
RESZTKA BOŻEGO LUDU

Wszyscy prorocy mówili o resztce Bożego ludu i o tym, że w czasach, kiedy Boży lud duchowo
upada, to  zawsze pozostaje kilka osób wiernych Bogu.

To co napisano w Starym Testamencie, jest napisane dla naszego pouczenia (1Kor 10:11). Dzisiaj
oglądamy upadek chrześcijaństwa podobny do tego, co miało miejsce w dawnym Izraelu. Dwa króle-
stwa, Izrael i Juda, obrazują dwie grupy chrześcijan. Dziesięć plemion Izraela, obrazuje większą część
chrześcijaństwa.  Dwa  plemiona  z  Królestwa  Judy  symbolizują  mniejszość,  która  sprzeciwia  się
naukom głoszonym przez odstępcze chrześcijaństwo. Jednak dzisiaj, w upadku są obydwie grupy.
Jak w Starym Testamencie Juda nie uczyła się na błędach Izraela, tak samo dzisiaj, biblijni chrześci-
janie  nie  uczą  się  na  błędach odstępczych wyznań i  robią  to  samo.  Ale  ostatecznie  Bóg wybrał
resztkę z obydwu tych grup. 

Dzisiaj w duchowym upadku są zarówno denominacje odstępcze jak i biblijne. Ale pośród nich,
Bóg  ma  niewielką  grupę  ludzi  mających  dla  Niego  serce.  To  nie  są  ludzie  z  jakiejś  konkretnej
denominacji. To są mężczyźni i kobiety z różnych denominacji, którzy kochają Boga i starają się
Go czcić we wszystkim. To ludzie napełnieni Duchem Świętym, którzy nie angażują się w konflikty
religijne,  są  wierni  w  mamonie  i  ważą  słowa.  Właśnie  takich  ludzi  Bóg  gromadzi  w  dniach
ostatecznych.  Rolą  proroków  było  zawsze  nawracanie  i  prostowanie  dróg  na  przyjście  Jezusa.
W Starym Przymierzu był to: Jan Chrzciciel, pasterze, mędrcy ze wschodu, Symeon i Anna. Gdy
rodził się Pan, była to resztka. W dzisiejszym chrześcijaństwie również pozostała tylko mała reszta,
która prostuje drogi na przyjście Pana.

Sofoniasz  mówi:  „Szukajcie  sprawiedliwości  i  pokory,  może  się  ukryjecie  w  dniu  gniewu  Pana”
(Sof  2:3). Cóż  za  słowo -  „Szukajcie  pokory”.  Sofoniasz  wiedział,  że  Bóg  błogosławi  tylko  ludzi
pokornych. Z jednej strony widzimy tutaj dumną ladacznicę Babilonię, a z drugiej pokorną Oblubie-
nicę Jeruzalem. Od czasów Kaina i Abla, zawsze istniały dwa rodzaje w ludzi - Babilonia i Jeruzalem.
Babilonia to odstępczy system religijny, a Jeruzalem jest Kościół Boży, którego nie charakteryzują
znaki i cuda, lecz pokora. On się nigdy nie męczy, bo cały czas szuka pokory.

Co zatem zagraża tym, którzy należą do resztki? Największym niebezpieczeństwem jest porówny-
wanie się z innymi kościołami i  duma z bycia większym. Diabeł chce, żebyś tak właśnie myślał.
On wie, że kiedy zaczniesz tak myśleć, to będziesz taki sam jak ci, którymi gardzisz, a Bóg stanie się
twoim wrogiem.  Czy  teraz  widzisz,  jak  szybko  resztka  może  stać  się  częścią  Babilonu.  Dlatego
zawsze należy dążyć do pokory, nigdy nie być wyniosłym i nie porównywać się z innymi. Porównuj
się tylko z Jezusem. Taka jest moja rada dla wszystkich, którzy należą do resztki Bożego ludu.



Sofoniasz prorokował, że miasta Filistyńskie będą opuszczone i zamienione w pustkowie, ale kilku
ocalałych ludzi (resztka) pozostanie pod opieką Pana (Sof 2:4-7). Ta resztka będzie znieważana przez
innych (Sof 2:8). Jeśli staniesz po stronie Pana, tak jak Daniel i jego trzej przyjaciele, oraz resztka o
której mówią inni prorocy, to możesz mieć pewność, że liberalni chrześcijanie będą z ciebie szydzić.
Mogą mówić, że gdybyś nie dołączył do grupki fanatyków, to miał byś teraz fantastyczną służbę. 

