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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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Dzieci, które zmarły przedwcześnie, jaki będzie ich 
los? Czy dostąpią zbawienia? 

 
 

 
Zdarza się słyszeć pytanie, w sytuacji, gdy ktoś 
utracił małe dziecko w wyniku choroby, bądź 
jakiegoś innego, a tragicznego wydarzenia: co 
Biblia mówi o takich dzieciach i o ich przyszłości 
wobec Jezusa?  
Można z tym połączyć i inne, niezwykle trudne i 
delikatne: czy dzieci zmarłe przed porodem, 
bądź zmarłe jako niemowlęta pójdą do nieba?  
Pytania te są niezwykle obciążone ładunkiem 
emocji i należy sobie zdać sprawę, że jest 
niezwykle trudno znaleźć pocieszenie w sytuacji 
śmierci dziecka. Jak trudno opisać ból rodzica 
po stracie dziecka…  
Pewnym i ważnym dla mnie faktem jest 
świadomość, że Bóg także stracił swojego Syna 
(choć w wieku i okolicznościach innych niż wyżej 
opisane), a zatem sam niejako doświadczył bólu 
Ojca po stracie Syna…  
 
Poniżej proponuję refleksję biblijną na ten tak 
trudny temat.  
 
Punktem wyjścia, istotnym założeniem w 
podejmowanej refleksji, jest konieczna zgoda, 
że istota ludzka rodzi się oddzielona od Boga; 
człowiek ma naturę grzeszną i natura ta 
wyklucza go w obecności Boga.  
Natura ta daje się prawie od początku poznać 
przez czyny, które są niezgodne z wolą Bożą i z 
faktu tego będące grzesznymi. W konsekwencji 
część teologów wyciąga stąd wniosek, że jeśli 
nie nastąpiłoby w życiu danego człowieka nowe 
narodzenie, to niezależnie od jego wieku bez 
nowego narodzenia nie może on oczekiwać 
zbawienia. Jest to pozycja niezwykle surowa.  
W pewnym sensie podobna do niej była pozycja 
przez wieki prezentowana przez Kościół 
Rzymsko-Katolicki, twierdzący, że człowiek (w 
tym dziecko) umierając bez otrzymania 
stosownych sakramentów, nie może być 
pewnym otrzymania zbawienia…  
 
Powyższe, niezwykle surowe odpowiedzi, nie 
dają mi poczucia satysfakcji… Warto zatem 
pójść dalej w rozważaniu.  
Istnieje bardzo ważna droga refleksji, która 
mówi, że oto dzieci z rodzin chrześcijańskich 

