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SLAJD 

Rzym. 9:15-18  - 15. Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję 

się, nad kim się zlituję. 16. A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, 

lecz od zmiłowania Bożego. 17. Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby 

okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. 18. Zaiste więc, nad 

kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. 

O czym mówi ten tekst? 

SLAJD 

WYSUWANY WNIOSEK (przez hyperkalwinistów): 

Bóg nad jednymi osobami się zmiłował i zbawił, a innym nie dał szansy przyjęcia zbawienia,  

przywiódł do zatwardziałości i w rezultacie będą potępieni. 

- czy ten tekst mówi o tym, że Bóg część ludzi wybrał do zbawienia, a innych na potępienie 

nie dając im nigdy szansy zbawienia? 

Ten tekst mówi raczej o tym, że Bóg sam decyduje czy chce się nad kimś zmiłować, 

zlitować czy też nie chce (w.15 i 18) 

Ten tekst mówi o tym, że człowiek sam nie jest w stanie poprzez swoje starania zasłużyć 

sobie na Bożą łaskę (w.16) 

Ten tekst mówi o tym, że nawet gdyby Bóg nie zmiłował się nad wszystkimi to i tak nie 

mamy prawa posądzać go o niesprawiedliwość. (w.14) 

Ale ja nie widzę w tym tekście nauki o tym, że Bóg jednym okazuje nieodparte miłosierdzie, 

a innym z góry zatwardził serce, przeznaczył na zagładę nie okazując im nigdy zmiłowania. 

A drodzy właśnie na poparcie takiej nauki jest przytaczany często ten tekst. 

Spójrzmy więc o czym właściwie mówi ten tekst? 

W. 15. „Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim 

się zlituję.” 

Ap. Paweł pisząc słowo, które jest przetłumaczone jako „zmiłuję” użył greckiego słowa 

(poz. 1652 w Słowniku polsko-greckim N.T.) „Eleeo” , które oznacza: litować się nad kimś, 

mieć litość, okazywać miłosierdzie komuś, dostępować miłosierdzia. 

SLAJD 

A. Zrozumienie Bożego zmiłowania w kontekście listu do Rzymian. 
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Spójrzmy więc na znaczenie tego słowa w kontekście listu do Rzymian.  

Jaki temat porusza ap. Paweł w rozdziałach 9-11? 

Drodzy pozwólcie, że najpierw streszczę temat „zmiłowania” w kontekście r.9-11.,  

O co chodzi w tym wyborze Boga, aby okazać komuś miłosierdzie lub przywieźć kogoś do 

zatwardziałości? 

Prześledźmy rozdziały 9-11 czyli najbliższy kontekst tych wersetów. Otóż rozdziały te 

mówią o Bożym planie zbawienia najpierw Żyda, potem Greka. W rozdziale 9 ap. Paweł 

wyraża smutek z powodu nieposłuszeństwa Izraela.  

Bóg okazał miłosierdzie Izraelowi. My często mówimy o miłości. Ale Boże miłosierdzie 

wyraża się nie w słowach jedynie, ale w czynie. Ap. Paweł niejako odzwierciedla głębię 

miłości Boga do swoich rodaków modląc się za nich, jak czytamy w w.3b i 4"... by być 

odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała,  Izraelitów, do których należy synostwo i 

chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, 

Czyż patrząc na taką modlitwę ap.Pawła mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć: Ja 

Boże również tak bardzo kocham moich rodaków, że jestem gotów być nawet odłączony od 

Chrystusa, byleby Polacy, Łodzianie, Głownianie byli zbawieni! 

Czy z taką determinacją głoszę słowo życiem i Słowem? 

A teraz zadajmy sobie pytanie: Czy miłość i modlitwa apostoła Pawła do całego Izraela nie 

jest odzwierciedleniem miłości Boga do całego Izraela? 

A my potrafimy ograniczać, spłycać głębię Bożej miłości, jej szerokość twierdząc, że Bóg 

nad wieloma Izraelitami z góry postanowił nie okazywać miłości? 

Jak czytaliśmy w w.4 Izrael został obdarzony synostwem, przymierzem, obietnicami. 

A czym my jako chrześcijanie zostaliśmy obdarzeni? 

Z nami Bóg również zawarł przymierze miłości i wierności. On warunków tego przymierza 

dotrzyma. A ja? 

Czy nie zachowam się podobnie jak Izraelici? 

