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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 
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Studium biblijne: Efezjan 1:3-6 
 
 

 
 

3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w 
Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; 
4 w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem 
jego; w miłości 5 przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli 
swojej, 6 ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. 
 
Po nawróceniu wierzący jest przekonany, że jest 
zbawiony, ponieważ sam wybrał Boga, Który mu 
zaoferował zbawienie w Chrystusie. Apostoł 
Paweł jednak wyraźnie podkreśla, że stało się to 
na podstawie wyboru dokonanego przez Boga. 
 
Teologia reformowana (zwana kalwinizmem) 
często bywała i nadal bywa atakowana, miedzy 
innymi z powodu biblijnej nauki o predestynacji. 
Doktryna ta, mówiąca o tym, że Bóg wybrał 
człowieka, aby go zbawić, jest odrzucana przez 
wielu, ponieważ według nich ogranicza wolną 
wolę człowieka. 
Na podstawie Pisma Świętego nie można jednak 
inaczej nauczać niż to, że Bóg suwerennie 
wybrał wierzących (nie wszystkich ludzi), aby ich 
zbawić. Pierwszy rozdział Listu do Efezjan jest 
jednym z miejsc w Słowie Bożym gdzie bardzo 
wyraźnie widać takie nauczanie.  
 
Wersety 3-14 stanowią w greckim oryginale 
jedno długie zdanie z wieloma zdaniami 
podrzędnymi. Pierwsza część, którą tu 
rozważamy (w. 3-6) stanowi błogosławieństwo i 
pochwałę Boga za to, co uczynił. 
Wierzący mają wszystkie (nie tylko niektóre) 
błogosławieństwa, które Bóg daje w Chrystusie 
(w. 3). Wierzący mają odkupienie i odpuszczenie 
grzechów (w. 7), są zapieczętowani Duchem 
Świętym (w. 13) i otrzymają dziedzictwo (w. 14).  
W następnych wersetach Apostoł opisuje te 
błogosławieństwa. 
 
Wszystkie błogosławieństwa otrzymaliśmy, jako 
skutek decyzji Boga w przeszłości, zanim 
stworzył świat. Już zanim Bóg stworzył 
wszystko, co jest, wybrał nas w Chrystusie.  
To stwierdzenie ma kilka implikacji. Oznacza to, 
że:  
- Jezus Chrystus jest wieczny,  
- Bóg znał nas zanim stworzył cały kosmos,  

- zanim stworzył wszystko, co jest, już 
suwerennie zdecydował, że jesteś zbawiony 
w Chrystusie. 

Bóg nie ustanowił planu zbawienia dopiero po 
grzechu. Upadek w grzech nie był zaskoczeniem 
dla Stwórcy, Który wie wszystko. Podobnie 
nieposłuszeństwo Izraela nie było dla Niego 
niespodziewane. Bóg miał plan zbawienia zanim 
stworzył świat i człowieka. Wybranie to, jak 
czytamy w Biblii, ukształtowała cała historia 
zbawienia.  
Niektórzy twierdzą, że Bóg wybrał nas na 
podstawie faktu, że wiedział wcześniej, kto się 
nawróci, ale tekst wcale na to nie wskazuje. 
Tekst jest bardzo wyraźny i jednoznaczny: Bóg 
suwerennie wybrał nas zanim stworzył 
cokolwiek, co istnieje. To wybór kompletnie 
niezależny od czegokolwiek innego poza 
Bogiem. Nasze zbawienie jest całkowicie 
suwerenną decyzją wszechmogącego Boga. Fakt 
suwerennego wybrania zostaje potwierdzony w 
innych miejscach Biblii (por. np. Ew. Jana 
6:37,44; 10:29; 15:16; 17:2,9,12; Ew. Mat. 
22:14; Dzieje Apostolskie 13:48; Rzymian 8:29; 
9:16; 11:5; Tytusa 1:1). 
 
