
Jesus sade till henne:

"Har jag inte sagt dig

att om du tror, skall du

få se Guds härlighet?"

(Johannes ev. 11:40)

Gud Har Omsorg Om Dig

Är då något så underbart, att
HERREN icke skulle förmå
det?  (1 Mos 18:14 Bibeln)

Vem bland er ger sin son en
sten, när han ber om bröd,
eller en orm, när han ber om
en fisk? 

Om ni som är onda förstår att
ge era barn goda gåvor, hur
mycket mer skall då inte er
Fader i himlen ge det som är
gott åt dem som ber honom.
(Matteus 7:7-11)

Ha din glädje i
HERREN, han skall

ge dig vad ditt
hjärta begär.
(Psalm 37:4)

 
 

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets
förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt

och som behagar honom.(Rom 12:2)
 

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och
kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och

ingen växling mellan ljus och mörker.  (Jakob 1:17)

 



Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud
och tro på mig. I min Faders hus
finns många rum. Om det inte vore
så, skulle jag då ha sagt er att jag går
bort för att bereda plats åt er? Och
om jag än går och bereder plats åt er,
skall jag komma tillbaka och ta er till
mig, för att ni skall vara där jag är.
(Joh. 14:1-3 SFB)  

Oroa Dig Inte - Gud är Din Far!

Och kasta alla era

bekymmer på honom, ty

han har omsorg om er.  

 (1Petr. 5:7 SFB)

Gör er inga bekymmer för
något utan låt Gud i allt få

veta era önskningar genom
åkallan och bön med

tacksägelse. Då skall Guds
frid, som övergår allt
förstånd, bevara era

hjärtan och era tankar i
Kristus Jesus. (Fil 4:6-7)

 

 

Gör er därför inte bekymmer

och fråga inte: Vad skall vi

äta? eller: Vad skall vi dricka?

eller: Vad skall vi klä oss med?

Efter allt detta söker

hedningarna, men er himmelske

Fader vet att ni behöver allt

detta. Nej, sök först Guds rike

och hans rättfärdighet, så skall

ni få allt det andra också. Gör

er alltså inte bekymmer för

morgondagen. Den skall själv

bära sitt bekymmer. Var dag

har nog av sin egen plåga. 

(Matt 6:25-34 SFB)


