
Boze Obietnice
...w obliczu stresu

.



Boze Obietnice

2. Do zwalczania kłamstwa 

.

1. O charakterze Boga 



Boze Obietnice
...o charakterze Boga 

.



Bóg jest wszechmogący
Jr 32:17

Wszechmocny PANIE! 
Oto Ty stworzyłeś niebiosa oraz ziemię.
Uczyniłeś to dzięki swojej wielkiej mocy.
Dokonało tego Twe wyciągnięte ramię. 

Dla Ciebie bowiem wszystko jest możliwe!



Bóg jest wszechmogący
Jr 32:17

Ach, Panie JHWH!
Oto Ty uczyniłeś niebiosa i ziemię

w swojej wielkiej mocy 
i swoim wyciągniętym ramieniem

żadna rzecz nie jest dla Ciebie zbyt trudna.



Bóg jest miłością
Rz 8:38-39

Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, 
ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie,
ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce,
ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne
stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości

Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, 
naszym Panu.



Bóg jest miłością
Rz 8:38-39

Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć,
ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, 

ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, 
ani wysokość, ani głębokość, 

ani żadne inne stworzenie
nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, 

która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.



Bóg jest wszechwiedzący
Ps 139:4-6

Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku,
Ty już je znasz, PANIE — całe.

Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, 
I kładziesz na mnie swoją dłoń.

Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,
Zbyt wzniosła, bym ją pojął.



Bóg jest wszechwiedzący
Ps 139:4-6

Bo choć jeszcze nie mam słowa na języku,
Ty, JHWH, już znasz je całe.

Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu
I kładziesz na mnie swoją dłoń.

Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,
Zbyt wzniosła — nie mogę jej pojąć.



Bóg jest miłosierny
Rz 8:1-2

Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla 
tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. 
Bo prawo Ducha, właściwe dla życia

w Chrystusie Jezusie, 
uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci.



Bóg jest miłosierny
Rz 8:1-2

Teraz jednak nie ma żadnego potępienia
dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. 

Bo prawo Ducha [odnoszące się do] życia
w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od

prawa grzechu i śmierci.



Bóg jest wierny
Trn 3:22-23

Wracając myślami (do niedoli i tułaczki), 
wciąż liczę na to jedno:

Niewyczerpane są dowody łaski PANA,
Jego miłosierdzie nie ustaje.

Co rano daje o sobie znać na nowo
wielka jest Twoja wierność.



Bóg jest wierny
Trn 3:22-23

Przywołuję to na serce i dlatego wyczekuję
[dowodów] łaski JHWH, bo się nie wyczerpały,

bo Jego miłosierdzie nie ustało.
Każdego poranka jest nowe —

Twoja wierność jest wielka.



Boze Obietnice
do zwalczania kłamstwa 

.



Bozymi Obietnicami
zwalczaj kłamstwo

.



Iz 41:10

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, 
nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem! 

Wzmocnię cię — tak, ześlę ci pomoc. 
Wesprę cię prawicą mej sprawiedliwości! 



Iz 41:10

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą,
nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem!

Wzmocnię cię — tak, pomogę ci.
Tak, wesprę cię prawicą mej sprawiedliwości.



Sof 3:17

PAN, twój Bóg, przebywa u ciebie, 
Waleczny, On wybawi! 

Uniesie się nad tobą radością, 
uciszy cię w swojej miłości, 

rozraduje się nad tobą przy pieśni!



Sof 3:17

JHWH, twój Bóg, jest pośród ciebie,
Waleczny, On wybawi!

Uniesie się nad tobą radością,
uciszy w swojej miłości,

rozraduje się nad tobą przy dźwięku [pieśni]!



Ps 37:4-5

Rozkoszuj się PANEM, 
A spełni pragnienia twego serca.

Powierz PANU swoją drogę,
Zaufaj Mu, a On podejmie działanie.



Ps 37:4-5

Rozkoszuj się JHWH,
A spełni pragnienia twego serca.

Powierz JHWH swoją drogę,
Zaufaj Mu, a On będzie działał.



Ps 112:7

Nie przestraszy się [sprawiedliwy] złej wieści,
Jego serce jest mocne - ufa PANU!



Ps 112:7

Nie przestraszy się [sprawiedliwy] złej wieści,
Jego serce jest mocne, ufa JHWH!



2 Kor 12:9

Wystarczy ci moja łaska, słabość doskonali 
moc. Z tym większą więc przyjemnością będę 
się szczycił ze słabości. Tak, chcę, by dzięki 
temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa.



2 Kor 12:9

Wystarczy ci moja łaska, gdyż moc
doskonalona jest w słabości. 

Z największą więc przyjemnością tym
bardziej będę się chlubił moimi słabościami, 
aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.



Mat 11:28-30

Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani
i przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie. 

Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode 
Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie 
ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo 

jest wygodne, a moje brzemię - lekkie.



Mat 11:28-30

Chodźcie do Mnie wszyscy zapracowani 
i przeciążeni, Ja przywrócę wam świeżość. 

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode 
Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem, a 

wasze dusze doznają wytchnienia. Gdyż moje 
jarzmo jest wygodne, a moje brzemię - lekkie.



Hbr 4:16

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



Hbr 4:16

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