Bóg wybrał nas w Chrystusie. Chrystus zbawił 
nas, nie ma zbawienia poza Nim, nie ma innej 
drogi do Boga Ojca i do pojednania z Bogiem 
Stwórcą niż tylko przez Jego Syna Jezusa 
Chrystusa. 
W Biblii czytamy, że Bóg wybrał Jezusa 
Chrystusa, aby był Pośrednikiem przymierza 
oraz aby był Zbawicielem dzieci Bożych. Jezus 
otrzymał wierzących od Boga Ojca: Ew. Jana 
17:6-10 
 
Wybranie jest przywilejem, ale też zobowiązuje. 
Bóg wybrał nas ku konkretnemu celowi. Celem 
naszego wybrania (i życia) nie jest zbawienie 
samo w sobie, nie chodzi tylko o ratunek od 
kary za grzech (od piekła), lecz cel jest większy i 
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głębszy, mianowicie, abyśmy byli święci i 
nienaganni przed obliczem Jego.  
Święty i nienaganny oznacza czysty od skalania, 
od grzechów, od wszelkiej niemoralności, oraz 
sprawiedliwy bez winy (por.: np. II Mojżeszowa 
29:37-38; por. Hebrajczyków 9:14; 1 Piotra 
1:19).  
Bóg wybrał wierzącego, aby żył zgodnie z Bożym 
zamiarem. W tym celu go stworzył, aby żył 
według Jego woli w Jego stworzeniu na Jego 
chwałę. Oznacza to, że wierzący staje się coraz 
bardziej podobny do Chrystusa (Rzymian 8:29-
31). 
Zbawienie w Chrystusie oznacza też, że Bóg nas 
zmienia w Chrystusie, abyśmy rzeczywiście stali 
się bezgrzeszni i nienaganni. Na tej ziemi nie 
osiągniemy stanu zupełnie pozbawionego 
grzechu (Biblia jest jasna, że człowiek będzie 
grzeszył do końca swego życia), ale dzięki 
procesowi uświęcenia, zaczynającym się już od 
nawrócenia przez Ducha Świętego, jesteśmy w 
stanie walczyć z grzechem.  
W innych miejscach Biblii czytamy, że Chrystus 
pojednał wierzących w ich ziemskim ciele przez 
śmierć, aby stawić przed obliczem swoim jako 
świętych i niepokalanych, i nienagannych, 
(Kolosan 1:22).  
 
W następnych wersetach (w. 5 i 6) Apostoł dalej 
wyjaśnia, co to znaczy.  
Bóg przeznaczył nas w miłości (wyraz w miłości 
na końcu wersetu 4 należy czytać razem z 
przeznaczył na początku w. 5 – podział na 
wersety jest w tym przypadku niezbyt trafny. 
Należy pamiętać, że podział na rozdziały i 
wersety pochodzi z XVI wieku i nie należy do 
oryginalnego tekstu Pisma Świętego).   
 
Bóg wybrał i przeznaczył nie dlatego, ponieważ 
jesteśmy tego godni, bo wcale nie jesteśmy 
(Rzymian 3:23). W Starym Testamencie 
czytamy, że Bóg wybrał naród Izraela, nie 
dlatego, że był godnym i wielkim narodem, 
wręcz przeciwnie.  

6 Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga 
twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród 
wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego 
wyłączną własnością. 7 Nie dlatego, że 
jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, 
przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż 
jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. 
(Ks. V Mojż. / Powt. Prawa 7:6-7). 

Wybranie przez Boga jest zawsze wyrazem Jego 
łaski, bez żadnych zasług z ludzkiej strony. 
 
Bóg przeznaczył nas (grecki wyraz oznacza: z 
góry przeznaczyć, predestynować).  
Wyraz przeznaczyć ma podobne znaczenie, jak 
wyraz wybrać, różnicą jest to, że przeznaczyć 
bardziej podkreśla cel ku jakiemu ktoś zostaje 
wybrany/przeznaczony. Czasownik przeznaczyć 
w Biblii zawsze używany jest tylko w odniesieniu 
do Boga (występuje sześć razy w Nowym 
Testamencie: Rzymian 8:29, 30; 1 Koryntian 2:7; 
Efezjan 1:5; Dzieje Apostolskie 4:28).  
Bóg przeznaczył nas do konkretnego celu, 
mianowicie, abyśmy stali się Jego dziećmi. Do 
tego celu Bóg nas przeznaczył w Chrystusie. 
Jezus Chrystus jest wiecznym, jednorodzonym 
Synem Boga (por. np. Ew. Jana 17:24; 1 Piotra 
1:20). Wierzący staje się synem lub córką Boga 
przez adopcję z łaski przez wiarę. Przez dzieło 
Chrystusa, z łaski, każdy wierzący jest dzieckiem 
Bożym, i ma pełne prawo na całe dziedzictwo. 
 
