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Ubodzy będą jedli i nasycą się, chwalić będą Pana 
ci, którzy Go szukają.  «Niech serca ich żyją na 
wieki»  Psalm 22:27 (BT)

Bóg obiecuje ubogim, którzy go szukają, że zaspokoi ich potrzeby 
żywieniowe. Zapewnia o tym, że będą mieli powody do wdzięczności 
i chwalenia Boga. 

Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka,  to jednak 
Pan mnie przygarnie.  Psalm 27:10 (BT)

Bóg obiecuje przygarnąć i zaopiekować się każdym, kto jest w trudnej 
sytuacji spowodowanej odwróceniem się najbliższych od niego.  

Możni zubożeli i zaznali głodu;  a szukającym Pana 
żadnego dobra  nie zabraknie.  Psalm 34:11 (BT)

Bóg obiecuje, że nawet w czasie kryzysu, kiedywiele osób będzie 
traciło majątki, On będziezaspokajał potrzeby tych, którzy go szukają.

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego  
sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam  
dodane.  Mateusza 6:33 (NP) 

Jest to wezwanie skierowane do każdego, by szukał Bożego Królestwa. 
Jeżeli zacznie poszukiwać, może być pewien, że jego podstawowe 
potrzeby typu żywność, ubranie i schronienie zostaną zaspokojone.

Szukałem Pana, a On mnie wysłuchałi uwolnił od 
wszelkiej trwogi.  Psalm 34:5 (BT)

Człowiek szukający Pana ma prawo prosić Boga o to, co leży na sercu, 
jak również prosić o usunięcie przyczyn lęku. Jeżeli szukasz Boga ale 
boisz się że zarazisz się jakąś poważną chorobą (np. koronawirusem) 
możesz prosić Boga o ochronę lub zdolność do znoszenia jej bez lęku 
o najgorsze.

On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi  
i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych  
i niesprawiedliwych.  Mateusza 5:45b (NP) 

Bóg jest dobry dla każdego człowieka. Stworzył dla niego świat 
i zaspokaja podstawowe potrzeby.   1

Słowa Pełne Nadziei 
Boże obietnice z wyjaśnieniem co oznaczają i kogo dotyczą
W Piśmie Świętym jest wiele obietnic. Niektóre dotyczą teraźniejszości, inne przyszłości. Jedne dotyczą  spraw 
materialnych, inne duchowych. Są takie, które skierowano do konkretnych ludzi, inne są skierowane do wszystkich.  
Niektóre obietnice są bezwarunkowe, ale są też takie, których wypełnienie wiąże się z pewnymi warunkami. 
Bóg dotrzymuje swoich obietnic ponieważ jest wierny i wiarygodny. Potwierdził to Jezus Chrystus wypełniając 
wszystkie proroctwa dotyczące jego życia i śmierci. 
«Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż Ten, który złożył obietnicę, jest wierny». Hebrajczyków 10:23 
(NP)

Bóg bowiem tak bardzo ukochał Świat,  że dał swego 
Jedynego Syna, aby każdy,  kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie  wieczne.  Jana 3:16 (NP)

Bóg zapewnia nas o swojej miłości do wszystkich ludzi.   Jednocześnie 
wzywa do tego, by uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako  Zbawiciela 
i Pana, po to aby cieszyć się darem życia wiecznego.
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Obietnice dla każdego człowieka, zarówno  
wierzącego jak i niewierzącego

Obietnice dla tych, którzy szukają Boga 
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I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do 
waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, 
a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę 
tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych 
nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich 
postępowali. Ezechiela 36:26-27 (BT)

Pierwotnie była to obietnica tylko dla narodu izraelskiego, z którym 
Bóg chciał zawrzeć nowe przymierze. Jezus rozszerza je na każdy 
naród i każdego człowieka. Nowe, bezwarunkowe przymierze łaski, 
może być zawarte z każdym, kto chce Mu zaufać. Przedmiotem 
obietnicy jest zamiana serca kamiennego na serce pragnące tego co 
dobre, zdolnego do prawdziwej bezwarunkowej miłości.

Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, 
i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go 
z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca 
z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie 
ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem 
stwierdza: Ten, kto w Niego wierzy, nie będzie 
zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między 
Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego 
Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. 
Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia 
Pana. Rzymian 10:9-13 (NP) 

Obietnica skierowana jest do ludzi niewierzących lub tych, który 
wierzą w istnienie Boga, ale Jezus jeszcze nie został przez nich uznany 
za Zbawiciela i nie jest jeszcze najważniejszą osobą w ich życiu. 
Bóg zaprasza Cię do uznania Go za swojego Zbawiciela i Pana, do 
uwierzenia w Jego zmartwychwstanie. Wiara w zmartwychwstałego 
Jezusa i wyznanie tego, skutkuje zbawieniem i życiem wiecznym. 
Można to zrobić w następujący sposób: 
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Obietnice dla tych którzy chcą zostać zbawieni 

Akt uznania Jezusa za Zbawiciela i Pana
Panie Jezu, jestem grzesznym człowiekiem, zasługuję na potępienie i zasługuję na piekło. Proszę Cię 
o ułaskawienie z moich win. Wierzę, że to dla mnie teraz czynisz, bo wierzę w Ciebie jako mego Zbawcę. 
Wierzę, że zapłaciłeś karę za moje grzechy i z powodu mojej wiary czynisz mnie człowiekiem sprawiedliwym 
w Twoich oczach. 
Przyjmuję, Panie, Twoje usprawiedliwienie.
Uznaję, że sam nie jestem w stanie wypełnić Twoich standardów, dlatego potrzebuję przywdziać na siebie 
otrzymaną od Ciebie świętość i sprawiedliwość. Najwyższy mój władco, zamieszkaj w moim życiu, chcę by 
moje wnętrze było Twoim mieszkaniem.
Proszę, kieruj moim życiem, przemieniaj mnie i posługuj się mną. Chcę Ci służyć, Panie.
Chcę żyć życiem, które Tobie się podoba. Taka jest moja decyzja.  

Amen

Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On 
jest wierny i sprawiedliwy — przebaczy nam 
grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 
1 Jana 1:9  (NP)

Człowiek, choć zbawiony, tu na ziemi, nadal grzeszy. A chociaż 
grzech nie pozbawia go życia wiecznego, to aby móc wrócić do życia 
w przyjaźni z Bogiem, trzeba się do niego przyznać. Bóg obiecał nam 
odpuszczenie grzechów, jeżeli tylko staniemy przed Nim i wyznamy 
swoje grzechy. Ważne jest uznanie danego czynu za grzech, 
przeproszenie Boga oraz poproszenie o wybaczenie. Uzmysłowienie 
sobie, że Jezus zmarł również i za ten grzech oraz szczera chęć 
porzucenia czynów tego rodzaju.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach 
nie potrzeba Prawa. Galacjan 5:22-23 (NP)

Jest to obietnica dla każdego, kto posiada Ducha Świętego. Rezultatem 
naszego posłuszeństwa Duchowi są wspaniałe cechy charakteru, 
które pojawią się stopniowo w życiu człowieka, podążającego za Jego 
wskazówkami.

Obietnice dla tych, którzy zostali zbawieni 
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Jeśli komuś z was brak mądrości, niech 
prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich 
szczodrze i bez wypominania — i mądrość 
będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, 
porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, 
przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez 

wiatr. Jakuba 1:5-6 (NP)
Ludzie wiary mogą być pewni, że otrzymają mądrość, o którą proszą 
Boga. Nie o wszystko możemy prosić i mieć pewność, że to otrzymamy. 
Mądrość jest jedną z tych rzeczy, co do których nie musimy mieć 
wątpliwości.

