
Viaţa creştină este plină de platitudini. Una dintre acestea este
„iertaţi-vă unii pe alţii”. Din păcate, prea mulţi dintre noi trăim sub
greutatea consecinţelor unor relaţii dificile sau rupte. Se poate face ceva
în privinţa lor? Sau pur şi simplu „asta este”? Bunul meu prieten,
Erwin Lutzer, oferă ajutor specific de care avem cu toţii nevoie când
avem de-a face cu persoanele dificile din vieţile noastre. Aceste pagini
te vor ajuta să insişti în căutarea eliberării din situaţiile aparent
imposibile. Asumă-ţi riscul şi citeşte această carte. S-ar putea să nu mai
fii niciodată la fel.

Michael J. Easley,
preşedinte şi manager executiv

Institutul Biblic Moody

Sângele lui Isus oferă cuvintele iertării şi reconcilierii tuturor celor
care îmbrăţişează crucea. La picioarele crucii, atât distrugătorul, cât şi
victima lui se pot reuni şi pot găsi vindecare. Acest adevăr extraordinar
este împărtăşit în cartea Când ţi s-a greşit de către prietenul meu de-o
viaţă, Erwin Lutzer. Dr. Lutzer ne învaţă cu măiestrie principiile
dumnezeieşti ale iertării şi modul în care creştinii pot gândi asemenea lui
Cristos atunci când se găsesc în mĳlocul unui conflict.

Franklin Graham,
preşedinte şi manager executiv

Asociaţia evanghelică Billy Graham Samaritan's Purse

Aproape că nu trece o zi în care să nu aud încă o întâmplare despre
trădare, promisiuni încălcate, şi relaţii deteriorate. Chiar şi bisericile şi
casele noastre sunt distruse de relaţiile înstrăinate. Dr. Lutzer ne provoacă
să facem creştinismul credibil, urmărind reconcilierea şi transformând
amărăciunea în binecuvântare. Cartea aceasta este plină de o comoară de
trimiteri biblice inspirate şi sfaturi practice care, dacă sunt urmate, se vor
dovedi a fi calea spre libertate şi, posibil, spre revitalizarea de care avem
nevoie cu disperare.

Nancy Leigh DeMoss
autoare, gazda emisiunii radiofonice Revive Our Hearts
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I N T R O D U C E R E :

ACEI

OAMENI
IMPOSIBILI

MULÞI CREªTINI SUNT PRINªI ÎN CAPCANÃ. Răniţi de prieteni,
rude şi chiar de membri ai comunităţii creştine, ei stau în
spatele unor ziduri de animozitate şi mânie adânc înrădă-
cinată. Diavolul, fiind într-o continuă căutare a unui avantaj
în războiul lui împotriva oamenilor lui Dumnezeu, îi
imobilizează pe mulţi, făcându-i să aştepte iluzoria zi când
nedreptăţile vor fi îndreptate, iar ei vor fi răzbunaţi. Până
atunci, nu sunt interesaţi de reconciliere şi iertare.

Mulţi s-au autoexclus din cursa vieţii, în aşteptarea unei
zile a exonerării. Într-adevăr, reconcilierea cu cei care ne-au
rănit – sau cu cei pe care noi i-am rănit – pare uneori o
imposibilitate.

Aşa că aştepţi. Sau poate îi priveşti pe alţii care aşteaptă.
Cu toţii am întâlnit oameni care, hrănind cu grĳă şi în
repetate rânduri greşelile altora faţă de ei, au devenit atât de
plini de amărăciune, încât, nu numai că nu sunt dispuşi să
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ierte, dar aşteptările lor privind acţiunile celorlalţi sunt atât
de irealiste, încât sunt condamnaţi să trăiască fără beneficiul
prieteniei restaurate.

Puşi în faţa dovezilor copleşitoare, unii refuză să recu-
noască că au greşit, iar, ca preţ al reconcilierii, aşteaptă ca
cealaltă persoană să recunoască vinovăţii care nu-i aparţin.
Unii doresc reconcilierea doar pentru a avea ulterior o scuză
pentru a-i controla pe aceia de care s-au înstrăinat. Foşti
prieteni, cunoscuţi şi membri ai familiei trebuie să se
supună noţiunilor lor cu privire la ce li se datorează şi
nedreptăţilor care trebuie îndreptate. Aceşti oameni sunt
distrugători pe care îi vom cunoaşte în ultimele capitole ale
acestei cărţi.

Isus ştia că noi, prin natura noastră umană, ne vom răni
unii pe alţii, cu sau fără intenţie. Ştia că unii oameni îi vor
duce pe alţii în rătăcire, fie folosind o doctrină falsă, fie
având o falsă percepţie asupra vieţii însăşi. Isus spunea, de
fapt, că oamenii se vor jigni unii pe alţii şi că acest lucru este
inevitabil. În Matei 18:7, El ne-a avertizat: „Vai de lume din
pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se poate să nu
vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela prin care
vine prilejul de păcătuire!”

