cunoa~tem oameni de felul acesta in 
lume $i-i avem ~i in biscrica. Sunt U$0r de 
recunoscut, dupa ochi ;;i dupa trasaturile 
fetei - chiar dac{1 persoana rcspectiva e 
tanara - dupa gura, dupa felul cum 
zambesc sau rad. Ei sunt suparati ;;i se 
vede. Poti distinge asta in tonul vocii lor 
sau cand protesteaza ca nu sunt supara\i. 
Amaraciunca este punctul central al vietii 
lor si e mai presus de oricc altceva. 

Avern ~i in Biblic cxcrnple de oamcni 
cuprin~i de amaraciune, pe langa Naomi. 
De fapt, sunt suficient de multi. De 
exemplu, Iona a fost un om care s-a 
complacut intr-o stare de amaraciune. 
Domnul I-a intrebat: ,,Bine faci tu de te 
mfmii din pricina curcubetellli?"' 

,,El a raspuns: ,,Da. bine fac ci"1 ma 
manii pana la moartc!" (Iona 4:9) 

El credea di are dreptul sa lie 1mlnios. 

lmi place sii mii ma11ii. Doa11111e, gre5esti 
cii-i ier(i pe oameni. Eu nu vreau asta. 

Oamcnii se bucura sa tina ccva 
impotriva altora. Insa textul nostru ne cere 
sa indepartam orice amaraciune si s,1 avem 
mereu o ini ,ml buna. Sc na;;te dcci 
in trcbarea: cstc posibil a fi bun. plin de 
compasiunc, bland ~i in acela~i timp 
suparat, manios si inversunat'? Acestca sunt 
in totalitatc atitudini interioarc. Blandctca. 
prin definitic, neccsita o inima blanda. 
Amaraciunca vine ::;i ca din interior. Dar 
nu cstc posibil a avea doua atitudini 
diferitc, contradictorii inlauntrul nostru. 

Pavel ne spune sa dam la o partc oricc 
am"tiraciunc ~i :,a fim buni ~i milosti\ i un ii 
cu altii . Deci, amaraciunea trebuic sa 
dispara. Dar inaintc ca ea sa poata fi 
indcp[uiat{t, trebuie sa ~tim cc c=,,t.: - $i cC1 

ca cxist.:i. acolo . 

Este relativ usor a observa cand altii 

sunt suparati. dar nu e asa de usor in 
drcptul nostru. De aceca este important a 
avea o buna intelegere a definitiei biblice a 
problemei. 

S,i presupunem ca un cre~tin 
pacatuieste. Spunc o minciuna, de 
exemplu. Deci, cand minte el se simte 
vinovat sau cuprins de amaraciune? 
Raspunsul e ca este vinovat. Cand 
pacatuim, ne simtirn vinovati. E clar. 
Acum sa presupunem ca altcineva spune o 
minciuna despre acest acelasi crestin si o 
raspandeste in tot orasul. Cum se simte el 
acum - vinovat sau suparat? 

Vinovatia e ceea ce simtim cand 
pacatuim, iar amdriiciunea e ceea ce 
simfim cund altii piiciituiesc impotriva 
noastrii. Insasi definitia amaraciunii indica 
actiunea altuia. Daca am gresi noi, ne-am 
simti vinovati si am sti ca trebuie sa 
marturisim si sa renuntam la acel pacat. 
Sau sc poatc sa nu marturisim pacatul, dar 
nu din cauza ca n-am sti ce sa facem. Dar 
cum procedam in cazul greselii altora? 
Amaraciunea apare intotdeauna datorita 
p[1catului altcuiva - pa.cat real sau 
irnaginar. 

Sa luam mai intai in calcul pacatul 
imaginar. De multe ori putem fi suparati 
pc cincva pcntru ceca ce (gandim noi) a 
spus, cand in rcalitate el n-a spus nimic. 
Auzim o veste falsa si. gata, ne-am 
supftrat. Asteptam o scuza pe care el nu 
nc-o poate oferi. Vom ramfme suparati 
toata viata pentru ca el nu ~i-a cerut scuze 
pcntru ceva ce n-a facut? 

