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Ze wszystkich proroków Starego Testamentu, Amos mówi najwyra?niej o naszych czasach. Przekazywane przez
niego proroctwo skupia si? na naszej generacji tak, jakby by?o to publikowane w dzisiejszym wiadomo?ciach.
Rzeczywi?cie przes?anie Amosa, to podwójne proroctwo. By?o przeznaczone nie tylko dla ludzi w jego czasach,
ale równie? dla ko?cio?a w naszych czasach.
Amos okre?li? Boga, jako rycz?cego lwa, gotowego uderzy? s?dem na Izrael. „Gdy lew zaryczy, któ? by si? nie
ba??” (Amos 3:8). Prorok og?osi?, „Bóg powsta?, jak lew rycz?cy, gotowy do ataku na ofiar?, a kiedy ja s?ysz? ten
g?os lwa, musz? ostrzega?."
Bóg u?ywa? Amosa do przebudzenia Izraela. Jakie by?o jego przes?anie? Bóg mia? zamiar zes?a? s?d na jego
lud, za ich wielkie z?o i zepsucie.
Oczywi?cie, Pan nigdy nie s?dzi ludzi, je?eli najpierw nie u?yje proroków, by ich ostrzec. „Zaiste, nie czyni
Wszechmog?cy Pan nic, je?eli nie objawi? swojego planu swoim s?ugom, prorokom” (3:7). Kiedy Amos widzia?
zbieraj?ce si? chmury s?du, musia? przemówi?: „Czy nie l?ka si? lud, gdy w mie?cie zabrzmi tr?ba? Czy zdarza si?
w mie?cie nieszcz??cie, którego by Pan nie wywo?a??” (3:6). Przes?anie Amosa jest przygn?biaj?ce: „G?os tr?by
Bo?ej brzmi i ostrzega Jego lud, ale nikt si? tym nie przejmuje."
W?a?nie teraz niewielu chce s?ucha? przes?ania, które mówi o s?dzie. Nasz naród ju? jest wystraszony. Boimy si?
nast?pnego ataku terrorystycznego w ka?dej chwili. Ekonomia wygl?da bardziej czarno, ni? kiedykolwiek przedtem.
Ludzie mówi?, „wi?cej ju? nie wytrzymam."
Jednak Pan mówi wtedy, kiedy chce, a Jego Duch daje nam si?? do s?uchania Jego S?owa, które jest
przekazywane przez Jego namaszczonych s?ug. Nasz Pan jest wierny i da Swojemu ludowi si?? do przetrwania
wszystkiego, co mo?e przyj??.

Amos kieruje swoje proroctwa g?ównie do ludu Bo?ego, do ko?cio?a w kompromisie.
Kiedy Amos prorokowa?, zwraca? si? do narodów poga?skich, otaczaj?cych Jerozolim?. Na pewno ci poganie
nara?ali si? na Bo?y gniew. Oni zmieniali granice Izraela, wszczynaj?c wojny i zabijaj?c ich dzieci.
Jednak teraz Amos powiedzia?, „S?uchajcie tego s?owa, które wypowiedzia? Pan o was, synowie Izraela” (Amos
3:1). Lew ryczy na samego Izraela. Lud Bo?y mia? by? ukarany za to, ?e nie oddawali Panu chwa?y w czysto?ci.
„Tylko o was zatroszczy?em si? spo?ród wszystkich pokole? ziemi, dlatego was b?d? kara? za wszystkie wasze
winy” (3:2).
W ca?ym Pi?mie ?wi?tym rozlega si? g?os prawa Bo?ego. Mówi tak, „Czym wi?ksza miara ?aski okazanej ludziom,
tym wi?kszy s?d spadnie na tych ludzi, którzy zlekcewa?yli Bo?? ?ask?.” Je?eli ludzie poznali wi?cej prawdy, to
maj? wi?ksz? odpowiedzialno??. Je?eli zniekszta?c? prawd?, ich kara b?dzie podwójna.
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W?a?nie teraz Bóg s?dzi Ameryk? za jej bezbo?no??. My?l? o tych wszystkich przypadkach, kiedy nasz naród
usun?? Jego imi? z ?ycia publicznego. Jako dziecko, by?em uczony, ?e Ameryka by?a krajem chrze?cija?skim,
za?o?onym przez bogobojnych ludzi, którzy starali si? oddawa? cze?? Bogu w prawdzie. Oczywi?cie Po?udniowa
Afryka i inne kraje mówi? o takich samych pocz?tkach.