Przeznaczenie do synostwa wskazuje na znany 
w kulturze grecko-rzymskiej zwyczaj. Według 
ówczesnego prawa możliwym było 
adoptowanie kogoś, jako własne dziecko, na 
przykład syna  niewolnika. Adopcja była 
prawomocna i nieodwracalna. Adoptowany syn 
był we wszystkich aspektach traktowany, jak 
rodzony syn i miał wszelkie prawa prawdziwego 
syna, oraz prawo do pełnego dziedzictwa. 
Synostwo wskazuje także na relację, którą Izrael 
miał z Bogiem. Czytamy, że Bóg wybrał Izraela, 
jako pierworodnego syna (II Mojżeszowa / 
Wyjścia 4:22; Izajasza 1:2). Bóg wybrał i 
adoptował Izrael przy wyjściu z Egiptu: Gdy 
Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu 
powołałem mojego syna (Ozeasza 11:1). Ta 
adopcja była jednym ze szczególnych 
przywilejów Izraela (Rzymian 9:4). Obecnie w 
Chrystusie jest to jeden ze szczególnych 
przywilejów wierzącego (Rzymian 9:26; 2 
Koryntian 6:18).  
 
Bóg wybrał i przeznaczył wierzącego według 
upodobania woli swojej. Wyraz przetłumaczony, 
jako upodobanie, oznacza, radość, dobrą wolę. 
Bóg ma radość w wybraniu i przeznaczeniu 
wierzących, aby stali się Jego dziećmi, aby żyli 
święcie i nienagannie przed Jego obliczem. Bóg 
ma radość w tym, że wybrał wierzących, aby 
zbawić ich w Jezusie Chrystusie. 
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Wnioskując, możemy stwierdzić, że wybranie 
nie jest czymś, co się czuje. Wybranie nie jest na 
podstawie tego, że Bóg przewidział, że wybiorę 
Ewangelię. Apostoł Paweł przedstawia tu fakt 
obiektywny: wierzący jest wybrany i 
przeznaczony w Chrystusie tylko dlatego, 
ponieważ Bóg jest łaskawy i suwerennie 
zdecydował, że tego chce. 
 
Ostatecznym celem Boga jest to, aby został 
chwalony w tym, że wybrał wierzących i zbawił 
ich. Celem naszego życia i całego stworzenia jest 
chwalenie Boga. Jego łaska jest chwalebna, co 
znaczy, że odzwierciedla Jego chwałę i 
świetność.  
 
Bóg obdarzył nas tym wszystkim w Chrystusie. 
Bóg miłuje Syna Jezusa Chrystusa i połączył nas 
przez wiarę z Nim. Dlatego istnieje więź między 

Chrystusem a wierzącymi przez to, że Duch 
Święty mieszka w nich.  
Wyraz tłumaczony, jako obdarzył oznacza dać 
bezpłatnie, bez zasług, uprzywilejować, 
faworyzować. Jeszcze raz więc Apostoł 
podkreśla, że otrzymaliśmy zbawienie od Boga, 
bez żadnych zasług z naszej strony. W żaden 
sposób nie możemy wymagać zbawienia, nie 
należy się nam miejsce w niebie.  
Każdy wierzący ma pełną świadomość, że 
zasługuje tylko na karę, na gniew Boży, który 
jest niszczący, który oznacza wieczną karę w 
piekle. Ale chwalimy i uwielbiamy Boga, 
ponieważ On chciał nas zbawić w Chrystusie, 
tylko dlatego, ponieważ jest łaskawy, 
suwerenny i ma upodobanie w tym.  

