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„Od nejmenšího až po nejv?tšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kn?ze všichni klamou … Zastyd?li
se, že páchají ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahanbení.“ (Jeremiáš 6,13.15)
Jeremiáš vid?l hrozný stav, který p?ichází na Boží lid. Skrývali své h?íchy za fasádou povrchního klidu a bezpe?í.
Jejich srdce p?emohla chamtivost a celý jejich život se stal povrchním – povrchní slzy, povrchní pokání, dokonce i
povrchní uzdravení. Nejhorší na tom bylo, že ztratili zármutek nad h?íchem – ve spole?nosti, v církvi, v jejich
vlastním život?. H?ích se stal pouze „jednou z t?ch v?cí“.
V Jeremiáši 5,1-3 nám prorok podává obraz morálního úpadku, ke kterému v Izraeli a dom? Judov? došlo. Boží lid
dosud naslouchal poselství pal?ivé pravdy, ale odvracel se od n?j a bou?il se. Vytrácela se báze? p?ed Bohem, a
kde se kdysi t?šili z Božího slova, tam se nyní odvraceli od varování prorok? – strážc?.
B?h dnes ustanovuje v církvích strážce, pomazané hlasy dosazené Bohem k zodpov?dnosti za tvoji duši. Je tvojí
zodpov?dností k?es?ane, dbát na Boží slovo a být poslušný, abys byl prom??ován do podoby Krista. To znamená
chodit v pravd? a bez kompromis?.
Když B?h u?iní n?co opravdového ve svém lidu, vždycky se proti tomu spikne Satan. Když se Nehemiáš pustil do
oprav jeruzalémských hradeb, p?išlo silné nep?átelství. „Jakmile uslyšeli [nep?átelé], že obnova jeruzalémských
hradeb pokra?uje, … nesmírn? se rozhn?vali. Vzájemn? se smluvili, že vytáhnou proti Jeruzalému do boje a že v
n?m vyvolají zmatek.“ (Nehemiáš 4,1-2; n?které p?eklady Neh 4,7-8) Podobn?, když se jednotlivec obrátí k Bohu a
opravdov? se obnoví ve svém život?, Satan bude bojovat vší silou, aby mu zabránil v pokroku. Naklo?te své srdce
k naslouchání strážc?m a dovolte Duchu svatému prozkoumat do hloubky vaše srdce, abyste v tuto pozdní hodinu
mohli chodit p?ed Pánem bez viny.
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