
CZTERY WIELKIE PRAWDY Z KSIĘGI  JEREMIASZA

W księdze Jeremiasza 3:14 Pan mówi: „zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu,
i wprowadzę na Syjon”. Syjon jest tutaj obrazem prawdziwego Kościoła Bożego. Znakiem szczególnym tego
Kościoła jest to, że ma starszych, którzy są  „pasterzami według serca Bożego”, prowadzącymi Boży lud
do  poznania  Boga  i  zrozumienia  Jego  dróg  (Jer  3:15).  Jeśli  znalazłeś  takich  starszych,  to  znaczy,
że doszedłeś na Syjon. Natomiast możesz być pewien, że nie znalazłeś Syjonu, jeżeli starsi zboru tacy nie są.
Pobożni starsi nie polegają wyłącznie na własnej inteligencji, ale przede wszystkim kierują się współczuciem
i miłością do Bożego ludu. Takie osoby nie wykorzystują dzieci Bożych, a chodząc z Panem nie będą też
zainteresowani ludzkimi propozycjami.

Bóg  powiedział  Jeremiaszowi  podobną  rzecz  do  tej,  którą  powiedział  Abrahamowi  przed  zniszczeniem
Sodomy.  Abraham  prosił  Boga  mówiąc:  „Czy  oszczędzisz  to  miasto  jeśli  znajdzie  się  tam  dziesięciu
sprawiedliwych?” Bóg powiedział:  „Tak. Jeśli znajdę w Sodomie dziesięciu sprawiedliwych, to oszczędzę
to  miasto”  (Rodz  18:32).  I  tutaj  Pan  mówi  do  Jeremiasza:  „jeśli  znajdzie  się  w  Jerozolimie  jeden
sprawiedliwy, to jej przebaczę!” (UBG Jer 5:1). Ale Jeremiasz nie znalazł ani jednego. Czy potrafisz sobie
wyobrazić stan miasta, w którym nie ma nawet jednego sprawiedliwego! Czy wiesz, że jeden sprawiedliwy
może  być  błogosławieństwem  dla  całego  zgromadzenia?  Jeden  sprawiedliwy  może  przynieść
błogosławieństwo swoim znajomym, oraz wnieść je do własnego domu. Jeden sprawiedliwy plus Bóg, będą
zawsze większością.  Jeden sprawiedliwy mężczyzna lub  kobieta,  może odwrócić  bieg spraw przeciwko
szatanowi, bo Bóg będzie ich zawsze wspierać.

W Jeremiasza 15:19 Pan mówi:  „Odłącz się do tego co pospolite. Ty masz wpływać na nich i nigdy nie
możesz pozwolić, aby oni wpływali na ciebie”. Nie pozwól, aby świat miał na ciebie wpływ. Nie pozwól,
aby wpływało na ciebie odstępcze chrześcijaństwo. Nie pozwól, aby wpływali na ciebie odstępczy pastorzy
i  kaznodzieje  sukcesu,  którzy  kochają  pieniądze.  Niech  tylko  Bóg  ma  na  ciebie  wpływ  -  abyś  mógł
prowadzić  do  pobożności  innych  ludzi.  Bóg  dał  obietnicę,  że  jeśli  tak  uczynisz,  wtedy  On  sprawi,
że będziesz dla tego ludu niczym warowny mur spiżowy, którego nie przemogą (Jer 15:20). Alleluja!

W  Jeremiasza  20:7-11  czytamy,  że  Jeremiasz  każdego  dnia  mówi:  „Panie,  nigdy  nie  pozwoliłeś  mi
wypowiedzieć dobrego słowa do tych ludzi, tylko zawsze sąd i wyrok”. Wielu kaznodziejów lubi uchodzić
za wyważonych.  To jest  dobre  dla  nauczycieli,  ale  prorocy nigdy nie  byli  wyważeni.  Ta samo posługa
proroków nigdy nie była wyważona. Prorocy mają przesłanie od Boga i cały czas głoszą tę samą wiadomość.
Jeremiasz ogłaszał Boży wyrok przez 40 lat. W Ciele Jezusa Chrystusa Bóg też wzbudza proroków, którzy
noszą  jakiś  szczególny  ciężar.  Inni  chrześcijanie  nie  muszą  tego  nosić.  Ale  bardzo  często,  Pan  daje
prorokowi  ten  ciężar.  Jeśli  chce  on  pozostać  Bożym prorokiem,  to  musi  być  wierny  i  nie  może  sobie
pozwolić,  aby  w  imię  dobrych  chrześcijańskich  intencji,  zacząć  służyć  w  bardziej  wyważony  sposób.
W dniu, w którym się podda i stanie się wyważony, przestanie być prorokiem dla swojego otoczenia. Bóg dał
Jeremiaszowi tylko wiadomość o sądzie, w której nie było nawet jednego dobrego słowa dla Judejczyków i
przez 40 lat wiernie się tego trzymał, dlatego aż do końca był rzecznikiem Boga. 
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