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Trygg i Gud är den som litar på honom i allt.
När svårigheter och nöd drabbar oss, sätts allt på
sin spets och då prövas tryggheten. Det är först
då som vi märker vad vi litar på.
I Jeremia 17:8 i Gamla testamentet läser vi om
en människa som förtröstar på Gud:
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"Han är som ett träd planterat vid vatten
och som sträcker ut sina rötter till bäcken.
Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är
alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt
år kommer, och det upphör aldrig att bära
frukt."
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Att lära känna Gud, att umgås med honom, är
grunden till att lita på honom. I Psalm 1 läser vi
att det är genom Guds Ord vi lär känna Gud och
Ordet blev människa i Jesus (Joh 1:1-)
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"Närma er Gud, så skall han närma sig
er"(Jak 4:8)
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Det är Guds Ords hälsning till oss alla.
Önskar Dig allt Gott och Guds välsignelse.
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