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První církev se zrodila v zá?ivé sláv?. Duch Svatý na ni sestoupil jako ohe? a první k?es?ané mluvili v jazycích a
prorokovali. Báze? Boží na n? padla i na všechny, kte?í je vid?li a mnozí se obrátili. Byla to vít?zná církev, nebála
se Satana, neuctívala modly, ani soužení a pronásledování ji nezni?ilo. Byla to církev obmytá krví, která vít?zn? žila
i umírala.
Ale jak bude vypadat církev na konci v?k?? Bude to tu?ná, prosperující církev hledající jen své zájmy? Bude to jen
hrstka opravdových v??ících, kte?í vytrvají a budou pozorovat jak je církev pohlcována smrtí a odpadlictvím? Bude
církev posledních dn? žít v hr?ze a strachu p?ed sv?tem?
Je jisté, že n?kte?í odpadnou, p?ijdou sv?dci, kte?í budou u?it démonským naukám a také n?kte?í vyvolení budou
t?žce zkoušeni. Ale církev Ježíše Krista neskon?í v slzách. Ona zvít?zí a s nevýslovnou radostí bude plout na ?ece
pokoje. Bude svobodná od všech pout a každý ?len opravdové církve bude žít a umírat beze strachu. V??ící
v posledních dnech budou stejn? silní v Pánovi jako první církev!
Církev brzy zakusí nezasloužené vylití lásky, milosti a dobroty. P?ijde to v dobách nejv?tšího soužení a
všudyp?ítomného strachu. „Ve v??ném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tv?j Vykupitel …
moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tv?j slitovník.“ (Izajáš
54,8-10)
B?h bude mít vít?zný lid. Milosrdný Otec p?itáhne své d?ti k sob? a vykoupí mnohé, kte?í se k n?mu obrátili zády.
Toto neplatí jen pro církev jako celek, ale pro každého z nás. Platí to i pro tebe? Zažíváš ne?ekané a náro?né
okolnosti? Boží zaslíbení platí pro všechny, kte?í procházejí bou?í. On se rozhodl ukon?it vše mohutným
vyvýšením svého Jména. Jak úžasné bude zjevení Jeho moci!
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