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„C?ci de la cel mai mic pân? la cel mai mare, to?i sunt lacomi de câ?tig; de la proroc pân? la preot, to?i în?al?. Sunt
da?i de ru?ine, c?ci s?vâr?esc urâciuni; ?i totu?i nu ro?esc ?i nu ?tiu de ru?ine. De aceea vor c?dea împreun? cu
cei ce cad, vor fi r?sturna?i, când îi voi pedepsi, zice Domnul.” (Ieremia 6:13,15)
Profetul Ieremia a v?zut o stare groaznic? venind asupra poporului lui Dumnezeu. Î?i ascundeau p?catele în
spatele unei fa?ade a p?cii ?i securit??ii superficiale. L?comia le cople?ea inima, iar vie?ile lor în
întregime deveniser? superficiale - lacrimi superficiale, poc?in?? superficial?, chiar vindecare superficial?. Cel mai
r?u, î?i pierduser? sentimentul de durere pentru p?cat - în societate, în biseric?, în propriile vie?i. P?catul devenise
„unul printre multe alte lucruri.”
În Ieremia 5:1-3, profetul ne ofer? o imagine a degrad?rii morale care a avut loc în Israel ?i în casa lui Iuda. Poporul
lui Dumnezeu cuno?tea mesajul de a înf?ptui adev?rul ?i totu?i s-a ab?tut de la el ?i s-a revoltat. Teama de
Dumnezeu a fost în sc?dere, iar în cazul în care vreodat? s-au desf?tat în Cuvântul lui Dumnezeu, acum au întors
spatele avertismentor profe?ilor - str?jerilor.
Dumnezeu pune str?jeri în Biserica Lui ast?zi, voci unse a?ezate de Domnul pentru a fi responsabile de sufletul
t?u. În calitate de credincios, este responsabilitatea ta de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a fi schimbat
dup? adev?rata imagine a lui Hristos. Aceasta înseamn? a umbla în conformitate cu adev?rul, f?r? a face
compromisuri.
Când Dumnezeu face ceva autentic în poporul S?u, Satan întotdeauna se opune. Când Neemia a început s?
rezideasc? zidurile Ierusalimului, a existat o mare opozi?ie. „Dar [vr??ma?ii] s-au sup?rat foarte tare când au auzit
c? dregerea zidurilor înainta ... S-au unit to?i împreun? ca s? vin? împotriva Ierusalimului ?i s?-i fac? stric?ciuni.” (
Neemia 4: 7-8) De asemenea, atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu ?i are o veritabil? înnoire în via?a
sa, Satana va lupta cu toat? puterea pentru a-i împiedica progresul. Pune-?i inima s? asculte str?jerii ?i las?-L pe
Duhul Sfânt s?-?i schimbe inima adânc, pentru ca în aceast? or? târzie s? umbli pe deplin f?r? vin? înaintea
Domnului!
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