mogą otrzymać zbawienie i opiera się ona w 
tym na tekście 1 Listu do Koryntian 7, który 
mówi, że dzieci, których jeden z rodziców jest 
święty (jest chrześcijaninem), są także święte. 
Ludzie dzielący taką refleksję uważają, że 
sytuacja rodzinna opisana przez Apostoła Pawła 
jest swoistym „paszportem” do nieba, jest 
szczególną łaską dla dzieci z rodzin 
chrześcijańskich.  
Wierzę głęboko, że istnieje szczególna łaska dla 
dzieci z rodzin chrześcijańskich, wynikająca z 
rozumienia konsekwencji Przymierza, które Bóg 
zawarł ze swoim narodem, a której 
beneficjentem jest także Kościół Chrystusowy z 
racji Nowego Przymierza we krwi Chrystusa, 
niemniej nie sądzę, aby właśnie perspektywa 1 
Koryntian tego nauczała, ponieważ jest 
powiedziane także w tej samej sekcji, że 
małżonkowie niechrześcijańscy z par 
mieszanych chrześcijańsko-niechrześcijańskich 
są także święci. Można zatem byłoby 
powiedzieć popychając refleksję do jej granic: 
małżonkowie niechrześcijańscy mieliby być 
zbawieni po prostu dla faktu posiadania 
małżonka chrześcijańskiego? Trudno byłoby w 
to uwierzyć…  
Zbawienie jest pochwycone indywidualnie, w 
wymiarze biblijnym przyjęte osobiście przez 
wiarę. Jest to dar, który się przyjmuje i każdy 
jest odpowiedzialny za jego przyjęcie; za 
przyjęcie w pozycji pokuty i wymaga wiary, 
zaufania, które pozwalają na zmianę kierunku. A 
zatem termin „święty” użyty w 1 Koryntian 7 nie 
wydaje się opisywać świętości wynikającej z 
usprawiedliwienia (związanego z nawróceniem), 
ale raczej jest użyty w sensie oryginalnym – 
odsunięcia na bok. Dziecko z rodziny 
chrześcijańskiej, jak też małżonek 
niechrześcijanin złączeni z chrześcijaninem są 
„odsunięci na bok” wobec świata, czyli w 
pozycji sprzyjającej wysłuchaniu łaski Bożej i 
otrzymania zbawienia przez wiarę. Są więc 
„odsunięci” dla takiej możliwości (bardziej na 
nią potencjalnie otwarci), ale nie można 
jednocześnie powiedzieć, że są w sposób 
automatycznie otrzymującymi - z samego faktu 
„odsunięcia” – zbawienia.  
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Niektórzy uważają, że trzeba gestu, jakim jest 
Chrzest, aby w jakiś sposób aktualizować 
obietnicę Przymierza uczynioną rodzicom i że 
przez ten Chrzest dana osoba jest przyłączona 
do obietnic zbawienia Dzieje się tak pomimo, że 
potrzeba poczekać pewien czas, aby dziecko, 
być może nastolatek, albo nawet dorosły, 
potwierdził tę wiarę w sposób osobisty: 
następuje to w rytuale konfirmacji.  
A zatem, w tej perspektywie, dziecko, które 
byłoby ochrzczone jako niemowlę, spełniałoby  
warunki Przymierza: otrzymywałoby łaskę Bożą, 
nawet jeśli w efekcie jest to łaska nieco 
„odłożona”; nie tyle niekompletna, ale mająca 
być uprawomocnioną przez świadomy akt 
osoby reflektującej, nazywany konfirmacją. 
Zarzut wobec takiej pozycji, podawany przez 
innych, dotyczy faktu, że pojęcia konfirmacji nie 
znajdujemy w Biblii…  
To, co może w takiej koncepcji także nieco 
kłopotać, to fakt, że nadaje on aktowi Chrztu 
wartości działania z samego dokonywanego 
aktu… A w takiej konstrukcji Chrzest byłby 
zatem aktem skutecznym samym z siebie, który 
doprowadza do zbawienia dziecka (stąd także 
pojawiają się, także w środowisku 
protestanckim sytuacje Chrztu nagłego 
noworodka zagrożonego śmiercią).  
Nie można z całą brutalnością zaatakować tej 
koncepcji, choćby z faktu szczerej wiary szeregu 
osób, które podchodzą do tej praktyki z 
szacunkiem, ale wydaje się ona dość oddalona 
od nauki o zbawieniu, tej zawartej w Piśmie 
Świętym.  
 
Są też tacy, którzy próbowali pójść w ich 
refleksji w innych kierunkach, i twierdzą, że 
dzieci są zbawione w wyniku tego, co 
dokonałyby, gdyby miały żyć. Jest to trochę idea 
Boga wiedzącego wszystko i działającego w 
oparciu o wiedzę. Miałby On – zgodnie z tą 
koncepcją – wiedzieć to, co dziecko - 
umierające we wczesnym wieku – mogłoby 
potencjalnie dokonać, gdyby żyło…  
Jest to idea nieco zaskakująca, bardzo 
skoncentrowana na wolnym wyborze ludzkim 
(oraz dość szczególnej wizji motywacji w Bożym 
postępowaniu). Jest to oczywiście logika bardzo 
ludzka, której nie znajdujemy w Biblii.  
 
Wreszcie, inni mają przekonanie, że wszystkie 
dzieci zmarłe we wczesnym wieku, przed 
wiekiem możliwej odpowiedzialności za czyny, 

są zbawione w wyniku łaski Bożej, 
niezasłużonej, którą Bóg przydawałby ze swojej 
dobroci. Jest to perspektywa odwrotna do 
cytowanej jako pierwsza (ta surowa) w 
bieżącym rozważaniu. Według bieżąco 
omawianej wszystkie dzieci byłyby zbawione aż 
do osiągnięcia wieku odpowiedzialności, wieku, 
w którym byłyby zdolne powiedzieć: „nie, nie 
wierzę” lub „tak, chcę dalej podążać w moim 
rozumieniu życia, plasuję moją wiarę 
prawdziwie w osobie Jezusa Chrystusa”.  
 
Oto przedstawionych kilka opcji. Celowo 
pominięte zostały katolickie pojęcia „limbu” 
bądź „czyśćca”, ponieważ są to pojęcia jeśli nie 
całkowicie przeciwne, to przynajmniej obce 
Biblii.  
 
