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TO JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ 
Dzięki Jezusowi Chrystusowi jesteśmy sprawiedliwi, lecz był człowiek, który wierzył w to, co powiedział mu Bóg, że jego wiara jest 

mu poczytana za sprawiedliwść. Tym człowiekiem był Abraham – tak, powiedział Pan, „Ja jestem Bogiem żyjących, Bogiem Abrahama, 
Izaaka i Jakuba,” Mat. 22:32. Tak, mówiąc po ludzku, nie żyją oni fizycznie i uważa się ich za umarłych, lecz Pan powiedział, On jest 
Bogiem Żyjących. 

W wieku około 100 lat Abraham usłyszał od Boga, Sara miała około 90 lat i była bezdzietna, Księga Rodzaju 15:1-6. Abraham sądził, że 
Eliezer będzie jego spadkobiercą, lecz Bóg tak nie powiedział, gdyż syn, który narodzi się z Sary, będzie ich dziedzicem. Wyglądało to na 
niemożliwe, gdy spojrzeć na wiek Sary. Pamiętaj, z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe i nie ma nic niemożliwego. Abraham oczekiwał 
jednego syna, lecz Pan powiedział mu, by spoglądał na niebo nocą i patrzył na gwiazdy. To jest liczba dzieci, którą będzie miał, jeżeli będzie 
mógł je zliczyć. Dla człowieka jest to możliwe, by zastanawiać się czy Bóg miał to rzeczywiście na myśli, niech Bóg będzie prawdą, a każdy 
człowiek kłamcą. Kiedy Bóg coś mówi, On jest na serio, Bóg nie jest człowiekiem śmiertelnym. Abraham widział, że jest to sposób Boży 
poprzez wiarę i uwierzył każdemu słowu, Hebr. 11:1- ”wiara jest dowodem rzeczy niewidzialnych.” Abraham uwierzył Bogu i nie 
zdumiewał się nad Bożą obietnicą, Rzymian 4:1-25, przestudiuj ten rozdział w wierze, modlitwie, poszcząc i zobacz co się tobie wydarzy.  

Kiedy Bóg zobaczył, że Abraham nie wątpił, lecz wierzył w słowo Boże, Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. Rozważ siebie w 
sytuacji Abrahama, gdzie zajęło to około 25 lat, by zobaczyć, jak obietnica się OBJAWIA. Biblia mówi, że Abraham, a nie Sara, nie 
zdumiewał się obietnicą Boga. Była to obietnica narodzin Izaaka, obietnica nasienia Dawida, nadchodzącego Jezusa Chrystusa. To się tam 
nie skończyło, lecz stało się jak gwiazdy na niebie, nasiona obiecane Abrahamowi. Tymi nasionami są wierzący w Jezusa Chrystusa, którzy 
poprzez wiarę są dziećmi Abrahama, bez względu na ich płeć, wiek, kolor, narodowość. Tymi nasionami są mieszkańcy nieba wraz z 
obietnicą niekończącego się życia. To jest wiara w Jezusa Chrystusa, która czyni nas dziećmi Abrahama. Dzieje się to poprzez wiarę i dzięki 
wierze. Musisz wierzyć, że obietnica dana Abrahamowi, dotyczy ciebie i jest tylko poprzez wiarę w Boga przez Chrystusa Jezusa. Jeżeli nie 
wierzysz, może nie jesteś jednym z Jego.  

Teraz, słowo Boże zostało powiedziane Abrahamowi przez samego Pana, a Abraham w nie uwierzył, a Ten, który obiecał, był wierny, by 
to wypełnić, Amen. Ten SAM Bóg i Pan pozostawił nam taką samą obietnicę poprzez SŁOWO, tak jak Abrahamowi. Gdy Bóg dał 
Abrahamowi obietnicę nasienia, w Nim nawet poganie będą mieli ufność (Jezus Chrystus) i było mu to poczytane za sprawiedliwość, zatem 
także On dał nam swoją obietnicę poprzez Jego SŁOWO. Obietnica dana nam, ma podobne znaczenie, wpływ i konsekwencje takie jak 
obietnica dana Abrahamowi. Nasza własna obietnica znajduje się w Św. Janie 14:1-3. „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga 
i w mnie wierzcie (ZBAWIENIE).  

