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CUVÂNT-ÎNAINTE

Când pastorul Lutzer m-a rugat să scriu prefaţa acestei
cărţi minunate, am fost profund mişcat şi încântat să fac
acest lucru. Vă rog să înţelegeţi că Erwin este una dintre
cele mai respectate persoane şi minţi din lumea cărţilor şi a
radioului pentru mine. El este citit, auzit şi citat de către mii
de pastori care îl respectă la fel de mult sau poate chiar mai
mult decât mine. Dar, mai presus de toate acestea, mă simt
onorat să asigur partea introductivă pentru orice carte care
îi poate ajuta pe oameni să găsească calea de ieşire dintr-un
obicei rău, sau din două sau chiar trei, acesta fiind şi scopul
cărţii de faţă.

Totuşi, trebuie să fii conştient de ceea ce urmează să
întreprinzi, pentru că nu va fi uşor. De cele mai multe ori,
un obicei neplăcut nu stă de unul singur. El are în companie
alte comportamente distructive, care au ca scop un singur
lucru: să ne distrugă capacitatea de a avea o părere bună
despre noi înşine, despre cei care ne iubesc şi despre
Dumnezeul care ne-a creat.

A existat, desigur, o vreme când astfel de lucruri
obişnuiau să ni se pară bune. Oare nu acesta este motivul
pentru care Dumnezeu ne-a dat libertatea de a alege?
Putem, deci, face ce vrem şi când vrem? Ei bine, poate că
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PREFAŢĂ

O MÂNÃ DIN CER

Filosoful Seneca spunea: „Oh, dacă ar coborî o mână
din cer ca să mă elibereze de chinuitorul meu păcat!” Invo-
caţia lui a răsunat de-a lungul secolelor. Noi toţi ne dorim
aceeaşi minune.

Obiceiurile încăpăţânate încep într-un mod destul de
inocent, dar, pentru că nu le stăpânim, ele pun stăpânire pe
noi foarte repede. Cu toţii experimentăm următorul ciclu:
ne bucurăm de o plăcere interzisă, ne simţim vinovaţi, hotă-
râm să nu o mai facem niciodată, ne mândrim cu scurtele
momente de autocontrol, apoi eşuăm din nou. De fiecare
dată când repetăm tiparul, deprinderile sunt tăiate tot mai
adânc, iar lanţul se strânge tot mai tare.

Scuzându-ne comportamentul pentru că „suntem doar
oameni”, devenim pesimişti, chiar sfidători, şi curând ne
găsim victime ale stării de păcat care refuză să se clintească.
Acest tipar de comportament devine atât de familiar, încât,
în final, nici nu mai dorim să ne schimbăm. Pe măsură ce ne
resemnăm cu o stare de automulţumire incomodă, ajungem
să ne complacem în mânie, în poftă trupească, în îngrijo-
rare, în obiceiuri chinuitoare, în lene, în amărăciune şi în
egoism – cu excepţia încercărilor noastre mici şi ocazionale
de corectare. S-ar putea chiar să începem să ne felicităm
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CAPITOLUL UNU

DE CE EXISTÃ ATÂTA ISPITÃ?

„De ce este pofta trupească atât de puternică?”, întrebă
Taylor. Povara vinovăţiei sale era copleşitoare. El căzuse în
păcatul sexual. „Cum să mai am încredere în mine? Nu
doresc să trăiesc o viaţă imorală. Mi-am promis că nu voi
mai face acest lucru, dar iată-mă din nou aici.”

O femeie, care ani de zile a încercat să se lase de fumat,
dar care eşua întotdeauna (indiferent de noul remediu), m-a
întrebat odată: „De ce, în ciuda rugăciunii, a predării lui
Dumnezeu şi a citirii Bibliei, nu pot renunţa, indiferent cât
de greu aş încerca?”