A zatem, która może być pozycja, najmocniej i 
najlogiczniej związana ze Słowem Bożym, 
spośród tylu już podanych?  
Przede wszystkim zauważmy prawdziwą uwagę 
i wielką miłość naszego Pana do dzieci. Jest to o 
tyle zaskakujące, że dzieci były postrzegane, w 
kulturze Mu współczesnej, bardziej jako istoty 
mniej ważne społecznie, bądź też przyszli 
(dopiero przyszli) pracownicy. Tymczasem 
Ewangelia wg Łukasza 18,16 podaje nam słowa 
Pana Jezusa: Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich 
należy Królestwo Boże.  
A więc należy wziąć przykład z prostoty dziecka, 
co nie oznacza naturalnie, że prostota (i 
wrażliwa zależność dziecka od dorosłych) ma 
wiarę wystarczającą, by być zbawionym. 
Przykład nie mówi nam, że dzieci są zbawione, 
ale że Bóg na nie spogląda i pragnie, aby dzieci 
przychodziły do Niego i że są Mu drogie; Bóg 
troszczy się o dzieci.  
Ewangelia wg Mateusza 18,10 podaje także: 
Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych 
małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w 
niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca 
mojego, który jest w niebie… Ma się wrażenie, 
że Bóg wysyła anioła dla każdego dziecka, aby 
go chronić, aby je prowadzić; widać tutaj 
głęboka troską Boga o dzieci. Oczywiście jestem 
świadom, że tekst ten często tłumaczony jest w 
sensie szerszym, gdy mianem „małych” określa 
się także osoby słabe w sensie społecznym, tu 
jednak jest przyjęty w znaczeniu węższym, w 
odniesieniu do dzieci.  
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Druga istotna uwaga biblijna odnosi się do 
tekstu Starego Testamentu, opowiadającego o 
tym, jak dziecko zrodzone z Dawida i Batszeby 
umiera. Kiedy jeszcze było chore, Dawid modlił 
się, pościł, błagał Boga, aby chronił i uzdrowił je. 
Gdy dziecko umiera, Dawid podnosi się, je, a 
ludzie z jego otoczenia zwracają mu uwagę, że 
jakże to, jak on może tak reagować na śmierć 
dziecka, zamiast płakać. Odpowiedź Dawida 
znajdujemy w 2 Samuela 12,22-23: Dopóki 
dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem 
sobie: Kto wie? Może Pan zlituje się nade mną i 
dziecię będzie żyło? Teraz zaś, gdy zmarło, po 
cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić 
życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do 
mnie. 
Jest to tekst bardzo interesujący, choć można 
go rozumieć w różny sposób. Można wyobrazić 
sobie, że Dawid mówi prosto: ja także podążam 
w kierunku śmierci, ale nie mówi: pójdę do 
nieba. Niemniej, Dawid miał głęboką 
świadomość miejsca pobytu zmarłych i dużą 
świadomość swojego wybrania i wiążących się z 
tym konsekwencji, a zatem można myśleć, że ta 
jego wypowiedź dość ogólna ma związek ze 
śmiercią, ale że jest także jego wyrazem wiary 
we wspólne miejsce, wraz ze swoim zmarłym 
dzieckiem, przed Bogiem.  
 
Trzecia uwaga, to fakt, że w Biblii Bóg jest 
nazwany Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba i że 
jest to sposób na powiedzenie, że zmarli 
pozostają żywi przed oczami Boga; jest to 
pewność, którą Jezus zresztą podnosi i używa w 
tym właśnie sensie. Ale użyte w Biblii 
następstwo imion wskazuje Bożą pasję i sposób, 
w jaki Bóg chce zbawić dzieci, a szczególnie 
dzieci rodziców, którzy stanowią część Jego 
Przymierza.  
 