In paranteza fie spus, multi oameni 
cuprin.:i de amaraciunc nu-~i pot imagina 
ca tin suparare datorita unor pacate 
irnaginan:. Cat pri\c:;,tc amaraciunca, vina 
celeilalte pcrsoanc estc intotdeauna reala. 
Pcntru o astfel de pcrsoana ce incearca sa 
fie libcra c.k urice amaraciunc. cste bine sa 



considere reala vina celuilalt numai daca e 
decisd sd scape de propria amdriiciune._ 

Cum ne comportam insa in cazul in 
care pacatul e real? Sunt multi oameni 
cuprinsi de amaraciune care chiar au fost 
jigniti de a)tii. Cum procedam in cazul 
unor greseli autentice? 

Amaraciunea survine datorita unui 
pacat referitor la propria persoana. Nu are 
de-a face cu cat de mare e acel pa.cat, ci cu 
cat de apropiat este el. De exemplu, daca 
se aude despre o imoralitate grosolana 
undeva in Iran, Irak, El Salvador sau 
Columbia, ce facem? Citim despre acel 
pacat, dar nu ne vom simti vinovati. Nici 
cuprinsi de amaraciune. S-ar putea sa fim 
uimiti sau ingroziti, dar nu ne vom simti 
vinovati sau suparati. Totusi a fost un 
pa.cat groaznic si cineva 1-a infaptuit de 
fapt si de drept. ~adar, nu depinde de cat 
de mare e raul fucut, ci de cat de aproape 
de propria persoanii este eel ce gre~e1te. 
Amaraciunea are de-a face cu acei ce ne 

sunt apropiati. 
Cine sunt candidatii cei mai probabili? 

Simplu: tata, mama, fratii, surorile, .soµ.Il, 
sotia, copiii , prietenii, colegii de camera, 
superiorii apropiati, subordonatii apropiati, 
colegii de lucru, partenerii de afaceri ~i 
poate alte rude - bunicii, unchii ~i altii. 
Sunt chiar multi oameni a caror 
amaraciune e indreptata impotriva lui 
Dumnezeu. 

Nu ne suparam de raul infaptuit in afara 
contactului nostru imediat. Amaraciunea 
survine cand cineva apropiat gre~e~te 
impotriva noastra. S-ar putea sa fie ceva 
minor. Nu trebuie sa fie ceva mare, ci ceva 
apropiat. hi strange el ~osetele? Nu? Poti 
sa te superi din cauza asta? Ei, nu, dar 
daca se intampla de 5000 de ori? 

Poate crezi ca ai dreptul sa fii suparat. 
Dar Biblia nu da nimanui acest drept. 
Pasajul nostru spune sa indepartam orice 

- -

amaraciune. 

,,Luati seama binc ca nimeni sa nu se 
abata de la harul lui Dumnezeu, pentru ca 
nu cumva sa <lea lastari vreo radacina de 
amaraciune, sa va aduca tulburare, si multi 
sa fie intinati de ea." (Evrei 12:15)' · 

Aici, amaraciunea c descrisa ca si cum 
ar fi o radacina. Radacina este ceva ce 
cre~te sub pamant si nu poate fi vazuta. 
Dar exista dovezi vizibile ale prezentei ei, 
ca atunci cand trotuarele sunt ridicate. 

Radacinile fac ~i alte lucruri. Faptul ca 
nu le poti vedea nu inseamna ca ele nu 
exista. ~i nici ca nu le vei vedea in veci. 
Ele se hranesc ~i nu raman in stadiu 
incipient. in cele din urma ies la suprafata. 

Fructul care se naste are o relatie 
directa cu radacina ce-1 produce. 
Radacinile unui mar ne ofera mere. Daca e 
o radacina amara, va aduce rod amar. 