W 1975 roku, gdy porzuciłem szeroko zakrojoną służbę i zacząłem z kilkoma osobami tworzyć zbór
w naszym domu, to mówiło mi tak wielu chrześcijan. Dzisiaj jestem Bogu wdzięczny, że nie posłu-
chałem żadnego z  nich.  Mówiłem wtedy:  „Panie,  nie  interesują  mnie  opinie  odstępców,  ani  ich
liderów, oraz to, czy jest nas tylko dwóch, czy trzech. Chcę być tylko tam, gdzie Ty jesteś i głosić całą
prawdę Twojego Słowa”. Jeżeli zajmiesz takie stanowisko to zawsze spotkasz się z silną opozycją,
ale będziesz miał wielką radość na końcu swojej drogi. Miej oczy zwrócone na Pana, bo Pan mówi:
„Nie  przejmuj  się  tymi  ludźmi.  Ja  się  nimi  zajmę we właściwym czasie”.  Moi  przeciwnicy dzisiaj
milczą, bo dziwi ich to, czego Bóg dokonał w naszym gronie. Jednak, jeśli nie potrafisz takich szykan
w żaden sposób znieść i  zrezygnujesz z walki o prawdę, to dołączysz do grona ludzi żyjących w
kompromisie.

Zauważ jakie są cechy tej resztki.

• „Oczyszczę usta tego ludu” (Sof 3:9). Ich słowa będą czyste. Izajasz został skazany po swoim prze-
mówieniu, gdy ujrzał chwałę Pana. Często nauczam na temat naszych słów i nastawienia do pienię-
dzy - ponieważ wszyscy prorocy najczęściej mówili właśnie o tych dwóch rzeczach. Jeśli będziemy
ostrożnie posługiwać się naszymi ustami oraz pieniędzmi, wtedy możemy stać się rzecznikami Pana.

• „Będą wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie” (Sof 3:9). Resztka będzie służyć Bogu jako
jedno ciało i wspólnie dźwigać ciężary.

•  „Usunę wszystkich pyszałków i ludzi aroganckich, aby się nikt nie chełpił na mojej świętej górze.
Pozostawię tylko lud pokorny i skromny” (Sof 3:11-12). Resztka będzie się składać tylko z ludzi skrom-
nych, ponieważ Pan usunie wszystkich pysznych. Ludzie bardzo często pytają mnie: „Bracie Zac,
dlaczego aż tyle  mówisz o pokorze?”.  Ponieważ Biblia  mówi o tym, od samego początku,  aż do
samego końca.

• „Ci, którzy pozostaną, będą ufać imieniu Pana” (Sof 3:12). Resztka będzie ludem, który wierzy.



•  „Resztka nie będzie dopuszczała się bezprawia ani kłamstwa, a w ich ustach nie będzie zdrady”
(Sof 3:13).  Resztka będzie żyć spokojnie,  bo będą to ludzie,  którzy nigdy nie kłamią, nikogo nie
oszukują, ani nie robią nikomu krzywdy.

• „Wesel się, córko Syjonu i głośno wykrzykuj, Izraelu! Raduj się i wesel z całego serca! Pan, król Izraela,
jest pośród ciebie!” (Sof 3:14-15). Resztka to będą szczęśliwi ludzie, którzy znaleźli idealne bezpie-
czeństwo w miłości Pana.

•  „Pan, twój Bóg,  jest  pośród ciebie,  Mocarz,  On cię zbawi i  będzie się  z ciebie radował,  radością
niezwykłą. Będzie śpiewał, jak się śpiewa w święta” (Sof 3:17). Bóg się cieszy z tej resztki. On nie
wyraża zachwytu nad ludźmi, którzy żyją w grzechu. Czy ojciec cieszy się gdy jego dziecko ma raka,
trąd lub gruźlicę? Nie. Tak samo Bóg nie cieszy się z ludzi, którzy żyją w grzechu i nie chcą się z tego
leczyć. Bóg znajduje radość tylko w świętej resztce. Wyraża nad nimi niezwykłą radość i śpiewa o
nich pieśń. Jest to jedyne miejsce w Biblii gdzie napisano, że Bóg śpiewa nad Swoim ludem. Istnieje
wiele miejsc, gdzie jesteśmy wzywani aby śpiewać pieśń uwielbienia Boga, jednak tutaj Bóg śpiewa
pieśń nad nami, co jest wielkim wyzwaniem, aby być osobą z której Bóg może się cieszyć.

• „On odnowi swoją miłość” (Sof 3:17). Pan oczekuje od nas miłości i zaplanował dla nas w najbliż-
szych dniach wiele przyjemnych niespodzianek, ponieważ jest kochającym Ojcem.

• „W owym czasie oszczędzę słabych i bezbronnych. Obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, w
którym doznali  hańby. Obdarzę was sławą i  chwałą u wszystkich ludów ziemi,  gdy na ich oczach
odmienię wasz los - mówi Pan” (Sof 3:19-20). Resztka to ludzie, którzy nie polegają na sobie, bo są
słabi i bezradni, dlatego Bóg sam zajmie się ich wrogami, udzieli im chwały i da rozróżnienie w
dniach końca.
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