Dne 31. 12. 2012 jsem přijal toto slovo. Rok, do kterého vstupujete, bude pro tuto
zemi i pro vás velmi těžký. Ale nebojte se, já vás neopustím, budu u toho s vámi. A
přijměte toto slovo jako doporučení jak tímto rokem procházet.
Zaprvé: Iz 32:1 Hle, král bude kralovat spravedlivě… vězte, že i v tomto roku
On povede všechno jako Král, nic se mu nevymkne z rukou.
Zadruhé: …a knížata budou vládnout podle práva. Podmínkou pro vás
všechny je, že budete vládnout nad svým životem, celou svou bytostí i tam, kde jsem
vás postavil, ať v rodině, nebo na jiném místě. Ve všem se budete chovat podle práva,
která jsem vám ustanovil ve Svatých Písmech.
Zatřetí: 2 Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před
přívalem,… Přijdou mnohé různé větry, které budou strhávat myšlení lidí, ať v oblasti
běžného života, tak i v oblasti duchovní. A vašim úkolem bude chránit své okolí před
těmito větry. Současně to budou různé přívaly vod, které budou plné odporné špíny a
jedu.
Začtvrté: …jako proudy vody ve vyprahlém kraji, jako stín ohromné skály v
žíznivé zemi. Dalším vašim úkolem bude stát se svému okolí proudem čisté pramenité
vody v té době velké vyprahlosti. Současně stát pevně jako skála, nepohnout se a
poskytnout lidem stín před tím ničícím žárem.
Abyste toto všechno dokázali zvládnout, budete potřebovat:
Zaprvé, aby: 3 Oči těch, kdo vidí, nebudou zalepené… Vaše oči viděly, nebyly
na nich ani růžové ani černé brýle, abyste byli schopni vše, co se bude dít, vidět tím
Jeho pohledem na danou situaci.
Zadruhé: …a uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat. A vaše uši, aby
byly připravené vždy pozorně naslouchat a slyšet to, co On vám bude radit a jak vás
povede.
Zatřetí: 4 Srdce nerozvážných porozumí poznání… To slovo, které vám bude
podáno, přijmout nejen do svého myšlení, ale hlavně do svého srdce, kde se budete
starat s pomocí Ducha Svatého ho důkladně strávit.
A začtvrté: …a jazyk koktavých bude mluvit hbitě a jasně. A pak se nebát to
v srdci strávené slovo předávat dále svému okolí.
Přijal dne 31. 12. 2012 ve 20 hodin
Rudolf Bubik

