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Nota od Redakcji 

 
Drodzy Czytelnicy,  
Synod Kościołów Reformowanych w Dordrechcie (1618-1619) 
zakończył konflikt teologiczny dotyczący predestynacji i łaski, który 
rozdzierał wówczas Kościoły Reformowane Holandii. Najbardziej znaną 
postacią tego konfliktu był pastor i profesor teologii Jakub Arminius 
(1560-1609). W 1589 (będąc wcześniej uczniem Teodora Bezy) został 
obarczony misją odrzucenia ataków przeciw predestynacji, które 
prowadził Dirk Coornhert. Niestety, Arminius zawiódł pokładane w nim 
nadzieje, gdy zamiast zwalczać przeciwnika, zaczął coraz silniej 
podzielać jego poglądy. Wreszcie sam poddał w wątpliwość podwójną 
predestynację i zgromadził wokół siebie znaczną grupę zwolenników.  
Wraz ze śmiercią Arminiusa (1609) konflikt nie tylko nie zakończył się, 
ale stał się coraz bardziej istotnym dla podziałów politycznych w 
ówczesnej Holandii. Aby zakończyć spór i uniknąć daleko idących 
następstw poliycznych, w coraz bardziej napiętej sytuacji politycznej (już w całej Europie), 14 listopada 
1618 zwołano Synod Narodowy w Doordrecht, który zgromadził poza 65 pastorami i świeckimi 
holenderskimi, 28 delegatów zagranicznych, którzy przybyli z Wielkiej Brytanii, Palatynatu, Hesji, 
Szwajcarii, Genewy, Bremy, Emdem z Nassau-Wetterau.  
Po długotrwałych i ożywionych debatach (z udziałem zwolenników nauczania Arminiusa), Synod – 6 maja 
1619 r. - wydał Kanony, podsumowujące nauczanie ortodoksyjne o predestynacji, potępiając ostatecznie 
poglądy arminiańskie.  
Ponieważ wcześniej, 14 stycznia 1610, grupa arminiańska wydała tzw. Remonstrancję w pięciu 
artykułach, Kanony z Doordrecht w swoim rozważaniu prawd i odrzucaniu błędów postępują tym samym 
porządkiem.  
Zapraszamy do wspólnej refleksji nad nauczaniem Kanonów, które nie straciły nic na swej aktualności i 
pozostają nadal cennym wykładem teologii reformowanej. 
Autorzy 

 
 
 

 

 

mailto:augustinus@irs.nu


 

CREDO nr 98 2   kwiecień 2019 

 
\ 

Studium biblijne: Rzymian 8:28-30 
 
 

 
 

28 A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, 
którzy według postanowienia jego są powołani. 29 Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, 
aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; 30 a których 
przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i 
uwielbił. 
 
We wcześniejszym akapicie czytamy o 
cierpieniu ludzi i stworzenia z powodu upadku. 
Całe stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia 
synów Bożych (8:19), całe stworzenie wzdycha i 
wespół boleje (8:22). Z powodu grzechu 
człowieka, życie na ziemi stało się trudne i 
bolesne dla każdego: dla człowieka, ale też dla 
zwierząt i reszty stworzenia. Przez grzech 
człowiek ściągnął przekleństwo na całe 
stworzenie. 
 
Tłumaczenia tekstu różnią się trochę: Bóg 
współdziała we wszystkim ku dobremu, lub: 
wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, 
którzy miłują Boga. Różnice te jednak nie są 
istotne jeśli chodzi o znaczenie. Bóg rządzi 
suwerennie, dlatego nic nie dzieje się poza Jego 
wolą, On ma wszystko pod kontrolą. Ponieważ 
Bóg działa z celem, wszystko, co się dzieje, czy 
dobrze, czy źle, ma jakiś sens w całości.  
Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, ale 
uwaga - to nie dotyczy wszystkich ludzi. 
Konieczne jest spełnienie dwóch warunków: 
miłość do Boga i powołanie według Jego 
postanowienia. 
Jeśli nie kochasz Boga, czyli nie wierzysz w 
Chrystusa, ta obietnica nie jest dla Ciebie.  
 
Tych, którzy nie miłują Boga, dotyczą słowa, 
które Apostoł wcześniej napisał w tym liście: Ty 
jednak przez zatwardziałość swoją i 
nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na 
dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu 
Boga (Rz. 2:5). Dla niewierzących, nie 
kochających Boga wszystko wcale nie 
współdziała ku dobremu, lecz dla nich wszystko 
współdziała ku ich przekleństwu.   
 
