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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönöm:
Csodás feleségemnek, Cherise-nek, aki ennek a könyv-

nek minden lépését velem tette meg. Kívánom, hogy ezek-
nek a fejezeteknek a leckéi a kegyelem, szeretet és megbocsátás 
örökségét hagyják az öt csodálatos gyermekünkre: Courteney-ra, 
Caressa-ra, Caroline-ra, Connarra és Drake-re.

A. J. Gregory-nak. Ez a könyv nem jöhetett volna létre a te je-
lentős közreműködésed nélkül. Te vagy a legjobb, és kiváltság volt 
veled dolgozni!

Esther Fedorkevich-nek, és a Fedd Agency nagyszerű alkalma-
zottainak, hogy az elejétől a végéig nyomon követték ezt a projektet.

A Free Chapel családjának, és mindazoknak, akik azon dolgoz-
tak, hogy ez a munka megvalósulhasson.

Kim Bangs-nek, és a Chosen elkötelezett csapatának, hogy hit-
tek ebben a könyvben.
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 BEVEZETÉS

Mark Twain azt mondta: „Ha magunkhoz veszünk egy 
éhező kutyát, és ellátjuk minden jóval, nem fog meg-
harapni. Ez a legfőbb különbség a kutya és az ember 

között.”1

Twainnek igaza volt.
Gondoskodhatsz olyan kutyáról, amelyet korábban bántalmaz-

tak. Szeretheted. Gondozhatod. Táplálhatod. Sajátodénak mondha-
tod. Minden fájdalma ellenére, amit átélt, az iránta érzett szereteted 
miatt ez a kutya a legjobb barátod lesz. Minden nap üdvözölni 
fog az ajtóban. Jön, hogyha hívod. És halála napjáig hűséges lesz 
hozzád.

Bár ez a kölcsönös áldozatokkal járó kapcsolat igaz a kutyákra, 
nem mindig igaz az emberekre. Sőt, igazából, azt hiszem, hogy azok 
fognak leginkább megsebezni minket, akiket legjobban szeretünk.

Meg kell tanulnunk, hogyan lehet úgy szeretni, mintha sosem 
sebeztek volna meg minket.

Ez létfontosságú, mert épp olyan biztos, hogy valaki meg fog 
sebezni, mint az, hogy olvasod ezt a könyvet! Valaki magadra fog 
hagyni, vagy el fog hagyni. Valaki valami bántó dolgot fog monda-
ni neked. Valaki csalódást fog okozni. Valaki cserben fog hagyni, 
hazudni fog neked, hátba fog szúrni. Valaki el fog utasítani.
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Jó eséllyel valaki már meg is tette. Ahogy olvasod ezeket a sza-
vakat, talán már látod is magad előtt azt a személyt, aki fájdalmat 
okozott neked. A szülőt, aki otthagyott, mikor öt éves voltál. A pá-
rodat, aki megcsalt. A testvéredet, aki nem hajlandó beszélni veled. 
A gyermekedet, aki úgy döntött, fellázad. A barátodat, aki elárulta 
a féltve őrzött titkodat.

Akármi legyen is a helyzet, nagyon szerettél valakit, aki megseb-
zett. Ez a valaki kiürítette a szereteted tankját. És nem élsz teljes éle-
tet, úgy ahogy Isten szeretné, mert nem tudod, hogyan lehetne, vagy 
lehetséges-e egyáltalán úgy szeretni, mintha sosem bántottak volna.

Könnyű másokat szeretni, ha nincsenek velük konfliktusaink. 
Vagy ha ugyanúgy látjuk a dolgokat. Vagy megegyezik a hitünk. 
Vagy ugyanolyan értékek alapján éljük az életünket. Könnyű a 
mézeshetek idején szeretni, amikor a gyermekeink jól viselkednek, 
amikor egészségesek és boldogok vagyunk.

De senki nem élhet folyamatosan így. 
Jézus azt mondta, hogy ezen a világon nyomorúságunk lesz (Já-

nos 16:33). A Máté 18:7-ben (RÚF) még azt is mondja: „…szüksé-
ges, hogy botránkozások történjenek.”

