
Boże obietnice na każdy dzień: 

„(...)Obietnice Boże są pewne ,, Ziemia i niebo przeminą, ale słowa moje nie przeminą."(Mt 
24,35) ,,Żadne słowo, które ja wypowiadam, już się nie odwlecze; słowo, które ja 
wypowiadam, spełni się."(Ez 12,28) Te obietnice są w twoich ustach. Odważ się je 
wypowiedzieć. Odważ się je wyznać! 
Wierzę, że wielokrotnie mówiłeś ,,wierzę Bogu". Ale musisz zrobić coś więcej, aniżeli 
uwierzyć w swoim sercu. Biblia mówi WYZNAJ SWYMI USTAMI! 
Wyznanie wiary swymi ustami jest ku zbawieniu. Cudotwórcza moc jest w Twych 
ustach. (...) To jest obietnica Boga, który nie kłamie. On dał Tobie wiele obietnic. 
Cudotwórcza moc jest w Twoich ustach. Odważ się wyznawać głośno te obietnice. Mów je 
do siebie samego! Powiedz je szatanowi! Powiedz je chorobie, która Cię dręczy! Powiedz 
je górze kłopotów stojącej przed Tobą! Wyznaj je w obliczu wszystkich przeciwności. 
Wypowiedz je podczas gdy jeszcze odczuwasz ból! A nawet wtedy, gdy choroba paraliżuje 
Twe myśli. 
Bóg uśmiecha się patrząc na Ciebie. On się cieszy, jeśli Ty obudzisz Jego pamięć".(Iz 
43,26) Pan z pewnością spełni w Twym życiu swoje obietnice, jeśli my zaczniemy je 
wymawiać i wyznawać.”  

Frag. z broszury „Moc Twego wyznania” aut. Johna Osteena 
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To niemożliwe! Wszystko jest możliwe Łuk 18:27

Jestem zbyt zmęczony/a Dam Ci wytchnienie Mat 11:28-30

Nikt mnie nie kocha Kocham Cię Jan 3:16-34

Nie mogę iść dalej Moja łaska jest wystarczająca

2 Kor 12:9, Ps 

91:15

Nie rozumiem Prowadzę Twoje kroki Przyp Sal 3:5-6

Nie potrafię tego zrobić Potrafisz wszystko Flp 4:13

Nie jestem w stanie Dasz radę 2 Kor 9:8

To nie jest tego warte To będzie tego warte Rzym 8:26

Nie potrafię sobie 

przebaczyć Ja Ci przebaczam

1 Jan 1:9, Rzym 

8:1

Boję się Nie dałem Ci ducha strachu 2 Tym 1:7

Jestem zmartwiony/a Złóż wszystkie troski na MNIE 1 Piotr 5:7

Brakuje mi mądrości Dam Ci mądrość 1 Kor 1:30

Czuję się osamotniony/a

Nigdy Cię nie zostawię ani nie 

opuszczę Hebr 13:5

Nie radzę sobie Zaspokoję wszystkie Twoje potrzeby Flp 4:19



Stare a Nowe Przymierze 

Żyjemy w Nowym Przymierzu dzięki przelanej krwi Chrystusa na krzyżu i mamy 
lepsze przymierze niż Abraham. 

STARE PRZYMIERZE NOWE PRZYMIERZE

1. Zostało ustanowione przez krew byków i 
kozłów (II Mojż 24:8; Hebr 9:19-20). 

2. Zapewniało przykrycie grzechów raz w 
roku w Dniu Pojednania (3 Mojż 
16:12-19). 

3. Arcykapłan wchodził na krótki czas do 
Miejsca Najświętszego (3Mojż 16:30, 34; 
Hebr 9:7, 25). 

4. Arcykapłan wchodził do Miejsca 
Najświętszego nieśmiało, drżąc o własne 
życie (3 Mojż 16:2). 

5. Żaden Izraelita, kapłan ani 
starotestamentowy wierzący nie miał 
pozwolenia na wejście do Miejsca 
Najświętszego (Hebr 9:6-7). 

6. Nie mogło usunąć grzechów, jedynie 
oczyszczało zewnętrzny brud (Hebr 9:13; 
Hebr 10:4). 

7. Zasłona oddzielała człowieka od Bożej 
obecności (Hebr 9:3-5). 

8. Bóg ustanowił Stare Przymierze po to, aby 
je zastąpić, dając obietnice tym, którzy pod 
nim żyli, że nadejdzie Nowe Przymierze 
(Hebr 8:8-13). 

9. Prawo Starego Przymierza wskazuje na 
doskonałą osobę Chrystusa, jednak nie 
zapewnia dostępu do Boga (Hebr 10:1). 

10. Nigdy nie uczyniło nikogo doskonałym 
(Gal 3:11; Hebr 10:1-2). 

11. Arcykapłani umierali i byli zastępowani 
innymi (Hebr 7:23-25). 

12. Po śmierci starotestamentowy wierzący 
udawali się na łono Abraham w Szeolu/
Hadesie (Łuk 16:22).

1. Zostało ustanowione przez lepszą krew 
Jezusa Chrystusa (Łuk 22:20). 

2. Przyniosło wieczne odkupienie (Hebr 9:12). 
3. Chrystus wszedł do Miejsca Najświętszego 

w niebie i usługuje tam jako Arcykapłan 
(Hebr 6:20; 7:24-25; 8:2; 10:12). 

4. Jezus obezwładnił diabła, który miał moc 
nad śmiercią i uwolnił tych, którzy całe 
życie żyli w strachu przed śmiercią (Hebr 
2:14-15). 

5. Wszyscy wierzący powinni odważnie 
wchodzić do Miejsca Najświętszego 
poprzez krew Jezusa Chrystusa oraz nowe 
życie, które ustanowił w Swoim ciele (Hebr 
10:19-23). 

6. Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu i 
odnawia sumienie wierzącego (Hebr 9:14; 1 
Jan 1:7, 9). 

7. Zasłona została rozdarta na pół w 
ponadnaturalny sposób, ukazując Miejsce 
Najświętsze (Mat 27:51; Hebr 6:19-20; 
Hebr 9:8). 

8. Bóg przyjął ofiarę Chrystusa i ustanowił 
Wieczne Przymierze, w którym obietnica 
dana Abrahamowi została wypełniona (Hebr 
13:20; Gal 3:29). 

9. Chrystus jest końcem prawa, Tym, który 
usprawiedliwia każdego, który wierzy w 
Niego (Rzym 10:4). 

10. Wielki Pasterz przez krew Wiecznego 
Przymierza czyni nas doskonałymi w 
każdym dobrym dziele, będącym Jego wolą 
(Hebr 13:21). 

11. Jezus, nasz Arcykapłan żyje mocą 
wiecznego, niezniszczalnego, 
niewyczerpalnego, zmartwychwstałego 
życia (Hebr 7:16). 

12. Po śmierci, wierzący człowiek wchodzi w 
Bożą obecność w niebie z Chrystusem  
(2 Kor 5:8; Flp1:21-23).