Asta spune ~i versetul. Fiti atenti ca nici 
0 radacina de amaraciune sa IHI <lea lastari, 

sa va aduca tulburare si multi sa fie intinati 
de ea, adica murdariti . Ati vazut vreodata 
amaraciunea lucrand intr-o biserica'? Ea se 
poate raspandi intr-o adunare precum focul 
in prerie. Sau la locul de munca, sau in 
intemat. De ce? Cineva a decis sa dea glas 
amaraciunii. Era suparat si a lasat ca 
radacina sa iasa la suprafatl1 si sa rodeasca. 
A vorbit despre ea si multi oameni au fost 
cuprin~i de acela~i ,,virus". Autorul 
Epistolei catre Evrei ne avcrtizeaza 
referitor la aceasta. El ne spune sa firn 
atenti sa nu ne abatem de la harul 
Domp.ului. Cand asta se lntarnpla, apare 
amaraciunea ~i ii afecteaza pe multi. ii 
intineaza pe multi. 

Ce se intampla cu cincva care tine 
amaraciunea in sine timp de multi ani? Ce 
se intampla fizic cu el? Se poatc 
imbolnavi? Sa presupuncm ca 
amaraciunea e indreptata impotriva unui 
membru al familiei . A tinut-o in el si n-a 

.. Vigh12e!i. fi\i teri fr ercdin\i:\, fi!i oamizni, fnteriti-ve! Tot ciz fec(ZJi, ~e fiiz fecut cu dreg,y,;td'" (l Cor. lti:i:H../,) 
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imparta~it-o nimanui. N-a intinat pe multi 
- ci a tinut-o in el. Facand asta de cativa 
ani, el incepe sa se simta rau. Merge la 
doctor ~i doctorul ii spune: ,,Da, e~ti 
bolnav. Dar la boala ta n-am ce sa-ti fac 
eu. Te trimit la alt doctor." 

~i ii trimite la un psihiatru, iar acesta 
constata. ,,Da, e$ti bolnav. $i ~tiu de ce. 
E$ti bolnav datorita celor 20' de ani de 
amaraciune indreptata impotriva tatalui 
tau. Ai hranit-o in toti ace~ti ani, iar ea te-a 
ros pe dinauntru. Ai tinut in tine otrava 
asta ~i ea te-a imbolnavit fizic. Ce vreau sa 
faci e sa mergi acasa ~i sa discuti cu tatal 
tau. De ce s-o mai pastrezi ~i sa te 
imbolnave~ti? Da-o afara! Lasa-i ~i pe 
ceilalti sa se contamineze." 

~adar, lumea are doua solutii. Tii 
amaraciunea in tine $i te imbolnave$ti sau 
o dai afara si raspande~i boala in jur. 
Solutia Jui Dumnezeu este de a sapa la 
radacina. Indeparteaz-o! Aici e nevoie de 
harul Domnului. Un om trebuie sa-L 
cunoasca pe Domnul Isus Hristos pentru a 
putea proceda astfel. El este sursa harului. 

Solutiile lumii in privinta amaraciunii 
nu trebuie folosite de crestini. Cand 
cre$tinii ii copiaza pe cei din lume, au 
doua solutii precare. Biblia spune sa 
indepartam orice amaraciune. Ea nu 
trebuie nici tinuta in tine, nici impa1ta$ita 
altora. Adu-o la Tata!, prin Fiul! 

,,Dar daca aveti in inima voastra pizma 
amara ~i un duh de cearta, sa nu va laudati 
~i sa nu mintiti impotriva adevarului. 
intelepciunea aceasta nu vine de sus, ci 
este pamanteasca, fireasca , draceasca. 
Caci acolo unde cstc pizmii $i duh de 
cearta, este tulburare ~i tot felul de fapte 
rele .. " (lacov 3: 14-16) 

Cand eram un tanar muncitor, credeam 
ca toate meschinariile ~i geloziile pe care 
le observam vor duce la maturitate. 
Credeam ca, cu cat ajungi mai sus, cu cat 

devii mai matur, cu atat aceste lucruri se 
vor intampla mai putin. Crescand insa, am 
realizat ca gelozia se tot intensifica. 
Amaraciunea se acumuleaza. Daca nu au o 
solutie la ea, oamenii nu se vindeca 
maturizandu-se. Ei strang tot mai multa 
amaraciune de-a lungul anilor. Situatia se 
inrautateste incontinuu. 