Bóg obdarzył nas w Nowym Przymierzu synostwem. Ale czyż jego ukochani synowie nie 

zginęli na pustyni z powodu nieposłuszeństwa? 

Bóg obdarzył nas również obietnicami. Ale czyż Jego obietnice nie są często uwarunkowane 

trwaniem przy Nim? 

Bóg obdarzył Izrael miłosierdziem?  
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A co Izrael uczynił z Bożym miłosierdziem? 

List do Rzymian 10:21 A do Izraela powiada: Cały dzień wyciągałem ręce swoje Do ludu nieposłusznego i opornego. 

Co Bóg uczynił, aby zrealizować plan swojego miłosierdzia dla Izraela? 

9 Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. 
13 Jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. 
 

O co chodzi w tym wybraniu Jakuba a wzgardzeniu Ezawem?  

To Boże zlitowanie związane jest z osobą Jakuba, którego historia rozpoczyna się od bardzo 

ważnej prorockiej wypowiedzi Boga do Rebeki: Dwa narody są w łonie twoim łonie (...) 

starszy będzie służył młodszemu (1 Mojż. 25:23). Jak to dwa narody, przecież w łonie byli 

tylko dwaj chłopcy? 

Otóż przychodzą na świat bliźnięta: najpierw Ezaw, a tuż za nim Jakub jako reprezentantami 

dwóch narodów. 

Wracamy do Rzymian 9:14 zadane zostaje pytanie, które zinterpretuje w kontekście: 

Cóż powiemy - czy Bóg jest niesprawiedliwy, że wybrał Jakuba czyli naród Izraelski jako 

swój lud a odrzucił Ezawa czyli Edomitów? 

Nie, Bóg w jednym czasie okazuje zmiłowanie, w innym zatwardza naród Izraelski, aby 

ostatecznie realizować swój plan zaoferowania zbawienia dla wszystkich narodów i ludzi! 

Zobaczymy to wyraźniej pod koniec rozdziału 11. Jednak spójrzmy teraz na werset 15: 

"Zmiłuję się nad kim się zmiłuję... " Do kogo Bóg wypowiedział te słowa? 

Czytamy, że do Mojżesza. W jakim kontekście wypowiedział te słowa do Mojżesza? W 

stosunku do kogo miał Bóg okazać zmiłowanie i czy to zmiłowanie polegało na wybraniu 

indywidualnych osób do zbawienia czy na czymś innym? 

Spójrzmy do jakiej sytuacji nawiązuje tutaj ap.Paweł w związku z Mojżeszem i narodem 

Izraelskim: 

II Mojż. 33:16: Po czym poznam, ja i lud mój, że darzysz nas łaskawością, jeśli nie po tym, 

że pójdziesz z nami, gdyż przez to będziemy wyróżnieni ja i Twój lud spośród wszystkich 

narodów, które są na ziemi? 

17 Pan odpowiedział Mojżeszowi: Uczynię to, o co prosisz, ponieważ jestem ci łaskawy, a 

znam cię po imieniu. 

18 I rzekł Mojżesz: Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. 

19 Pan odpowiedział: Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż Ja 

wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba. 
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To Boże zmiłowanie i przywodzenie do zatwardziałości nie ma tutaj jak widzimy nic 

wspólnego ze zbawieniem jednostki. Po tym, jak Izrael okazał nieposłuszeństwo i zrobił 

sobie złotego bożka, cielca to potrzebował Bożego zmiłowania. Bóg wyświadczył 

zmiłowanie, łaskę Mojżeszowi i całemu Izraelowi w taki sposób, że zgodził się, aby Jego 

obecność, Jego chwała była z nimi. 

Czyli ten cytat w liście do Rzymian przypomina, że mimo nieposłuszeństwo Izraela, Bóg 

zachowa dla nich miłosierdzie. Dlaczego? Aby zrealizować odwieczny plan i mimo 

nieposłuszeństwa Izraela doszło do zbawienia i pogan i Izraela. 

Nie chodzi o przyjęcie lub nieprzyjęcie Jezusa przez indywidualnego człowieka w 

kontekście! 

Wyciąganie tego fragmentu z kontekstu i mówienie, że chodzi o bezwarunkowe 

indywidualne wybranie pojedynczych ludzi do zbawienia lub potępienia jest sprzeczne z 

całym kontekstem! 