Nie mam w?tpliwo?ci, ?e Bóg b?ogos?awi? pewne narody takie, jak Ameryka, by pomog?y ewangelizowa? ?wiat.
Na pocz?tku ten kraj wysy?a? najwi?cej misjonarzy na ?wiecie. Ameryka wysy?a?a pastorów, nauczycieli i
ewangelistów na ca?y ?wiat. W tym czasie ?wi?ci ludzie w naszym kraju nie dopuszczali do zalewu nieprawo?ci.
Bogobojni przywódcy, oddani kaznodzieje i gorliwe zbory sta?y na stra?y poszanowania imienia Pa?skiego.
Jednak nieprawo?? zacz??a si? rozmna?a?, a imi? Bo?e by?o wyszydzane i nasz naród zacz?? kocha?
przyjemno?ci. Zwrócili?my si? do bo?ków bogactwa, powodzenia i zdobyczy materialnych. Szybko utracili?my
nasz? gorliwo?? i wspó?czucie dla gin?cych. Ju? nie jeste?my wielkim krajem, wysy?aj?cym misjonarzy. Zamiast
tego eksportujemy ewangeli? sukcesu i chciwo?ci.
W swojej wielkiej mi?o?ci i m?dro?ci Pan chcia? oczy?ci? nasz naród poprzez powa?ne ostrze?enia. Dopu?ci?
susze, powodzie, kryzysy finansowe, tornada, huragany i drastyczne zmiany pogody. G?os tr?by Bo?ej brzmi
g?o?no, ale nikt si? tym nie przejmuje.
Wielu kaznodziejów twierdzi, ?e „Bóg taki nie jest. On nie stoi za ?adn? z tych tragedii. Wszystko to jest spraw?
diab?a”. Nawet nie wyobra?acie sobie, jak bardzo tacy kaznodzieje mnie irytuj?. Oni nie znaj? Biblii. Zwró?cie
uwag? na nast?puj?ce s?owa Amosa:

„A chocia? to Ja zes?a?em na was kl?sk? g?odu we wszystkich waszych miastach i pozbawi?em was
chleba we wszystkich waszych sio?ach, jednak nie nawrócili?cie si? do mnie — mówi Pan” (4:6). Bóg mówi
Jego ludowi wyra?nie, ?e ma zamiar spowodowa? w?ród nich upadek ekonomiczny.
„I chocia? to Ja wstrzyma?em wam deszcz na trzy miesi?ce przed ?niwami i spu?ci?em deszcz na jedno
miasto, a na drugie miasto go nie spu?ci?em, jedno pole by?o zlane deszczem, a drugie, na które deszczu
nie zes?a?em, usch?o” (4:7). Pan wyra?nie panuje nad wszelk? pogod?, dobr? czy z??.
„Wtedy ci?gn?li z dwóch, trzech miast do jednego miasta, aby si? napi? wody, a pragnienia nie
zaspokojono” (4:8). Bóg rz?dzi równie? suszami. W?a?nie teraz poszczególne stany musz? racjonowa?
wod? z powodu powa?nych braków.
„Smaga?em was posuch? i rdz?, spustoszy?em wasze ogrody i wasze winnice, i szara?cza po?ar?a wasze
drzewa figowe i oliwne” (4:9). W ostatnich miesi?cach Nowy Jork zosta? zaatakowany przez chmary
japo?skich chrz?szczy. One niszcz? drzewa w parku centralnym oraz wiele hektarów lasów w stanie Nowy
Jork.
„Smaga?em was” (4:9). Kto jest odpowiedzialny za to wszystko? Bóg chce, by to by?o dla nas absolutnie
jasne, ?e za tym stoi On. „Zes?a?em na was mór jak na Egipt, wybi?em mieczem waszych m?odzie?ców,
pozwoli?em uprowadzi? wasze konie i sprawi?em, ?e zaduch waszych obozów dosta? si? do waszych
nozdrzy, a jednak nie nawrócili?cie si? do mnie — mówi Pan” (4:10).
