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BOŻE OBIETNICE
„Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są  "tak" w Nim.  Dlatego też  przez Niego  
wypowiada się nasze "Amen" Bogu na chwałę.” /2 Kor 2,14/

Słowo  Boże  daje  nam  pewność,  że  mając  wzrok  utkwiony  w  Chrystusa,  możemy  przetrwać  każdą  trudną  
sytuację, która nadejdzie. Biblijne historie pokazują Bożą wierność wobec swojego ludu, że On nigdy nas nie  
porzuci i zawsze będzie nas przygarniał do swoich ramion. W Chrystusie wypełnia się Boża miłość wobec nas  
i  spełnia  każda  obietnica  wypowiedziana  przez  Boga. Przyjmując  Jezusa  do  swojego  życia  pozwalamy  Mu  
działać w nas i  to właśnie Jego mocą, w Jego Duchu możemy żyć na Bożą chwałę.  Poprzez Słowo, Kościół,  
przyjaciół, rodzinę, wspólnotę, czasami zwykłe sytuacje i spotkania Bóg może realizować swój plan wobec nas.

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Wprowadzenie w temat spotkania 
„Obiecanki  cacanki  (a  głupiemu  radość)”  Mówimy  potocznie,  mając  na  myśli  to,  że  czyjeś 

obietnice nie zostaną spełnione i tylko osoba naiwna może w nie wierzyć. 
Z jakimi „obiecankami” mamy na co dzień do czynienia?  /jakie przykłady możemy podać np. 

w reklamie/ Czy na nas działają? Czy mają wpływ na nasze postępowanie? Czemu służą?

3. Dzielenie się Słowem Bożym 
3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz historia z życia

Z Pisma Świętego:
➢ „Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca,i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego 

przed moim Ojcem i Jego aniołami.  /Ap 3,5/
➢ Tak bowiem Bóg umiłował świat,  że Syna swego Jednorodzonego dał,  aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. /J 3,16/
➢ „Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie 

drżyj!” /Pwt 31,8/
➢ „Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez 

znużenia idą.” /Iz 40, 31/ 
➢ „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet,  

gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” /Iz 49,15/
➢ „Lecz [Pan] mi powiedział:  «Wystarczy ci mojej łaski.  Moc bowiem w słabości się doskonali».” 

/2 Kor 12,9a/
➢ „Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. 

/2 Tm 2,13/

Z życia:
Św. Faustyna i kult Bożego Miłosierdzia - jak dzisiaj wypełniła się Boża obietnica dana Faustynie
/jeżeli  będziemy mieli  czas  na  spotkaniu  możemy  poprosić  uczestników  o  refleksję  na  temat  jak  wygląda  
obecnie kult Bożego Miłosierdzia/
➢ Zbierz  wszystkich  grzeszników  z  całego  świata  i  zanurz  ich  w  przepaści  miłosierdzia  mojego. 

Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę, córko moja. W święto moje – w święto Miłosierdzia –  
będziesz  przebiegać  świat  cały  i  sprowadzać  będziesz  dusze  zemdlone  do  źródła  miłosierdzia 
mojego. Ja je uleczę i wzmocnię” (Dz. 206) 

3.2. Chwila refleksji Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym,  
jak te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania. 

3.3. Dzielenie  Krótkie wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło  
w nich usłyszane Słowo Boże i pozostałe teksty. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego  
z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. 

Prosimy o wybranie jednego fragmentu z cytowanych powyżej z Pisma Świętego i odpowiedź  
na pytanie:    Co przekonuje mnie o Bożej wierności? Jakie obietnice Bóg spełnił w moim życiu?

4. Modlitwa na zakończenie spotkania


