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Wszystkie nasze potrzeby będą zaspokojone. Biblia mówi: „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę 
waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” Flp 4,19 (BW)

Bóg nie odmówi nam żadnej dobrej rzeczy. Biblia mówi: „Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, 
Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności.” Ps
84,12 (BW)

On obiecał nam mądrość. Biblia mówi: “A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który 
wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.” Jk 1,5 (BW)

Bóg obiecał pokój tym, którzy dochowują Mu wierności. Biblia mówi: „Temu, którego umysł jest 
stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał.” Iz 26,3 (BW)

Bóg obiecał nam ochronę przed pokusami. Biblia mówi: „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, 
które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad 
siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” 1Kor 1,13 (BW)

Bóg obiecał nam zdrowie i uleczenie ran. Biblia mówi: „Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran 
ciebie uleczę...” Jr 3,17 (BT)

Według Bożych obietnic mamy zapewnioną ochronę przed nieszczęściami i wszelkim złem. Biblia 
mówi: „Żadne nieszczęście na ciebie nie spadnie, nic nie zagraża twemu namiotowi.” Ps 91,1 
(BWP)

Jezus obiecał, że umarli powstaną do nowego życia. Biblia mówi: „Nie dziwcie się temu, gdyż 
nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co dobrze czynili, by 
powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.” J 5,28-29 (BW)

Chrystus obiecał, że przyjdzie znowu i weźmie nas do Siebie. Biblia mówi: „W domu Ojca mego 
wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. 
A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znow u i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja 
jestem, i wy byli.” J 14,2-3 (BW)

Bóg obiecał, że zniszczy śmierć, ból i cierpienia. Biblia mówi: „I otrze wszelką łzę z oczu ich, i 
śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze 
rzeczy przeminęły.” Ap 21,4 (BW)