Nie powiecie mi, ?e Pan nie stoi za tymi wszystkimi s?dami, jakie prze?ywamy. Wielu kaznodziejów przedstawia
Boga, jako dobrodusznego, zdziecinnia?ego dziadka. Oczywi?cie, Pan jest mi?osierny i ?askawy. Jednak ci
pasterze nie rozumiej?, ?e Bo?e s?dy s? wyrazem Jego mi?osierdzia i ?aski. On mówi, „Wró?cie do Mnie. To Ja
pos?a?em te kary, by oczy?ci? wasz naród, by zwróci? wasz? uwag?. Zgrzeszyli?cie tak bardzo i zostali?cie
za?lepieni. Teraz s?d jest jedynym j?zykiem, który zrozumiecie. To wszystko dlatego, ?e was kocham."

Amos prorokowa? o podwójnym s?dzie; nad narodem i nad ko?cio?em.
Amos mówi o s?dzie Bo?ym, jako „wielkim zamieszaniu i ucisku w?ród nich” (3:9). Inaczej mówi?c, naród b?dzie
prze?ywa? chaos i nie?ad z powodu wielkich ataków, przemocy i terroru.
„Nie umiej? post?powa? uczciwie — mówi Pan — w swoich pa?acach gromadz? skarby ze zdzierstwa i grabie?y”
(3:10). Co Amos ma na my?li, mówi?c o pa?acach? Mówi o tym, co my nazywamy wielkim biznesem lub
korporacjami.
Pomy?lcie o obecnych wydarzeniach w naszym narodzie. Wiele z najbardziej szanowanych biznesów w historii jest
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s?dzone za „okradanie w swoich pa?acach.” Instytucje, którym ufano, ok?amywa?y swoich udzia?owców poprzez
nieuczciwe praktyki ksi?gowe. Tysi?ce pracowników straci?o prac?. W mi?dzyczasie oni uwili sobie olbrzymie
gniazda dla siebie. Doprowadzaj?c innych do ubóstwa, gromadzili dla siebie bogactwa na przysz?o??.
Amos og?asza, „Spl?drowane b?d? twoje pa?ace” (3:11). Te, kiedy? pewne korporacje s? teraz bankrutami. Wall
Street si? chwieje. Jednak najstraszniejsze ze wszystkich jest to, co przepowiada Amos, czyli ataki terrorystyczne
od wybrze?a do wybrze?a. „Dlatego tak mówi Wszechmog?cy Pan: Wróg otoczy kraj i pozbawi ci? twojej mocy”
(3:11). Czy s?owa proroka mog? by? bardziej na czasie? On ostrzega, „Wróg pozbawi ci? twojej korony i
splendoru. Te pa?ace si?y i bogactwa, którymi si? szczyci?e?, b?d? zrównane z ziemi?."
Po tym wszystkim pojawi si? ekonomiczny lew, który b?dzie po?era? bogactwo i dostatek tych wszystkich, którzy
wzbogacili si? na kradzie?y. „Jak pasterz wyrywa z lwiej paszcz?ki dwa podudzia lub chrz?stk? z ucha, tak zostan?
wyrwani synowie Izraela. Wy, którzy siedzicie w Samarii na brzegu dywanu, a w Damaszku na wezg?owiach”
(3:12).
Kiedy lew po?era swoj? ofiar?, nie zostawia nic, prócz ko?ci. To w?a?nie, jak mówi Amos, ten nieprzyjaciel zrobi z
tymi luksusowo bogatymi. Nie zostawi nic, tylko resztki z ich nieuczciwie zdobytych bogactw. Amos mówi do nich,
„My?leli?cie, ?e jeste?cie bezpieczni, bo macie zabezpieczenie w milionach, ale rycz?cy lew to wszystko po?re.
Kiedy sko?czy, nie zostanie nic, prócz szkieletu.
Kochani, g?os tej samej tr?by rozbrzmiewa ponownie w Ameryce, ale nie wielu ludzi jest tym poruszonych.

Bóg mówi, ?e kiedy b?dzie nawiedza? narody s?dem, nawiedzi równie? ko?ció?.