Ci, którzy kochają Boga, zostali też do tego 
powołani. Powołanie jest jednorazowe i 
skuteczne. Bóg powołuje wierzących ze śmierci 
do życia. To Jego suwerenna decyzja i tylko 
przez nią są w stanie Go miłować. Zdajemy 

sobie sprawę, że nasza ludzka miłość wygląda 
różnie, nie jesteśmy stali, raz jest lepiej, raz 
gorzej, ale Boże postanowienie jest stałe i 
niezmienne.  
Wszystko, co się dzieje w życiu wierzącego, 
współdziała ku jego dobru, też w tych 
momentach kiedy jego miłość do Boga nie 
wygląda tak, jak powinna.  
 
Aby dobrze zrozumieć, czym jest miłość do 
Boga, dobrze jest najpierw wiedzieć, czym ta 
miłość zdecydowanie nie jest.  
Miłość do Boga to nie zaspokajanie Jego 
potrzeb. Bóg nie potrzebuje naszej miłości, On 
niczego nie potrzebuje. Nie możemy służyć 
Bogu, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam 
daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko (Dz. 
Ap. 17:25b).  
Miłość do Boga to nie radość z powodu Bożych 
darów. Bóg przebaczył nasze grzechy i dał nam 
zbawienie w Chrystusie, dał nam wieczne życie i 
ratunek od piekła. Ogromnie się cieszymy z tych 
powodów i jesteśmy wdzięczni, ale nie jest to 
podstawą naszej miłości.  
Miłość do Boga to nie kochanie samych darów, 
bo wtedy nasza miłość uzależniona byłaby od 
tego czy je otrzymujemy czy, nie mając serca dla 
samego Boga. 
Miłość do Boga to nie wspaniałe czyny dla 
Niego. Owszem, jeśli miłujemy Boga, działamy 
odpowiednio (por. Jn. 21:15-17), inaczej nasze 
słowa miłości byłyby pustymi słowami. Nasze 
uczynki jednak same w sobie nie stanowią 
naszej miłości, lecz są jej owocami, są 
uczynkami wdzięczności.  
 
Czym więc jest miłość do Boga? Miłość do Boga 
charakteryzuje się tym, że Bóg jest dla nas 
najważniejszy, ważniejszy niż ktokolwiek lub 
cokolwiek innego co istnieje. On jest naszym 
celem, a nie jego dary, błogosławieństwa i 
wszystkie wspaniałości pochodzące od Niego. 
On sam jest wystarczającą podstawą naszej 
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miłości, niezależnie od naszej sytuacji życiowej 
itp. Miłość do Boga to radość nie z powodu 
Bożych darów, lecz radość w samym Bogu. 
Wielu ludzi kocha Boga pod warunkiem, że On 
im da to, czego chcą, że Bóg będzie dla nich 
dobry. To jednak nie jest miłość, lecz rodzaj 
handlu: coś za coś, a z wszechmogącym 
Stworzycielem nie wolno targować. 
 
Wszystko współdziała ku dobremu. Wszystko 
obejmuje zarówno dobre i złe sytuacje, 
zdarzenia itp. 
Wcześniej Apostoł Paweł pisał, że wierzący 
zostaną uwielbieni (lub lepiej: chwaleni) wraz z 
Chrystusem (w. 17) i cierpienie tego świata i 
życia są niczym w porównaniu z tym, co nas 
czeka w wiecznym życiu (w. 18). W następnych 
wersetach czytamy, jaka jest sytuacja w 
stworzeniu; wszystko znajduje się pod 
przekleństwem grzechu. Nie tylko człowiek, ale 
całe stworzenie oczekuje wyzwolenia od 
przekleństwa (w. 18-24). Potem czytamy o 
prześladowaniu, głodzie, nagości, 
niebezpieczeństwach i śmierci (w. 36). Życie jest 
pełne cierpień i zagrożeń.  
Pomiędzy słowami o przekleństwie i 
prześladowaniu znajdujemy tekst, który właśnie 
rozważamy.  
 
