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Bóg czyni now? rzecz dzisiaj w swoim ko?ciele. Tego wielkiego dzia?ania Ducha nie mo?na znale?? w jakiej jednej
lokalizacji. To si? dzieje po ca?ym ?wiecie, ale nie musisz daleko podró?owa?, ?eby to ogl?da?. Ta „Nowa rzecz”
mo?e by? tak blisko jak miejscowy zbór.
Bóg wzbudza kaznodziejów i ludzi którzy uchwyc? si? Jego prawdziwego b?ogos?awie?stwa. To
b?ogos?awie?stwo zosta?o ?le przedstawione i ska?one przez nowoczesny ko?ció? i teraz Pan pragnie odnowi? to
dla swojego kudu, jaki powo?uje. Bóg powiedzia? Moj?eszowi, ?e jest tylko jeden wzór dla Jego b?ogos?awie?stwa
(zobacz 4 Moj?. 6:22-27) i inne metody b?ogos?awie?stwa s? dla Niego nieakceptowalne. B?ogos?awie?stwo jakie
pokazuje Moj?eszowi s? potrójne:

„Niech ci b?ogos?awi Pan i niechaj ci? strze?e” (4 Moj?. 6:24). Jest to mowa o zachowuj?cej mocy
Chrystusa. Jest to pocz?tek wszelkich b?ogos?awie?stw: ?wiadomo??, ?e strze?e nas sam Chrystus.
Ludzie Bo?y czasów ostatecznych uchwyc? si? tej obietnicy przymierza, ?e da im nowe serca, ?wi?t?
boja??.
„Niech rozja?ni Pan swoje oblicze nad tob? i niech ci mi?o?ciw b?dzie” (6:25). To opisuje ko?ció? z
czystym sumieniem, nie ska?onym. W?a?ciwie, Bóg nie mo?e ci ukaza? swojego „oblicza” - to jest chwa?y
swojej ?aski – dot?d, a? b?dziesz bezpieczny w Nim. To obejmuje przychylno??; ju? nie jeste? obcy dla
Boga, ale masz Jego przychylno??.
„Niech obróci Pan twarz swoj? ku tobie i niech ci da pokój” (6:26). To jest mowa o zwi?kszaj?cej si? Bo?ej
obecno?ci. Tu jest znak nowej rzeczy, któr? Bóg czyni; padaj?cy na twarz ludzie, którzy otrzymuj? Bo?y
dotyk mi?o?ci i pewno?ci. To ostateczne dotkni?cie trzyma ich na twarzy w modlitwie i s?ysz? oni wyra?nie
jego g?os. Ca?y czas rodzi si? w nich czysta s?u?ba.
S?udzy, którzy przebywali w Bo?ej obecno?ci nie s? niespokojni czy pod presj?. S? obdarowywani wielkim
pokojem, gdy? przez ten pokój s? podobni do Chrystusa. Jak wspaniale wiedzie?, ?e mo?emy wej?? do jego
obecno?ci za darmo.

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/28241/

Page 1 of 1

