
Podstawowe 
Zasady Biblijne 

Boże obietnice dane 
Abrahamowi 

Abram, którego imię Bóg zmienił na Abraham, jest po Jezusie najważniejszym człowiekiem 
w historii. To jemu Bóg złożył obietnice, które stanowią podstawę zabawienia do życia wieczne-
go dla wszystkich ludzi. Biblijny zapis życia Abrahama pokazuje, że jego postawa wobec Słowa 
Bożego podobała się Bogu. Jest on duchowym ojcem wszystkich, którzy odpowiadają Bogu 
w wierze, jak on to uczynił. 

Jakie obietnice złożył Bóg Abrahamowi? 

Obietnice są szczegółowo opisane w Księdze Rodzaju, w rozdziałach od 12 do 22. Obejmują 
one cztery kluczowe punkty: 

 ziemię – której położenie i rozległość są wyraźnie określone; 
 potomków Abrahama; 
 jednego szczególnego potomka; 
 błogosławieństwo dla całego rodzaju ludzkiego. 

Każdemu przyjrzymy się bardziej szczegółowo. 

Ziemia 

Abraham został wywołany przez Boga z Ur chaldejskiego, by udać się do kraju, który Bóg miał 
mu pokazać (Rdz 12,1-3). Gdy Abraham przybył do kraju Kanaan, Bóg powiedział: Twojemu 
potomstwu oddaję właśnie tę ziemię (ww. 5-7). Ziemia ta jest określona: cały ten kraj, który wi-
dzisz [od Betel], daję tobie i twemu potomstwu na zawsze (13,15). Dalej jest określona jako ten 
kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat (15,18). Księga Rodzaju 15,19-21 wyli-
cza narody, które zamieszkiwały cały kraj Kanaan (17,8). 

Potomkowie Abrahama 

Abraham miał dwoje dzieci, dwóch synów. Izmael jest przodkiem narodów arabskich, a Izaak 
jest przodkiem narodu żydowskiego. Bóg obiecał błogosławieństwo obu tym synom, lecz posta-
nowił, że Jego przymierze z Abrahamem będzie dziedziczone przez Izaaka i jego potomków 
(17,20-21). W rzeczy samej, gdy Bóg zmienił imię Abrama na Abraham, opisał go jako ojca wielu 
narodów i obiecał jemu i jego potomkom przez Izaaka wieczne posiadanie kraju Kanaan (17,4-
8).  

 Żydzi w czasach Jezusa cenili sobie swoje pochodzenie od Abrahama: Jesteśmy potomstwem 
Abrahama (J 8,33) – twierdzili. Jezus wskazuje jednak, że prawdziwe pochodzenie od Abrahama 
zależy od charakteru: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama (w. 39). 
Paweł stwierdza w Liście do Rzymian 4,13-17: 

Albowiem nie od wypełnienia prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego 
potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. […] I stąd to dzie-
dzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona 
dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które 
ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich – jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem 
wielu narodów… 

Szczególny potomek Abrahama 

Gdy Abraham został wezwany, by złożyć w ofierze Izaaka, był temu posłuszny. Anioł Boży po-
wstrzymał rzeczywiste złożenie ofiary i ogłosił Boży werdykt co do działania Abrahama: 

Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego 
jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka 



piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszyst-
kie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlate-
go że usłuchałeś mego rozkazu.  (Rdz 22,16-18)  

Ta ostateczna obietnica złożona Abrahamowi potwierdza, że Abraham będzie ojcem wielu naro-
dów. Sugeruje ona dwa rodzaje potomków. Naturalnymi potomkami są ci jak ziarnka piasku na 
wybrzeżu morza, a duchowymi potomkami są ci jak gwiazdy na niebie. Duchowymi potomkami 
są ci, którzy okazują wiarę Abrahama i otrzymują obiecane im przeznaczenie (Gal 3,7; por. też 
Dn 12,2-3).  

 Obietnica odnosi się także do potomka, który zdobędzie warownie swych nieprzyjaciół, czyli 
pokona ich. Nowy Testament identyfikuje tę osobę jako Jezusa, syna Dawida, syna Abrahama 
(Mt 1,1). Paweł naucza: Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego; nie mówi: I na-
sieniom jego, jako o wielu, ale jako o jednem: I nasieniu twemu, które jest Chrystus (Gal 3,16 BG). 

Błogosławieństwo dla całego rodzaju ludzkiego 

Abraham otrzymał też obietnicę, że błogosławione będą w nasieniu twojem wszystkie narody zie-
mi (Rdz 22,18 BG). Nasieniem (potomkiem), które to umożliwia jest Jezus. Podstawowy sposób, 
w jaki Jezus przynosi błogosławieństwo polega na przebaczeniu grzechów. Apostoł Piotr, prze-
mawiając do Żydów, powiedział:  

Wy jesteście synami prorockimi i przymierza, które postanowił Bóg z ojcami naszymi, mówiąc 
do Abrahama: A w nasieniu twojem błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wamci na-
przód Bóg wzbudziwszy Syna swego Jezusa, posłał go, aby wam błogosławił; żeby się każdy 
z was odwrócił od złości swoich.  (Dz 3,25-26 BG) 

W następnej kolejności zbawienie zostało zaoferowane poganom (nie-Żydom) przez wiarę 
w Jezusa. Daje to im dostęp do obietnic złożonych Abrahamowi:  

Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił – stawszy się za nas przekleństwem, bo napi-
sane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie – aby błogosławieństwo Abrahama 
stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Du-
cha.  (Gal 3,13-14) 

Obietnica Ducha polega na tym, że przez wiarę i chrzest w Jezusa Chrystusa otrzymujemy udział 
w Bożych obietnicach danych Abrahamowi:  

Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszy-
scy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda 
ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, 
wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to 
jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami.  (ww. 26-29) 

Sposobność dla nas 

Abraham jest opisany jako dziedzic świata (Rz 4,13) i przyjaciel Boga (Jk 2,23). Złożone mu Bo-
że obietnice wymagają, żeby został wskrzeszony przy powrocie Jezusa i odziedziczył Ziemię 
Obiecaną. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa, posłuchali ewangelii i okazali wiarę taką, jak Abraham, 
będą również dziedziczyć razem z nim; jak powiedział Jezus:  

Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, 
Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.  (Mt 8,11) 
 

BG: Biblia Gdańska; pozostałe cytaty: Biblia Tysiąclecia, wyd. IV 

 

Ulotka ta została przygotowana przez redakcję miesięczni-
ka Testimony w celu zachęcenia do studiowania biblijnych 
zasad, zarówno samodzielnie jak i w eklezji. Więcej ulotek 

z tej serii można znaleźć na stronie polskich chrystadelfian: 

www.prawdybiblijne.com 

 

http://www.prawdybiblijne.com/