Jeśli jesteś w Chrystusie, czyli jesteś zbawiony 
tylko z łaski przez wiarę, masz wielu wrogów, 
ale wiesz, że masz zwycięstwo w Chrystusie, co 
nie jest twoim zwycięstwem, lecz zwycięstwem 
Chrystusa. Wtedy możesz patrzeć w całkiem 
inny sposób na świat, na życie i na wszystko co 
się dzieje. W Biblii znajdujemy wiele przykładów 
dzieci Bożych, których życie jest ilustacją 
rozważanego tekstu. Jednym z nich jest życie 
Józefa. Został sprzedany jako niewolnik przez 
zazdrosnych braci, tracąc wszystko. Potem 
niesprawiedliwie oskarżony znalazł się 
więzieniu. W końcu jednak mógł służyć w 
Egipcie i przez to też uratować swoją rodzinę od 
śmierci głodowej. On wyznał, podobnie jak 
Apostoł Paweł, że we wszystkim Bóg 
współdziała ku dobremu (por. I Mj. 50:20).  
Podobnie było w przypadku Joba. Ten 
sprawiedliwy mąż Boży musiał wiele wycierpieć. 
Bóg napomniał jego przyjaciół, twierdzących, że 
Job był winny swojej sytuacji. Bóg nie wyjaśnił 
Jobowi, dlaczego musiał cierpieć, tylko pokazał 
mu jak wszechmocny i wielki jest, co oznacza, że 

Job musi zaufać Mu, nawet jeśli nie rozumie 
tego, co się dzieje.  
Na końcu księgi Joba czytamy, że jego rodzina 
pocieszyła go wyrażając mu swoje współczucie, 
pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, 
które Pan zesłał na niego.(Job 42:11b). Pismo 
Święte wyraźnie uczy, że Bóg dał Jobowi nie 
tylko dobre rzeczy, ale i nieszczęścia. Job nie 
dowiedział się żyjąc na tym świecie, dlaczego 
musiał tak strasznie cierpieć, ale mimo to 
wytrwał w wierze. W Nowym Testamencie 
czytamy o jego wytrwałości i o tym, że Bóg miał 
w tym swój cel (Jak. 5:11).  
 
Katechizm Heidelberski, zgodnie z Pismem 
Świętym, uczy w Dniu Pańskim 10: 
 

Pytanie 27: Co rozumiesz pod pojęciem 
"Opatrzność Boża"? 
Wszechmocną i wszechobecną potęgę Boga, 
dzięki której zachowuje i rządzi On niebem, 
ziemią i wszelkim stworzeniem, prowadząc je 
jak gdyby za rękę. Ani zioła i rośliny, ani 
deszcz i susza, ani urodzaj i nieurodzaj, ani 
pokarm i napój, ani zdrowie i choroba, ani 
bogactwo i ubóstwo, ani żadna inna rzecz nie 
jest dziełem przypadku, lecz pochodzi z Jego 
ojcowskiej dłoni.  
 
Pytanie 28: Czemu służy wiedza o stworzeniu 
i o Opatrzności? 
Temu, abyśmy zachowując cierpliwość wśród 
niepowodzeń i wdzięczność w sytuacjach 
pomyślnych - zawsze ufali, że we wszystkim, 
co nas spotyka, Bóg pozostaje wiernym 
i dobrym Ojcem, że żadne stworzenie nie 
zdoła odłączyć nas od Jego miłości, bo On 
trzyma wszystko w swoim ręku i bez Jego 
woli nie jest ono w stanie działać ani nawet 
się poruszyć.  

 
Należy dobrze to rozumieć. To, że Józef w 
Egipcie później zrozumiał, dlaczego musiał tyle 
cierpieć nie oznacza, że Bóg nam zawsze wyjaśni 
powód naszych cierpień. Ważnym w tym jest, 
aby wierzyć i ufać, że mimo wszystko, Bóg rządzi 
suwerennie, ma wszystko pod kontrolą i 
sprawia, że wszystko współdziała ku dobremu. 
 
Tych, którzy kochają Boga, Bóg do tego powołał. 
Nie oznacza to, że Bóg powołał, a człowiek sam 
może zdecydować, czy będzie posłuszny, czy 
nie, czy przyjmie wiarę, czy nie. Następny 
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werset jednoznacznie wyjaśnia, że powołanie 
Boże jest skuteczne, to znaczy, jeśli Bóg 
powołuje kogoś, ta osoba z pewnością też 
miłuje Boga. 
 
