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Isten mindig keres minden helyen legalább egy embert, aki kiáll Őérte (ahogyan azt az
Ezékiel 22.30-ban olvashatjuk). Annak idején Isten megtalálta Énokhot, aztán Noét,
aztán Ábrahámot és később Illést és Keresztelő Jánost, stb. Babilonban megtalálta
Dánielt. A Biblia megemlíti Dániel három barátját is, Ananiást, Misáelt és Azariást
(akik később a Sidrák, Misák és Abednego neveket kapták - Dániel 1.7). A Dániel 1.8
azt mondja, hogy Dániel egyedül volt "aki eltökélte a szívében, hogy nem fertőzteti
meg magát”. Egyedül volt, de aztán a három barátja is felbátorodott és mellé állt. Sok
Ananiás, Misáel és Azariás van ma is a hívők között a világ minden helyén, akiknek
nincs elég bátorságuk, hogy a maguk helyén kiálljanak az Úrért. Ki fognak azonban
állni, ha van egy Dániel közöttük. Határozd hát el, hogy egy „Dániel” leszel az Úrért,
akárhol is vagy. Valami hasonlót láthatunk az ellenkező - a gonosz – oldalon is.
Kezdetben sok angyalban a mennyben valószínűleg egy csendes elégedetlenség volt
vagy valami más. Nem volt azonban bátorságuk, hogy fellázadjanak mindaddig, míg
Lucifer az élükre nem állt. Amikor Lucifer (az angyalok főnöke) elkezdett lázadni,
azonnal csatlakozott hozzájuk az angyalok egyharmada (Jelenések 12.5). Isten a sok
millió angyalt Luciferrel együtt kivetette a mennyből. Ők azok a démonok, akik
uralkodnak az embereken ma. Egy örök érvényű alapelv Istennél, hogy "eltávolítja a
kérkedőket és kevélyeket és megtart egy nyomorult és szegény embert mindenhol"
(Sofoniás 3.11-12). Isten így tisztította meg a mennyet kezdetben és így tisztítja meg a
gyülekezetet is ma.
Két párhuzamos folyamat zajlik ma a világban: a „Dánielek” összejönnek kettenhárman, hogy kiálljanak az Úrért, és a „Luciferek” összegyűlnek sok millióan, hogy
belevigyék az embereket a tisztátalanságba, hogy lázadjanak a hatalom ellen és
ellenszegüljenek Isten parancsolatainak. De végül az a kettő-három fog győzni, akik a
Dánielekkel tartanak, mert Istennel egyetlen személy is mindig a többséget jelenti. Ha
Isten nem talál egy Dánielt egy adott helyen, akkor a gonosz fog ott találni valakit,
hogy az embereket a maga útján vezesse. Ezért fontos, hogy Dániel legyél a helyeden
Istenért, egy olyan ember, aki eldöntöd a szívedben, hogy nem fogod engedetlenség
által beszennyezni magad még Isten legkisebb parancsolatát tekintve sem, és helyt
fogsz állni Őérte, még akkor is, ha az oroszlánok vermébe vetnek.
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