Ostatnia uwaga dotyczy wyroków Bożych, które 
Bóg wydaje wobec Izraelitów, którzy zgrzeszyli 
podczas wyjścia z Egiptu. Mówi, że żaden z nich 
nie wejdzie do Ziemi Obiecanej (z grupy 
dorosłych, mających ponad 20 lat). Sąd ten jest 
znacząco odmienny od tych sytuacji, gdy był on 
wydawany wobec osobiście odpowiedzialnych 
za nieposłuszeństwo wobec Boga, w sytuacjach, 
gdy byli w pełni świadomi faktu. Tutaj dotyczy 
on zarówno tych, którzy zawinili jak i tych, 
którzy najprawdopodobniej nie mieli nic na 
sumieniu. Pozornie wspomniana sytuacja ma 
niewiele wspólnego z omawianym przez nas 

przedmiotem, ale ukazuje ona, że Bóg widzi 
szereg rzeczy w sposób zróżnicowany.  
Istnieje, wydaje się, wiek odpowiedzialności, ale 
istnieje też wyrok Boży kompletnie oderwany 
od jakichkolwiek w naszym rozumieniu 
racjonalnych kryteriów. Po prostu On tak a nie 
inaczej, w sytuacji przez Niego wybranej, 
decyduje.  
Pozwala to stwierdzić, że istnieje także 
niezasłużona łaska Boża dla dzieci, które czy to 
zmarły przed ich narodzeniem, lub też zmarły 
niedługo po narodzeniu. Bóg jest wolny, Bóg 
może, Bóg działa zgodnie ze swoją i tylko swoją 
wolą. Niezależnie od chcianych przez nas, albo 
poukładanych z naszą pozorną logiką, 
schematów.  
 
Pierwszą rzeczą, którą trzeba mieć zawsze na 
myśli, w rozważaniu tak trudnych tematów, to 
ta, że Bóg jest Bogiem kochającym i 
sprawiedliwym, i że Jego sprawiedliwość będzie 
zawsze zgodna z Jego miłością.  
Biblia mówi nam, że pierwszym gestem, którego 
dokona Bóg w przyszłym raju, będzie otarcie 
wszelkiej łzy z oczu zbawionych. Być może będą 
to łzy związane z szokiem dramatyzmu 
ostatecznego sądu i Bóg będzie pocieszał. Ale 
być może będą to łzy wynikające z pełnego 
zrozumienia faktu naszej prawdziwej ludzkiej 
natury grzeszników, którym wybaczono; tych, 
którzy dostrzegli ogrom łaski, która ich 
dotknęła, a Bóg sam będzie pocieszał pewnością 
swojego wybaczenia…  
Jedno jest pewne: w chwili finału, 
zmartwychwstania, zobaczymy rzeczy takimi, 
jakimi Bóg je widzi. Będziemy mieli taką samą 
percepcję sprawiedliwości, będziemy w pełnej z 
Nim zgodności.  
Nie będzie żadnej chcianej kontestacji przez nas 
upragnionej, ani niezadowolenia; zatem 
jakakolwiek byłaby odpowiedź na postawione 
na początku naszego rozważania pytanie, 
będziemy w pokoju zarówno wobec tego 
pytania, jak i Bożej, w faktach, na nie 
odpowiedzi. A to dlatego, że zobaczymy właśnie 
rzeczy takimi, jakimi On je widzi. I będziemy 
mieli dostęp do logiki myślenia, dzisiaj dla nas 
niedostępnej.  
Dzisiaj nie ma pełnej możliwości na 
wypracowanie w pełni satysfakcjonującej 
odpowiedzi na zadane przez nas, tak pełne 
bólu, pytanie. Bez wzbudzenia tym samym 
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uczucia głębokiego smutku, wynikającego z 
ogromu dotykającego ten świat cierpienia.  
Ale tego dnia, dnia ostatecznego spełnienia, 
wszystko odnajdzie swoje pełne pokoju miejsce. 
Także nasze odpowiedzi.  
 
Kanony z Dordrechtu, które prezentujemy w 
naszym „Credo” od pewnego już czasu, opierają 
się o bardzo istotną duszpastersko, zwłaszcza w 
czasie współczesnym ich powstaniu, koncepcję, 
że oto dzieci z rodzin chrześcijańskich na mocy 
Przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem, 
korzystają z dobrodziejstw tego Przymierza; 
Przymierze to dotyczy zatem także malutkich 
dzieci z rodzin, które tym Przymierzem żyją w 
sposób świadomy.  
 