 
Pedro Snoeijer 

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

 
 
 
 
 
 

Miłość Boża w wybraniu 
 
  
Można i trzeba sobie zadać pytanie o 
fundament wybrania, którego dokonał Bóg 
wobec swoich wybranych. Jednoznaczna 
odpowiedź może być tylko jedna: wynikało to z 
Jego miłości do człowieka, która to miłość nie 
niesie ze sobą żadnej zasługi ze strony 
człowieka, jest to miłość Boża absolutnie wolna i 
niezasłużona la człowieka.  
 
Chcąc głębiej poznać tę problematykę miłości 
Bożej w wybraniu, trzeba pochylić się przede 
wszystkim nad tekstem Słowa Bożego, które w 
interesującym nas temacie, dla pogłębienia go, 
używa trzech pojęć „kluczy”, ściśle ze sobą 
związanych. Są to: wola Boża, decyzja tej woli i 
łaska Boża. Wszystkie te trzy pojęcia wynikają z 
suwerenności Boga i z Jego miłości do 
człowieka, opisując je tym samym. Szczególnym 
wyrazem miłości Bożej do człowieka jest łaska 
Boża… 
 
Wola Boża.  
Wola ta jest, można byłoby powiedzieć, źródłem 
wszelkiej Jego decyzji, związanej z wybraniem 
od wieczności: Bóg począł ten wspaniały plany 

zgodnie z upodobaniem swojej woli, zgodnie z 
jej zamiarem (Ef 1,5.11). Kto zatem poznał myśl 
Pana, kto był Jego doradcą? Pyta retorycznie 
Pismo (Rz 11,34).  
 
Decyzja Boża.  
Wola Boża przekłada się na Jego decyzję, 
zgodną z Jego intencją. To właśnie Pismo 
nazywa postanowieniem Bożym; 
postanowieniem Tego, który wykonuje 
wszystkie rzeczy zgodnie z zamiarem swojej woli 
(Rz 8,28; Ef 1,11). Wykonuje swój własny zamiar 
(2 Tm 1,9)… 
Postanowienia swoje Bóg wypełnił w swojej 
łasce, wybawił nas i powołał powołaniem 
świętym, nie na podstawie uczynków naszych, 
lecz według postanowienia swojego i łaski, 
danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi 
wiekami, a teraz objawionej przez przyjście 
Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa… (2 Tm 
1,9-10).  
 
Słowo Boże podkreśla zatem doskonałą 
harmonię istniejąca pomiędzy tymi trzema 
rzeczywistościami, o które opiera się nasze 
wybranie, rzeczywistościami wynikającymi z 

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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miłości Boga do nas. Chodzi tu (przypomnijmy) 
o Jego wolę, decyzję tej woli i Jego łaskę.  
 
Nadzwyczaj ważne miejsce zajmuje tutaj łaska 
Pańska, dzięki której wybór Boży nabiera 
szczególnego blasku; wybór dokonany jeszcze 
przed naszym narodzeniem, więcej nawet – 
zanim światy zostały stworzone. Czy można 
sobie wyobrazić gest większej miłości, jak ten 
dokonany w absolutnej łasce? Wiemy przecież 
jak bardzo człowiek na łaskę tego rodzaju nie 
zasługuje. Tymczasem Bóg już od wieczności 
podjął decyzję (nieodwracalną) o uczynieniu nas 
swoimi wybranymi i że powierzy nam pewnego 
dnia błogosławieństwo związane z tym faktem.  
Wobec tak wspaniałego Jego projektu możemy 
powiedzieć za prorokiem Izajaszem: Panie! Tyś 
moim Bogiem! Będę cię wysławiał i wielbił twoje 
imię, gdyż dokonałeś cudów; twoje odwieczne 
plany są niezłomną prawdą (Iz 25,1).  
 
