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W?osy! Ka?dy w?os na twojej g?owie jest policzony przez twojego Ojca w Niebie. G?ow? cz?owieka pokrywa
pomi?dzy 100,000 a 150,000 w?osów. Bóg stworzy? w?osy na naszych g?owach dla izolacji w lecie i zimie, nie
tylko dla wygl?du. Nasze brwi zatrzymuj? pot, ?eby nie sp?ywa? do naszych oczu, a nasze rz?sy chroni? nasze
powieki, kiedy py? lub malutkie insekty za bardzo si? zbli?aj?. Malutkie w?oski w nozdrzach filtruj? powietrze ze
znajduj?cych si? w nim cz?steczek.
Gdyby?my wiedzieli jakim niesamowitym stworzeniem jest nasz w?os, jak pe?ny jest ?ycia, to nigdy by?my nie
w?tpili, ?e Bóg liczy to co stworzy?.
Nic dziwnego, ?e Dawid powiedzia?: :Jestem cudownie i wspaniale stworzony … ?e moj? dusz? znasz dok?adnie”
(Psalm 139:14).
W Mateusza 10:28-33 Jezus uczy? Swoich uczniów, ?eby si? nie bali. On stworzy? ka?dego wróbelka,
ukszta?towa? ka?de ludzkie cia?o i policzy? ka?dy w?os. „ Poniewa? w nim zosta?o stworzone wszystko, co jest
na niebie i na ziemi . . . wszystko przez niego i dla niego zosta?o stworzone. On te? jest przed wszystkimi rzeczami
i wszystko na nim jest ugruntowane” (Kolosan 1:16-17). Ale uczniowie nadal nie rozumieli. Ach, jak Jezus pragn??
wprowadzi? ich do takich zawi?o?ci o tym jak On stworzy? skrzyd?a i ko?ci wróbli i jak zaprojektowa? w?osy. ?aden
zwyk?y cie?la by nie potrafi? tego wszystkiego poj??, gdy? by?o to tak niesamowite i zdumiewaj?ce!
On móg? powiedzie?, „Piotrze, co gdybym ci powiedzia?, ?e masz 127550 w?osów na twojej g?owie? Teraz, kiedy
wiesz, ?e policzy?em wszystkie w?osy na twojej g?owie, czy zaufasz Mi w ka?dym szczególe twojego ?ycia? Czy
nie wierzysz, ?e Ja znam ka?dy twój krok?”
„Ani jeden wróbelek nie upadnie na ziemi? bez wiedzy waszego Ojca w niebie” (zobacz Mateusza 10:29). Wiedz?c
to, czy teraz „nie b?dziesz si? o nic troszczy?”? Czy zaufasz Mu teraz, ?e zatroszczy si? o wszystkie twoje
potrzeby? Czy nie b?dziesz si? martwi? o to, co b?dziesz jad? albo pi?? Czy b?dziesz teraz wierzy?, ?e twój Ojciec
w niebie wie czego potrzebujesz i ch?tnie zaspokoi te potrzeby? Czy zaufasz Mu teraz odno?nie twojego
mieszkania, po?ywienia i ubrania?
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