Si daca tii in inima invidie amara, vor 
rezulta fapte rele. Ele nu vin din cer, ci 
direct din groapa ~i sunt de la eel rau. 
Fiecare fapta rea rezulta din aceasta 
atitudine. Dupa cum clar se vede, avem o 
problema reala. Cum scapam de 
amaraciune? 

inainte de a scapa de amaraciune, 
trebuie sa realizam ca am fost cuprin$i de 
ea. Cum putem spune daca e a~a sau nu? 

0 regula practica spune ca: 
Amaraciunea tine minte detaliile. Ai avut 
mii de discutii in viata, dintre care pe 
majoritatea le-ai uitat. Dar asta a avut loc 
acum cinci ani in unna si tii minte fiecare 
cuvant, tonul si inflexiunea vocii lui pana 
in cele mai mici detalii. ~tii exact ce s-a 
intamplat - ceea ce inseamna ca C$ti 
cuprins de amaraciune. 

Unii ar putea obiecta ~i spune ca este 
posibil sa ai o amintire frumoasa in urma 
unei conversatii deosebite. Este posibil? 
Da, dar nu probabil. De ce? Deoarece 
memoria este ajutata de rememorari, 
rememorari si rememorari. De obicei 
oamenii nu mediteaza prea mult la 
lucrurile deosebite. Dar pe cele rele le 
retin la ncsfar$it. Am consiliat putin 
oamenii ce se aflau in proces de divoq. Pe 
unii i-am cunoscut inca de cand s-au 
casatorit, in momentele mai fericite ale 
vietii !or. Dar, in timpul divortului, nu-~i 
mai pot aminti nici un singur moment de 
fericire. Tot ce-si pot aminti ei e ceca ce au 
strans incontinuu in ei. Sunt cuprin~i de 
amaraciune. 

~eimein\5 ~dc116ru:ui - iurk 2C>(lc') 
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Aceasta nu inseamna ca n-au existat 
momente de fericire, ci doar ca ei s-au 
concentrat numai la cat de multa dreptate 
aveau ~i cat de mult gre~ea celalalt: Daca 
cineva are o memorie ascutita, ce retine in 
detaliu lucruri ce s-au intamplat cu ani in 
urma, cand era copil, tanar sau tanara ~i 
acele arriintiri sunt intru totul acuzatoare la 
adresa altcuiva, acesta este un indiciu al 
existentei amaraciunii. Iar solutia in 
privinta amaraciunii este a scapa de ea. 

Am avut o experienta. minunata odata, 
in Dallas, Texas. Vorbeam intr-o sambata 
noaptea acasa la un vechi prieten. Pentru 
ca urma sa ajung in Dallas, le scrisesem 
unor oameni din diferite parti ale tarii pe 
care-i cunoscusem cu alte ocazii, iar 
ace~tia se aflau acum ~i ei acolo. 

Gazda m-a rugat sa vorbesc despre. 
amaraciune, ceea ce am ~i facut. Ulterior, 
un cuplu a venit sa ma vada. ii 
cunoscusem cu opt ani in urma in 
Pullman, Washington. Sotia s-a apropiat 
de mine ~i mi-a spus: ,,Suntem casatoriti 
de opt ani. in primul an am fost atat de 
suparata pe mama mea ca am imparta~it cu 
sottil meu zilnic toate nemulttimirile mele. 
Primul an de casatorie a fost ingrozitor, 
deoarece am continuat sii imparta~esc 
aceasta amaraciune cu sotul meu." 