W następnym wersecie (w. 29) Apostoł Paweł 
kontynuuje podając powód lub podstawy tego, 
co powiedział w poprzednim wersecie. To 
dodatkowa gwarancja dla wierzącego. 
Czytamy o tych, których Bóg przedtem znał, 
przeznaczył… (w. 29a). Popularną jest 
interpretacja, że te słowa znaczą, że Bóg wybrał 
(przeznaczył) wierzących, ponieważ wcześniej 
(przedtem) wiedział już, kto uwierzy. Wtedy Bóg 
wybrałbył wierzącego na podstawie jego 
moralnych umiejętności, czyli na podstawie 
uczynków (gdyż wiara w tym momencie byłaby 
niczym innym niż uczynkiem). 
To fałszywa interpretacja. W greckim oryginale 
połączenie czasownika z innymi wyrazami w 
tym zdaniu wskazuje jednoznacznie na inny 
rodzaj wiedzy. Nie chodzi o wiedzę w sensie 
wiedzieć o czymś (mianowicie o ludzkiej 
wierze), lecz grecki czasownik oznacza tu wiedzę 
w sensie wejścia z kimś w relację. Czyli, Bóg już 
wcześniej (przed założeniem świata) wszedł w 
relację z tymi, których wybrał do wiary (por. Rz. 
11:2; 1 Pio 1:20; Dz. Ap. 2:23; 1 Pio 1:2). 
W taki sposób ten sam czasownik bardzo często 
używany jest w Septuagincie (greckie 
tłumaczenie Starego Testamentu), zgodnie z 
faktem, że po hebrajsku w Starym Testamencie 
znać oznacza często mieć relację (np. I Mj. 
18:19; Jer. 1:5; Amos 3:2), lub nawet współżycie 
seksualnie, co implikuje wyjątkowo bliską, 
intymną relację (np. I Mj. 4:1 wyraz obcować po 
hebrajsku oznacza znać). 
Apostoł nie mówi tu, że Bóg wcześniej coś o nas 
wiedział i na podstawie tej wiedzy działał 
(przeznaczył), lecz twierdzi, że Bóg przedtem już 
znał nas w taki sposób jak się kogoś zna mając z 
nim bliską relację.  
 
Bóg istnieje poza czasem i niezależnie od czasu. 
Bóg jednak znał już nas, przed założeniem 
świata (por. Ef. 1:4), czyli zanim stworzył 
wszystko co jest, włącznie z czasem, już wtedy 
nas znał i już wtedy nas wybrał. Wybranie 
(przeznaczenie) Boże jest suwerenną decyzją 
Boga, kompletnie niezależną od czegokolwiek ze 
strony człowieka.  
Bóg nas wcześniej znał, a też przeznaczył, lub 
wybrał. Grecki wyraz jednoznacznie oznacza 

wybrać na podstawie własnej woli, suwerennie. 
Bóg wybrał nas, nie my Boga. Gdyby Bóg nas 
wcześniej nie wybrał, w żaden sposób nie 
bylibyśmy w stanie wybrać Go. 
 
Bóg przeznaczył lub wybrał wierzącego do 
konkretnego celu, mianowicie, abyśmy był 
podobny do Jego Syna Jezusa Chrystusa. Tak jak 
człowiek został stworzony na obraz Boga (I Mj. 
1:26-28), w celu, aby żyć ku Bożej chwale 
zgodnie z obrazem Boga, tak w Chrystusie 
człowiek staje się nowym stworzeniem, 
stworzonym na obraz Syna Człowieczego (2 Kor. 
5:17). Jezus Chrystus jest pierworodnym, 
Synem, posiadającym prawa pierworodnego 
Syna, Syna, który jest jednocześnie Bogiem i 
człowiekiem. Tylko w Nim współdziedziczymy i 
możemy żyć. Tylko jeśli jesteśmy w Nim, 
oblekliśmy się, ubraliśmy się w Niego (Gal. 3:27) 
i tylko wtedy możemy mieć pewność, że Bóg 
współdziała we wszystkim ku dobremu. 
 