Przyjrzyjmy się przez chwilę bliżej temu 
niezwykłemu wyrazowi miłości Bożej – Jego 
łasce.  
Jest ona przede wszystkim suwerenna. To 
jedynie zgodnie ze swoim postanowieniem Bóg, 
w doskonałej zgodności z Synem, wybrał nas. Tę 
decyzję podjął tylko On sam, przez nikogo nie 
nakłoniony, przez nikogo nie przekonany. Nikt 
nie może kontestować Jego zamiaru (Rz 9,20) i 
powiedzieć Mu: co czynisz? (Jb 9,12). Jego 
wybór jest wyborem łaski (z łaski) – Rz 11,5.  
 
Łaska ta jest także bezwarunkowa. W istocie, 
Bóg nie poddał naszego wybrania żadnym 
warunkom. Gdyby było inaczej, cieszylibyśmy 
się pokojem zdecydowanie bardziej 
ograniczonym, ponieważ nasze wybranie (i w 
konsekwencji nasze zbawienie) zależałoby od 
zachowania przez nas (lub nie) warunków, 
którym zostalibyśmy poddani. Nie, zamiar Boży 
jest w sposób stały ustanowiony w Chrystusie 
na wieczność.  
 
Wreszcie można powiedzieć, że łaska ta jest z 
definicji niezasłużona. Ta trzecia jej 
charakterystyka dotyka głębię naszych serc, 
ponieważ umieszcza w świetle fakt, że Bóg nie 
daje się zatrzymać (w swoim wyborze) przez 
ruinę i całkowitą niegodność, które określałyby 
tych, wobec których On miałby podjąć decyzję o 
obdarzeniu ich łaską, predestynując ich do 
zbawienia i chwały. Tę naszą ruinę i naszą 

niegodność Bóg znał już uprzednio, a mogą one 
tylko tym mocniej podkreślić Jego miłość, 
wyrażającą się w łasce, o którą opiera się nasze 
wybranie.  
 
Co powiedzieć możemy o takich wspaniałych 
rzeczach?  
Jeżeli Bóg spojrzał na nas, właśnie na nas, to 
zrobił to dlatego, że tego i tak właśnie On chciał. 
Zdecydował tak zgodnie z własnym 
upodobaniem; tak, że nic w nas, ani w świecie, 
nie mogło Go do tego przymusić, a nawet po 
prostu nakłonić (por. Rz 11,34).  
Wybrał nas takimi, jakimi jesteśmy, 
pozbawionymi wszelkich zasług, grzeszników, 
wręcz nieprzyjaciół Boga w szeregu sytuacji, 
postaw, myśli…  
Wszelka chwała za to przypada Bogu samemu, a 
my możemy tylko paść przed Nim w geście 
uwielbienia i adoracji.  
 
Jaki był cel Boga w tych decyzjach? 
Wybierając, przed założeniem świata, tych, 
których chciał obdarzyć swoją miłością, Bóg miał 
podwójny niejako cel w swoim postanowieniu: 
pierwszy związany z Nim (Bogiem) samym, a 
drugi z wybranymi.  
 
Jeśli chodzi o Niego samego: Bóg zechciał 
obdarzyć się chwałą przez swoje wieczne 
postanowienia łaski.  
…Uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały 
swojej nad naczyniami zmiłowania, które 
uprzednio przygotował ku chwale (Rz 9,23).  
Podobnie, jest powiedziane w Liście do Efezjan 
1,11-12, że przypadło nam w udziale stać się 
jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od 
początku według postanowienia tego, który 
sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, 
abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały 
jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy 
w Chrystusie.  
Nasza „adopcja”, stanie się Jego cząstką, jest 
chwały Jego łaski.  
Bóg zechciał uwielbić się sam doprowadzając do 
chwały wielu synów (Hbr 2,10).  
W tym zamiarze, jak we wszystkich rzeczach, 
Syn jest jeden z Ojcem. Będzie On także, jak 
Ojciec, w pełni uwielbiony przez wieczne 
konsekwencje wybrania i odkupienia.  
Nasze włączenie w Jego chwałę przyczyni się do 
niej i podniesie jej blask. …Przyjdzie w owym 
dniu, aby być uwielbionym wśród świętych 



 

CREDO nr 99 6   maj 2019 

swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy 
uwierzyli (2 Tes 1,10), ponieważ będą nieśli oni 
na sobie Jego obraz.  
Zobaczmy, istoty takie, jakimi jesteśmy, 
uczynione zgodnymi z Chrystusem w chwale… 
Czy nie jest to wspaniały powód do podziwu dla 
stworzeń niebieskich? A jakaż to chwałą dla 
Ojca i Syna! 
 
