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B?h se chce sklonit k svému lidu. Jak p?edpovídá Písmo, ?ábel sestoupil s velkým hn?vem, protože v?d?l, že jeho
?as je krátký. Proto práv? te? pot?ebují Boží lidé velké vylití Ducha svatého a nadp?irozený Boží dotek ješt? v?tší
než ten o Letnicích. Tak jako dnes, už v Izajášov? dob? bylo slyšet stejné volání: „Kéž bys roztrhl nebesa a
sestoupil … Od v?k? lidé neslyšeli ani nezaslechli, oko to nevid?lo, aby byl B?h — krom? tebe — který by d?lal n?co
pro toho, kdo na n?j o?ekává.“ (Izajáš 64;1,4)
V den Letnic se shromáždilo v horní místnosti 120 u?edník?. Sjednotili se za jediným ú?elem: nad?je na napln?ní
Ježíšova slibu „Hle, sesílám na vás, co slíbil m?j Otec; z?sta?te ve m?st?, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z
výsosti.“ (Lukáš 24,49). Jejich volání bylo stejné jako v Izajášových dnech: „Pane, p?ij?. A? se p?ed Tebou
rozplyne veškerá opozice, lidská i démonická, aby ztracení mohli být zachrán?ni.“ A my víme, co se stalo! Duch
Svatý p?išel a na hlavách u?edník? se objevil viditelný ohe?. Z této místnosti odešli navždy zm?n?ni a díky tomu
byly prom?n?ny tisíce život?.
Považte, co B?h v tu chvíli ud?lal. Celý sv?t byl ve tm?, p?esto se B?h zam??il na 120 pokorných, modlících se
svatých shromážd?ných v malé pronajaté místnosti. I dnes B?h p?ipravuje lidi, kte?í se vzbudili, a touží po N?m. V
malých církvích a shromážd?ních po celém sv?t? je slyšet stále siln?jší volání: „Bože, roztrhni nebesa a p?ij?. Pošli
ohe? Ducha svatého a projevuj svou p?ítomnost.“
Jediné, co t?ch 120 u?edník? v horní místnosti muselo ud?lat, bylo držet Ježíš?v slib, že p?ijde. A p?išel s mocí
nevídanou v celé historii. Stejn? tak dnes musíme pouze držet slib našeho Pána. Všem, kdo by ho následovali,
slíbil: „Já vám ud?luji království, jako je m?j Otec ud?lil mn?“ (Lukáš 22,29).
Práv? te? Pán slyší plá? svých lidí po celém sv?t?. Když Duch p?ijde a probudí naše srdce, a? je to i naše volání:
„Hle, Ježíš p?ichází. Poj?me se s ním setkat!“
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