Ja także wierzę głęboko w łaskę Bożą, w łaskę 
niezasłużoną, która zawsze będzie na chwałę 

Bożą. Wierzę także, że w sytuacji najgorszego 
życiowego scenariusza, Bóg ma moc przemienia 
efektu finalnego w taki, który będzie 
najpiękniejszy i najwspanialszy.  
Wierzę, że kiedyś wszyscy, których Bóg tym 
obdarzy (i to – podkreślam – w pełni swojej 
miłości i wolności) zobaczymy się i zobaczymy 
wszystko tak, jak Bóg widzi nas i rzeczy; 
zobaczymy w pełni prostoty i pokoju, w pełni 
radości. A wtedy także ta tak trudna kwestia 
znajdzie swoją właściwą odpowiedź.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Studium biblijne – Job 40:1-5 
 
Księga Joba zawiera historię pobożnego, 
sprawiedliwego człowieka o imieniu Job. 
Posiadał on ogromny majątek i szczęśliwą 
rodzinę. We wszystkim wiodło mu się 
pomyślnie, był wiernym sługą Boga. Podstępny 
szatan stanąwszy przed obliczem Stwórcy 
poddał w wątpliwość wierność Joba. Twierdził, 
że jeśli tylko straci wszystko zwróci się przeciw 
Bogu. Bóg pozwolił szatanowi przetestować 
wiarę Joba i zabrał mu wszystko, co posiadał, 
nawet jego dzieci i zdrowie. Przyjaciele 
dowiedziawszy się o jego nieszczęściu przyszli 
go pocieszyć, ale zamiast tego oskarżyli go. 
Twierdzili, zgodnie z myśleniem starożytnych, że 
jeśli spotkało go nieszczęście, z pewnością 
zgrzeszył. Job natomiast wiedział, że nie 
zgrzeszył w taki sposób, by miał zasłużyć na 
takie nieszczęście bardziej niż inni. Dlatego Job 
zaczął wołać do Boga i skarżył się, wymagając od 
Niego podania przyczyny jego cierpienia: 

2 I dziś moja skarga pełna jest goryczy, bo 
jego ręka zaciążyła na moich westchnieniach. 
3 O, gdybym wiedział, jak go znaleźć, jak 
dojść do jego trybunału, 4 przedłożyłbym mu 
moją sprawę, a moje usta napełniłbym 
dowodami. 5 Chciałbym poznać słowa, 

którymi by mi odpowiedział, i dowiedzieć się, 
co mi powie (Job 23:2-5) 

 
Job myślał, że Bóg walczy przeciw niemu (10:2; 
23:6) i chciał poznać tego przyczynę. Bóg 
natomiast odwrócił sytuację wymagając 
odpowiedzi od Joba: 2 Któż to zaciemnia mój 
plan słowami bezmyślnymi? 3 Przepasz jako mąż 
swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz 
(Job 38:2-3) 
Bóg zareagował na skargę Joba, ale nie dał mu 
oczekiwanej odpowiedzi. Zamiast wyjaśnić mu 
powód jego cierpienia, objawił swą wielkość i 
potęgę jako Stwórcy. Opisując wiele aspektów 
stworzenia, sprawił, że Job odkrył swą 
znikomość wobec wielkiego Stwórcy. Bóg 
skonfrontował Joba ze Swą wielkością zadając 
pytanie, gdzie Job był, kiedy On stworzył 
wszystko (rozdz.38 i 39). 
W końcu Job wydaje się przekonany i porzuca 
swe wymagania, uświadamiając sobie, że nie 
jest w stanie odpowiedzieć na Boże pytanie. 
Świadomy swej znikomości wobec Boga, Job nie 
miał już nic do powiedzenia. Stworzyciel poniżył 
go i złamał jego dumę. 
Mimo to, jego milczenie nie oznaczało 
automatycznie upamiętania. Job będąc pod 

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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wrażeniem wielkości Boga, nie miał już 
argumentów. Jednak w tym momencie jeszcze 
nie był gotów, aby całkowicie zostawić swoje 
zarzuty wobec Boga.  
Na to Bóg jeszcze raz przemówił do Joba (40:6-
41:26). W tym przemówieniu Bóg wskazuje na 
swoją wielkość i moc jako Stwórcy, używając 
przykładu dwóch największych i 
najgroźniejszych zwierząt, stworzonych przez 
Niego: Behemota (40:10-19) i Lewiatana (40:20-
41:25). Skoro Job nie jest w stanie  zrozumieć i 
opanować tych zwierząt, dla niego wielkich i 
groźnych, ale dla Boga stanowiacych tylko małą 
część całego stworzenia, jak może myśleć, że 
jest w stanie w pełni zrozumieć Stworzyciela? 
Jak może oskarżyć Boga i uważać, że lepiej wie 
niż On, czym jest sprawiedliwość? 
 