Pismo ?wi?te mówi, ?e s?d rozpocznie si? od domu Bo?ego. Zanim Pan uderzy jaki? naród, objawi Swój gniew w
Swoim ko?ciele: „S?uchajcie i ?wiadczcie przeciwko domowi Jakuba — mówi Wszechmog?cy Pan, Bóg Zast?pów;
W dniu, w którym kara? b?d? zbrodnie Izraela, nawiedz? te? o?tarz Betelu” (Amos 3:13-14). Tu dom Jakuba
reprezentuje ko?ció?, czyli lud Bo?y.
Pomy?l o tym, co prorokowa? Amos dotychczas: Bóg z ca?? pewno?ci? os?dzi ka?dy naród, który odwróci? si? od
Niego. On pozwoli bezbo?nym przeciwnikom ograbi? i terroryzowa? te narody. Ka?dy cz?owiek, który zwróci? si?
do bezbo?nych przyjemno?ci i rozwi?z?o?ci, b?dzie upokorzony i poni?ony. Jednak w?ród tych rzeczy, w centrum
zainteresowania Bo?ego by? ko?ció?. On interesowa? si? Swoim ludem, tymi, którzy nazywaj? si? od Jego imienia.
Nie ma znaczenia, czy nasz rz?d usunie imi? Boga z naszych monet, z naszych s?dów, szkó? czy miejsc
publicznych. Nic z tych rzeczy nie smuci Boga tak bardzo, jak nieprawo?? w Jego ko?ciele. Bóg ?mieje si? z
niegodziwych prób wypchni?cia Go ze spo?ecze?stwa. Dzie? odp?aty ju? si? zacz??. Ju? teraz s? oznaki Jego
gniewu. Jednak najbardziej szkodzi Bogu Jego rodzina. On jest najbardziej raniony przez bezbo?no?? Jego dzieci.
Pan zwróci? uwag? na to, co dzieje si? przy o?tarzu Izraela. Nazwa Betel oznacza „dom Bo?y, miejsce oddawania
czci.” Kiedy? mówiono o tych o?tarzach, „Pan jest na tym miejscu” (1 Moj?. 28:16). Jakub nazwa? Betel miejscem
strasznym (patrz 28:17). Mia? na my?li miejsce ?wi?te, gdy? Bóg objawi? tam Swoj? obecno??.
Betel, to miejsce, w którym Jakub widzia? drabin? si?gaj?c? do nieba. By?o to miejsce ?wi?te, miejsce oddawania
czci, gdzie Bóg spotyka? si? z tymi, którzy szukali Go w ?wi?to?ci. Cz?sto w historii Izraela Pan okre?la? Siebie,
jako „Bóg z Betel.” Kiedy? kaza? Jakubowi wróci? do Betel, by odbudowa? tam o?tarze.
Krótko mówi?c, Bóg mówi? do Izraela, „Ja b?d? s?dzi? wasz bezbo?ny naród. ?wiat b?dzie dr?a? z powodu wojen i
przemocy, które przyjd? na was. Ze?l? powodzie, susze, huragany i zarazy. Wasza ekonomia b?dzie zniszczona, a
wasze bogactwa po?arte. Równocze?nie nawiedz? te? Betel. Wylej? s?d na mój lud, gdy? oni zbezcze?cili moje
o?tarze. Ukarz? ich za ich fa?szywe oddawanie czci."
Tak sta?o si? w Betel. Kiedy Jeroboam zosta? królem, zbezcze?ci? oddawanie czci Bogu: „Król kaza? sporz?dzi?
dwa cielce ze z?ota i og?osi? ludowi: ..oto bogowie twoi... I kaza? jednego ustawi? w Betelu, a drugiego ustawi? w
Dan. Rzecz ta sta?a si? pobudk? do grzechu, lud bowiem pielgrzymowa?... i ustanowi? kap?anami pierwszych
lepszych z ludu, którzy nie nale?eli do domu Lewiego” (1 Król. 12:28-31).
Najpierw Jeroboam sporz?dzi? bo?ki w miejscu oddawania czci Bogu. Potem wzi?? kryminalny element
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spo?ecze?stwa, ludzi, którzy nie mieli serca dla Boga i ustanowi? ich kap?anami. Oddawanie czci Bogu w Izraelu
zosta?o ca?kowicie zbezczeszczone, gdy? pochodzi?o z grzesznych i z?ych serc. Od czasu panowania
Jeroboama a? do czasów Amosa Bóg odrzuci? Betel, jako miejsce mieszaniny. Wreszcie os?dzi? to fa?szywe
oddawanie czci i zniszczy? te o?tarze, rozwalaj?c je.
