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Dawid powiedzia?, „Wiele cudów uczyni?e?, Panie, Bo?e mój, A w zamys?ach twoich wobec nas nikt ci nie
dorówna. Gdybym je chcia? oznajmi? i og?osi?, S? liczniejsze, ni? zdo?a?bym opowiedzie?” (Ps 40:6).
Bóg mówi? do Izraelitów w niewoli babilo?skiej: „Albowiem ja wiem, jakie my?li mam o was - mówi Pan - my?li o
pokoju, a nie o niedoli, aby zgotowa? wam przysz?o??” (Jer 29:11)
Bóg my?la? o tobie, zanim si? urodzi?e?! On my?la? o tobie, kiedy w twoich komórkach zacz??o si? ?ycie… kiedy
jeszcze by?e? w brzuchu!
„Oczy twoje widzia?y czyny moje, W ksi?dze twej zapisane by?y wszystkie dni przysz?e, Gdy jeszcze ?adnego z
nich nie by?o” PS 139:16).
Przyjmujemy to, ?e On troszczy si? o nasze cia?o, ale On idzie o wiele dalej – liczy ka?dy w?os, ko??, mi?sie?,
komórk?, w?ókno. On zna ka?d? ?z?, któr? wyla?e? – On je policzy? i zebra?. „Ty? policzy? dni mojej tu?aczki,
Zebra?e? ?zy moje w buk?ak swój. Czy? nie s? zapisane w ksi?dze twojej?” (PS 56:9). Ja nie potrafi? tego
wszystkiego poj??. On policzy? moje w?osy; On policzy? moje ?zy i zebra? je. Pomy?l o tym – nie zmarnowa?a si?
?adna ?za smutku, rado?ci lub pokuty.
On my?li o nas, kiedy le?ymy w ?ó?ku i kiedy wstajemy. On my?li o nas na ka?dym kroku. On zna i rozumie ka?d?
nasz? my?l. Napisano, „Jezus pozna? ich my?li” (?uk 5:22).
Niebo jest pe?ne wysoko inteligentnych istot – anio?ów, serafów, cherubów i dwudziestu czterech starców. Oni s?
?wiadkami wierno?ci naszego Boga. Oni wiedz? o wszystkich obietnicach, które On nam da? odno?nie uwagi, jak?
nam po?wi?ca w ka?dym detalu. Oni s?ysz?, jak On obieca? troszczy? si? o nas w ka?dej sprawie! Ca?e niebo
uwielbia Boga, sk?adaj?c swoje korony u Jego stóp, co jest dowodem, ?e wierz? w Jego wierno??.
Bogu mo?na zaufa?, ?e zrobi wszystko, co obieca?!
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