
BEZPIECZEŃSTWO W BOŻEJ OBECNOŚCI

Oto pięć Psalmów, które uczą, jak zawsze pozostawać bezpiecznym w Bożej obecności. 

Psalm 15 mówi o niezbędnych warunkach, które trzeba spełniać aby żyć w Bożej obecności. Musisz mówić
prawdę w sercu swoim i szanować tych, którzy boją się Pana (W kościele mamy szanować tych którzy boją
się Boga, a nie tak jak w świecie, tych którzy są bogaci i popularni).  Przeanalizujmy powoli te psalmy
i zbadajmy w ich świetle nasze serca, bo one mówią, że: ''kto tak czyni, nigdy się nie zachwieje" (Ps 15:5). 

Wiele rzeczy w na tym świecie ma się wkrótce zachwiać lecz napisano, że człowiek który tak czyni, nigdy
się nie zachwieje. W Psalmie 16:8, Dawid mówi: "Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy
mojej, nie zachwieję się". Ten werset jest też cytowany przez Piotra, jako odniesienie do Jezusa. (Dz 2:25)
My mamy zawsze naśladować przykład Jezusa i stawiać Go przed sobą, gdy mamy coś powiedzieć lub coś
zrobić, wtedy On będzie stał po naszej prawicy i nas wspierał. W obliczu Boga, ''jest obfitość radości, a po
prawicy Jego rozkosz na wieki (Ps 16:11). 

Ziemska radość i  ziemskie przyjemności są płytkie i  krótkotrwałe. Radość i  przyjemność w najczystszej
formie, można znaleźć tylko w obecności Boga, gdyż tam są one wieczne. W Psalmie 31:19-20, czytamy,
że wielka jest dobroć Boga dla tych, którzy się Go boją i którzy Mu ufają! Jego oblicze chroni takie osoby
przed ludzkimi spiskami i kłótliwymi językami. Jego obecność to najlepsze miejsce, aby się ukryć przed
wszystkimi plotkarzami i otaczającymi nas wrogami. 

Psalm 91:1 gwarantuje błogosławieństwo i ochronę każdemu, kto żyje skryty w  "w cieniu Najwyższego".
Dla  nas,  to  skryte  miejsce  jest  przebitym bokiem Jezusa.  Określenie  ''życie  w  cieniu  Wszechmocnego"
wskazuje nam, że Bóg ma iść przed nami, a my powinniśmy chodzić w Jego cieniu. Najniebezpieczniejsze
miejsce na świecie znajduje się w centrum doskonałej woli Bożej, bo tam spotykamy obu naszych wrogów -
szatana (sidła ptasznika) i grzech (zgubna zaraza / 91:3). Jednak On nas wtedy zbawi od grzechów jawnych
(strzały lecącej za dnia) i subtelnych, niezauważalnych grzeszków (zarazy grasującej w ciemności / 91:5-6).
Nawet jeśli, dziesięć tysięcy chrześcijan wokół nas, nie wierzy w zwycięskie życie, to On i tak ustrzeże nas
od upadku w grzech (91:7). Wtedy pojawi się też wiele przeciwności, lecz nic złego nas nie spotka (91:10),
bo On wyznacza aniołów do opieki nad nami, tak długo, jak długo chodzimy w Jego woli. 

Szatan (lew ryczący i dawny wąż) będzie wtedy zawsze deptany pod naszymi stopami (91:13). Bóg odpowie
na nasze modlitwy i wydłuży nasze życie, póki nie dokończymy powierzonego nam zadania (91:15-16). 

Psalm 139:7-12 mówi, że Bóg jest wszędzie i widzi wszystko. Jeżeli jesteśmy w obecności Boga, to zawsze
jest on z nami, gdziekolwiek pójdziemy. To sprawia, że nasze życie jest bezpieczne. 

Boża  wszechwiedza,  pozwala  Bogu  planować  każdy dzień  naszego  ziemskiego  życia  od  dnia  naszych
narodzin i zapisywać je w Bożej księdze (139:16). Bóg pokazuje nam, że potrafi robić wiele rzeczy na raz.
Jeśli żyjemy w tym planie to nie będziemy mieli o to żalu, gdy dojdziemy do końca naszych ziemskich dni. 
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