
Boze Obietnice
...w obliczu choroby

.



Ps 33:18-19

Oko PANA dogląda tych, w których jest bojaźń 
przed Nim, Tych, którzy liczą na Jego łaskę. 

On dba o ocalenie ich duszy od śmierci 
i o zachowanie ich życia w czasie głodu. 

Oko JHWH jest nad tymi, którzy się Go boją, 
Nad tymi, którzy oczekują Jego łaski, 

Dla ocalenia od śmierci ich dusz, 
Dla zachowania ich życia w czasie głodu. 



Ps 41:2-4

O, jak szczęśliwy jest ten, 
kto poświęca uwagę słabszemu 

- PAN pośpieszy mu na ratunek w niedoli! 
PAN będzie go strzegł i zachowa przy życiu, 

i uczyni szczęśliwym w tej ziemi! 
O, nie wydaj go kaprysom jego wrogów! 

Ty go, PANIE, wzmocnisz złożonego niemocą
i całkowicie przywrócisz do zdrowia. 



Ps 41:2-4

Szczęśliwy ten, kto poświęca uwagę 
słabszemu — JHWH wyratuje go w dniu 

niedoli! JHWH będzie go strzegł i zachowa 
przy życiu, I uczyni szczęśliwym w tej ziemi!
O, nie wydaj go zachciankom jego wrogów!  
JHWH wzmocni go na łożu niemocy — Całe 

jego posłanie odwrócisz w chorobie!



Ps 73:26

Choćby osłabło me ciało i serce,
Bóg mą opoką, mym działem na wieki! 

Wyczerpało się moje ciało i moje serce. Bóg 
opoką mojego serca i moim działem na wieki.



Iz 46:3-4

Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała reszto 
domu Izraela, wy, noszeni przeze Mnie już 
w okresie ciąży, piastowani przeze Mnie od 

samego łona! Ja będę was nosił do starości, aż 
po siwiznę Ja będę dźwigał. Ja was stworzyłem 

i Ja będę nosił, Ja będę dźwigał i ratował. 



Iz 46:3-4

Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała reszto 
domu Izraela, wy, noszeni przeze Mnie od 

ciąży, piastowani przeze Mnie od łona! 
Aż do starości Ja jestem tym - i aż do siwizny 
Ja będę dźwigał. Ja uczyniłem i Ja będę nosił,

i Ja będę dźwigał i ratował.



Jr 30:17a

Tak! Przyniosę ci uzdrowienie, uleczę cię z 
twoich ciosów - oświadcza PAN. 

Bo przyniosę ci uzdrowienie
i uleczę cię z twoich ciosów - oświadczenie 

JHWH



Hbr 4:16

Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu 
łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli 
łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. 

Zbliżajmy się zatem z ufną odwagą do tronu 
łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli 
łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze.



Jk 5:13-16

Czy jest wśród was ktoś w nieszczęściu? Jeśli tak, 
niech się modli. Cieszy się ktoś? Niech śpiewa pieśni. 

Czy jest wśród was ktoś w chorobie? Jeśli jest, to 
niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą 

nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu 
Pana. A modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go 

podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu 
przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni 

drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten 
sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego 

może odnieść wielki skutek. 



Jk 5:13-16

Jest pośród was ktoś w niedoli? Niech się modli. 
Weseli się ktoś? Niech [przy akompaniamencie] 
śpiewa pieśni. Jest pośród was ktoś w słabości? 
Niech przywoła prezbiterów kościoła i niech się 

pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w 
imieniu Pańskim. A modlitwa wiary uratuje chorego i 
Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, 
będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem grzechy 
jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście w 

ten sposób byli wyleczeni. Wiele może skuteczna 
modlitwa sprawiedliwego.