W domu mojego Ojca jest wiele domów (NIEBIOSA): gdyby tak nie było, powiedziałbym ci (JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ, 
BRAMĄ I ŻYCIEM. Idę przygotować miejsce dla ciebie (NIEBIOSA). 

I jeżeli pójdę (WNIEBOWSTĄPIENIE) i przygotuję miejsce dla ciebie, przyjdę ponownie (POBRANIE) i przyjmę ciebie do siebie (W 
POWIETRZU, I TESALONICZAN 4:14-18); tam, gdzie ja jestem, możesz być także ty.” Możesz zobaczyć jak wypełniona jest ta obietnica 
dla tych, którzy wierzą. Dla Abrahama, obietnicą było przyjście Jezusa Chrystusa na świat, Jego KRZYŻ, śmierć, zmartwychwstanie i 
wniebowstąpienie. Dla nas obietnicą jest Jego KRZYŻ, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, pobranie i wiele więcej. KRZYŻ jest 
punktem, gdzie obietnica Abrahama i obietnica dana nam jako wierzącym, łączą się (KREW POKUTY). 

Obietnica dla Abrahama, 99letniego człowieka z żoną około 90cio letnią; wyglądała zarówno z naturalnego i medycznego punktu 
widzenia na niemożliwą, by mieli dziecko. Abraham nie był problemem, gdyż miał on już dziecko z Hager i później po śmierci Sary, miał 
dzieci z Keturą. On nadal posiadał siłę życia, lecz Sara była już po płodnych latach. Jedynie Bóg mógł sprawić, że łono SARY ożyło i jest to 
wyjątkowym cudem Bożym, tak jak w przypadku wiekowej matki Jana Chrzciciela. Obietnicą były narodziny dziecka , które przemieni się 
poprzez kilka pokoleń w prawdziwe NASIENIE obiecane, syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Sara była kobietą; kościół jest kobietą w 
symbolice (oblubienica). Obie wydadzą na świat SYNA CZŁOWIECZEGO. Dzieci Abrahama, jak prawdziwi wierzący będą zaliczani do 
godnych, by spotkać Pana w niebiosach, a następnie święci Wielkiego Ucisku, będą liczbowo niczym gwiazdy na niebie lub piasek morki. 

Kiedy Jezus zmierzał do Jeruzalem, On dał swoim uczniom i nam (Św. Jan 17:17-21) ważną obietnicę przyjścia, by nas zabrać do siebie 
(Św. Jan 14:1-3), „Pójdę przygotować dla ciebie miejsce i kiedy skończę, przyjdę ponownie i zabiorę cię do siebie, ponieważ tam, gdzie Ja 
jestem, ty także możesz być.” Jego powrót, by nas zabrać jest nazwany pobraniem. Obietnica wydaje się dziwną i niewyobrażalną, mówiąc i 
myśląc po ludzku, lecz z Bogiem NIC nie jest niemożliwe. Ta obietnica została powiedziana przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa i nadal 
działa, gotowa, by się wydarzyć. On powiedział, niebiosa i ziemia przeminą, lecz nie moje SŁOWO – AMEN. Abraham czekał lata na 
objawienie się tej obietnicy, więc podobnie wyczekamy długi czas, by zobaczyć obietnicę przyjścia Pana, by zabrać nas do domu. Chrystus 
przyszedł na KRZYŻ na koniec 2000 lat od obietnicy Abrahama; Izraelicki/Żydowski czas, NASIENIE. Teraz pogański czas 2000 lat kończy 
się, NASIENIE Abrahama przychodzi, by nas zabrać do domu, Amen.  

Jak więc, go zawołają ci, którzy w niego nie wierzą? I jak uwierzą w niego ci, którzy nigdy o nim nie słyszeli? I jak usłyszą bez 
kaznodziei? I jak będą nauczać, jeżeli nie zostaną posłani? Tak, jak jest to napisane, Jak piękne są stopy tych, którzy głoszą ewangelię pokoju 
i przynoszą radosną nowinę o dobrych rzeczach.  

