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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
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Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)
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Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
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skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)

Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5055.
Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
21:34

Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
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Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
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Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
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Strzeżcie się, aby nie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i troską o ten żywot – Łuk.
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Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
walki lub podobnych rzeczy, będziemy narażeni na wielkie niebezpieczeństwo! (R1859-English)
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Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, oraz potrzeby trzeźwości, czujności i stałości! Praca ta jest
dziełem całego życia, życiową walką z potężnym wrogiem zakorzenionym w naszym ciele. Moce zewnętrzne są naprawdę
silne, lecz daleko więcej należy obawiać się walki wewnętrznej. Jeśli w jakimkolwiek stopniu zostaniemy zatruci duchem tego
świata, jeśli choćby w niewielkim stopniu zezwolimy na samozadowolenie, umiłowanie wygód, przyjemności, na pobłażanie
skłonnościom starego człowieka w postaci zazdrości, złości, pychy, próżności, chełpliwości, porywczości, wyniosłości, gniewu,
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