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„Gdy? od najm?odszego do najstarszego wszyscy oni my?l? o wyzysku; zarówno prorok jak i kap?an - wszyscy
pope?niaj? oszustwo.. . Czy si? wstydz?, ?e pope?nili obrzydliwo??? Oni nie potrafi? si? wstydzi?, nie umiej? tak?e
si? rumieni?” (Jer 6:13, 15).
Prorok Jeremiasz widzia? straszny stan ludu Bo?ego. Oni ukrywali swoje grzechy za fasad? sztucznego pokoju i
bezpiecze?stwa. Chciwo?? opanowa?a ich serca, a ich ca?e ?ycie sta?o si? sztuczne -- sztuczne ?zy, sztuczna
pokuta, nawet sztuczne uzdrowienie. Najgorsze ze wszystkiego by?o to, ?e utracili poczucie wstydu z powodu
grzechu -- w spo?ecze?stwie, w ko?ciele i w ich w?asnym ?yciu. Grzech sta? si? „tak? normaln? spraw?.”
W Jeremiasza 5:1-3 prorok pokazuje obraz moralnego upadku, który dotkn?? Izrael i dom Judy. Lud Bo?y siedzia?
s?uchaj?c przes?ania przeszywaj?cej prawdy, ale odwracali si? od tego i buntowali si?. Ich strach przed Bogiem
znikn?? i tam, gdzie kiedy? rozkoszowali si? S?owem Bo?ym, teraz odwrócili si? od ostrze?e? proroków -- stró?ów.
Bóg dzisiaj ustanawia stró?ów w ko?ciele; namaszczone g?osy postawione przez Pana, odpowiedzialne za twoj?
dusz?. Twoja powinno??, jako wierz?cego, to s?ucha? Bo?ego S?owa, by? pos?uszny, by doj?? do prawdziwego
upodobnienia si? do Chrystusa. To oznacza chodzenie wed?ug prawdy, bez kompromisu.
Kiedy Bóg czyni co? prawdziwego w jego ludziach, szatan zawsze knuje przeciwko temu. Kiedy Nehemiasz
postanowi? odbudowa? mury Jerozolimy, napotka? wielk? opozycj?. „Gdy za? [wróg] us?ysza?, ?e my
odbudowujemy mur, zap?on?? gniewem.. I wszyscy oni spo?em si? sprzysi?gli, aby ruszy? do walki z
Jeruzalemem i spowodowa? w nim zam?t” (Nehemiasz 4:7-8). Tak samo, kiedy kto? nawróci si? do Boga i ma
prawdziwie odnowione ?ycie. szatan b?dzie walczy? z ca?ej si?y, by zatrzyma? jego wzrost. Nastaw swoje serce,
by s?ucha? stró?ów i pozwoli? Duchowi ?wi?temu sprawdza? twoje serce, by? móg? chodzi? przed Panem bez
zarzutu w tym ostatecznym czasie.
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