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Stary Testament jest wype?niony wieloma opisami b?ogos?awie?stw, które by?y udzia?em do tych, którzy mieli z
sob? Bo?? obecno??. Te historie maj? na celu zach?cenie nas do szukania Bo?ej obecno?ci w naszym ?yciu.
Bo?a obecno?? by?a tak ewidentna w ?yciu Abrahama, ?e nawet poganie wokó? niego uznawali ró?nic? mi?dzy
swoim ?yciem a jego: „Abimelech . . . powiedzia? do Abrahama, 'Bóg jest z tob? we wszystkim co czynisz” (1
Moj?. 21:22). Ten poga?ski król mówi?, Abrahamie, w tobie jest co? innego. Bóg ciebie prowadzi i b?ogos?awi
gdziekolwiek idziesz!”
Bóg obieca? Jozuemu, ?e nie ostoi si? przed nim ?aden wróg, kiedy jest z nim Bo?a obecno??: „Nikt nie b?dzie si?
móg? tobie oprze? przez ca?e twoje ?ycie . . . Ja ciebie nie opuszcz? ani nie zapomn?. B?d? mocny i odwa?ny”
(Jozuego 1:5-6). Kiedy Duch Bo?y jest obecny z nami, to mo?emy by? mocni i odwa?ni – poniewa? ?aden wróg nie
mo?e nam zaszkodzi?.
Bóg powiedzia? Gedeonowi: „Pan z tob?, m??u waleczny! . . . Id? w tej twojej sile, a wybawisz Izraela” (S?dziów
6:12,14). Bóg mówi?, Gedeonie, w tobie jest si?a tak pot??na, ?e mo?e wybawi? Izraela. A t? si?? jest Moja
obecno??.” Nawet chocia? Gedeonowi brakowa?o odwagi, Bóg chcia? mu udowodni?, ?e ka?dy cz?owiek mo?e
dokonywa? wielkich rzeczy kiedy jest z nim Bo?a obecno??.
Bóg ostrzega? Jeremiasza, ?e ca?y naród zwróci si? przeciwko niemu i odrzuc? jego proroctwa. Jednak Bóg
obieca?, „B?d? walczy? z tob?, ale ci? nie przemog?; bo Ja jestem z tob?, aby ci? ratowa? i wybawi?” (Jeremiasza
15:20). Bóg mówi, Nie ma znaczenia to, je?eli ca?y naród zwróci si? przeciwko tobie, Jeremiaszu. Liczy si? tylko to,
?e Moja obecno?? jest z tob?. B?d? tego pewny!”
Szukaj Go ca?ym sercem i pragnij Jego obecno?ci w twoim codziennym ?yciu. Wtedy b?dziesz do?wiadcza? tej
niesamowitej chwa?y Bo?ej.
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