Popatrzmy dalej na wersety 17-18. Bóg używa tutaj ilustracji o Faraonie. 

SLAJD 

 Paweł pokazuje, że Faraon kiedyś jest jak Izrael teraz. Faraon był nieposłuszny, Bóg 

zatwardził jego serce w wyniku jego wcześniejszego już nieposłuszeństwa. Zanim nastąpiło 

zatwardzenie serca to Faraon zniewalał i ciemiężył Izrael. W konsekwencji tego 

nieposłuszeństwa Bóg zatwardził jego serce. W ten sposób imię Boga zostało ogłoszone jako 

wszechmogącego Władcy, potężniejszego niż Faraon. 

To doskonała analogia do zachowania Izraela. Tak jak Mojżesz przyszedł do Faraona, tak 

Mesjasz przyszedł do Izraela. Izrael odrzucił Boga jako Mesjasza. Był nieposłuszny. W 

rezultacie Bóg zatwardził część Izraela. 

- SLAJD Bóg litował się nad kim chciał i zatwardzał serce tego, którego chciał (w.6-18). – 

W w.21-22 Ap.Paweł przyrównuje Boga do garncarza, który pewne naczynia czyli ludzi 

przeznaczył na zagładę, a inne naczynia do celów zaszczytnych. 

Ale warto jest tutaj na marginesie zadać sobie pytanie: na jakiej podstawie Bóg jedne 

naczynia przeznaczył do celów zaszczytnych, a inne do celów pospolitych? 

Pojęcie Bożego wybrania, przeznaczenia omówimy szerzej później, jednak już teraz pozwolę 

sobie skierować naszą uwagę na podobny fragment zapisany w  

SLAJD 

2 Tym. 2:20-21 - 20. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też 

drewniane i gliniane; jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. 21. Jeśli tedy 
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kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów 

zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła 

dobrego. 

Spójrzmy drodzy na w.21. Mianowicie wynika z niego, że człowiek nie jest bezwolnie, z 

góry przeznaczany do celów zaszczytnych lub pospolitych, ale dana zostaje ludziom szansa 

zachowania siebie czystym, szlachetnym naczyniem lub pospolitym naczyniem. 

O jakim więc miłosierdziu i zatwardziałości mówi ten fragment w kontekście? 

W 9:19-26 widzimy m.in., że jeżeli na przestrzeni historii niektórzy okazali się  naczyniami 

gniewu i będą potępieni, to nikt nie ma prawa sądzić i uważać, że Bóg jest niesprawiedliwy 

(w.19-29).  

Następnie w 9:30-10:21 czytamy m.in., o odrzuceniu Mesjasza przez Izrael i jego 

konsekwencjach. Jakie to konsekwencje? 

Otóż w 10:12-13 czytamy, że łaska wybrania została dana teraz poganom i dlatego każdy, 

kto wezwie Chrystusa na podstawie wiary będzie zbawiony czy to Żyd czy to Grek. 

Ten fragment kończy się bardzo ciekawym wersetem 9:21, gdzie czytamy: 

Rzym. 10:21: A do Izraela powiada: Cały dzień wyciągałem ręce swoje Do ludu 

nieposłusznego i opornego. 

Czyli Bóg okazywał zmiłowanie Izraelowi, wyciągał do nich ręce, a oni go nie słuchali. I 

dopiero wówczas, w chwili odrzucenia Bożego miłosierdzia, łaski, Bóg decyduje o tym, aby 

ukarać Izrael i zatwardzieć jego serce. 

Czytamy o tym w Rzym.11:8: „ Jak napisano; Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, Dał 

im oczy, które nie widzą, I uszy, które nie słyszą, Aż do dnia dzisiejszego.” 

Ponieważ Izrael odrzucił Mesjasza, przeto Bóg ukarał go, pozwolił na znieczulenie, 

zatwardzenie ich serc, w ten sposób otworzył drzwi Ewangelii poganom (10 r. i 11:1-12).  

Następnie rozdział (SLAJD) 11:13-26 uczy nas, że przyjdzie czas, kiedy Izrael znów się 

upamięta, stanie się posłuszny i dostąpi również Bożego miłosierdzia i pojednania. 

15 Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z 
martwych? 

