
Sarah Young- Jezus mówi do Ciebie

"Przyjdź do Mnie ze wszystkimi swoimi słabościami: fizycznymi, emocjonalnymi i duchowymi.
Odpocznij w Mojej kojącej Obecności, pamiętając, że nie ma dla Mnie nic niemożliwego.
 
Oderwij swój umysł od problemów, aby skupić się na Mnie. Pamiętaj, że mogę uczynić
nieskończenie więcej, niż prosisz czy rozumiesz.   Jednak zamiast przekonywać Mnie, abym
zrobił to czy tamto, staraj się dostroić do tego, co już czynię.?
 
 
"ODPOCZNIJ W SPOKOJNEJ PRZYSTANI
, jaką jest Moja Obecność, a Ja przygotuję cię na ten dzień. Czekaj na Mnie z głęboką ufnością,
opromieniony Blaskiem Mojej Łaski. Zatrzymaj się i we Mnie uznaj Boga. Możesz Mi ufać
zarówno czynnie, jak i biernie. Kiedy odpoczywasz w Mojej Obecności, skupiając na Mnie swoje
myśli, buduję między nami więzi zaufania. Jeśli chcesz ufać aktywnie, musisz dawać Mi dowody
swojej ufności w obliczu różnych życiowych sytuacji.
 
Jestem z tobą w każdej chwili, więc nie masz powodu do strachu". 

Strzegę wszystkich, którzy Mnie miłują. Niech ta obietnica Mojej czujnej opieki będzie dla
ciebie pociechą ? zwłaszcza w ciężkich chwilach. Składam ci ją dlatego, że Mnie miłujesz. [?]
Zapewniam cię, że Ja zawsze cię strzegę, jak pasterz swojej trzody. Czasem możesz się czuć
samotny i bezbronny. By przegnać te uczucia, uwierz, że przy tobie jestem, i zacznij ze Mną
rozmawiać ? otwórz przede Mną serce.      "SZUKAJ
MNIE WZROKIEM
, przeprawiając się przez dzisiejszy dzień. Tak jak wirująca baletnica, która musi wracać
spojrzeniem w jeden punkt, aby zachować równowagę, tak i ty powinieneś co chwilę spoglądać
na Mnie. Twoja sytuacja ciągle się zmienia, a świat wokół zdaje się wirować. Jeśli chcesz
zachować równowagę, patrz na Mnie ? Tego, który nie zmienia się nigdy. Jeśli będziesz zbyt
długo przyglądał się światu dookoła, zakręci ci się w głowie i stracisz orientację. Patrz na Mnie i
pokrzepiaj się w Mojej Obecności, a twoje kroki będą miarowe i pewne"  -   
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