Apoi mi-a spus ca, in urma cu ~apte 
ani, vorbisem despre amaraciune ~i 
scapase de ea. intr-o zi, a vazut o alta 
femeie cu profunde sentimente de 
amaraciune fata de mama sa. ~i-a zis iri 
sine: ,,Pot s-o ajut pe femeia asta. Pot sa-i 
imparta~esc din experienta mea. M-am dus 
la ea sa-i spun acestea ~i nu mi-am mai 
amintit nici un detaliu. Memoria mea se 
risipise. Tot ce am putut sa-i spun a fost ca 
eu obi~nuiam sa tin minte anumite lucruri 
~i acum nu mi le mai amintesc." Domnul 
se ingrijise cu adevarat de amaraciunea ei. 

Altadata tineam un curs de ·patru 

saptamani despre casatorie. Am dat un 
. anunt in ziar ~i nu ~tiam cine va veni. A 

venit o femeie careia un doctor ii 
recomandase cursul. A intrat ~i va pot 
spune sincer ca n-am vazut niciodata in 
viata mea pe cineva mai acru la inrati~are. 
Avea patruzeci de ani de zile in care 
acumulase amaraciune. A sea.pat de ea in 
acea noapte ~i am stabilit sa ne vedem in 
ziua urmatoare la libraria unde lucram. A 
intrat in librarie ~i n-am cunoscut-o! Arata 
atat de diferit! 0 intalnisem cu o seara in 
urma, dar acum era curatita in interior. 

Care e problema? De ce nu scapam noi 
de amaraciune? Daca spun o minciuna, pot 
marturisi ~i sunt iertat. Ca sa scap de 
amaraciune, trebuie sa ma intorc inapoi in 
inima mea. Trebuie sa vad ca amaniciunea 
e in inima mea. lspita este sa ma uit la eel 
ce mi-a gre~it. Uite ce-a facut! Asta e 
natura amaraciunii. Pentrn a scapa de ea, 
trebuie sa recunosc· ca e pwhlema mea, 

inainte de a o marturisi ~i a o uita. 
Dar tu zici: ,,Eu nu sunt cuprins de 

amaraciune, doar ma supar repede." 
Simptomele supararii sunt insa foarte 
aproape de cele ale resentimentelor. $tii ce 
este resentimentul instantaneu? Ai putea 
zice: ,,Nu e amaraciune, ci doar scntimente 
ranite." Dar exista o relatie apropiata intre 
a ti ofensat ~i a nutri resentimente. Cineva 
care este jignit se umple de resentimente. 
Exista o alta legatura foarte stransa intre 
resentimente ~i amaraciune. 
Resentimentele se ·transforma intr-o 
amaraciune profunda. 

Amaraciunea e tocmai un resentiment 
ce a fost alimentat. A devenit ranced ~i 

putred. Este tinut in interior si se 
agraveaza. Verigile lantului continua. 
Exista o legatura intre amaraci une ~i ura ~i 
o foarte clara identificare biblica intre ura 
~i crima. Ce vreau sa spun estc ca 
supararea poate duce la crima. Unii ar 

,. v'1Zghi oti, fi!i tari in cnzctin\&, fili oam,ini, Tnt&ri!i-Va! Tot ee faeizt i, ~e fifl faeut cu drn~.:~1-.:!" (i (01· l.::n-1 J 
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putea obiecta ca asta e prea de tot. Dar 
duritatea afirmatiei vine din Biblie. 

Ceea ce vreau sa evidentiez este natura 
deosebit de paciitoasii a amiiriiciunii. 
Persoana afectata trebuie mai intai sa 
recunoasca amaraciunea ~i apoi ca aceasta 
e un mare rau. Din nou, motivul pentru 
care oamenii nu rezolva acest pacat e ca ei 
cred ca e vina celuilalt. Diavolul spune: 
,,Pai cfmd el n-o sa mai minta ori n-o sa 
mai faca asta sau aia, ori cand i~i va cere 
scuze, atunci te vei simti mai bine." 

