Všechnu svou starost vložte na Něj,
neboť mu na Vás záleží!
Následující verše tě mají povzbudit k tomu, abys důvěřoval Bohu v každodenních
starostech. Bůh je praktický Bůh, a ví o každém detailu tvého života. Boží vůle pro nás
je, abychom žili v pokoji a důvěře v Něj. Toto nás má uvolnit pro to, abychom mohli
následovat Boží vůli, konali ji s radostí a byli světlem pro ty co nevěří, vždyť oni se
opravdu „musí starat“ protože nevěří v dobrého a starostlivého Otce jako ty!

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se
kdy spravedlivý zhroutil.
Ž 55:23
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a
předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé
pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Fil 4:6-7
Uvrhněte všechnu svou starost na něj, neboť on se stará o vás. 1.Pt 5:7
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Ž 37:5
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Př 16:3
Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na
sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Kdo z vás může
o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Mt 6:25,27
Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si
budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec
přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a
spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Mt 6:31-33
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte
soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
J 16:33
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl,
zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou
půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
Ž 32:7-8

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám
otevřeno.
Mt 7:7
Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím
spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
Mt 7:11
Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má
skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. Ž 62:1-2
Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat
cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. Ž 143:8
Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.
Ž 145:14
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já
vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
Mt 11:28-29
Řeknu-li: "Už ujíždí mi noha", podepře mě tvé milosrdenství,
Hospodine. Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá
potěšením.
Ž 94:18-19
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly
v srdci moří. Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich
zpupnost třesou!
Ž 46:2-4
Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z
něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Ž 33:20-21
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já
jsem tvá pomoc.
Iz 41:13
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé,
čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za
ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a
uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
Fil 4:8-9