A sebek az élettel járnak. Ez elkerülhetetlen. De nem itt ér véget 
a történet.

Isten nem akarja, hogy sebzetten éljünk. Ő gyógyulást és teljes-
séget szánt nekünk. Ő arra teremtett minket, hogy úgy szeressünk, 
mintha sosem bántottak volna, mert Ő is így szeret, és a saját ké-
pére alkotott minket.

James Garfield mindössze négy hónapig volt az Egyesült Álla-
mok huszadik elnöke, amikor 1881. július 2-án hátba lőtte egy me-
rénylő. Kevesebb, mint három hónap múlva meghalt.

Azt hinnéd, hogy a lövés ölte meg. De nem így történt.
A golyó nem ért létfontosságú szervet. Elakadt a hasnyálmi-

rigy mögött, de a sérülés nem volt halálos. Akkoriban azonban az 
orvosok nem foglalkoztak a baktériumokkal, még nem is hitték, 
hogy léteznek, hiszen nem látták őket. Úgyhogy pár perccel azután, 
hogy Garfield miniszterelnököt meglőtték, az orvosok ott tolong-
tak körülötte, hogy az ujjukat és le nem fertőtlenített eszközeiket a 
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sebbe nyomják. Olyan mélyre nyúlkáltak és szurkáltak a testében, 
amilyen mélyre csak tudtak, azt remélve, megtalálják a golyót, és 
eltávolítják. 80 napig folytatták ezt, miközben Garfield miniszterel-
nök egy kórházban bágyadozott. Ma azonban már tudjuk, hogy ez 
a rendszeres, nem steril eszközökkel végzett beavatkozás rontott a 
miniszterelnök állapotán. Fertőzést kapott, és végül meghalt.

Számomra nagyon érdekes, hogy Garfield miniszterelnök nem a 
golyó által okozott sebbe halt bele. 

A fertőzésbe halt bele, amit az orvosok okoztak, akik folyama-
tosan a sebét piszkálták.

Vicces – hajlamosak vagyunk mi is pontosan ezt tenni a saját se-
beinkkel. Újra és újra visszaidézzük a rossz emlékeket. Rendszere-
sen beszélünk róluk mindenkinek, aki meghallgat. Gondolkodunk, 
hogyan tudnánk bosszút állni. Piszkáljuk és szurkáljuk a tátongó 
sebeinket. Közben megkeseredünk. Megkeményedünk. És gyakran 
pont azoktól vonjuk meg a szeretetünket, akiknek a legnagyobb 
szükségük lenne rá.

De Isten nem akarja, hogy így éljünk. Ő egy új kezdetet akar 
adni nekünk. Egy új történetet. Meg akarja gyógyítani azt, ami ösz-
szetört. Helyre akarja állítani azt, ami szétszakadt.

Ez pedig arról szól, hogy megértsd a bibliai megbocsátást és 
helyreállást, és egészséges határokat húzz, ahogy elmagyarázom 
majd ebben a könyvben. A határok nélküli szeretet nem társfüggő-
ségről vagy irracionális gondolkodásról szól, és nem jogosít fel sen-
kit arra, hogy lábtörlőként vagy szégyenfaként használjon téged.

A lényeg, hogy helyre kell állítanunk a kapcsolatainkat. Krisz-
tus Teste tele van olyan szülőkkel, akik eltávolodtak a saját gyer-
mekeiktől. Néhányan már évek óta nem beszéltünk családtagjaink-
kal, pedig csak pár kilométernyire laknak tőlünk. Vannak olyan 
unokák, akik még nem találkoztak a nagyszüleikkel. Vannak olyan 
gyermekkorukban bántalmazott keresztények, akik még mindig 
rejtegetik az őket ért igazságtalanságot, ami megnehezíti, hogy a 
saját családjukon belül egészséges kapcsolatokat alakíthassanak ki.

Néhányan elveszítették a szeretteiket, és túl nagy a fájdalmuk ah-
hoz, hogy rájöjjenek, hogyan szeressék azokat, akik még itt vannak. 