W tym co dotyczy samych wybranych.  
Kiedy Słowo objawia błogosławieństwa, które są 
udziałem wybranych, oświadcza ono w wielu 
miejscach, że są oni predestynowani. Termin 
ten ukazuje, że są one w sposób stały i 
definitywny zapewnione przez decyzje Boże, tak 
jak sam fakt wybrania.  
Bóg nas w swojej miłości predestynował, to 
znaczy przeznaczył uprzednio do posiadania i 
cieszenia się Jego błogosławieństwami.  
 
Zakończenie.  
Czy wszystkie te elementy, które wymieniliśmy, 
jako wynikające z miłości Bożej nie są 
wspaniałe? Czy nie zachęcają do tym większego 
poddania się Mu, Jego wszechogarniającej 
wszechświat miłości?  
I tu właśnie chyba jest jeden z istotnych 
punktów nieporozumień związanych z 
problematyką predestynacji. Szereg krytyków, 
zatrzymując się na powierzchownej i pozornie 
logicznej analizie tej problematyki, omija (w 

sposób przypadkowy, a czasem celowo) fakt, że 
jest ona skoncentrowana na wywołaniu nie tyle 
samego stanu samozadowolenia u tych, którzy 
postrzegaliby się jako wybrani w wyniku tego 
procesu, ale przede wszystkim ma spowodować 
adorację Tego, który niezasłużenie wybiera. A 
owa adoracja ma w wymiarze konkretnym 
powodować ni mniej ni więcej, jak tym większe 
zaangażowanie nie tylko w głoszenie Ewangelii, 
czyli dobrej nowiny o Synu (i wybraniu w Nim), 
ale także bardzo konkretne zaangażowanie w 
czynienie dobra tu i teraz.  
Miłość Boża wyrażona w predestynacji, w Jego 
wybranych, wyzwala wierzącego i zachęca 
(wręcz zmusza) do zaangażowania.  
Miłość Boża zatem jest wyzwalająca i 
zachęcająca, a wręcz zmuszająca do działania 
(ale nie poprzez obawę i konieczność sprostania 
jakimś wymaganiom). Działanie, czynienie dobra 
nie jest już skierowanie na wypełnianie 
kontraktu, ale wynika z poczucia konieczności 
odpowiedzenia Temu, który pierwszy nas 
umiłował i obdarzył zbawieniem; z miłości, w 
łasce.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz rozważania 
biblijne – na blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Wybranie to nie jest wielu rodzajów, ale jest jednym i tym samym wszystkich, którzy będą zbawieni, w 
Starym i Nowym Testamencie, zauważywszy, że Pismo głosi jedno upodobanie, stałe postanowienie i 
decyzję woli Bożej, przez które wybrał nas od wieczności, tak dla łaski jak dla chwały, tak dla zbawienia 
jak dla drogi ku zbawieniu, którą to przygotował, abyśmy nią podążali.  
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To samo wybranie nie jest dokonane ze względu na przewidywaną wiarę i posłuszeństwo wiary, świętość 
lub inną dobrą cechę i dyspozycję, jako przyczynę lub warunek uprzednio wymagany od człowieka, który 
miałby być wybrany, ale właśnie dla obdarzenia wiarą i posłuszeństwem wiary, świętością itd. Dlatego 
wybranie jest źródłem wszelkiego zbawczego dobra, z którego wypływają wiara, świętość i inne zbawcze 
dary, krótko: samo życie wieczne, jako jego owoce i efekty, zgodnie z powiedzeniem apostoła, w Ef 1,4: 
w nim bowiem wybrał nas nie dlatego, że nimi byliśmy, ale abyśmy byli święci i nienaganni przed 
obliczem jego; w miłości.  
 

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/

