
JEDNA OSOBA Z BOGIEM ZAWSZE STANOWI WIĘKSZOŚĆ

Bóg zawsze  szuka przynajmniej  jednego człowieka  w danym miejscu,  który  będzie  stał  po Jego
stronie (jak Księdze Ezechiela 22:30). Pewnego razu Bóg znalazł Henocha, potem Noego, potem
Abrahama, a później Eliasza i Jana Chrzciciela, itd.

W Babilonie  Bóg znalazł  Daniela.  Chociaż  Księga Daniela  1:7  wspomina o trzech przyjaciołach
Daniela: o Hananiaszu, Miszaelu i Azariaszu (których później przemianowano na Szadrach, Meszak
i Abedneg), to jednak w Księdze Daniela 1:8 napisano, że tylko Daniel postanowił w swoim sercu,
że nie będzie się zanieczyszczał nieczystymi pokarmami. Dopiero wtedy pozostała trójka odważyła
się  zająć  takie  samo  stanowisko.  Wśród  wierzących  na  całym świecie  jest  wielu  Chananiaszów,
Miszaeli i Azariaszów, którzy nie mają na tyle odwagi, aby samemu przeciwstawić się wszystkim, by
stanąć po stronie Pana, ale oni to zrobią, jeśli obok nich stanie jakiś odważny Daniel, który odważnie
opowie się po stronie Pana. Więc zacznij być jak "Daniel" wobec Pana, gdziekolwiek jesteś.

Coś podobnego - aczkolwiek złego – można też zauważyć po przeciwnej stronie. Prawdopodobnie
na początku w niebie było wielu aniołów, którzy byli z czegoś niezadowoleni, ale żaden z nich nie
miał odwagi wszcząć buntu, dopóki nie zapoczątkował go Lucyfer. Gdy Lucyfer (który był głową
aniołów) wszczął bunt, to natychmiast przyłączyła się do niego jedna trzecia aniołów (Obj 12:4).
Ci wszyscy aniołowie zostali zrzuceni przez Boga wraz z Lucyferem na ziemię i dzisiaj są demonami,
które zniewalają ludzi, ponieważ odwieczną zasadą Boga jest to, że On zawsze  „poniża dumnych i
zadowolonych  z  siebie,  a  wywyższa skromnych i  pokornych” (Sof  3:11-12),  kimkolwiek  są.  W ten
sposób w przeszłości oczyścił niebiosa, a dzisiaj w taki sam sposób oczyszcza Kościół.

Obecnie na świecie ścierają się dwa ruchy: Pierwszy to Daniele, którzy gromadzą wokół siebie po
dwóch lub trzech, aby stać po stronie Pana, a drugi, to słudzy Lucyfera, którzy jednoczą miliony,
nakłaniając ich do nieczystości, do buntu wobec władzy i do nieposłuszeństwa wobec Bożych przy-
kazań. Ale ostatecznymi zwycięzcami zawsze będą ci dwaj lub trzej, którzy trzymają się Daniela –
bo większością może być nawet jedna osoba, która niezachwianie stoi po stronie Boga. Jeśli w twoim
mieście nie znajdzie się jakiś Daniel, to diabeł znajdzie kogoś, kto sprowadzi tych ludzi na manowce.
Dlatego bardzo ważnym jest, aby w swoim miejscu zamieszkania zawsze stać po stronie prawdy i
zawsze być takim jak Daniel, który najpierw postanowił w swoim sercu, że zawsze będzie stał po
stronie Boga, że nigdy nie będzie się kalał  żadną nieczystością i  że nie złamie nawet nawet naj-
mniejszego z Bożych przykazań, nawet jeśli miałby zostać wrzucony do jaskini pełnej lwów.

Módl się, aby Pan dał ci łaskę, siłę i mądrość. To jest niewielka modyfikacja modlitwy, którą być
może znasz, a która brzmi: „Panie, obdarz mnie odwagą, bym umiał odrzucić rzeczy, które chcesz,
abym odrzucił i siłą do robienia rzeczy, które chcesz, abym robił; oraz mądrością, abym umiał je
odróżnić”.

Zac Poonen

One Person with God is Always a Majority   / 18.12.2022

www.chlebznieba.pl