Dar ce se intampla daca el nu se 
indreapta? Ai luat in calcul aceasta? Vei 
tine amariiciunea tot restul vietii tale 
pentrn ca altcineva persista in pacat? N-are 
nici un rost. Poate ca zici: ,,II voi ierta 
cand i~i va cere scuze, dar pana atunci nu. 
Am dreptul la amaraciune pana atunci. 
Cand i~i va cere scuze, ii voi ierta si totul 
va fi bine.'· Tii ridicat acest zid ar 
amaraciunii, iar intr-o zi el vine la tine si-ti 
zice: ,,Imi pare rau". Poti acum sa-1 ierti'? 
Nu, pentru ca amaraciunea nu iarta. Pentru 
a-1 putea ierta cand i~i cere scuze trebuie 
sii fii gata pentru aceasta de dinainte. Si 
daca esti gata a-1 icrta inainte de a-si _cere 
scuze, atunci iertarea chiar nu mai depinde 
de scuzele lui. Cu alte cuvinte, scapi de 
amaraciune unilateral. Nu conteaza ce face 
celiilalt. 

Am spus anterior ca amiiraciunea pare 
sa vina datorita pacatului celuilalt - real 
sau imaginar. Asta e doar o aparenta. in 
realitate. amaraciunea este un piicat de sine 
statator. Persoana afectatll de acest pacat 
decide sa fie suparata independent de eel 
ce i-a gresit. 

insa tu zici: ,,Nu, el a pacatuit 
impotriva mea ~i -::and isi \ a cere scuzc 
totul va fi bine. ·' Dar nu e adevarat. 

Am cunoscut situatii cfmd au fost 
oferite scuzc, dar amaraciunca n-a 
disparut. Sa presupunem ca eel ce a gre$it 

e mart $i nu-$i mai poate cere scuze. 
Cunosc oameni extrem de incatriiniti, iar 
amaraciunea !or e indreptata impotriva 
parintilor morti de ani de zile. 
Amaraciunea insa n-a murit. Amaraciunea 
este un pacat exclusiv al persoanei ce o 
poarta, fara nici o legatura cu altcineva. 

Am mers o data la Penitenciarul de Stat 
Walla Walla sa petrec o zi cu detinutii. Era 
in apropierea Craciunului. Am stat cam 
sase ore acolo. Dupa-amiaza ma aflam in 
zona de siguranta maxima, discutand 
despre evanghelizare. 

Un tip de acolo m-a intrebat despre 
evanghelizarea criminalilor inriiiti. Am 
crezut ca era cu adevarat interesat de o 
astfel de evanghelizare ~i am inceput sa 
vorbesc cu el. Apoi m-am dus in zona de 
minima securitate, custodie protectiva $i in 
alte locuri. Seara m-am intors in zona de 
maxima securitate $i m-am gandit sa 
vorbesc despre amiiraciune. Mi-am 
inchipuit ca erau probabil ceva oameni 
cuprin~i de ea pe acolo. 

Acela~i om care m-a intrebat despre 
evanghelizare dupa-amiaza mi-a pus acum 
o alta intrebare: ,,Cum poti sa scapi de 
amaraciune fata de cineva care ti-a batut 
en.mt fiul de trei ani?" I-am spus cum, apoi 
am adaugat: ,,Stii, cand scapi de 
amaraciune, poti ajuta acea persoanii sa nu 
mai batii alti copii mici". 

Mi-a raspuns: ,,Nu, omul asta nu mai 
poate fi ajutat". 

,,Ba <la, curn sa nu?" 
N 

., 
,, u, nu. 
,,De ce nu?" 
,,Nu mai e printre noi." 
Acest detinut ii omorase. ii omorase 

pentru ceea ce ii facuse fiului sau de trei 
ani - $i de asta era in inchisoare. Dar de~i 
il omorase, iucii mai era supiirat pe el. Cu 
alte cuvinte, n-a scapat de amaraciune 
pentru ca a exprimat-o in fapta. 

~eirn&n!B ch::.vurului - iun ii 2000 
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Ciind eel ce ne-a gre~it i~i cere scuze, 
nu scoate amaraciunea din noi. Singuml 
lucru ce ne poate scapa de ea e 
marturisirea inaintea lui Dumnezeu, 
datorita mortii ~i invierii Domnului Isus 
Hristos. Aceasta e unica solufie. 

