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CYKL NAUCZAŃ TAK! O BOŻYCH OBIETNICACH

 wersetem go!
OD RAZU



U znaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem 
wiernym, zachowującym przymierze i miłość 

do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go 
miłują i strzegą Jego praw.

P an cię zawsze prowadzić będzie, 
nasyci duszę twoją na pustkowiach. 

Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz 
jak zroszony ogród i jak źródło wody, 
co się nie wyczerpie. 

Ps 130,6

Jk 5,16

Ef 2,10

P ragniemy zaś, aby każdy 
z was okazywał tę samą 

gorliwość w doskonaleniu 
nadziei aż do końca, abyście 
nie stali się ospałymi, ale 
naśladowali tych, którzy 
przez wiarę i cierpliwość 
stają się dziedzicami 
obietnic.

Pwt 7,9

Hbr 11,1
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W iara zaś jest poręką 

tych dóbr, których się 
spodziewamy, dowodem tych 
rzeczywistości, których nie 
widzimy.

D usza moja oczekuje Pana 
bardziej niż strażnicy świtu.

W ielką moc posiada 
wytrwała modlitwa 

sprawiedliwego.

Iz 58,11

 wersetem go!

Hbr 11,6

P rzystępujący bowiem do Boga 
musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że 

wynagradza tych, którzy Go szukają.

Rz 8, 25

J eżeli jednak, nie oglądając, 
spodziewamy się czegoś, to 

z wytrwałością tego oczekujemy.

Jk
 1,
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Z a pełną radość poczytujcie 
to sobie, bracia moi, ilekroć 

spadają na was różne doświadczenia. 
Wiedzcie, że to, co wystawia waszą 
wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. 
Wytrwałość zaś winna być dziełem 
doskonałym, abyście byli doskonali, 
nienaganni, w niczym nie wykazując 
braków. 

J esteśmy bowiem Jego 
dziełem, stworzeni 

w Chrystusie Jezusie dla dobrych 
czynów, które Bóg z góry 
przygotował, abyśmy je pełnili.



Rz 5,3-5

 wersetem go!

C hlubimy się także z ucisków, wiedząc, 
że ucisk wyrabia wytrwałość, 

a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, 
wypróbowana cnota zaś – nadzieję. 
A nadzieja zawieść nie może, ponieważ 
miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany.

N ie pozbywajcie się 
więc nadziei waszej, 

która ma wielką zapłatę. 
Potrzebujecie bowiem 
wytrwałości, abyście 
spełniając wolę Bożą, 
dostąpili obietnicy

Hbr 10,35

Flp 4,19

A  Bóg mój według 
swego bogactwa 

zaspokoi wspaniale 
w Chrystusie Jezusie 
każdą waszą potrzebę. 

D awajcie, a będzie wam dane; 
miarę dobrą, natłoczoną, 

utrzęsioną i opływającą wsypią 
w zanadrza wasze. Odmierzą wam 
bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
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Lb 6,24-27

N iech cię Pan błogosławi 
i strzeże. Niech Pan rozpromieni 

oblicze swe nad tobą, niech cię 
obdarzy swą łaską. Niech zwróci 
ku tobie oblicze swoje i niech cię 
obdarzy pokojem. Tak będą wzywać 
imienia mojego nad Izraelitami, a Ja 
im będę błogosławił.

Iz 42,13

J ak bohater posuwa się Pan, i jak 
wojownik pobudza waleczność; 

rzuca hasło, okrzyk wydaje 
wojenny, góruje męstwem nad 
nieprzyjaciółmi.

J 6, 35

J am jest chleb 
życia. Kto do Mnie 

przychodzi, nie będzie 
łaknął; a kto we Mnie 
wierzy, nigdy pragnąć 
nie będzie.

Rz 8,14-17

A lbowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, 
są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha 

niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście 
ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: 
„Abba, Ojcze!”. Sam Duch wspiera swym świadectwem 
naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś 
jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, 
a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim 
cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. 

Syr 2,4-6

P rzyjmij wszystko, co przyjdzie 
na ciebie, a w zmiennych losach 

utrapienia bądź wytrzymały! Bo 
w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi 
miłych Bogu – w piecu utrapienia. 
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, 
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! 
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A  mój sprawiedliwy 
z wiary żyć będzie.



Rz 8,31-32 Mr 16,17-18

Ps 67, 2-3

Ef 1,3-4

 wersetem go!

C óż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg 
z nami, któż przeciwko nam? On, 

który nawet własnego Syna nie oszczędził, 
ale Go za nas wszystkich wydał, jakże 
miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie 
darować? 

T ym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć 
będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, 

nowymi językami mówić będą; węże brać będą 
do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie 
im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci 
odzyskają zdrowie.

N iech Bóg się zmiłuje 
nad nami, niech 

nam błogosławi; niech 
zajaśnieje dla nas Jego 
oblicze! Aby na ziemi 
znano Jego drogę, Jego 
zbawienie – pośród 
wszystkich ludów.

N iech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, On 

napełnił nas wszelkim błogosławieństwem 
duchowym na wyżynach niebieskich – 
w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas 
przed założeniem świata, abyśmy byli święci 
i nieskalani przed Jego obliczem.

1 Kor 1,27-29

Pwt 28,1-2

B óg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić 
mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, 

co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, 
co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne 
stworzenie nie chełpiło wobec Boga.

J eśli więc pilnie 
będziesz słuchał 

głosu Pana, Boga 
swego, wiernie 
wypełniając wszystkie 
Jego polecenia, 
które ja ci dziś daję, 
wywyższy cię Pan, 
Bóg twój, ponad 
wszystkie narody 
ziemi. Spłyną na ciebie 
i spoczną wszystkie te 
błogosławieństwa, jeśli 
będziesz słuchał głosu 
Pana, Boga

Ga 3,9

I  dlatego tylko ci, którzy 
polegają na wierze, 

mają uczestnictwo 
w błogosławieństwie 
wraz z Abrahamem, który 
dał posłuch wierze.

2Kor 9,6-7

T ak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten 
skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, 

ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech 
przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego 
własne serce, nie żałując i nie czując się 
przymuszonym, albowiem radosnego 
dawcę miłuje Bóg.

2Kor 9,10

T en zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba 
dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, 

i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.


