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Wiara człowieka bazuje na Bożych słowach, ich niezmienności  
i wypełnianiu przez Niego danych wcześniej obietnic. Oznacza to, że Jego słowo 

musi być niezmienne abyśmy mogli zupełnie na nim polegać. Czy rzeczywiście 
takim okazuje się być w Piśmie Świętym?  

 

 

Trzy poniższe teksty mogą stanowić fundament do takiego stwierdzenia:  

 

„Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami 

Jakuba” (Mal. 3,6)  
 

„Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od ojca 

światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego 

zaćmienia” (Jak. 1,17)  

 

„Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymywał słowa, ani synem 

człowieczym, aby żałował. Czy On powiada a nie czyni, i mówi a nie 

spełnia?” (Num. 23,19)  

 

 



Okazuje się jednak, że nie zawsze tak się sprawy mają. Czytelnik może znaleźć  

w Biblii fragmenty, które mówią o niespełnionych obietnicach, lub też  

o sytuacjach w których Bóg zmienił zdanie. Sztandarowym przykładem może  

być sytuacja Niniwy, której prorok głosił, że za 40 dni zostanie ona zniszczona,  

lecz w wyniku pokuty jej mieszkańców zapowiadany sąd nie miał miejsca.  

 

Historie tego typu wykorzystywane są przez ludzi nierozsądnych jako rzekome 

argumenty służące im do podważania autorytetu Słowa Bożego. Działanie takie 

jednak nie może być słuszne, ponieważ sam Bóg przez proroka Jeremiasza 

przekazał słowa, które w sposób klarowny dają odpowiedź na większość owych 

zarzutów: 

 

„Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę, 

lecz jeśli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu 

groziłem, to pożałuję tego zła, które mu zamierzałem uczynić. Innym 

razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę, lecz 

jeśli uczyni to co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu,  

to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Jer (18,7-10). 

 

Cytat ten jest określeniem pewnej zasady postępowania Boga względem ludzi, 

która objawia jego wielkie pragnienie ratowania człowieka z jego życia grzechu.  

 

Mamy również w Biblii wiele obietnic warunkowych, których zrealizowanie 

zależne było od spełnienia warunków postawionych przez Boga człowiekowi.  

Ich brak wypełnienia również nie objawia Boga jako kogoś, kto nie jest godny 

zaufania, przeciwnie – objawia człowieka jako takiego, Boga zaś ukazuje  

w świetle wielce korzystnym. 

 

 

 

 

       

                                                           

‘..Jam Alfa i Omega,  

  Pierwszy i Ostatni,  

  Początek i Koniec. 

                                                                            
                     ___________________________________________ 
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