Dzisiaj pozosta? w ko?ciele duch Betel. Jest to odst?pczy stan duchowy. Ich g?ówn? cech? jest mieszanka
oddawania czci, która ma przyci?gn?? t?umy. Jest to zewn?trzny pokaz cielesno?ci, pe?ny gorliwo?ci i wylewno?ci..
Nie ma w tym jednak ?adnej ?wi?to?ci. To przyci?ga w dniach ostatecznych wielu ludzi. Czym bardziej ludzie
wierz?, ?e to jest oddawanie czci Bogu, tym bardziej ?lepi si? staj?. Pan postanowi? to os?dzi? i ostrzega, „Je?li
bierzesz udzia? w takim zepsutym uwielbianiu, pomna?asz swoje grzechy."
Ponownie Bóg napomina, „Spalajcie chleby kwaszone na ofiar? dzi?kczynn?, obwo?ujcie g?o?no ofiary
dobrowolne” (Amos 4:5). Dlaczego tak mówi? Dlatego, ?e zakon zabrania? mieszania jakiegokolwiek kwasu z
ofiarami, które mia?y by? spalane w ogniu (patrz 3 Moj?. 2:11). Ponadto chleb na kwasie by? przeznaczony tylko
dla kap?anów. Tak samo ka?da ofiara dzi?kczynna z chleba, to mia? by? „bochenek prza?ny z oliw? i placki
prza?ne z oliw?” (7:12).
Te prza?ne ofiary s?u?y?y jako ilustracja. Oznacza?y chwa?y, które by?y czyste. W Pi?mie ?wi?tym kwas jest
typem grzesznego cia?a. Czasem tak okre?lano tr?d. Bo?a miara jest tu wyra?na: „Wasze ofiary pochwalne s?
pe?ne cielesno?ci. Ja przyjm? tylko te ofiary, które s? po?wi?cone, sk?adane przez czyste r?ce i oczyszczone
serca. Nie mo?e by? ?adnego kwasu ani ?adnego pokazu cia?a w mojej obecno?ci.” „Któ? mo?e wst?pi? na gór?
Pana? I kto stanie na jego ?wi?tym miejscu? Kto ma czyste d?onie i niewinne serce, Kto nie sk?ania duszy swej ku
pró?no?ci i nie przysi?ga ob?udnie” (Psalm 24:3-4).
Zewn?trznie czciciele w Betel byli bardzo religijni. Gorliwie sk?adali ofiary ka?dego rana. Wiernie te? dawali
dziesi?ciny. Ponownie Bóg ich zach?ca?, „Ka?dego ranka sk?adajcie wasze ofiary, co trzeci dzie? wasze
dziesi?ciny” (Amos 4:4). On widzia?, ?e ci ludzie ka?dy dzie? rozpoczynaj? od oddawania czci i chwa?y. Z rado?ci?
chodzili na wspólne zgromadzenia. Ten ruch czcicieli z Betel sta? si? tak popularny, ?e ogarn?? ca?y region od
Betel do Berszeby.
Jednak Pan ich ostrzega?: „Nie szukajcie Betelu i nie chod?cie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Beerszeby, gdy?
Betel obróci si? w nico??” (5:5). Bóg mia? zamiar wszystko zniszczy?. Mia? spali? wszystkie ich ofiary chwa?y i
uwielbiania, zaczynione kwasem. Dlaczego? Poniewa? ci ludzie „sprawiedliwo?? rzucaj? na ziemi?” (5:7).

Dzi?ki Bogu za przyjemne, ?wi?te i czyste uwielbianie, które wznosi si? do Niego.
Bóg nadal ma ?wi?t?, oddzielon? resztk? tych, których ofiary chwa?y s? czyste. Ci Bo?y ?wi?ci nie s? zaj?ci
zdobywaniem ?wieckich pochwa?. Ich chwa?y brzmi?, jak pot??ne wody. Oni s? z?amani przed Panem i maj? dla
Niego ?wi?ty szacunek. Z tego szacunku wyp?ywaj? chwalebne okrzyki uwielbienia.
