
ZAJĘCIE STANOWISKA WOBEC BOGA

Bóg zawsze szuka przynajmniej jednego człowieka w danym czasie, który jasno określi swoje stanowisko
względem Pana,  tak jak czytamy w Księdze Ezechiela  22:30.  Bóg najpierw znalazł  Henocha,  następnie
Noego, później Abrahama, a w późniejszych czasach Eliasza, Jana Chrzciciela itd.

W Babilonie, Bóg znalazł tylko Daniela. Pomimo, że w Daniela 1:7 Biblia mówi jeszcze o trzech innych
przyjaciołach Daniela - o Ananiaszu, Miszaelu i Azariaszu,  którym później zmieniono imiona na Szadrach,
Meszach  i  Abed-negem.  Mimo  to,  w Daniela  1:8  czytamy,  że  tylko  "Daniel  postanowił  nie  kalać  się
potrawami ze stołu królewskiego i winem, które pijał król, aby ustrzec się zanieczyszczenia". Dopiero wtedy,
pozostali trzej odważyli się zająć takie same stanowisko. Wśród wierzących na całym świecie, jest wielu
Ananiaszy,  Miszaelów i Azariaszy, którzy nie mają odwagi, aby samemu zająć jednoznaczne stanowisko
względem Pana, ale zazwyczaj robią to dopiero wtedy, gdy pośród nich pojawi się jakiś Daniel, dla którego
fundamentem jest Pan. Więc ty również określ się względem Pana tak jak Daniel, gdziekolwiek teraz jesteś.

Po przeciwnej stronie widzimy coś znacznie bardziej złego, ale bardzo podobnego. W niebie początkowo
było  wielu  aniołów,  wśród  których  prawdopodobnie  wzrastało  jakieś  niezadowolenie,  albo  coś  w  tym
rodzaju. Ale oni nie odważyli się wszcząć buntu, dopóki nie pojawił się wśród nich Lucyfer. Kiedy Lucyfer
(największy  z  aniołów)  wszczął  bunt,  wtedy  dołączyła  do  niego  jedna  trzecia  aniołów  (Obj  12:4).
Następnie Bóg wypędził Lucyfera oraz te miliony aniołów z nieba i są one dzisiaj demonami, które panują
nad ludźmi. Odwieczna Boża zasada jest taka, że "Bóg poniża dumnych i pyszałków, a pozostawia tylko lud
pokorny i ubogi, który ufa Panu" (Sof 3:11-12). Właśnie to miało miejsce, kiedy Bóg przed wiekami oczyścił
niebiosa i tak jest też dzisiaj, kiedy Bóg oczyszcza swój kościół.

Teraz mamy na świecie dwa równoległe ruchy. Jeden to Daniele, którzy prowadzą po dwóch lub trzech ludzi,
którzy staną po stronie Pana, natomiast drugi to Lucyfer prowadzący miliony ludzi do nieczystości, do buntu
przeciw władzy i nieposłuszeństwa wobec Bożych przykazań. Ale na końcu wygrają ci dwaj lub trzej, którzy
idą z Danielem - ponieważ nawet jedna osoba idąca z Bogiem, zawsze jest większością. Jeśli Bóg nie będzie
mieć w jakiejś okolicy swojego Daniela, wtedy diabeł kogoś namówi, aby prowadził ludzi po jego drodze.
Dlatego istotne jest, aby zając stanowisko względem Boga takie jak Daniel, który zaczął od tego, że jasno
określił w swoim sercu, że nie będzie się kalał nieposłuszeństwem nawet wobec najmniejszych przykazań,
i że będzie stał po stronie Boga nawet wtedy, kiedy może zostać wrzucony do jaskini lwa. 

                                                                                                    Zac Poonen

Taking a Stand for God  -  05.02.2017

www.chlebznieba.pl