Trebuie sa n-o tinem si nici s-o 
imparta~im altora. Exista un singur lucru 
de facut ~i acesta e sa marturisim 
amaraciunea ca un pacat mare si greu. 
Trebuie sa persistam in marturisire cat e 
necesar. 

Odata, vorbeam la Monterey, 
California, ~i acolo era un om cu o 
reputatie de mare invatator biblic. Insa el 
fusese trecut cu vederea la o promovare la 
locul de munca ~i era suparat. Am vorbit 
despre marturisirea pacatului ~i despre 
amaraciune, iar el a fost complet tulburat. 
A venit ~i m-a vazut ~i a scapat de 
amaraciune. in dimineata mmatoare, sotia 
lui mi-a spus: ,,Am un nou so(. Fuscse 
suparat pe ~eful lui. Dar era pacatul lui, nu 

al ~efului. 
Amy Carmichael are o nota in cartea sa 

intitulata If [Daca}. ,,Dintr-un pahar plin cu 
apa duke, nu poti stropi nici macar o 
picatura de apa amara, oricat 1-ai agita". 
Daca e plin cu apa dulce ~i e agitat, ce va 
ie~i din pahar? Apa dulce. Daca agiti mai 
tare, ce va ie~i? Mai multa apa dulce. Daca 
cineva e umplut cu apa dulce ~i altul ii 
provoaca un soc, ce va ie~i din el? Apa 
dulce. Nu ~ocurile transforma apa duke in 
apa amara, ci altceva. 

~curile scot doar din recipient ceea ce 
era deja acolo. Daca e~ti plin de dulceata 
~i lumina ~i e~ti zdruncinat, vei varsa 
dulceata si lumina. Daca e~ti plin cu mierc, 
miere va iesi. Daca iese otet, ce inseamna 
asta? Ceea ce era in recipient. Cu alte 
cuvinte, multa amaraciune nu apare in 
urma a ceea ce a facut celalalt. Este 
rezultatul a ceea ce facem si suntem noi. 

Cu multi ani in urma, lucram la birou 
in dormitorul nostru. Sotia mea, Bessie, 
citea in pat. Orice faceam nu era bine. 
Bessie mi-a spus ceva, iar eu m-am intors 
~i i-am zis-o de la obraz. A fast ceva 
necrestinesc. M-a privit uimita, s-a ridicat 
si a parasit incaperea. Stateam acolo 
meditiind: ,,N-ar fi trebuit s-o spuna. Uite 
ce a spus: Uite, uite, uite." Am stat asa 
cam zece minute, poate mai mult. Eram 
suparat pe Bessie, dar tot ce facuse ea 
fusese sa-mi zdruncine paharul. Ce era 
inauntru a ie~it afara. 

Daca eram plin de dulceata si lumina, 
n-ar fi fast nimic. Stateam acolo si ma 
giindeam lace a facut ea. Stiam mai bine, 
pentru ca invatasem deja acest adevar 
despre amaraciune. Totu~i, ma giindeam la 
,,pacatur' ei, deoarece exista o anume 
bucurie in acuzarea celeilalte persoane. 
Unii oameni fac asta de ani de zile. 

Am stat acolo o vreme, apoi m-am 
ridicat ~i m-am dus la locul meu in pat. 
Am ingenuncheat si am zis: ,,Doamne, a 
fost vina mea. Amaraciunea si pacatul 
meu. Marturisesc, ma pocaiesc. Te rog, 
iarta-ma!" 

M-am ridicat de pe genunchi si am 
spus: ,,Dar uite ce-a zis ear· M-am intors 
pe genunchi. 

,,Doamne, imi pare rau pentru ce-am 
facut. Accept responsabilitatea. A fast 
pacatul meu si numai al meu." 

M-am ridicat si am spus: ,,Doamne, Tu 
~i cu mine stim exact a cui a fost vina." 
Am ingenuncheat din nou ~i am stat 45 de 
minute acolo piina am putut sa ma ridic 
fan\ sa spun: ,,Uite ce-a facut". 