Dopiero po tej mowie Boga Job całkowicie 
poddaje się i upamiętuje się: 

1 Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc: 2 
Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój 
zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. 3 
Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł 
nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem 
nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, 
których nie rozumiem. 4 Słuchaj, proszę. I ja 
chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię 
pouczyć! 5 Tylko ze słyszenia wiedziałem o 
tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. 6 Przeto 
odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i 
popiele (Job 42:1-6). 

 
Teraz Job zostaje kompletnie poniżony, 
doprowadzony do upamiętania się z powodu 
jego dumnych słów wobec Boga Stwórcy oraz ze 
swego wątpienia w sprawiedliwość Bożą. 
Myślał, że miał prawo zacząć rozprawę 
przeciwko Bogu, ale teraz widzi jak strasznie się 
pomylił. Dopiero teraz samowolnie i bez 
przymusu upamiętuje się i poddaje się Bogu. 
Teraz w pełni uznaje absolutną suwerenność 
Bożą i zarazem swój niemądry zamysł, aby się z 
Nim zmierzyć.  
Cytując Boże pytanie (w. 3, 38:2), Job wyznaje 
swój błąd i pychę wyrażoną w swych pytaniach i 
wymaganiach. Przez to uznaje jak ograniczony 
jest jako człowiek i jak wielki, nieskończony jest 
Bóg Stworzyciel. 
 
Po przemówieniach Boga, Job może powiedzieć, 
że widział Go. Nie w sposób fizyczny, nie mógł 
bowiem przejrzeć poprzez sztorm z którego Bóg 

przemawiał (38:1; 40:6). Wcześniej znał Boga w 
innym sensie: słyszał o Nim, mógł mówić o Nim, 
teraz natomiast poznał Boga naprawdę, 
wewnętrznie. Teraz spotkał i poznał Boga nie 
jako kogoś, kto jest daleki, lecz jako Przyjaciela i 
Zbawiciela oraz jako swego Boga i Stworzyciela. 
To zmieniło wszystko dla Joba i dlatego teraz 
wyznaje, że jest winny i grzeszny, sam z siebie 
nie może istnieć wobec Boga. 
 
Odwołuje (odrzuca) swoje słowa (42:6), lub, jak 
też można przetłumaczyć: uznaje siebie za 
winnego. Odrzuca swoje skargi przeciwko Bogu. 
Kajanie się w prochu i popiele było w 
starożytności znanym i powszechnym znakiem 
pokuty, upamiętania i żalu. 
Hebrajski tekst używa tu tego samego wyrazu 
jak ten, opisujący pocieszanie przez przyjaciół 
Joba (2:11). Można by tłumaczyć: dlatego 
odwołuje swoje słowa i pociesza siebie w prochu 
i popiele. Cała księga mówi o tym, jak Job szuka 
pocieszenia w swoich cierpieniach. W końcu 
znajdzie pocieszenie w upamiętaniu się.  
 
Niektórzy uważają, że w końcu Job posłuchał 
przyjaciół, nawołujących go przecież do 
nawrócenia się z grzechu. Elifasz przemówił do 
niego następująco:  

23 Jeżeli w pokorze nawrócisz się do 
Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze 
swego namiotu, 24 jeżeli w proch rzucisz złoty 
kruszec i między kamienie potoków złoto z 
Ofiru, (…) 26 wtedy Wszechmocny będzie 
twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje 
oblicze (Job 22:23-24, 26). 

Twierdząc tak jednak mylimy się i pokazujemy, 
że w ogóle nie zrozumieliśmy Księgi Joba.  
Job nie nawrócił się z grzechów, których 
przecież nigdy nie popełnił. Z pewnością nie 
akceptuje argumentacji przyjaciół, mianowicie, 
że doświadczył nieszczęść z powodu swego 
szczególnego grzechu.  
To, że Bóg oskarża przyjaciół Joba i nawet Jego 
gniew, jak czytamy, rozpalił się przeciw nim 
(42:7) jest jasnym dowodem na to, że 
przyjaciele mylili się i dali złą radę niezgodną z 
Prawdą Bożą. Nie jest prawdą, że sprawiedliwi 
nie cierpią, oraz to, że cierpimy z powodu 
osobistych grzechów. Takie twierdzenie stanowi 
fałszywą ‘ewangelię’, która niestety do dzisiaj 
jest popularna. Niestety współcześni 
chrześcijanie ‘pocieszają’ innych chrześcijan w 
taki sposób, jak Elifasz Joba. 
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Jak zatem mamy reagować na cierpienie i jak 
powinniśmy je rozumieć? Jaką odpowiedź daje 
nam Księga Joba na to pytanie? Faktycznie Bóg 
nie daje odpowiedzi na pytanie dlaczego 
cierpimy, ani Jobowi ani nam. Natomiast Bóg 
daje inną odpowiedź: nie skupiaj się na swoim 
cierpieniu, lecz skoncentruj się na Stwórcy, 
większym niż twoje cierpienie i panującym 
mimo wszystko. 
Często wymagamy odpowiedzi i chcemy 
wiedzieć, dlaczego akurat ja muszę doświadczać 
cierpienia? Musimy mieć świadomość, że Bóg 
jest wszechmogącym, świętym i suwerennym 
Stworzycielem, który nie ma obowiązku 
wytłumaczenia się wobec nas. 
 