CONSIDER CÃ M-AI JIGNIT!

Cuvântul „ofensă” îşi are originea în grecescul scandalon de
la care provin cuvintele româneşti „scandal” sau „scandali-
zat”. La început, cuvântul era folosit cu sensul de momeală
cu ajutorul căreia se atrage un animal sălbatic. Poate fi
tradus ca „momeală” sau „ofensă” şi se referă la orice lucru
care împiedică umblarea noastră cu Dumnezeu.

Acesta e cuvântul folosit şi în Matei 16:23, când Petru,
din dragoste pentru Stăpânul lui, încearcă să-L împiedice
să meargă pe drumul crucii, iar Isus îl mustră pe Petru,
spunând: „Înapoia mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire
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[scandalon] pentru mine! Căci gândurile tale nu sunt
gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de-ale oamenilor.”

Isus nu a căzut în capcana lui Petru, dar noi cădem
uneori în capcana Diavolului, aceea a amărăciunii sau a
percepţiei greşite de sine, încât ne justificăm, folosind
argumente convingătoare şi repetate în sprĳinul propriei
noastre inocenţe. Totuşi, ofensele peste care refuzăm să
trecem nu numai că ne rănesc emoţional, ci au şi potenţialul
de a cauza un dezastru spiritual. Dacă nu le lăsăm în urmă,
pot avea repercusiuni eterne.

Luaţi în calcul şi cealaltă faţă a monedei: fiecărei per-
soane rănite îi corespunde o persoană care a rănit. Ceea ce
înseamnă că mulţi – poate cam jumătate – din cei ce citesc
această introducere se văd pe ei înşişi ca victime ale nedrep-
tăţii, dar, de fapt, ei au provocat la rândul lor nedreptate şi
au fost cruzi în diferite feluri cu alţii! După cum urmează să
descoperim, de obicei suntem orbi la propriile noastre
greşeli, maximizând eşecurile altora şi minimalizându-le pe
ale noastre.

Aşa că această carte este scrisă pentru ambele tabere –
pentru oamenii care cred că li s-a greşit şi pentru oamenii
care au înfăptuit greşeala, dar îşi proclamă inocenţa.
Dumnezeu are un cuvânt atât pentru răniţi, cât şi pentru
„cei care rănesc”, adică cei care aduc durere în vieţile altora,
însă sunt profund convinşi de dreptatea cauzei lor.

SÃ ASCULTÃM CE ARE DUMNEZEU DE SPUS

Pe măsură ce citeşti această carte, ascultă cuvintele ei, nu
doar ca aplicaţie la vieţile celorlalţi, ci şi la viaţa ta din
partea lui Dumnezeu. Dacă nu ne vedem propriile eşecuri,
nu vom fi niciodată în stare să facem faţă eşecurilor altora
în mod corect şi biblic. Numai dacă vom dori să fim cinstiţi
în privinţa păcatelor noastre vom reuşi să nu distorsionăm
adevărul sau să reacţionăm exagerat la păcatele altora.

Introducere: Acei oameni imposibili 11
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Slavă Domnului că Duhul Sfânt e cu noi şi ne revelează
nevoile propriilor inimi.

Căsătoriile se rup, bisericile se destramă, iar creştinii
sunt traşi înapoi spiritual în umblarea lor pentru că nu s-a
răspuns adecvat ofenselor. Au devenit plini de amărăciune
şi defensivi, critici şi împietriţi în inimi, iar Satan foloseşte
ofensele pentru a-i ţine legaţi. Există un zid între ei şi
Dumnezeu pe care ei nu vor să-l îndepărteze.

De ofense ne amintim mult mai exact şi mai îndelung
decât de faptele bune ale altora. Întrebaţi pe cineva ce-şi mai
aminteşte din primele zile de şcoală şi se va referi cu o mare
probabilitate la o ofensă: îmi aduc aminte umilinţa la care
am fost supus în clasa a şaptea. Uităm momentele bune şi
ne amintim greşelile celorlaţi faţă de noi.

Cât timp îţi va lua să uiţi că un prieten nu ţi-a înapoiat
suma de bani pe care i-ai împrumutat-o? Mai ales când ştii
că are bani pentru că tocmai şi-a cumpărat o maşină nouă!
Vei uita asta în următorii cinci sau zece ani? Adevărul este
că ducem acest fel de ofense cu noi în mormânt.

Sau poate un prieten a răspândit un secret al tău; te-ai
simţit trădat. Ştiu o persoană căreia i-am împărtăşit un
lucru, iar ea a acceptat să îl păstreze secret, dar mai târziu
am descoperit că a spus altora. M-am simţit trădat şi, până
în ziua de azi când întâlnesc persoana, mă gândesc la acest
lucru. Cu ani în urmă, am trecut peste această ofensă, dar
adevărul e că nu i-aş mai acorda vreodată încredere în
privinţa lucrurilor confidenţiale.