Nu-mi amintesc acum cc a spus ea ~i 
nici ce faceam la birou. Nu mai tin minte 
detaliile. Ceea ce-mi amintesc e ca m-am 
ridicat. Dar mai $tiu si ca, daca nu a$ fi 
rezolvat-o cu amaraciunea, a~ fi retinut cu 
exactitate pana in ziua de azi ceea ce 



spusese ea. Aceasta e natura 
amaraciunii. 

Pentru a scapa de ea, trebuie 
sa realizez ca este rea si ca e 
pacatul meu si numai al meu. 
Nu scap de ea daca eel ce mi-a 
gresit isi cere scuze, nici daca el 
se indreapta sau moare. Nu scap 
de ea deciit numind-o pacat 
impotriva sfiintului Dumnezeu, 
marturisind si primind iertare. 

Dificultatea consta in a nu 
mai privi la pacatul celuilalt. 
Dar numai simplul fapt ca eu 
giindesc ca e problema lui 
demonstreaza ca nu e asa. Daca 
ar fi a lui si eu as fi plin de 
dulceata $i lumina, $i nu de 
amaraciune, atunci as fi 
preocupat de celalalt. 
~ putea spune: ,,Bietul 

baiat! Uite ce-a facut. Daca as 
face a$a ceva, m-a$ simti 
groaznic. Cred ca se simte 
teribil. Cred ca ma voi duce sa-1 
ajut." Dar daca nu aceasta e 
atitudinea mea, atunci sunt 
cuprins de amaraciune si e 
pacatul meu, nu al lui. 

Cred ca acest pacat 
reprezinta o piedica majora in 
calea trezirii in aceasta tara. 
Cand crestinii incep sa-si 
marturiseasca pacatele, vor 
putea sa ierte si pacatele altora. 
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Semne ale adevaratei 

maretli 

• de E.E. Shelhamer 

Oricine· admira un suflet nobil. E posibil sa fii 
nobil in anumite privinte, iar in altele sa fii mic si 
rautacios. Cele ce urmeaza sunt semne fie ale 
nobletii sufletesti, fie ale lipsei ei. Draga cititorule, 
ce anume regasesti in tine? 

I. Capacitatea de a-ti cere iertare. Putini pot sa 
faca acest lucru cu demnitate. Daca ai vorbit 
sau ai actionat in mod nepotrivit, sa recunosti 
aceasta cu umilinta 1;,Hi va fi de mare folos. 

2. Puterea de a ierta .~i de a uita. Pentru a purta 
pica e nevoie doar de un gram de amabilitate si 
un degetar de minte. Dar a uita complet o 
nedreptate e ceva cu adevarat frumos. 

3. Puterea de a el'ita d1,·<·11tiile in contradictoriu. 
Un fanatic poate persista intr-o dezbatere 
inutila. Dar trebuie sa ai un suflet nobil ca sa 
depii~esti ~i sa eviti orice ar putea distruge 
partasia. E ceva mult mai maret decat s_a ie~i 
triumfator dintr-o ceaiia. ,,Cine este stapan pe 
sine pretuie~te mai mult decat cine cucere~te 
cetati." 

4. Puterea de a evita amestecul intr-o ceartd. 
Copiii se pot certa de la o jucarie sau de la ni~te 
prune verzi, dar parintii sunt prea mari ca sa se 
certe cu cei apropiati pentru nimicuri 
asemanatoare. Cei din comunitatea ta au 
incredere in tine? 

5. A apela la iudectitur. Diavolul si avocatii f'ara 
principii vor exagera o presupusa nedreptate. 
Dar o persoana inteleapta ~i plina de pace va 
suferi mai degraba raul (vezi I Corinteni 6:7) 
decat sa cheltuiasca timp si bani pentru a-si 
apara drepturile personale. 

6. Con$tiinfa de \'i11e. E neplacut a vedea pe cineva 
care e mereu tensionat. Ce binecuvantare sa fii 
in Dumnezeu ~i sa nu te preocupe parerea altora 
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