 

I jeśli ktoś wyrywa z kontekstu wersety 14-18, 9 r., mówiące o tym, że Bóg nad kim chce 

okazuje miłosierdzie i kogo chce przywodzi do zatwardziałości to niechaj studium tych 

rozdziałów zaprowadzi go w końcu do ostatecznego rozstrzygnięcia historii okazywania 

Bożej łaski, zmiłowania czyli do wersetów: 

SLAJD 
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Rzym. 11:30-32 - 30. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście 

miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, 31. Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie 

miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. 32. Albowiem 

Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi umiłować. 

A nad kim Bóg się zmiłuje? 

Czytamy, że ostatecznym zamiarem Boga jest okazanie łaski, miłosierdzia wszystkim, ale 

naturalnie, że będzie to skuteczne wówczas, jeśli ktoś czy to Żyd czy to Grek to Boże 

miłosierdzie przyjmie. 

Aby temat okazywania przez Boga miłosierdzia z listu do Rzymian 9-11 był jeszcze bardziej 

zrozumiały spojrzymy na Boże zmiłowanie nad narodami w kontekście całego N.T. 

SLAJD 

B. Zrozumienie Bożego zmiłowania w kontekście całego N.Testamentu. 

1. Chrystus zaplanował najpierw okazać swoje miłosierdzie Izraelowi. I jaką 

decyzję podjął Izrael? 

Aby było szybciej odczytamy od razu pięć tekstów: 

SLAJD 

Jan. 1:11: Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. 

Mat. 23:37: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do 

ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza 

pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście! 

Dz.Ap. 13:46: Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: Wam to najpierw 

miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych 

życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. 

I właśnie Rzymian 11:13-14 nawiązuje do zbawienia pogan: do was zaś, którzy jesteście z 

pogan... Bóg chce użyć nieposłuszeństwa Izraela, aby poganie którzy uwierzą, otrzymali 

błogosławieństwo Izraela. A Izrael stanie się jakby zazdrosny i będzie chciał stać się częścią 

Kościoła. 

Bóg w swojej miłości do Izraela wielokrotnie wyciągał rękę do Izraela. A jak zachował się 

Izrael? Czy opierał się tej łasce czy też był odgórnie predestynowany? 

List do Rzymian 10:21 A do Izraela powiada: Cały dzień wyciągałem ręce swoje Do ludu 

nieposłusznego i opornego. 

 

SLAJD 
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Rzym. 11:30-32 - 30. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście 

miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, 31. Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie 

miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. 32. Albowiem 

Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi umiłować. 

SLAJD 

1 Piotr. 2:10: Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was 

niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz umiłowania dostąpiliście. 

W Rzym.9:18 znów czytamy, że komu Bóg chce okazuje zmiłowanie. 

I tutaj zostało użyte greckie słowo „Eleos”, które oznacza litość, miłosierdzie, zmiłowanie 

To samo greckie słowo występuje również w innych tekstach, m.in. w: 

SLAJD Gal. 6:14-16 - 14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z 

czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie 

świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. 15. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic 

nie znaczy, lecz nowe stworzenie. 16. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej 

zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. 

Dla kogo Boże miłosierdzie będzie skuteczne? 

Odp. „Którzy tej zasady trzymać się będą” – jakiej zasady? 

w.15 – że bramą do przyjęcia miłosierdzia Bożego jest nowonarodzenie 

w.16 – że wyrazem tego nowonarodzenia jest ukrzyżowanie świata dla mnie i mnie dla 

świata 

Rzym. 9:23: A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, 

które uprzednio przygotował ku chwale 

Kto i dlaczego staje się dla Boga naczyniem zmiłowania (o tym już mówiliśmy wcześniej)?  

Czy decyzje człowieka może mieć wpływ na to czy będzie dla Boga naczyniem zmiłowania? 

Odpowiedź znajdujemy w 2 Tym. 2:21: Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy 

pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, 

nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. 

Hebr. 4:16: Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i 

znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. 

SLAJD 

Każdy z nas dostąpił również Bożego zmiłowania? 
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Czy są jakieś granice tego zmiłowania? 

Granice zlitowania się - Hebr. 10:28-29 - 28. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez 

miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; 29. O ile sroższej kary, 

sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbestrześcił krew przymierza, przez 

którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski! 

SLAJD 

C. Zrozumienie Bożego zmiłowania w kontekście całego Bożego Słowa. 

Ps. 81:12-14 - 12. Lecz lud mój nie słucha głosu mego, A Izrael nie był mi uległy. 13. 

Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, By postępowali według zamysłów swoich. 14. O, 

gdyby usłuchał mnie lud mój, O, gdyby Izrael chodził drogami moimi! 

Dlaczego Bóg zostawił Izrael w zatwardziałości ich serca?  

- gdyż nie słuchali Bożego głosu (w.12) 

- gdyż nie postępowali wg tego, co Bóg dla nich zaplanował (w.13) 

- gdyż Izrael nie posłuchał Boga i obierał własną drogę życia (w.14) 

Inne dwa fragmenty pokazujące jak Bóg nie okazał miłosierdzia, zatkał swoje uszy, odwrócił 

się od umiłowanego Izraela. Ciekawe jest również zwrócić uwagę na występującą zasadę w 

tych fragmentach, mianowicie, że Boża zatwardziałość i brak zmiłowania przychodzi w 

następstwie wolnego wyboru własnej drogi!!! 

SLAJD 

A3. Boża zatwardziałość i brak zmiłowania przychodzi 

w następstwie wolnego wyboru własnej drogi!!! 

 

Ps. 95:7-11 - 7. On bowiem jest Bogiem naszym, A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki 

jego. Obyście dziś głos jego usłyszeli: 8. Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, Jak 

w dniu pobytu w Massa na pustyni, 9. Gdzie kusili mnie ojcowie wasi, Doświadczali mnie, 

chociaż widzieli dzieło moje. 10. Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego rodu I rzekłem: 

Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. 11. Dlatego przysiągłem w gniewie swoim: Nie 

wejdą do odpocznienia mego. 

Dlaczego Bóg przysiągł, że Izrael nie wejdzie do odpocznienia Jego? 

Mianowicie dlatego, że oni najpierw nie słuchali głosu Boga i sami zatwardzili swoje serca. 

SLAJD 

Zach. 7:11-13 

11. Lecz oni nie chcieli usłuchać, odwrócili się do mnie plecami i zatkali uszy, aby nie 

słyszeć.12. Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które 
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Pan Zastępów posyłał do nich przez swego Ducha za pośrednictwem dawnych proroków. 

Dlatego Pan Zastępów wybuchnął wielkim gniewem. 13. Stało się więc tak, jak On wołał, a 

oni nie słuchali, tak też, gdy oni będą wołać, Ja ich nie wysłucham - mówi Pan Zastępów. 

Dlaczego Bóg przestał okazywać wówczas łaskę wysłuchania modlitwy Izraela? 

Bóg przemawiał, wzywał, posyłał proroków. A Izrael? Izrael odwrócił się, zatkał uszy, 

zatwardział serce i ważne jest w w.12 słowo: „dlatego”, dlatego Bóg zabrał im łaskę 

wysłuchania ich modlitw. 

Znów inny fragment wskazujący na fakt, że Bóg zatwardzał serca Izraelitów w wyniku 

odrzucenia Bożej woli i planu w stosunku do nich. 

SLAJD Jan. 12:39-40: Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz: Zaślepił oczy ich 

I zatwardził serce ich, Aby nie widzieli oczami swymi I nie rozumieli sercem swym, I żeby się 

nie nawrócili, I żebym ich nie uzdrowił. 

Ewangelista Jan cytuje tutaj proroka Izajasza, dlatego spójrzmy do źródła, do centrum tych 

wydarzeń w księdze Izajasza, aby je lepiej zrozumieć. 

To nawiązanie Ew. Jana do księgi Izaj. 6:9-12 - 9. A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: 

Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzecie uważanie, lecz nie poznawajcie! 10. 

Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział 

swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie 

nawrócił i nie ozdrowiał! 11. I rzekłem: Dopókiż, Panie? A On odpowiedział: Dopóki nie 

opustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się 

pustynią. 12. Pan uprowadzi ludzi daleko, i w kraju będzie wielkie spustoszenie. 

Dlaczego Bóg tak postąpił? Na jaki czas serce Izraelitów miało zostać znieczulone i 

dlaczego? 

Na jaki czas miało został znieczulone serce ludu? 

Oczywiście odp. w w.11-12 

Dlaczego? Z jakiego powodu? Znów, aby właściwie interpretować należy spojrzeć w 

kontekst literalny czyli w wersety i rozdziały poprzedzające Bożą decyzję o zatwardzeniu 

serc Izraelitów na pewien czas. 