Mądrość biblijna prowadzi do życia i oparta jest 
na fakcie, że stworzony człowiek wie, że nie jest 
Stwórcą, że istnieje ogromna różnica miedzy 
stworzeniem a Stworzycielem. Krótko mówiąc, 
wierzący, mądry człowiek zna swoje miejsce 
wobec Stwórcy.  
Nie oznacza to oczywiście, że nie wolno nam 
zadawać pytań. Ważnym jest jednak, z jakim 
nastawieniem pytamy. Nie mamy prawa ani na 
odpowiedź ani na życie bez cierpienia.  
Grzechem Joba nie był sam fakt zadawania 
pytań, lecz to, że sadził, że miał prawo wymagać 
od Boga odpowiedzi i kwestionować Jego 
sprawiedliwość. 
To jest, co Apostoł Paweł pisze o wybraniu i 
odrzuceniu: O człowiecze! Kimże ty jesteś, że 
wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do 
twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? (Rz. 9:20).  
 
Zamiast odpowiedzi na pytanie dlaczego cierpi, 
Job otrzymuje ważniejszą odpowiedź: poznaje 
Kim jest Bóg. Poza tym odkrywa, że tylko 
nawrócenie i upamiętanie może mu dać 
prawdziwe wyzwolenie i pocieszenie.  
W końcu Job rozumie wskazując, gdzie można 
znaleźć zbawienie. Już we wcześniejszych 
przemówieniach Joba jest to widoczne: Lecz ja 
wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni 
nad prochem stanie! (Job 19:25). 
 
Bóg nie wytłumaczy nam, dlaczego cierpimy, ale 
Słowo Boże pokazuje nam, że po poniżeniu i 
cierpieniu zawsze następuje odnowienie i 
wywyższenie. Jezus, będąc w chwale Bożej, 
poniżył się, stał się człowiekiem, który musiał 
żyć pośród grzeszników, którzy nie poznali i 

odrzucili Go. W końcu zmarł na krzyżu z powodu 
naszych grzechów i nieprawości. Trzeciego dnia 
jednak zmartwychwstał i został wywyższony i 
siedzi po prawicy Boga Ojca w chwale jako 
zwycięski Król. 
Każdy wierzący, naśladujący Jezusa, ma do 
czynienia z cierpieniem i poniżeniem, ale Bóg 
obiecuje odnowienie i wywyższenie. 
Wywyższenie nastąpi dopiero po powrocie 
Jezusa Chrystusa i zmartwychwstaniu umarłych. 
 
Job pragnął tego, kto się wstawia za nim (Job 
9:33; 16:20), ale nie miał pojęcia, że Ten, kto 
wstawia się, sam musi cierpieć. My, żyjąc w 
okresie Nowego Testamentu wiemy, że kiedy 
cierpimy, nasz Zbawiciel i Pośrednik nie tylko 
współczuje nam, ale sam wie, co to znaczy 
cierpieć. Co więcej, On cierpiał w sposób, 
jakiego my nigdy nie musimy doświadczyć, 
ponieważ Jezus Chrystus zniósł gniew Boży z 
powodu naszych grzechów. Wszelkie cierpienie 
na ziemi, jakkolwiek straszne byłoby, jest 
niczym w porównywaniu do doświadczenia 
gniewu Bożego. 
 