Wtedy Jezus skierował do niej słowa: Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, choćby nawet umarł - żyć będzie. 
A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze 
na wieki. Czy wierzysz w to? Jana 11:25-26 (NP)

Bóg obiecuje wierzącym w Niego życie wieczne. Rozpoczyna się 
ono już tu, na Ziemi i trwa po naszej śmierci w niebie. tu na Ziemi 
a kontynuuje po naszej śmierci w niebie.
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Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, 
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 
Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego 
podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 1 Jana 
3:29 (BT)

Ta obietnica dotyczy każdego, kto stał się człowiekiem wiary. 
Gwarantuje nam ona, że zostaniemy przekształceni (prawdopodobnie 
w momencie naszej śmierci), tak by z naszej istoty zostało tylko to, co 
odzwierciedla cechy charakteru Boga. Skutkiem takiego oczyszczenia 
będzie możliwość patrzenia na Boga twarzą w twarz, czego nie może 
dostąpić żaden grzeszny człowiek.

Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte 
wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się 
Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy 
wraz z Nim pojawicie się w chwale. Kolosan 3:3-4 
(NP)

Bóg umożliwia każdemu chrześcijaninowi wejście wraz z Chrystusem 
do Chwały, która jest elementem życia wiecznego i przebywaniu 
w niej wraz z naszym Zbawicielem.

Jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest 
potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy 
to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał 
w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki 
nim darowane nam zostały drogocenne, 
największe obietnice, abyście przez nie stali się 
uczestnikami Boskiej natury, jako ci, którzy 
nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie 
doprowadzają żądze. 2 Piotra 1:3-4 (NP)

Każdy chrześcijanin otrzymuje od Boga wszystko, co potrzebne mu 
jest do doczesnego życia oraz do życia w sposób przynoszący Bogu 
chwałę. Boże obietnice sprawiają, że już w naszym życiu, tu na ziemi, 
coraz bardziej stajemy się podobni do Boga, a nasze postępowanie 
odzwierciedla jego Naturę.

Bo tych, których wcześniej przygarnął, 
przeznaczył do współudziału w naturze swego 
Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu 
braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, 
tych również powołał, a których powołał, tych 
też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, 
tych też obdarzył chwałą.  Rzymian 8:29-30 (NP)

Każdemu, kto przez wiarę w Ewangelię włączył się w proces 
zbawienia, Bóg daje gwarancję, że kierując okolicznościami naszego 
życia, upodobni nas do Swojego Syna. Każdy człowiek wierzący ma 
obiecane usprawiedliwienie i wejście do chwały.

Boże obietnice dotyczące przemiany człowieka
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Dotychczas nie spotkała was próba 
przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. 
On nie dopuści, aby was doświadczano ponad 
wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, 
abyście mogli ją znieść. 1 Koryntian 10:13 (NP)

Człowiek zbawiony podlega pokusom i cały czas jest atakowany siłami 
Złego. Bóg obiecał chronić Cię, byś nie musiał grzeszyć. Dzięki Jego 
pomocy z każdej sytuacji znajdzie się wyjście.
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Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi 
nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, 
nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, 
ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co 
widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, 
jest wieczne. 2 List do Koryntian 4:17-18 (BW)

Człowiek, który znosił prześladowania i trudności z powodu Chrystusa, 
według tej obietnicy będzie w szczególny sposób wyróżniony - będzie 
otoczony obfitością chwały.

Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty 
białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, 
i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed 
jego aniołami. Objawienie Jana 3:5 (BW)

Biała szata to nagroda szczególna, dla tych którzy wyznają wiarę 
w trudnych okolicznościach. Te okoliczności mogą być różnetrwanie 
w wierności Bogu w martwym kościele, przeżycie wielkiego ucisku, 
bycie męczennikiem. Dodatkowym uhonorowaniem będzie pochwała 
jaką Jezus wygłosi wobec Ojca i aniołów.
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Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, 
bo Ja  jestem twoim Bogiem. Umacniam cię, 
a także wspomagam, podtrzymuję cię moją 
prawicą sprawiedliwą. Księga Izajasza 41:10 BT

Choć jest to obietnica skierowana do ludzi Izraela, z dużą dozą 
pewności, można przyjąć, że dotyczy całego ludu Bożego, czyli 
każdego człowieka wierzącego, niezależnie z jakiego narodu pochodzi. 
Jest to gwarancja uzyskania pomocy od Boga w formie dodatkowej 
siły w momentach trudnych lub budzących silny lęk.

Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się 
diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, 
a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, 
i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. 
List Jakuba 4:7-8 BW

Tę obietnicę Bóg skierował do każdego wierzącego. Jej spełnienie 
wiąże się jednak z pewnymi warunkami. Jeżeli człowiek wierzący 
przeciwstawi się diabłu, ten od niego ucieknie. A kiedy zbliży się do 
Boga, On odpowie tym samym.

Boże obietnice dotyczące naszego życia na ziemi.
On będzie zawsze z nami!
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Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, 
aby swoje powołanie i wybranie umocnić; 
czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. 
W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte 
wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego 
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 2 List Piotra 1,10-11 
(BW)

Szeroko otwarte wejście do Królestwa to obietnica związana 
z uhonorowaniem wiernego sługi w momencie jego wejścia do nieba. 
To nagroda za święte życie.
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Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez 
próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma 
wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go 
kochają. Jakuba 1:12 (NP) 

Wieńcem życia zostaną uhonorowani Ci, którzy z właściwą postawą 
przeszli przez rozmaite życiowe trudności.20

Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę 
— zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec 
sprawiedliwości, który w tym Dniu da mi Pan, 
sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go 
wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują 
Jego przyjścia. 2 Tymoteusza 4:7-8 (NP) 

Wieniec sprawiedliwości nawiązuje do greckiego sposobu 
honorowania sportowców, wojowników i ludzi zasłużonych. 
Dzisiejszym odpowiednikiem byłby medal olimpijski lub medal za 
szczególne zasługi. Obietnica ta dotyczy uhonorowania wiernych sług 
Boga. Nie tylko
herosów wiary, takich jak apostoł Paweł, ale każdego, kto oczekuje 
powtórnego przyjścia Jezusa, które dopiero ma nastąpić. Ten fakt już 
teraz motywuje świadomych chrześcijan do gorliwej służby.

Obietnice specjalnej nagrody w wieczności
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Bo przecież oczekujemy — zgodnie z obietnicą 
— nowego nieba i nowej ziemi, w których na 
stałe zamieszka sprawiedliwość. 2 Piotra 3:13 (NP)

W tej obietnicy Bóg pokazuje każdemu wierzącemu, że człowiek, który 
żył w przyjaźni z Bogiem, pewnego dnia zamieszka w nowym niebie, 
na nowej ziemi. W miejscu, w którym będzie panowała absolutna 
sprawiedliwość. Życie w wieczności nie będzie statyczne, będzie miało 
swoją niesamowitą historię.

W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. 
Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo 
przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy 
pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu 
i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem. Jana 14:2-3 (NP)

Jest to obietnica dla chrześcijan gwarantująca im mieszkanie w niebie 
i możliwość życia w bliskim kontakcie z Jezusem Chrystusem.

Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już 
śmierci ani bólu, krzyku ani znoju; ponieważ 
pierwsze rzeczy — przeminęły. Objawienie 21:4 (NP)

Ta obietnica, skierowana do każdego chrześcijanina, pokazuje czym 
charakteryzować się będzie życie w wieczności.

Boże obietnice dotyczące jakości życia w wieczności
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Korzystanie z Bożych obietnic wymaga sprawdzenia, czy dana obietnica jest do nas skierowana i modlenia się z wiarą, aby została przez Boga spełniona 
w naszym życiu.

* cytujemy wersety z zaznaczeniem tłumaczenia Nowe Przymierze (NP), Biblia Warszawska (BW) i Biblia Tysiąclecia (BT)

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata. Mateusza 28:20b BW

Jezus będzie towarzyszył ludziom wierzącym, szczególnie w trakcie 
wypełniania wielkiego nakazu misyjnego.27

Nie bądźcie przywiązani do pieniędzy. 
Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg 
przecież obiecał: Nie porzucę cię ani cię nie 

opuszczę. Hebrajczyków 13:5 (NP)
Kolejna Boża obietnica dotycząca zaspokojenia naszych potrzeb. Bóg 
będzie z nami i będzie pomagał nam w trudnych chwilach.

26


