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?Dumnezeu face ceva nou în biserica Sa de ast?zi. Aceast? mare lucrare a Duhului nu poate fi g?sit? într-o singur?
loca?ie. Are loc în întreaga lume, dar nu trebuie s? c?l?tore?ti prea departe pentru a o putea privi. Într-adev?r,
"lucrarea nou?" a lui Dumnezeu poate fi la fel de aproape precum biserica din apropiere.
Dumnezeu ridic? lucr?tori ?i oameni care vor avea parte de adev?rata binecuvântare. Aceast? binecuvântare a fost
gre?it reprezentat?, iar m?rturia a fost stricat? în biserica modern?, dar acum Domnul dore?te s? o reînnoiasc?
pentru oamenii pe care Îl cheam?. Dumnezeu i-a spus lui Moise c? exist? o singur? formul? pentru a avea parte de
binecuvântarea Lui (vezi Numeri 6: 22-27), iar alte metode sunt inacceptabile pentru El. Binecuvântarea pe care o
descrie lui Moise este întreit?:

"Domnul s? te binecuvânteze ?i s? te p?zeasc?" (Numeri 6:24). Versetul vorbe?te despre puterea lui Hristos
de a ne ?ine. Acesta este începutul tuturor binecuvânt?rilor: cunoa?terea faptului c? suntem p?stra?i de
Hristos Însu?i. Oamenii lui Dumnezeu din vremea de pe urm?, vor lua promisiunea leg?mântului S?u pentru
a primi o inim? nou? ?i o team? sfânt?.
"Domnul s? fac? s? lumineze fa?a Lui peste tine ?i s? Se îndure de tine!" (6:25). Acest verset descrie o
biseric? cu un cuget treaz, nu cu unul tocit . La urma urmei, Dumnezeu nu v? poate ar?ta "fa?a" Lui - adic?
gloria harului S?u - pân? când sunte?i asigura?i în El. Toate acestea implic? favoare; nu mai sunte?i str?ini
înaintea Domnului, ci pl?cu?i în ochii Lui.
"Domnul s?-?i înal?e fa?a peste tine ?i s?-?i dea pacea!" (6:26). Aceasta vorbe?te despre o cre?tere a
prezen?ei lui Dumnezeu. Iat? semnul unei noi lucr?ri pe care Dumnezeu o face: poporul închinat lui
Dumnezu, prime?te iubire ?i siguran?? prin atingerea Lui. Aceast? atingere intim? îi pro?terne în rug?ciune,
iar ace?tia aud clar vocea Lui. În tot acest timp, o lucrare pur? se na?te în ei.
Slujitorii care au fost stat în prezen?a lui Dumnezeu nu sunt nelini?ti?i sau agita?i. Ei sunt înzestra?i cu o mare
pace ?i, prin acea pace, ei arat? chipul lui Hristos. Cât de minunat este s? ?tim c? putem intra cu libertate în
prezen?a Sa!
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