Hebrajczyków 11:39 A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy. 

Obietnica dana Abrahamowi i chrześcijanom, posiada kilka podobieństw: 

1. Bóg dał obje obietnice. 

2.Bóg będzie strzegł swoich obietnic.  

3. Obietnice trwały i wymagają czasu, by się wypełniły.  

4. Bóg to prowadzi. 

5. Obietnice są na przekór naturze (Abraham mierzył się i wygrał z postępującym wiekiem starczym). Pobranie, które jest     
przeciwieństwem grawitacji, z którą będą się zmagać  i wygrają kandydaci do pobrania. 

6. To wymaga WIARY, ZAUFANIA i PEWNOŚCI , że ON, który dał swoje SŁOWO obietnicy, nie może zawieść. 

7. Zanim pojawią się te obietnice, nastaną testy i próby, by sprawić, abyśmy docenili wypełnienie się obietnicy. 

Kwestią w obu przypadkach nie jest obietnica, ponieważ On, który złożył te obietnice jest tym samym, wiernym i pewnym. Kwestią są ci, 
którym obietnica jest dana. Jesteśmy słabi i ludzcy, lecz On jest silny i boski. On  wie wszystkie rzeczy. My wiemy niewiele lub nic. My 
jesteśmy na ziemi, a On jest w niebie. My jesteśmy śmiertelni, a On jest nieśmiertelny. Jeżeli uznamy Go dającego obietnicę jako 
sumiennego, wówczas z cierpliwością będziemy na to czekać. Jeżeli uwierzymy w tę obietnicę przyjścia, by zabrał nas do siebie, 
zachowajmy się jak Abraham: nie wątp, bez względu na przeciwności, tocz dobrą walkę o wiarę, przeciwstawiaj się zniechęceniu, 
wątpliwościom i braku wiary, które szatan rzuca na nas. Jak sądzisz, jak zniechęcona była Sara oczekując ciąży każdego miesiąca przez 25 
lat i wydawało się, że nic się nie wydarzy? Może widziała ona swoją miesiączkę każdego miesiąca przez wszystkie te lata pomimo swojego 
wieku. Obietnica Boża może zmienić funkcjonowanie ciała, czasu i wszystkich rzeczy, by wprawić słowo Boże w działanie. Nasz czas jest 
teraz, możemy uwierzyć w obietnicę Bożą, że On przyjdzie, by zabrać nas ze sobą do domu, aby być z Nim (Pobranie)? 

Uważaj na tych, którzy mówią, odkąd ojcowie spali, wszystkie rzeczy były takie same, II Piotr 3: 1-7. Tak, obietnica Jego przyjścia może 
być długa, pomimo, iż się opóźnia (OPÓŹNIENIA) czekaj, gdyż nadejdzie i nie jest to KŁAMSTWEM. To jest SŁOWO BOŻE. Jeżeli nie 
wątpisz, obietnica przyjścia, by zabrać nas do domu, nie wątp przez brak wiary, ale trwaj w sile ufając Panu, jak Abraham, WÓWCZAS 
BĘDZIE CI TO POLICZONE ZA SPRAWIEDLIWOŚĆ, tak, jak zostało policzone Abrahamowi za WIARĘ W BOŻĄ OBIETNICĘ. Gdzie 
znajdujesz się w  tej kwestii, czas jest krótki, upewnij się, że trzymasz się TEJ  obietnicy BOGA, co można uznać za sprawiedliwość dla 
ciebie.  

Spójrz na proroctwa i biblijne znaki wokół nas dzisiaj i będziesz wiedział, że ta obietnica ma się wypełnić z tobą lub bez ciebie, zależy co 
zrobisz z tą OBIETNICĄ. Także przeczytaj Św. Jana 3: 16-21. On tylko ukaże się tym, którzy Go szukają. CZY TO TY? 

 
W Bożej miłości, Douglas E. Amobi 
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