Cât timp îi trebuie unei tinere să-l uite pe prietenul ei ca-
re i-a promis dragostea lui eternă, dar care, după ce a obţi-
nut relaţia fizică pe care o dorea, a aruncat-o la gunoi ca pe
o coajă de portocală? Minciunile, trădarea, sentimentul că a
fost folosită, toate stau lipite de inima ei. Amintirile o vor în-
soţi în mormânt şi, din păcate, e tot atât de posibil ca unele
consecinţe ale acelor amintiri să îi distrugă întreaga viaţă.
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„Un singur cuvânt tăios şi amar făcut cadou vara, spunea
cineva, poate dura o iarnă întreagă!” De fapt, poate dura
multe veri care vor veni. Recent, am discutat cu un păstor
care a fost trădat de comitetul bisericii sale. Au cedat
maşinaţiunilor malefice ale unei persoane manipulatoare şi
au refuzat să pună sub disciplină pe bărbatul care aducea
acuzaţii strigătoare la cer împotriva acestui om al lui
Dumnezeu. Rana acestui păstor este încă deschisă, prea
proaspătă pentru a i se putea aplica un plasture. Acum, nu
ştie dacă mai poate avea încredere în cineva. După cum
spune zicala: „După ce te-ai ars cu lapte, sufli şi în iaurt!”

Da, este nevoie de timp pentru ca asemenea răni să-şi
găsească vindecarea, dar oare de cât timp? Unii oameni
păstrează rana la fel de proaspătă ca în ziua în care cuţitul
a fost înfipt în inima lor. În cazul lor, timpul nu aduce
vindecarea pentru că rana e hrănită cu grĳă, păstrată vie de
casetofonul minţii care e deseori aprins involuntar.

Ofensele şi distrugerea aferentă lor pot fi instrumente
puternice ale lui Satan. Astfel de ofense te pot dezechilibra
şi te pot ţine în tensiune, făcându-te ineficient ca şi credin-
cios. Cunoaşterea modului în care foloseşte Satan ofensele,
ca zid între tine şi Dumnezeu sau între tine şi ceilalţi, este
primul pas spre creşterea spirituală şi eliberarea de trecutul
care te ţine prizonier.

Nu sunt două pietre identice în lume. Un prieten de-al
meu a povestit o întâmplare tragică a unui tânăr care, cu
mulţi ani în urmă, a participat la o conferinţă despre misiu-
ne la Biserica Moody, unde slujesc. Împreună cu un alt
prieten, au ascultat fermecaţi predica din acea seară a pasto-
rului. Pastorul a vorbit pasionat despre Marea Trimitere şi
şi-a încheiat mesajul cu o chemare adresată tinerilor pentru
dedicare totală în slujba de creştin. Tânărul oaspete, fiind
atât de convins de Duhul, s-a întors spre prietenul lui, un
student al Institutului Moody, şi i-a spus: „Am convingerea
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că Domnul mă cheamă în misiuni. Vreau să fiu un pilot
misionar. Ai vrea să vii cu mine în faţă?” Amândoi au fost
de acord şi au mers în faţa altarului, unde tânărul a rostit o
rugăciune de predare totală.

Când s-a reîntors acasă şi le-a spus părinţilor decizia lui,
aceştia au râs de el, apoi au început să-l ameninţe cu
dezmoştenirea dacă ducea la capăt o idee atât de ridicolă.
Spiritul lui s-a strâns la auzul acestui răspuns. Nu a mai
vorbit niciodată despre acea noapte de la Biserica Moody.
Părinţii lui şi cuvintele lor au devenit pentru el nişte ofense
– pietre de poticnire – care l-au determinat să refuze ce avea
Dumnezeu cel mai bun pentru el.

Poate fi depăşită o asemenea ofensă? Se poate vindeca
acea rană aşa încât o viaţă să fie restaurată? Răspunsul este
da. Dar numai prin harul şi iertarea oferită de Cristos poate
cineva găsi eliberarea durabilă de sub puterea ofensei.
Rugăciunea mea este ca această carte să traseze o cărare
pentru tine.

O CALE DE URMAT

Aceasta este o carte despre ofense; o carte despre succesul,
dar şi eşecul în reconciliere. Mai presus de toate, e o carte
gândită a ne ajuta să ne eliberăm conştiinţa şi să experi-
mentăm libertatea în relaţia noastră cu Dumnezeu. E o carte
care ne ajută să trecem dincolo de ceea ce ne-au făcut ceilalţi
şi să ne uităm spre viitor, nu spre trecut. Este o carte despre
limite care trebuie fixate corect pentru a putea restricţiona
accesul oamenilor răuvoitori care doresc ca otrava lor să se
răspândească în vieţile multora dintre noi.