Jednak t?umy w ko?cio?ach zawsze szukaj? czego? nowego. Chc? nowych i ekscytuj?cych form uwielbiania Boga i
szukaj? ich przy o?tarzach Betel, gdzie chwa?y brzmi? g?o?no i rado?nie. Ale uwielbianie w tych miejscach jest
prowadzone przez ludzi, którzy nie p?acz? nad grzechem w domu Bo?ym. Ich modlitwy mog? by? kolorowe i
wylewne, ale nie ma tam obecno?ci Chrystusa. Nie ma te? ochrony przed zwiedzeniem cia?a.
Prawdopodobnie branie udzia?u w zgromadzeniach chwa?y w Betel by?o ciekawe, ale ci czciciele nie byli
zainteresowani sprawami Bo?ymi. Oni nie pomagali biednym, ani nie podawali r?ki potrzebuj?cym. Zamiast tego,
ich chwa?y by?y pe?ne cielesno?ci i kwasu. Amos napomina?, „Szukajcie Pana, ... aby nie przerzuci? si? na dom
Józefa jak ogie?” (Amos 5:6). Pozwólcie te? mi przekaza? ostrze?enie od Pana: czy wasz pastor nie g?osi s?owa
obna?aj?cego grzech? Je?eli nie ma Bo?ego napominania, wzywania do pokuty i wo?ania, by porzuci? grzech, to
prawdopodobnie oddajesz cze?? przy o?tarzu w Betel. Jeste? w wielkim niebezpiecze?stwie zwiedzenia.
Bóg og?osi?, „Nawiedz? te? o?tarz Betelu, i b?d? uci?te naro?niki o?tarza, i spadn? na ziemi?” (3:14). To by?o
dewastuj?ce s?owo. W Starym Testamencie drewniany o?tarz w ?wi?tyni mia? cztery rze?bione rogi,
przymocowane do naro?ników. Te rogi by?y pokryte br?zem i mia?y kszta?t rogów barana. Reprezentowa?y prawo
?wi?tyni. Trzymaj?c si? ich, przest?pca stawa? pod ochron? Bo?ej ?aski. Ja, jako m?ody ch?opiec, s?ysza?em
wielu starszych wierz?cych, którzy mówili, „Jestem bezpieczny, uchwyci?em si? rogów o?tarza."
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Ten rodzaj ?wi?tyni widzimy w ?yciu Adoniasza, syna Dawida. Ten buntownik chcia? zaj?? tron Izraela, ale inny
syn Dawida, Salomon, wyda? na niego wyrok ?mierci. Adoniasz spanikowany pobieg? do ?wi?tyni i uchwyci? si?
rogów o?tarza. Jego ?ycie zosta?o zachowane.
Teraz Bóg mówi przez Amosa, ?e odetnie te niesamowite rogi ochrony. Pan mia? zamiar oderwa? rogi od o?tarza i
rzuci? je na ziemi?. To oznacza?o, ?e ludzie nie b?d? ju? pod Jego ochron?. Zamiast tego b?d? otwarci na wielkie
zwiedzenie. Nie b?d? mieli zabezpieczenia przez fa?szywymi doktrynami lub fa?szywym oddawaniem czci.

Widzia?em ju? straszne skutki oddawania czci przy o?tarzu bez rogów.
W Afryce t?umy przybywaj? z ca?ego ?wiata, by s?ucha? cz?owieka, który twierdzi, ?e Bóg zleci? mu prorokowanie
jeszcze w ?onie matki. Szczególnie wielu Amerykanów je?dzi tam, by otrzyma? „osobiste proroctwo” od tego
cz?owieka. Jednak to przes?anie jest zupe?nie nie biblijne i blu?niercze. Ci niem?drzy poszukuj?cy s? z?apani w
sid?a zwiedzenia.
Na Ba?kanach pewna prorokini twierdzi, ?e prowadzi ludzi na wycieczki do piek?a. Kobieta ta kiedy? by?a
czarownic? i twierdzi, ?e kiedy? sama by?a w piekle. Ka?e ludziom k?a?? si? na pod?odze i uwolni? swój umys?, a
ona poprowadzi ich w wymy?lon? podró?, któr? sama kiedy? prze?y?a. Ludzie garn? si?, by s?ucha? o jej
prze?yciu. To wszystko jest niebiblijne, zupe?ne pomieszanie. Co? naprawd? z?ego jest u podstaw tej
dzia?alno?ci.
