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CUDOWNE OBIETNICE I MĄDROŚĆ

„Oto niektóre dynamiczne i cudowne obietnice i mądrość dotycząca Boskiego umysłu, naszego Zbawcy, Pana Jezusa!” – Iz. 26:3-4, 
„Uczy, jak nasz umysł myśli każdego dnia o Panu, On będzie trzymać nas w idealnym pokoju! Bez względu na to, jak bardzo zmieszany  
jest świat, czy jak wielce zakłopotany jest kryzysem, On obiecał nam pokój i odpoczynek!” – „Nie powinniśmy ufać Panu, tylko wtedy,  
kiedy Go potrzebujemy, lecz zawsze!” „Ufaj  Panu na zawsze: ponieważ Pan  JE-HO-VA jest wieczną siłą!” – Iz.  28:29,  „To również 
pochodzi od Pana Zastępów, który jest wspaniały w doradzaniu oraz doskonały w czynach!” - Iz. 40:8, „Trawa usycha, więdnie kwiat:  
lecz słowo naszego Boga trwa na wieki! – Zobacz, mówi Jezus, Ja cię nie zawiodę, lecz będę cię prowadził ku większej wiedzy i 
wspaniałej mądrości, dotyczącej rzeczy jeszcze niewykonanych, rzeczy które wkrótce będą miały miejsce!” „Słuchaj! – Oto, 
wcześniejsze rzeczy przeminęły, a to, co nowe, Ja zapowiadam: nim się wydarzy, Ja powiem wam o nich!” (Iz. 42:9)

„Jest tu kolejne inne piękne Pismo objawiające, że Jego uszy są zawsze słuchające, by nam pomóc!” –Iz. 40:28, „ Czy nie wiesz o tym?  
Czyś nie słyszał, że odwieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi nie męczy się, ani nie nuży? Jego mądrość jest niezgłębiona”. Iz. 41:13,  
„Ponieważ Ja, Pan, twój Bóg ująłem cię za prawicę, mówiąc ci, nie Lękaj się: pomogę ci!” – „Odwagi, On wyśle ci cudownego ducha  
odnowienia!”  Werset  18,  „Każę  wytrysnąć  strumieniom na wzgórzach  i  źródłom  wód  pośrodku  dolin:  uczynię  pustynię 
zbiornikiem wody, a suchy ląd wodotryskiem!” – Iz. 43:7, „Objawia, że jesteśmy stworzeni dla Jego chwały i jest On zawsze gotowy 
by błogosławić, ratować i leczyć!” Ap. 4:11 – „objawia, ile znaczymy dla Jezusa!”

„Jest  tutaj  więcej  prawdziwej  i  wartościowej  wiedzy!”  –  Iz.  43:10-11 „Pan  mówi,  że  jesteśmy  Jego świadkami,  i  abyś  znał  to  
objawienie”. – Cytat, „Oraz zrozumieć, że Ja jestem nim; Boga utworzonego przede mną nie było, ani po mnie nie będzie! I nawet Ja, Ja  
jestem Panem; a poza mną nie ma Zbawcy!” – „On po prostu mówi,  że On jest Jezusem, który jest,  który był i  który ma przyjść, 
Wszechmogący!”  (Ap.  1:8) – „Kiedy twoje serce i  rozum uwierzą w to,  nastanie  ogromny pokój i  zadowolenie,  a  odpowiedzi  na 
modlitwy nadejdą jeszcze szybciej!” –  Przeczytaj to, Iz. 44:6, „Tak mówi Pan, Król Izraela i jego Odkupiciel, Pan zastępów; Ja  
jestem pierwszy i ostatni; poza mną nie ma Boga!” – „Wiedząc kim jest Jezus, będziesz skory, by uwierzyć w jeszcze większe 
rzeczy!”

Oto kilka pewnych wznowień i ważnych obietnic: Jestem wdzięczny, że Pan cię wybrał,  na jednego z moich pomocników w tej  
posłudze i abyś miał udział w powszechnych cudach i zbawieniu dusz! – „On nigdy cię nie przeoczy; lecz zaufaj Panu na zawsze, 
On da ci ukojenie, pokój, dobrobyt i spokój duszy!” – „I uczyni On drogę ucieczki, od każdego niepokoju, problemu, kłopotu, które  
cię napotykają! Podczas tych niebezpiecznych czasów, On nigdy cię nie opuści, ani nie porzuci, czy osoba jest młoda, czy też stara!  
Biblia zdecydowanie dotyczy tych obietnic!”