Apostoł Paweł kontynuuje pisząc, że tych, 
których przeznaczył, tych i powołał, a których 
powołał, tych i usprawiedliwił, a których 
usprawiedliwił, tych i uwielbił (w. 30). Wszystko 
to jest nierozerwalnie związane ze sobą. Jeśli 
ktoś jest przeznaczony, też jest powołany, a ten 
też jest usprawiedliwiony i chwalony. Nie jest 
możliwym, aby być powołanym a nie być 
usprawiedliwionym. Powołanie Boże jest tak 
skuteczne, jak Jego wybranie i 
usprawiedliwienie.  
Fakt, że człowiek nie jest w stanie 
przeciwdziałać powołaniu Bożemu jest dla wielu 
powodem buntu, wielu odrzuca tą Biblijną 
naukę. Jednak jest to Boża Prawda a poza tym 
największe pocieszenie, jakie, jako wierzący 
mógłbyś otrzymać. Twoje usprawiedliwienie nie 
zależy od twojej wiary i miłości do Boga, która 
nie zawsze jest taka, jaka powinna być. Twoje 
usprawiedliwienie jest całkiem i wyłącznie 
zależne od woli Bożej, gdyż On wybrał cię i 
powołał cię, w momencie kiedy jeszcze nie 
istniałeś. On ciebie już wtedy kochał, kiedy byłeś 
buntownikiem przeciwko Niemu. Sam z siebie 
nigdy nie szukałbyś Boga, ale Bóg szukał i 
powołał cię skutecznie, i tylko dlatego byłeś w 
stanie przyjąć Go i Jego ewangelię. 
 
Na końcu Apostoł Paweł powraca do tematu, o 
którym wcześniej pisał (w. 17). Tych, których 
przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, 
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tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, 
tych i uwielbił (w. 30b). Wierzący jest nie tylko 
powołany i przeznaczony, ale obdarowany 
chwałą (co stanowi lepsze tłumaczenie niż 
uwielbiony). 
W tej chwili żyjemy jeszcze na tym świecie, 
gdzie mamy do czynienia z różnymi rodzajami 

problemów i cierpień, ale jako wierzący wiemy, 
że czeka nas piękna przyszłość w chwale Bożej.  

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com  

 
 
 
 
 
 

Wybrany w Jezusie Chrystusie 
 
Efezjan 1,4: W nim bowiem wybrał nas przed 
założeniem świata, abyśmy byli święci i 
nienaganni przed obliczem jego; w miłości.  
 
Bóg, w swojej łasce, pozwala podnieść się nieco 
zasłonie, która kiedyś zakrywała Jego 
przedwieczne decyzje w tym, co dotyczy ludzi, 
których zechciał pewnego dnia wprowadzić do 
swojej chwały i swojego szczęścia.  
Niemniej, tajemnica wybrania stanowi część 
tych „głębokich rzeczy Boga”, które tylko Duch 
może zgłębić (1 Kor 2,10). Potrzebujemy zatem 
Jego pomocy aby wejść nieco w światło 
objawienia Bożego, a do tego daje On nam 
swoje Słowo.  
Słowo to uczy nas, że jeszcze przed 
ustanowieniem świata, Bóg wybrał nas w 
Chrystusie, aby uczynić z nas swoje ukochane 
dzieci, swoich dziedziców, współdziedziców 
Chrystusa, i uczynić nas na obraz swojego Syna.  
Ale w Jego doskonałym poznaniu wszystkich 
rzeczy Bóg wiedział, że człowiek zbuntuje się 
przeciw Niemu.  
W Jego planach było zatem, że Chrystus dokona 
na Krzyżu dzieła zbawienia, aby Jego 
zamierzenia dotyczące wybrania mogły 
zrealizować się, niezależnie od 
nieposłuszeństwa ludzkiego.  
A więc wybranie i odkupienie były podobnie 
konieczne do realizacji zamiarów Bożych. 
Nierozdzielne jedno od drugiego stanowią 
podwójny fundament tego wspaniałego planu 
Bożego wobec człowieka. Jedno i drugie są 
aktami Bożymi całkowicie darmowymi. Jest to 
niezgłębiona tajemnica Boża, którą przy naszych 
ograniczeniach ludzkich możemy jedynie 
podziwiać i oddawać Bogu chwałę.  
 
 

Możemy powiedzieć za psalmistą: Wielkich 
rzeczy dokonał Pan z nami, Przeto byliśmy 
weseli (Ps 126,3).  
 