Oricare ar fi costurile, conştiinţa noastră trebuie curăţată,
astfel încât să scăpăm de sentimentul sâcâitor că o parte din
trecutul nostru a rămas nerezolvat. O conştiinţă curată îţi
permite să-ţi trăieşti viaţa în mod independent de acţiunea
ofenselor – înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
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Să fiu sincer: cred că reconcilierea autentică reprezintă
revitalizarea; pentru că, după ce sufletele noastre sunt
debarasate de amărăciune şi durere, Duhul lui Dumnezeu
are libertate de mişcare şi de vindecare. Trupul lui Cristos
din zilele noastre cuprinde nenumărate persoane pline de
amărăciune şi rănite de o ofensă personală. Cu toate
acestea, acolo unde este şi Duhul lui Dumnezeu, acolo este
libertate – şi libertatea aduce revitalizare.

Când aceste mesaje au fost împărtăşite în Biserica Moody,
sute de oameni au răspuns, hotărâţi de a nu mai duce cu ei
ofensele care le-au împiedicat, până atunci, umblarea cu
Dumnezeu. Lăsându-L pe Dumnezeu să îi elibereze, au
descoperit că îi pot elibera şi pe alţii, aşa încât Numele lui
Cristos să fie onorat în familiile şi în bisericile noastre.

Fie ca următoarele pagini să descopere o cale spre vinde-
care şi revitalizare personală. Să păşim pe cale cu ajutorul
lui Dumnezeu!



GEANTA CU

OFENSE
AMESTECATE

ALE DIAVOLULUI

„CE NU IERÞI, DAI MAI DEPARTE”, a subliniat un consilier
înţelept în discuţia cu o femeie a cărui soţ a trăit o viaţă
dublă timp de douăzeci şi cinci de ani. Numai când el a fost
pe moarte din cauza bolii SIDA, a înţeles ea că omul în care
şi-a pus toată încrederea a înşelat-o şi i-ar fi putut şi
transmite boala. Acum, la câţiva ani după decesul lui, ea
avea de făcut o alegere: să păstreze vii mânia şi dorinţa de
răzbunare sau să renunţe la ele pentru însăşi binele ei şi
pentru Domnul, pe care a ajuns să-L iubească?

În acest capitol, vom descrie câteva din ofensele cel mai
des întâlnite pe care mulţi dintre noi au trebuit să le îndure
şi, în următorul capitol, vom descrie ce se întâmplă cu aceia
care nu fac faţă în mod sănătos ofenselor. Dacă nu ai fost
jignit niciodată sau dacă nu ai avut de înfruntat o despărţire
dificilă de o altă persoană, poţi totuşi beneficia de acest
capitol, înţelegând dilema cuiva care simte acut durerea
relaţiilor rupte.
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TRÃDAREA
Regele David, al doilea rege al Israelului, nu a fost străin de
jignirile la persoană. Nu numai că a fost el însuşi cel ce jignea
uneori, aplicând propria dreptate asupra celor fără vină,
dar şi el însuşi a avut ocazional de îndurat situaţii când
duşmanii au făcut front comun împotriva lui din cauza
credinţei lui în Dumnezeu. Dar cele mai dureroase momente
din viaţa lui David au fost acelea când l-au trădat oamenii
apropiaţi lui. Puţine lucruri sunt mai dureroase pentru noi
ca momentul când un apropiat ne răneşte profund.

Citeşte cu atenţie cuvintele lui David din Psalmul 55. S-ar
putea să te regăseşti în zbaterea lui intensă.

Ia aminte Dumnezeule la rugăciunea mea şi nu te
ascunde de cererile mele! Ascultă-mă şi răspunde-mi!
Rătăcesc încoace şi-ncolo şi mă frământ, din pricina
zarvei vrăjmaşului şi din pricina apăsării celui rău. Căci
ei aruncă nenorocirea peste mine şi mă urmăresc cu
mânie. Îmi tremură inima în mine […] (Psalmul 55:1–4)

În mod cert, ofensa pe care o descrie David l-a adus în
pragul angoasei şi disperării. Dar mai târziu, în psalm, el des-
coperă surprinzătoarea sursă a rănii – un prieten personal.

Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi, nu po-
trivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aş ascunde
dinaintea lui, ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu,
frate de cruce şi prieten cu mine! Noi, care trăiam împre-
ună într-o plăcută prietenie, şi ne duceam împreună cu
mulţimea în Casa lui Dumnezeu! (Psalmul 55: 12–14)

David recunoaşte că ofense de acest fel sunt mai uşor de
îndurat dacă vin din partea duşmanilor lui – din partea lor ar
fi de aşteptat. Însă el foloseşte expresii puternice atunci când
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