
BOH JE DOBRÝ

Pretože Boh je dobrý:

1. Naplní VŠETKY moje potreby. Postará sa o VŠETKO, čo potrebujem.

(He will meet all my needs, when I´m worried)

Pán je môj pastier, nič mi nechýba,pasie ma na zelených pašienkach

2. Naučí ma oddychovať a dá mi odpočinúť, keď som vyčerpaný. 

(He will teach me to relax, when I´m stressed)

Vodí ma k tichým vodám, 

3. Obnoví moje sily, keď už nevládzem

(He will replenish my strenght, when I´m empty )

... dušu mi osviežuje

4. Bude ma viesť, keď som stratený

(He will guide me, when I´m confused)

Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu

5. Bude so mnou vo všetkých mojich najťažších chvíľach a strachoch 

(He will walk with me in dark and fearfull days)

I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.

6. Bude ma ochraňovať, keď sa ja budem cítiť slabý a ohrozený 

(He will protect me, when I´m insecure)

Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.

7. Ukáže zjavne na mojom živote svoju priazeň voči mne

(He will publicly show His favour on my life)
Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj

8. Bude ku mne dobrý, čokoľvek by sa dialo 

(He will by good to me no matter what happens)

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života

9. Jedného dňa si ma vezme do neba 

(He will take me to Heaven one day)

A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní

!!! Čo sa stane, keď stratím z pohľadu Božiu dobrotu:

1. Začnem sa sťažovať a vyčítať Bohu, čo urobil

2. Prestanem volať k Bohu o pomoc

3. Prestanem Mu dôverovať  v ťažkých časoch

4. Začnem mať negatívny a pesimistický pohľad na budúcnosť

Ako sa naučiť dôverovať Bohu? 
1. Každý deň popros Ježiša, aby bol tvojim pastierom
2. Daj Mu 1. miesto v KAŽDEJ oblasti svojho života

Vždy, keď si robíš starosti je to varovný signál, že v tejto oblasti si Bohu nedal 1. miesto.
3. Oddychuj pri Ňom a odovzdaj Mu všetky starosti v modlitbe

1 Pt 5,7  Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.

4. Dôveruj Mu každý deň odznova – od rána do večera.
You can not solv tomorrow problems with todays power!
(Nemôžeš vyriešiť problémy budúcnosti so silami, čo máš dnes)


