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WYJĄTKOWE OBIETNICE BOGA 

„W  tym  liście  skupimy się  na  wyjątkowych  obietnicach  Boga!  –  Naprawdę  są  one  cudowne!  –  Na  końcu  wieku  Pan obiecał 
odpoczynek i pokrzepienie dla Jego dzieci! ... Duch Święty jest wspaniałym Pocieszycielem i to spełni! – Przygotowuje on serca na to  
błogosławieństwo!  –  Lecz  najpierw,  człowiek  musi  mieć  wiarę  pozbywającą  się  lęku!”  -  „Głosiłem  wiadomość  zatytułowaną 
„Zmartwienie”, to będzie bardzo pomocne dla wielu na mojej liście; częściowo o tym tutaj wspomnimy!”

„Zmartwienie to złowrogi towarzysz człowieka już od 6000 lat, to jak cień na ludzkości – staro-wieczny niszczyciel! – Uporczywy  
niepokój nad wieloma rzeczami, które nie są rzeczywistością! – Było to od zawsze i jest jednym z najbardziej poważnych problemów 
dotykających mężczyzn i kobiety w dzisiejszych czasach! ... Żyjemy w wieku, który powoduje ich więcej niż kiedykolwiek; jest jak  
epidemia  rozciągająca  się  nad  narodami  ...  w  połączeniu  ze  strachem  może  prowadzić  do  wielu  zaburzeń!  –  To  dlatego  Jezus 
powiedział, bracia bądźcie cierpliwi w oczekiwaniu na przyjście Pana!” (Jk. 5:7)

„Lekarze  mówią,  że  około  połowa  ze  wszystkich  chorób  jest  spowodowana  zaburzeniami  nerwowymi  –  zawdzięcza  to  swój 
początek poważnemu zmartwieniu! – Dlatego też Jezus szedł i czynił dobro, lecząc wszystkich uciskanych i uwalniając tych, którzy 
mieli te problemy! – Wzięli oni nowe życie w radości!” – „Pan wiedział, że ludzie będą martwić się o ich codzienne zapotrzebowania 
w żywność, ubranie itd.! – I dał On piękny klucz!” – Mat. 6:34, „Nie troszczcie się jutrem: ponieważ jutrzejszy dzień sam o siebie 
martwić się będzie ... Dosyć ma dzień swojej biedy!” – „Dowiadujemy się, żeby nawet o tym nie myśleć! ... Bierz każdy dzień, jakim 
jest! – Jezus miał na myśli, by nie martwić się przeszłością, teraźniejszością, czy nawet przyszłością, ponieważ powiedział On, że  
jesteście cenniejsi od ptaków i On będzie się o was troszczyć!” (Wersety 26-33) – „To nie oznacza, że nie możesz niczego planować;  
ponieważ możesz! – Lecz znaczy to, aby się nadmiernie nie martwić i nie przejmować tym! – Teraz powinniśmy być świadomi i  
skupieni na rzeczach Bożych, ponieważ mówi, czuwaj i módl się! – Innymi słowy, nie pozwól troskom tego świata, jego lękom i  
zamartwieniom kontrolować cię!  – Jezus powiedział, ‘Niech się nie trwoży serce wasze; ani się nie lęka, bo pokój Mój wam 
daję’!” (Jan 14:1) – „Gdy każdego dnia masz w myślach i w wierze Jezusa, On będzie cię prowadził!”

Fil.  4:6,  „pokazuje,  by się  nie trwożyć i  o nic  nie martwić,  lecz przyjść  do Niego z dziękczynieniem i  wychwalaniem! – Przez  
wychwalanie Go, znika niepokój! – Tym, którzy są nieszczęśliwi i zmartwieni, Jezus da radość i będzie ona pełna!” (Jan 15:11) – 
„Tym, którzy często są utrudzeni  i  znużeni,  da  On pokrzepiający spokój!  (Mat.  11:28)  –  Tym,  którzy czują się bardzo  
samotni, da On przyjaźń!” (Iz. 41:10) – „Czasami ludzie martwią się grzechami, które zostały popełnione lata temu i zastanawiają 
się, czy rzeczywiście zostały wybaczone? – Tak, jeżeli ludzie żałują, to Jezus jest bardzo skłonny wybaczyć! – Bez względu jak wielki  
jest grzech, On wybacza, a Biblia mówi, że już o nim nie wspomina; a więc nie musisz martwić się grzechami z przeszłości!”  –  
Przeczytaj Heb. 10:17!

„Jednym z najlepszych sposobów na pozbycie się napięcia, zmartwienia i lęku jest bycie z Bogiem każdego dnia, w wychwalaniu i  
dziękczynieniu! ...  To będą twoje ciche chwile z Jezusem! – Jeżeli  człowiek robi  to często,  zamieszkuje on w sekretnym miejscu 
Najwyższego, przebywa w cieniu Wszechmogącego!” (Ps. 91:1)

„Czasami gdy jesteś podawany próbie, czy testowany i kiedy wydaje się, że wszystko jest przeciwko tobie; tylko pamiętaj, że Jezus 
rozwiąże dla twojej korzyści, gdy Mu ufasz, pozbędzie cię, wszelkich trudności i uczyni na dobre!” – „Ponieważ mówi w Rzym. 8:28,  
‘Wiemy, że wszystkie rzeczy współdziałają dla dobra, tych, którzy miłują Boga i są powołani zgodnie według Jego zamiaru’!”  
– „W innym miejscu Pisma mówią, ‘Raduj się w Panu, a da On pragnienia twojego serca’! – Jedna rzecz, silne namaszczenie w naszej  
literaturze i płytach CD, kasetach i płytach DVD da ci zaufanie i pozbędzie cię niepokoju i zmartwień! – Jeżeli będzie to naprawdę 
systematycznie studiowane, przyniesie ci to cudowne błogosławieństwo! – Co za wspaniałe namaszczenie; czuję wielką siłę podczas 
pisania tego listu do ciebie!” – „Jezus powiedział, ‘Nie bój się, tylko wierz’! ... Prawdziwie Pan daje nam cudowne orzeźwienie, w 
czasie wielkiego odnowienia!” (Dz. 3:20)

„Zaprawdę,  powiedział  Pan,  -  w  Pismach,  obiecałem,  że  cię  pobłogosławię  –  poprowadzę,  podtrzymam,  nauczę  i  
oswobodzę,  zadowolę cię, pomogę i wzmocnię!” – „Nie zapomnę o tobie,  pocieszę cię, przebaczę i  odnowię! – Będę cię 
pouczał, podtrzymywał! – Będę twoim Bogiem i będę cię kochał (Mój duch w tobie)! – Ja objawie się! – Ponownie przyjdę 
dla ciebie! – Dam ci koronę życia!” – „W jednym lub w innych miejscach wszystkie te obietnice są w Biblii; są dla każdego z was,  
którzy ufają i wierzą w nie!” – „Bądź wierny  i stały odnośnie tych obietnic, a twoje życie zmieni się, gdy Pan Jezus będzie trwał przy  
tobie!” – „Wierząc, będziesz radować się niewypowiedzialnym szczęściem i pełnią chwały! – Więc widzimy, że w całym zamieszaniu, 
dylematach, niepokoju, który jest na świecie, jesteśmy pocieszani przez Słowa Jezusa i obietnice, mamy odpoczynek i pokój!”

W Jego Szczodrej Miłości,
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