A Bomba da Tentação

Qua, 13 de Outubro de 2010 21:13

A BOMBA DA TENTAÇÃM

&quot;Não veio sobre vós TENTAÇÃO, senão humana; mas fiel é Deus, que não vos
deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para
que a possais suportar.&quot;
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(1º Coríntios 10:13)

Essa palavra tentação ecoa num tom muito &quot;pesado&quot; nos dias de hoje, pois muitas
pessoas acreditam que são possuídas por espíritos imundos e esses as fazem cair na
tentação. Porém, a Bíblia diz que &quot;as pessoas são tentadas quando são atraídas e
enganadas pelos seus próprios maus desejos&quot; (Tiago 1:14 - NTLH). Mas se a mesma
Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne mas contra esses espíritos imundos (Efésios
6:12), então como vamos combater a Tentação?

Antes de mais nada, precisamos saber de onde vem a tentação. Para entender sua origem,
esse artigo irá descrever como o nosso inimigo espiritual trabalha para tentar explodir a
&quot;Bomba da Tentação&quot; e destruir a nossa vida que é tão preciosa aos olhos de
DEUS.

Esses espíritos encardidos e imundos que são nossos inimigos declarados não são visíveis
mas são muito reais, tão reais como a &quot;Bomba da Tentação&quot; que eles trazem do
inferno.
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????? O QUÊ ????? COMO ASSIM ?????

E exatamente assim. Vem um demônio muito mal intencionado e disposto a roubar, matar e
destruir do inferno e traz consigo uma BOMBA de nome TENTAÇÃO. Ele chega mansamente...
ou melhor devagarinho (porque eles não possuem o fruto do Espírito e então não podem ser
mansos) e coloca essa bomba do seu lado e vão embora.

Mas a fidelidade de DEUS é tão grande, imensamente enorme e gigantesca, alta e
profundamente imensurável (deu pra notar a grandeza do AMOR de DEUS né?) que junto com
a &quot;Bomba da Tentação&quot;, Ele nos dá o escape na própria bomba (Graças a DEUS!),
como está escrito no versículo 13 do capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios,
como lemos no início do artigo.

Nessa bomba existem dois fios que não possuem cores mas que são extremamente
importantes. Um desses fios chama-se &quot;PECADO&quot; e o outro &quot;ESCAPE&quot;,
e você só tem uma opção por BOMBA (visto que todo dia tem no mínimo uma bomba dessas).
Além disso, não se pode uasar aquelas desculpas tolas dizendo que &quot;a carne é
fraca&quot;, pois pecado nunca foi vitamina (ou você peca pra ficar forte?). DEUS sabe que a
carne é fraca e a TENTAÇÃO, apesar de ser uma BOMBA, é atraente aos olhos carnais. Por
isso, ELE nos deu o ESPÍRITO SANTO que nos auxilia na hora de &quot;desarmar&quot; a
&quot;Bomba da Tentação&quot;, nos mostrando qual fio devemos &quot;cortar&quot;.
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n A decisão está em nossas mãosn

Se você cortar o fio do &quot;PECADO&quot;, você irá arcar com as consequências. Não se
deixe enganar: Consequência é diferente de Maldição de pecado. A maldição dos nossos
pecados já foi quebrada na cruz pelo SENHOR JESUS CRISTO (Romanos 8:1) porém as
consequências de cada erro nosso são reaIs. Quer ver um exemplo: Uma mulher casou-se
com um homem e teve uma filha com ele. Depois de alguns anos eles se separaram. Ela se
casa novamente com outro homem e tem outra filha. Agora, de 15 em 15 dias, ela tem que
levar a sua primeira filha até a casa do pai legítimo dela e deixá-la com ele durante uma
semana (ordem do juiz no caso do divórcio). Parece algo simples pra você, mas é algo
complicado e doloroso pra essa mulher. Além de carregar a consequência do erro na escolha
do marido para o casamento, ainda ousou se casar novamente para sobreviver. (E como ficará
a cabeça dessa criança? E como ficarão seus estudos? Ela vai faltar às aulas durante uma
semana todo mês?).
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Mas se você cortar o fio do &quot;ESCAPE&quot;...

GLÓRIA A DEUS POR VOCÊ!!! Pois...

&quot;Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando for provado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.&quot; Tiago 1:12

ALGUMAS ORIENTAÇÕES FINAIS DA PALAVRA DE DEUS:

&quot;Assim, sabe o Senhor LIVRAR DA TENTAÇÃO os piedosos, e reservar os injustos
para o dia do juízo, para serem castigados&quot; 2º Pedro 2:9

&quot;Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas
concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e
ruína.&quot; 1º Timóteo 6:9
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=> Na Parábola do Semeador:

&quot;E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com
alegria, mas, como não têm raiz, apenas crêem por algum tempo, e no TEMPO DA
TENTAÇÃO SE DESVIAM
.&quot; Lucas 8:13

&quot;Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está
pronto, mas a carne é fraca.&quot; Marcos 14:38

[...] &quot;E não nos deixe cair em tentação; mas livra-nos do mal; porque Teu é o reino,
e o poder, e a glória, para sempre&quot; [...] Mateus 6:13

...

Amém!
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