Chcąc poddać, choć pobieżnemu, rozważaniu 
kwestii wybrania w Chrystusie, należy poczynić 
kilka założeń: 
1. Należy pamiętać, że Syn był, we wszystkich 

rzeczach, jeden wraz z Ojcem w Jego 
zamysłach odnoszących się do naszego 
wybrania i w dziele odkupienia. Tak daleko 
jak sięgają w wieczność zamiary łaski Bożej, 
to w Chrystusie były one zamierzone, jak też 
w Nim znalazły swoje wypełnienie w czasie. 
Wszystkie nasze błogosławieństwa 
posiadamy w Nim. Poza Nim nie mamy nic. 
W taki sposób, że jeżeli nasze wybranie i 
nasze wezwanie pochodzą od Boga, to w 
Chrystusie jesteśmy wybrani i przez łaskę 
Chrystusa jesteśmy wezwani; co czyni nas 
wezwanymi Jezusa Chrystusa (Ef 1,4; Gal 1,6; 
Rz 1,6).  

2. Należy także zauważyć, że łaska Boża  
dotyczy wszystkich wybranych od Adama, aż 
do końca świata, tak z Izraela, jak z innych 
narodów. Wszyscy ci wybrani zostaną 
wprowadzeni do szczęścia i chwały stanu 
wiecznego, gdzie Bóg będzie wraz ze swymi 
(Obj/ Ap 21).  

3. Trzeba wreszcie podkreślić, że wybranie i 
odkupienie stanowią część wielkiej decyzji 
Bożej. Zawiera ona w sobie całość Jego 
zamierzeń i dróg wobec wszystkich rzeczy, 
jeśli chodzi o Chrystusa, Kościół, Izrael, inne 
narody, stworzenie, żyjących w grzechu, 
Szatana i jego anioły. Bóg wszystko 
utrzymuje i podtrzymuje od wieczności i nic 
nie może umknąć Jego najwyższemu 
projektowi. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie 
dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby 

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, 
a nie spełnia? (Lb 23,19). Albowiem z niego i 
przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu 
niech będzie chwała na wieki. Amen (Rz 
11,36).  

 
Pośród tekstów Biblii, dotyczących kwestii, 
która nas zajmuje, warto podać trzy, które są 
jakby streszczeniem zamysłów Bożych i Jego 
dróg łaski wobec swoich wybranych: 
- 1 Piotra 1,2: według powziętego z góry 
postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez 
Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią 
Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam 
rozmnożą. 
- Rzymian 8,29-30: Bo tych, których przedtem 
znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni 
do obrazu Syna jego, a On żeby był 
pierworodnym pośród wielu braci; a których 
przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, 
tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, 
tych i uwielbił. 
- 1 Koryntian 6,11: A takimi niektórzy z was byli; 
aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w 
imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga 
naszego. 
 
Zgodnie ze swoim zamysłem Bóg nas zatem:  
- Znał wcześniej: Bóg znał od wieczności tych, 
którzy byliby wybrani.  
- Wybrał: wyłonił niejako, wyznaczył wcześniej, 
abyśmy cieszyli się błogosławieństwami czasu 
obecnego i w przyszłości, wypływającymi z 
wybrania i odkupienia. Jednym z największych 
błogosławieństw będzie nasza doskonała 
zgodność w Panu Jezusie.  
- Wezwał: Bóg nas wzywa przez Ewangelię (2 
Tes 2,14). Ale to wezwanie nie jest tylko 
zaproszeniem, które Bóg adresuje do grzesznika 
przez głoszenie Ewangelii. Termin ten określa 
także całość duchowych błogosławieństw, które 
wezwanie Boże niesie tym, którzy są Mu 
posłuszni.  
- Uświęcił: oddzielił dla Boga, przez moc Ducha 
Świętego. Według powziętego z góry 
postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez 
Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią 
Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam 
rozmnożą (1 Piotra 1,2). My jednak powinniśmy 
dziękować Bogu zawsze za was, bracia, 
umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od 
początku ku zbawieniu przez Ducha, który 
uświęca, i przez wiarę w prawdę (2 Tes 2,13). W 