Izaj. 1:2: Słuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio! Gdyż oto Pan mówi: Synów 

odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. 

Bóg troszczył się, wychowywał Izrael, ale oni mając wolną wolę odstąpili od Niego. 

Izaj. 1:19-20: Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać, Lecz jeżeli 

będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały! 
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Widzimy błogosławieństwo za posłuszeństwo Bożej woli i kara za postępowanie wbrew 

woli Bożej. 

Izaj. 5:7: Zaiste, winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego 

latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie; sprawiedliwości, a oto - krzyk. 

Widzimy bardzo wyraźnie jak Bóg pozwolił Izraelowi na postąpienie wbrew Jego woli, Jego 

planowi wobec nich. Oczywiście spotkały go za to określone konsekwencje. 

Izaj. 5:13: Dlatego mój lud pójdzie w niewolę, bo nic nie rozumie, jego szlachetni umrą z 

głodu, a jego pospólstwo uschnie z pragnienia. 

I znów spotykamy się z tym istotnym słowem – „dlatego”. Widzimy więc dlaczego Bóg w 

konsekwencje znieczulił serca Izraelitów, aby dać im karę, taką lekcje wychowania poprzez 

skazanie ich na niewolę. 

I drodzy w takim kontekście należy rozpatrywać znaczenie wersetów, które mówią o tym, że 

Bóg znieczulił lub zatwardził komuś serce (patrz Izaj.6:10, Rzym.9:18) 

Dzieje się to nie dlatego, że Bóg to z góry zaplanował, nie chcąc kogoś ratować, zbawić, ale 

w wyniku uprzedniego postępowania narodu lub człowieka. 

SLAJD 

A4 - Bóg znieczula, zatwardza komuś serce, nie dlatego, że z góry to zaplanował, ale w 

wyniku uprzedniego postępowania narodu lub człowieka (które przewidział) 

I kilka tekstów z N.Testamentu wyjaśniających kiedy i dlaczego Bóg zatwardzał lub 

zatwardza czyjeś serce. 

Rzym. 2:4-5: Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, 

nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Ty jednak przez 

zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i 

objawienia sprawiedliwego sądu Boga, 

Zobaczmy jak wyraźnie Boże Słowo wskazuje na wolną wolę człowieka i to, że Bóg wzywa 

do upamiętania ludzi, ale oni skutecznie odrzucają Bożą dobroć, cierpliwość wobec nich. Ich 

serce pozostaje nieskruszone, zatwardzone i dlatego spotyka ich Boży gniew i sąd. 

Te teksty i wiele innych są druzgocącym dowodem, że Bóg pozwala, aby człowiek jego 

łasce się opierał. 

Te teksty i wiele innych (o których wspomniano w wykładzie ….) są zaprzeczeniem idei 

„nieodpartej łaski”. 
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Rzym. 11:7-8: Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli; 

pozostali zaś ulegli zatwardziałości, Jak napisano; Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, 

Dał im oczy, które nie widzą, I uszy, które nie słyszą, Aż do dnia dzisiejszego. 

Pojawia się tutaj nowy wątek, że wybrani z Izraela osiągnęli to, co szukali.  

Nawiążemy do tego bliżej przyglądając się nauce Słowa Bożego o „wybraniu 

przewidującym” (że Bóg wybrał tych, o których wiedział wcześniej, że odpowiedzą na Jego 

wołanie) 

Rzym. 11:25: A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, 

odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w 

pełni wejdą, 

Rzym. 1:28: A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na 

pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; 

Dlaczego Bóg ich wydał na pastwę? Ponieważ wcześniej nie chcieli uznać Boga. 

 

BÓG JEST SUWERENNY. 

W SWOJEJ ISTOCIE I ATRYBUTACH JEST ZUPEŁNIE INNY OD SWOICH 

STWORZEŃ. DLATEGO TEŻ wiele wersetów określających Jego działanie należy 

rozpatrywać uwzględniając Jego atrybuty. 

Okazuje się, że Bóg w swoich odwiecznych i ponadczasowych postanowieniach czy 

wybraniu uwzględnił ograniczenia, jakim podlega natura człowieka.  

SLAJD 

Nie może być mowy o zrozumieniu Bożych postanowień (predestynacji), bez uwzględnienia 

Jego znajomości przyszłych wyborów i wolnych decyzji każdego człowieka. 

 