Am auzit acelaşi fel de întrebări din partea alcoolicilor
şi a celor dependenţi de sex, care continuau să alunece
înapoi în aceleaşi tipare distructive de comportament,
indiferent cât de des au ieşit din ele.

Întrebările lor pretind răspunsuri. De ce este ispita atât
de atractivă, de neînduplecată şi de puternică? De ce nu
ajustează Dumnezeu natura ispitelor noastre în aşa fel încât
cântarul să fie înclinat mult mai generos în favoarea noastră?

Viaţa de creştin pare uneori extrem de dificilă. Cu
siguranţă că Dumnezeu – Cel care are toată puterea şi
autoritatea – ar putea să o facă mai uşoară pentru cei care-L
iubesc. Prea mulţi credincioşi sunt înfrânţi de un păcat sau
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altul, deseori sfârşind în ruină. Aşadar, de ce Dumnezeu nu
face un pas înaintea noastră, dezactivând minele din calea
noastră? Dacă te întrebi cum ar putea face El acest lucru, ia
în considerare următoarele sugestii.

SATANA ALUNGAT?
Este adevărat – Dumnezeu l-ar putea elimina pe diavol.

De fapt, dacă ar fi făcut El acest lucru în momentul creaţiei,
rezultatul ar fi fost că Adam şi Eva nu ar fi aruncat rasa
umană în păcat la început. Cel mai probabil că primii noştri
părinţi L-ar fi ascultat pe Dumnezeu fără să se oprească să
se gândească la fructul pomului oprit.

Asumând faptul că Adam şi Eva aveau aceeaşi voinţă
liberă, aşa cum avem noi acum, de ce nu le-a dat Dumnezeu
oportunitatea să aleagă fără vreo implicare exterioară?
Şarpele era frumos, părea să vorbească cu autoritate şi
promitea o viaţă mai bună. Din câte ştim, lui Adam şi Evei
nu li se spusese nimic despre existenţa lui Satana, aşa că au
fost foarte nepregătiţi pentru această întâlnire neaşteptată.
Dacă şarpele nu ar fi avut acces în grădina Edenului, Adam
şi Eva ar fi fost mai înclinaţi să se supună lui Dumnezeu.
Probabil că ar fi ales să nu mănânce din pomul oprit.

Prezenţa lui Satana în grădină şi activitatea lui de pe
planeta noastră înclină cântarul în favoarea alegerilor
greşite. Nu doresc să spun că trebuie să urmăm sugestiile
lui sinistre, dar, dacă ar fi ţinut la distanţă de prezenţa
noastră, am putea rezista ispitei mult mai uşor.

Nu există îndoială că mare parte a răului din lume,
inclusiv propriile noastre conflicte, îşi are cauza în inter-
ferenţa forţelor spirituale nevăzute. Dacă Dumnezeu ar fi
să-l anihileze pe diavol, sau măcar să-l ţină închis în adânc,
am putea face paşi uriaşi în umblarea noastră cu Domnul.
Nu ar mai exista rutina un pas înainte, doi paşi înapoi!

16 CUM SÃ AJUNGI SÃ SPUI NU



CUPRINS

Cuvânt-înainte 7
Prefaţă: O mână din cer 11

1. De ce există atâta ispită? 15
2. Principii fundamentale 29
3. Lasă trecutul deoparte 45
4. Privind cu ochii lui Dumnezeu 61
5. Libertatea trăirii la cruce 77
6. Puterea Duhului Sfânt 89
7. Înnoirea minţii tale 101
8. Trăind cu sentimentele tale 115
9. Supunerea voinţei tale 131

10. Mijlocirea lui Cristos şi a credincioşilor 147
11. Activitatea satanică 161
12. Prins din nou în cursă 173

Epilog: Scriind ultimul capitol 187
Ghidul liderului

Indicaţii pentru discuţii în grupuri mici
şi / sau studiu personal 191

Bibliografie 195


	309(1).pdf
	309.pdf