nim bowiem wybrał nas przed założeniem 
świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed 
obliczem jego; w miłości (Ef 1,4). (1 Kor 6,11), 
obmywszy z naszych grzechów przez krew 
Chrystusa i uczyniwszy w ten sposób 
oczyszczonymi dla obecności Bożej.  
I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem 
wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą 
nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i 
który wyzwolił nas z grzechów naszych przez 
krew swoją (Obj/Ap 1,5). 
Wszystkie nasze grzechy zostały odkupione na 
krzyżu, wszystko tam zostało uregulowane, 
pomiędzy sprawiedliwością Bożą i świętą Ofiarą; 
w sposób taki, że Bóg może powiedzieć 
wierzącym: Gdyż łaskawy będę na nieprawości 
ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej (Hebr 
8,12).  
- Usprawiedliwił: zadeklarował sprawiedliwymi, 
ubranymi w sprawiedliwość Chrystusa, którzy 
stali się „sprawiedliwością Bożą” w Nim, a 
których powołał, tych i usprawiedliwił (Rz 
8,30b).  
- Obdarzył chwałą: wezwał do dzielenia chwały 
Bożej, w niebie, a których usprawiedliwił, tych i 
uwielbił (Rz 8,30c).  
A my napominaliśmy i zachęcali, i zaklinali, 
abyście prowadzili życie godne Boga, który was 
powołuje do swego Królestwa i chwały (1 Tes 
2,12).  
 
Czym jest wybranie? 
Jest to wolny wybór dokonany przez Boga, w 
wyniku którego wskazał On ludzi, których 
przeznaczył, do dzielenia Jego chwały i Jego 
wiecznej szczęśliwości. W swoim najwyższym i 
suwerennym zamiarze i pełni łaski, wybrał nas 
w Chrystusie, przed stworzeniem świata, 
abyśmy byli święci i bez zarzutu przed Nim, w 
miłości (Ef 1,4).  
Bóg, w swojej wszechmocy, naznaczył wcześniej 
tych, którzy przyjęliby zbawienie. Wybrał ich i 
predestynował do chwały wiecznej, na 
podstawie odkupienia. W ten sposób, w swojej 
łasce, wypełnił wszystko poza nami, dla nas, aby 
nas uczynić doskonale szczęśliwymi. Ten gest 
miłosierdzia nastąpił uprzednio dla chwały (Rz 
9,23). Inaczej, nikt nie mógłby poszukiwać sam z 
siebie Boga i musiałby stanąć wobec Jego 
gniewu. Nie ma nikogo, kto by szukał Boga (Rz 
3,11).  
Bez wybrania, wszyscy ludzie poszliby za 
Szatanem i dzielili jego los, ponieważ z natury są 



 

CREDO nr 98 7   kwiecień 2019 

oni „dziećmi gniewu”, podporządkowanymi  z 
ich pełnej decyzji ciału, nieprzyjaciółmi Boga co 
do ich rozumienia rzeczy (Ef 2,2-3; Kol 1,21). Bez 
wybrania, nikt nie zaakceptowałby Ewangelii. 
Tak jak oświadczył sam Jezus Chrystus, trzeba 
aby Bóg sam pociągnął grzesznika.  
 
Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie 
pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym (Jana 6,44). Ale 
cenna jest pewność dla winnego, gdy słyszy: 
Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a 
tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę 
precz (w. 37).  
Zbawienie wszystkich, których Ojciec dał Synowi 
jest zapewnione. Jakaż to łaska, że Ojciec wybrał 
swoich, aby dać ich Synowi, i doprowadzić ich 
do siebie, jako Jego ukochane dzieci.  
 
Jest zatem ważnym, byśmy pamiętali, że 
odpowiedzialność człowieka pozostaje 
całkowita: Bóg wszystko uczynił dla jego 
zbawienia, ponieważ chce, aby wszyscy ludzie 
byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 
Tym 2,4), ale nikogo nie przymusza. To dlatego 
każdy grzesznik jest odpowiedzialny za przyjęcie 
lub odrzucenie łaski, która jest mu oferowana.  
Kiedy głosi się Ewangelię, Dobrą Nowinę, należy 
także kłaść nacisk na prawa Pana, ponieważ On 
jest Panem wszystkich (Dz 10,36). Ci, którzy 
odrzucają Go jako zbawiciela, odrzucają w tym 
samym czasie uznanie Jego powszechnego 
panowania. Z tego względu człowiek nie jest 
wolny w lekceważeniu zbawienia, które Bóg mu 
oferuje w Chrystusie; i nie lekceważy go 
bezkarnie: jeżeli to czyni, naraża się na 
zasłużony osąd, który czeka wszystkich tych, 
którzy tak dzisiaj, jak i kiedyś, oświadczają: Nie 
chcemy, aby ten panował nad nami! 
 
