Această atitudine poate fi observată
când nu preţuim clipele de intimitate
cu Dumnezeu şi căutăm prin orice
mijloc scurtarea lor, când ne confruntăm cu suferinţa şi în loc să-i înţelegem rostul, ţipăm ca din gură de
şarpe după traiul molcom şi nestingherit de vreun disconfort, sau când nu
preţuim vremea contemplării lucrurilor
spirituale, a timpului de smerire, a vremii de cercetare, a umblatului anevoie
sub greutatea necazului şi a problemelor
de tot felul, dorind cât mai repede ca
„pietrele” amare ale unor astfel de stări
să fie prefăcute în „pâinea” aburindă a
unui trai comod.
Stă în firescul vieţii de aici, ca să experimentăm şi clipe de durere, dezamăgire, neîmplinire sau suferinţă, dar dacă
vom fi atenţi la momentele de vulnerabilitate, preţuind mai presus de orice
Cuvântul lui Dumnezeu şi legătura cu
Domnul Isus Cristos, nu vom putea opri
ispitele, dar cu certitudine vom ieşi din
ele, asemenea Domnului, biruitori şi
plini de puterea Duhului.
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spre nevoile imediate, în cazul de faţă,
spre mâncare, ci mai ales a fost încercarea de a-L face să încalce firescul lucrurilor, transformând o piatră în pâine.
Lucrul cu adevărat minunat în răspunsul Domnului Isus, nu a fost în primul
rând cunoaşterea Cuvântului, mai ales
că El era şi este însăşi Cuvântul, ci hotărârea neclintită de a împlini Cuvântul şi
trăirea în mod practic a acestuia.
Isus Cristos a ştiut şi a avut puterea să-şi
suprime dorinţele şi nevoile care ţin de
domeniul material şi trecător, pentru a
acorda prioritate absolută preocupărilor
spirituale esenţiale.
El a demonstrat astfel, că nimeni şi nimic nu Îl poate distrage de la părtăşia
perfectă cu Tatăl şi nici nu-L poate ademeni să lepede Cuvântul lui Dumnezeu
în favoarea nevoilor imediate, inerente
lumii de aici.
Diavolul foloseşte şi cu noi această ispită, chiar mai mult decât ne închipuim.
Mulţi cad, atât din cauza necunoaşterii
Cuvântului, dar mai ales deoarece nu
rezistă tentaţiei de a vedea transformate
pietrele în pâine, atunci când provocarea
esenţială este ascultarea de Dumnezeu
şi acceptarea voii Sale.
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

pastor Daniel Chereji

Duminică 4 noiembrie 2018, după terminarea serviciului
de dimineață, va avea loc şedinţa cu părinţii care au
copii la orele de muzică.
Biserica Creştină Baptistă
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Anunțuri

Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17:00 Întâlnire de tineret.
Sâmbătă orele 12-14 Misiune la Nistru
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Cina Domnului
Duminică ora 17.00 Amintiri cu membri. Program
special dedicat tuturor celor care au fost membri ai
Bisericii Biruinţa.

AVERTISMENT LA
VULNERABILITATE
Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors
de la Iordan şi a fost dus de Duhul în
pustiu, unde a fost ispitit de diavolul
timp de patruzeci de zile. N-a mâncat
nimic în zilele acelea; şi, după ce au
trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul
I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu,
porunceşte pietrei acesteia să se facă

Gustaţi şi vedeţi ce bun este
Domnul! Ferice de omul care
se încrede în El!
(Psalmi 34:8)
pâine.” Isus i-a răspuns: „Este scris:
„Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu
orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu.”
(Luca 4:1-4)
Trebuie să recunoaştem că Diavolul
este un maestru al ispitirii, realitate care
dovedeşte că este în totalitate diabolic,
întruchiparea răului, lipsit de orice fărâmă de bunătate, sortit pierzării veşnice
în iad.
Cu o tenacitate ieşită din comun, a aşteptat ca Isus Cristos să ajungă în momentele de maximă vulnerabilitate, când
după cele patruzeci de zile de post,
foamea a atins punctul culminant.
În acele clipe, Ispititorul şi-a aruncat
momeala cu intenţia vădită de a-L duce
pe Mântuitorul spre cădere.
Reacţia Fiului lui Dumnezeu a fost pe
măsura naturii Sale unice, care dezvelea
că este atât Dumnezeu perfect cât şi Singurul om desăvârşit care a trăit vreodată
pe acest pământ.
Ispitirea Lui nu a constat numai în distragerea atenţiei dinspre lucrurile spirituale spre cele materiale,
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