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B?h práv? te? koná nové v?ci ve své církvi. Toto úžasné dílo Ducha se ned?je jen na jednom míst?. D?je se po
celém sv?t?, ale není pot?eba cestovat daleko, abyste ho vid?li. Ve skute?nosti mohou být „nové Boží skutky“
velmi blízko, ve vašem sboru.
B?h dává povstat služebník?m, kte?í budou stát na Jeho opravdovém požehnání. Toto požehnání bylo špatn?
prezentováno a pošpin?no moderní církví, proto ho Pán touží obnovit pro sv?j vyvolený lid. B?h ?ekl Mojžíšovi, že
existuje jen jedna cesta k Jeho požehnání (viz Numeri 6,22-27), všechny ostatní zp?soby jsou pro N?j nep?ijatelné.
Požehnání, které B?h popsal Mojžíšovi, obsahuje tyto t?i v?ci:

„Hospodin t? požehná a ochrání t?“ (Numeri 6,24). To vypovídá o Kristov? moci nás zachovat. To je
po?átek všeho požehnání: v?domí, že jsme stráženi samotným Kristem. Boží lid v posledních ?asech bude
stát na Jeho zaslíbeních, že jim dá nové srdce a vloží do n?j báze? p?ed Hospodinem.
„Hospodin rozjasní nad tebou svou tvá? a bude ti milostiv“ (Numeri 6,25). To je popis církve s ?istým
sv?domím, ne pošpin?ným. B?h vám nem?že ukázat svou tvá? - slávu jeho milosti - dokud nebudete ukryti
v N?m. To ukazuje Boží p?íze?, že už nejsme v Božích o?ích cizinci.
„Hospodin obrátí k tob? svou tvá? a obda?í t? pokojem.“ (Numeri 6,26). Zaslíbení v?tší míry Boží
p?ítomnosti. To je známka nových v?cí, které Pán ?iní: odevzdaný lid, který p?ijímá dotek Boží lásky a
ujišt?ní. Toto blízké setkání je udržuje vydané na modlitbách, kde mohou jasn? slyšet Jeho hlas. B?hem
toho se v nich rodí ?istá služba Bohu.
Služebníci, kte?í trávili ?as v Boží p?ítomnosti, nejsou neklidní. Spo?ívá na nich pokoj a díky n?mu odrážejí Kristovu
tvá?. Jak je úžasné v?d?t, že m?žeme kdykoliv vstupovat do Jeho p?ítomnosti.
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