W Brazylii ewangelista obiecuje uzdrowienie z raka, je?li ludzie daj? mu po 1000 dolarów. Równie? za op?at?
odprawia egzorcyzmy. Ma wielu na?ladowców i staje si? bogaty za to, co mówi. Jest to zupe?nie niezgodne z
Bibli? i kompletne zwiedzenie.
Ameryka te? sta?a si? najgorszym na ?wiecie handlarzem zwodnicz? ewangeli?. Jak? Chrze?cijanie stali si?
analfabetami biblijnymi. Nie czytaj? S?owa Bo?ego. Nie chc? po?ci? i sp?dza? czasu w modlitwie. Zamiast tego,
biegaj? tu i tam, szukaj?c nauki przyjemnej dla cia?a g?oszonej przez ewangelistów kompromisu.
Jak takie t?umy wierz?cych wpadaj? w takie zwiedzenie? Jak mog? da? si? tak ?atwo sprowadzi? na manowce?
Jak te wielkie masy ludzi sta?y si? ?lepe na fa?szywe uczynki cia?a? Amos mówi nam dlaczego: ich mury obronne
s? zburzone z powodu grzechu. Bóg usun?? rogi z o?tarza i ludzie utracili rozeznanie. Tacy ludzie b?d? w?ród
pierwszych, którzy przyjm? antychrysta.

Bóg mówi, ?e kiedy nawiedzi ko?ció?, to zamknie wszystko, co jest nieczyste.
„Skarga b?dzie we wszystkich winnicach (ko?cio?ach), gdy przejd? po?ród ciebie — mówi Pan. Na có? wam ten
dzie? Pana? Wszak jest on ciemno?ci?, a nie ?wiat?o?ci?. Nienawidz? waszych ?wi?t, gardz? nimi, i nie podobaj?
mi si? wasze uroczysto?ci ?wi?teczne. Nawet gdy mi sk?adacie ofiary ca?opalne i ofiary z pokarmów, nie mam w
nich upodobania, a na ofiary pojednania z t?ustych waszych ciel?t nie mog? patrze?. Usu? ode mnie wrzask twoich
pie?ni! I nie chc? s?ysze? brz?ku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwo?? jak potok nie
wysychaj?cy!” (Amos 5:17-24).
Bo?e poselstwo jest jasne: póki nie zacznie przep?ywa? w?ród nas sprawiedliwo??, oczyszczaj?c nasze serca, nie
b?dziemy w stanie ofiarowa? Mu prawdziwej ofiary uwielbienia. Uwielbianie, które pochodzi z serca pe?nego
po??dliwo?ci i chciwo?ci jest tylko ha?asem w Jego uszach. On nie przyjmie czci od tych, którzy szukaj? tylko
przyjemno?ci, albo nie chc? przebacza? innym.
W?ród tych proroczych ostrze?e? Amos przekazuje s?owo nadziei: „Szukajcie dobrego, a nie z?ego, aby?cie ?yli i
aby Pan, Bóg Zast?pów, by? z wami tak, jak to mówicie! Nienawid?cie z?a, a mi?ujcie dobro i zapewnijcie prawu
miejsce w bramie! Mo?e zmi?uje si? Pan, Bóg Zast?pów, nad reszt? Józefa” (5:14-15).
Zach?cam, s?uchaj przes?ania Amosa. Szukaj Pana ca?ym sercem. Pozwól, by os?dza?o ci? Jego S?owo. Wyznaj
i odrzucaj grzech. Wtedy Bóg b?dzie ci b?ogos?awi? w?a?ciwym rozeznaniem. B?dziesz wiedzia?, czy oddajesz
cze?? przy o?tarzu w Betel. Wtedy b?dziesz w stanie oddawa? Mu cze?? w Duchu i w prawdzie.
Copyright © 2016 World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA. Zezwala si? na kopiowanie tego
przes?ania i rozprowadzanie za darmo w?ród przyjació?.
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