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POKÓJ - DZIEŃ 10
Pokój w świecie
Ew. Jana 16: 33 "Powiedziałem wam o tym, abyście we Mnie mieli
pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku,
ale odwagi - Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem."
Przyp. Sal. 3: 21-26 "Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi, niech ci
nie znikną z pola widzenia, one zapewnią życie
twojej duszy, a na twojej szyi posłużą za ozdobę.
Wtedy będziesz bezpieczny na swojej drodze i ochronisz swe nogi
od potknięcia. Na spoczynek udasz się bez lęku, a gdy zaśniesz,
twój sen będzie słodki. Nie będziesz się bał nagłych strachów ani
nieszczęść, gdy spadają na bezbożnych,
gdyż Pan będzie twoją ufnością, będzie strzegł
twojej nogi od potrzasku."
Mat. 10: 28-31 "I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy
zabić nie są w stanie. Bójcie się Tego, który może duszę
i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Czy dwóch wróbli
nie sprzedaje się za assariona? A przecież bez woli waszego Ojca
ani jeden nie spada na ziemię. Nawet wasze włosy
na głowie - każdy jest policzony. Przestańcie się więc bać!
Znaczycie więcej, niż całe stado wróbli."

NOTATKI 10
Czy znasz kogoś, kto zna ilość włosów na twojej
głowie? Bóg wie to i wiele więcej, tak bardzo Mu
na tobie zależy. Cokolwiek dzieje się wokół ciebie,
czy w kraju w którym mieszkasz lub na świecie,
to trzymając się Jego możesz być spokojny.
Pamiętaj też o rozsądku i rozwadze - z nimi twój sen
będzie słodki i nie będziesz się bał nagłych kryzysów
ani nieszczęść.

Zajrzyj na live na FB z Pastorem Piotrem dziś około 20:00

DZIENNIK MODLITWY 10
Zapisz, o co chcesz się modlić, jakie zadajesz Bogu pytania,
o czym z Nim rozmawiasz i oczywiście - jakie dostajesz
odpowiedzi.
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