Iz. 30:15 objawia, „W ciszy i w ufności będzie wasza siła!” – „Błogosławieni ci, którzy czekają na Niego!” – „Tak powiedział Pan 
odnośnie pracy rąk moich, rozkazuj mi!” Iz. 45:11 – „Zobacz On jest zawsze gotowy, by ci pomóc, jak wspólnie się modlimy!” – Werset 
19, „mówi, On nie przemówił w tajemnicy, bądź w ciemnym miejscu o swoich obietnicach i nie szukamy Go na próżno, On Zawsze nas  
słyszy!” „Bez względu na to, jak zrezygnowani lub załamani jesteśmy, On jest bardzo blisko!” (Jan 14:27) – „On da ci spokój i  
wzmocni cię ! (Mat. 11:28) On zawsze pomoże i podtrzyma cię, gdy ufasz!” – „Dni żniw są tutaj. Kontynuuj pracę w cudownym  
wołaniu i gromadzeniu wybranych snopów, prawdziwa winorośl!”

„Pisma są pełne obietnic dobrobytu dla tych, którzy wspierają Jego pracę!” Ps. 105:37, „On wyprowadził ich także ze srebrem i  
złotem i nie było, ani jednej słabej osoby wśród ich pokoleń!” Werset 41, „wspomina, otworzył On skałę i błogosławieństwa spłynęły!”  
„Słuchaj, powiedział Pan Prz. 11:25, Hojna dusza wiele otrzyma, a ten kto napoił, ten też zostanie napojony!” „Za pomoc, w słaniu  
dobrej nowiny tej wiadomości, jest pełnia życia i radość! Jezus uczyni drogę dla ciebie byś to robił!”  Jan 16:23, „W tym dniu, o 
cokolwiek poprosisz, On ci to da!” Przeczytaj Joz. 1:7, „Będzie się ci powodzić gdziekolwiek pójdziesz!” – Ps. 1:3, „Cokolwiek  
uczynisz, ma powodzenie!” Pwp. 28:12, „A Pan otworzy ci Jego dobre skarby!”  – „Gdy otwierasz swoje dla Niego, On otworzy 
Jego dla ciebie!” Mat. 7:7, „Poproś, a będzie ci dane, szukaj, a znajdziesz!” – „Uwierz Jego prorokom, a będzie ci się powodzić!” (II Krn.  
20:20) „Pan nie zmieni niczego, co powiedział” (Ps. 89:34) – „To godzina, aby Jezus, błogosławił tym, którzy pomagają w żniwie!  
Obiecał  On bogate  zbiory!”  (Jakub 5:7 –  Marek 4:20) –  „Niektórym trzydziestokrotne,  niektórym sześćdziesięciokrotne,  a  innym 
stokrotnie”, (werset 29). Jest wiele Pism pokazujących Boże obietnice, a teraz niektóre Pisma o uzdrawiającej wierze:

Dzieje 4:30, „Bóg wyciąga swoją rękę, by uzdrawiać!” Dzieje 10:38, „Jezus uzdrowił WSZYSTKICH, którzy byli chorzy i uciskani  
przez diabła!” Mat. 9:35, „Jezus uleczył każdą chorobę i dolegliwość wśród ludzi! I ta obietnica jest również dla CIEBIE!” Mat. 4:23,  
„Jezus nauczał i uzdrawiał KAŻDY rodzaj choroby wśród ludzi! On chce cię teraz dotknąć, domagaj się tego!” Ps.103:3, „Kto przebaczył 
ci wszystkie twoje przewinienia; kto wyleczył wszystkie twoje choroby!” – Ps. 107:20, „On posłał swoje Słowo i uzdrowił ich! Moc 
Pana jest teraz obecna na tobie, by uzdrowić cię i abyś prosperował, gdy wierzysz poczynając to od dnia dzisiejszego!” Łukasz 5:17-20 
–  „Jesteśmy  współdziedzicami  tego,  co  Pan  ma  przez  wiarę!”  Ag.  2:8,  „Pan  posiada  to  wszystko,  wliczając  srebro  i  złoto!”  
„Błogosławieństwa, uzdrawianie i dobrobyt należą do ciebie!” Działaj! „Zaprawdę, mówi Pan Jezus, podsumujemy tym Pismem, III 
Jan 1:2, „Umiłowany, życzę ci przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło, abyś był zdrowy, tak jako się dobrze powodzi 
duszy twojej!” – „Więc zgódźmy się razem na Jego błogosławieństwo!”
                                     

W miłości i błogosławieństwie Jezusa,
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