Ze względu na to, że Chrystus zmarł dla 
każdego, kto uwierzył, cierpienie wierzących nie 
jest bezsensowne. Dlatego możemy wyznać 
wraz z Apostołem Pawłem: A wiemy, że Bóg 
współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, 
którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według 
postanowienia jego są powołani (Rz. 8:28). Nic 
nie dzieje się przypadkiem, nie ma cierpienia 
nad którym Bóg nie panuje. 
Bóg nie jest słaby, współczujący i płaczacy z 
nami, ale jest wszechmogący, panujący nad 
sytuacją.  
Dlatego Apostoł Paweł dalej pisze:  

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. 31 Cóż tedy na 
to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż 
przeciwko nam? (Rz. 8:29-31).  

 
Nigdy nie możemy lekceważyć cierpienia, które 
jest bardzo realne w tym świecie. Ale też nie 
powinniśmy wpaść w samowspółczucie i 
skupienie się tylko na naszym cierpieniu. Przez 



 

CREDO nr 106 8  grudzień 2019 

cierpienie możemy się uczyć, że Bóg jest wielki 
oraz, że możemy Mu zaufać. 
Przy tym musimy też pamiętać, że cierpienie 
Joba jest zasadniczo inne niż nasze. Szatan 
chcąc pokusić Joba zjawiał się przed obliczemi 
Boga aby zyskać pozwolenie na testowanie 
bożego sługi. Dzięki zwycięstwu Chrystusa, 
szatan został pokonany i nie ma dostępu do 
nieba (Obj. 20:1-10). Szatan już nie jest w stanie 
‘układać się’ z Bogiem, jak w przypadku sprawy 
Joba. Nie musimy starać się być sprawiedliwymi, 
sami z siebie nawet nie jesteśmy w stanie. Jezus 
uczynił wszystko za nas. Najważniejszym 
pytaniem dla nas nie jest, czy cierpię z powodu 
jakiegoś grzechu, lub czy moje cierpienie jest 
sprawiedliwe czy nie. O wiele ważniejsza jest 
odpowiedź na pytanie, czy jestem w Jezusie 
Chrystusie, czy jestem sprawiedliwy wobec 
Boga Stwórcy, co jest tylko możliwym w 
Chrystusie. Tylko jeśli wierzę w Chrystusa, Bóg 
deklaruje mnie sprawiedliwym, niezależnie od 
tego cokolwiek uczyniłem. 

Nasze uczynki ani nasze cierpienie nic nie mogą 
dodać do naszej sprawiedliwości, nie możemy 
‘zarobić’ na zbawienie przez nasze cierpienie, 
jak myślą niektórzy.  
  
Możemy pytać i prosić Boga, On nawet chce, 
abyśmy w naszym cierpieniu przychodzili do 
Niego, gdyż tylko On może nam dać prawdziwe 
pocieszenie. Nie możemy jednak żądać czegoś 
od Boga, nie powinniśmy mieć postawy 
rozczeniowej. Wtedy nie doświadczymy 
wyzwolenia i pocieszenia, lecz jedynie 
frustrację, ponieważ to byłaby walka przeciw 
wszechmogącemu Stwórcy. Tylko jeśli w wierze, 
pokorze i zaufaniu oddamy siebie w ręce Bogu, 
który jest dobry i wszechmogący, znajdziemy 
prawdziwe pocieszenie w Jezusie Chrystusie, 
naszym Zbawicielu. 

Pedro Snoeijer 
 
Dłuższa wersja i dalsze artykuły na blogu autora 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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ARTYKUŁ 17 
 
Tak być powinno, abyśmy osądzali wolę Bożą przez Jego Słowo, które świadczy, że dzieci wierzących są 
święte, nie z natury, ale jako przywilej Przymierza Łaski, w które są zaliczone z ich ojcami i matkami, 
którzy  boją się Boga, a zatem nie powinni oni (rodzice) wątpić w wybranie i zbawienie ich dzieci, które 
Bóg odwoła z tego życia w ich dzieciństwie.  
 

ARTYKUŁ 18 
 
Jeżeli ktoś szemrze przeciw tej łasce darmowego wybrania i przeciwko surowości sprawiedliwego 
potępienia, przeciwstawiamy mu te słowa apostoła, Rz. 9,20: O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz 
się w spór z Bogiem? I te naszego Zbawiciela, Mt 20,15: Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? 
Ale jeśli chodzi o nas, którzy adorujemy pobożnie te tajemnice, my wypisujemy z apostołem, Rz. 11,33-
36: O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie 
wyśledzone drogi jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego? Albo któż wpierw dał mu 
coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech 
będzie chwała na wieki. Amen. 
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