Skądinąd, nasz duch jest niezdolny, by schwycić 
tajemniczą relację istniejącą pomiędzy wybranie 
z łaski i odpowiedzialnością człowieka, ale 
przyjmujemy z wiarą i świętym szacunkiem to, 
co Słowo nam objawia w tej kwestii.  
Z jednej strony Bóg wybrał tych, których 
przeznaczył do chwały wiecznej, a z drugiej 
strony, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy 
niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie 
wszystkich ludzi, aby się upamiętali (Dz 17,30).  

Od początku swojej posługi na tej ziemi, Pan 
Jezus głosił z siłą podobne przesłanie: Wypełnił 
się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, 
upamiętajcie się i wierzcie ewangelii (Mk 1,15).  
 
Człowiek jest odpowiedzialny za swoją decyzję 
wobec tego wyboru. Może być posłusznym 
Panu, to znaczy wierzyć, ale też może być 
nieposłuszny. Ten ostatni wybór – powtórzmy – 
naraża go na wieczny osąd.  
Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś 
nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew 
Boży ciąży na nim (Jana 3,36).  
A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w 
imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się 
wzajemnie, jak nam przykazał (1 Jana 3,23).  
 
Oczywiście w powyższym rozważaniu ledwie 
dotknęliśmy tak niezwykle ważnej, ale i trudnej 
kwestii, jaka jest wybranie w Jezusie Chrystusie.  
Jest jednak niezwykle ważną świadomość, że 
odpowiedzialności grzesznika, by ten 
zaakceptował łaskę Bożą, towarzyszy nasza 
własna odpowiedzialność za głoszenie dobrej 
nowiny o zbawieniu wokół nas i konieczność 
modlenia się za tych, którzy jeszcze nie znają 
Pana Jezusa, jako ich Zbawiciela.  
Powinniśmy wręcz, zgodnie z zachęta Pańską, 
„zmuszać ludzi do wchodzenia” w tę 
rzeczywistość (por. Łk 14,23).  
Czy Pan nie powiedział swoim, przed 
opuszczeniem ich: Idąc na cały świat, głoście 
ewangelię wszystkiemu stworzeniu (Mk 16,15; 
Dz 1,8)? 
 
Bo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym 
chlubić; jest to bowiem dla mnie koniecznością; 
a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował (1 
Kor 9,16). Obyśmy zatem byli świadomi naszej 
odpowiedzialności wobec zatraconych dusz i 
abyśmy pamiętali, że wszyscy jesteśmy 
ambasadorami Chrystusa (2 Kor 5,20).  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz rozważania 
biblijne – na blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Kanony z Dordrechtu 

 

 
ROZDZIAŁ I, ARTYKUŁ 7 

 
Wybranie jest niezmiennym postanowieniem Boga, poprzez które Bóg przed założeniem świata, według 
suwerennego upodobania woli swojej, tylko z łaski, z całego rodzaju ludzkiego, który z własnej winy 
upadł z pierwotnego stanu niewinności w grzech i zgubę, wybrał w Chrystusie pewną liczbę osób, do 
zbawienia w Chrystusie, którego od wieczności wyznaczył Pośrednikiem i Głową wszystkich wybranych 
oraz fundamentem zbawienia.  
Ta liczba wybranych nie była lepsza lub bardziej godna od innych, lecz byli oni wspólnie z pozostałymi w 
niedoli.  
Bóg postanowił dać ich Chrystusowi, aby byli przez niego zbawieni oraz aby skutecznie powołać i 
przyciągnąć ich do społeczności z Nim przez swe Słowo oraz Ducha; aby obdarzyć ich prawdziwą wiarą, 
usprawiedliwieniem i uświęceniem, i zachowawszy ich silnie w społeczności swego Syna, wreszcie 
uwielbić ich dla okazania swego miłosierdzia oraz dla uwielbienia bogactwa swej chwalebnej łaski. Jak to 
jest napisane: Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani 
przed obliczem Jego. Który przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według 
upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym (Ef. 
1,4-6). W innym miejscu pisze: A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i 
usprawiedliwił, a których usprawiedliwił tych i uwielbił (Rzym. 8,30).  
 
 
 


