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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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Artykuł: Pewność zbawienia  
 
 

 
Kanony z Dordrechtu po raz kolejny potrafią 
wzbudzić zaskoczenie swoją racjonalnością, nie 
tracąc przy tym głębi wiary biblijnej.  
Dlaczego? Ponieważ bardzo rzetelnie, z 
uszanowaniem delikatnych ludzkich sumień, 
potrafią odpowiedzieć na wątpliwości tych z 
nas, którzy mogą borykać się z trudnościami, 
niepokojami, związanymi z pewnością własnego 
zbawienia i konsekwencjami ze zbawienia 
wynikającymi.  
 
Zauważmy, że kwestia nie jest banalna. Albo 
inaczej: może wydawać się banalną tym, którzy 
Boga nie traktują poważnie i nie obchodzi ich 
życie zarówno na tym świecie (życie będące 
życiem w pokoju ducha) i to, które będzie miało 
swoją kontynuację po przejściu przez próg 
śmierci biologicznej.  
Pierwszy element: pokój ducha (użyjmy tu tego 
dość kolokwialnego określenia), to inaczej 
funkcjonowanie w rzeczywistości targanej 
wieloma napięciami, czasem dramatycznymi, w 
taki sposób, który pozwala mi nie tracić sensu 
życia, sensu bycia i nadziei tam, gdzie może 
niełatwo ją znaleźć. To postawa, 
charakteryzująca się wsłuchaniem we wszystko, 
co tworzy rzeczywistość, w której się poruszamy 
(i tych, którzy ją współtworzą), w sposób 
aktywny, nie niespokojny i niespójny, ale 
analityczny i kreatywny.  
 
Zgodnie ze Słowem i myślą Kanonów (za 
Słowem podążających) Bóg chce, aby Jego dzieci 
miały świadomość swojego dziecięctwa i 
czekającego ich dziedzictwa, i by 
świadomość tych faktów dawała im takie 
dyspozycje w życiu, o jakich mowa wyżej.  
To wszystko wydaje się w wymiarze 
teoretycznym zasadne i bezdyskusyjne. Ale jak 
osiągnąć w sobie takie nastawienie do siebie, w 
otaczającym nas świecie i oczekującej nas 
rzeczywistości przyszłej? Jak i na podstawie 
czego można osiągnąć przekonanie, że jestem 
dzieckiem Pana i że przygotował On dla mnie 
wspaniałe rzeczy?  
 
Niestety, historia Kościoła, ale także jego 
współczesność ukazują, że do takiej 
świadomości wierzący mogą być prowadzeni, 

bądź w niej utwierdzani (ale też celowo stawiani 
w zwątpieniu) w bardzo różny sposób.  
NIerzadko można było spotkać w historii 
(chociaż: nie tylko w historii…) Kościoła (tego 
powszechnego, wyrażającego się w określonych 
Kościołach-wyznaniach) różne drogi, którymi 
prowadzono wierzących do „czucia” zbawienia, 
w właściwiej jego pewności. Podawano, a wręcz 
wymagano pewności, której można było nabyć 
w rozmaity sposób. Poza tymi drogami 
słusznymi, o których jeszcze powiemy za chwilę, 
sugerowano, a w niektórych sytuacjach wręcz 
wymagano, akceptacji jakichś szczególnych 
objawień.  
Czymże one miałyby być? A raczej: jakie 
miałoby być ich pochodzenie? Byłyby one 
efektem albo przylgnięcia do tajemniczych i 
niezwykłych tekstów (całkowicie poza-
biblijnych), albo też (co częściej) przyjęcia za 
fakt objawiony nauczania różnego rodzaju 
mistrzów życia duchowego, liderów 
naznaczonych szczególnym charyzmatem, 
wybranych do głoszenia określonej i określonym 
osobom (tzn. przyjmującym ją bezkrytycznie) 
prawdy.  
 
Czy takie sytuacje nie zdarzają się także 
współcześnie? A może paradoksalnie, w wyniku 
- będącej rzeczą wspaniałą w założeniu - 
dzisiejszej wolności słowa i wyrażania go, mamy 
współcześnie do czynienia właśnie z niezwykłym 
rozrostem grup, które wciągają w wir 
manipulacji, mających za autorów osoby bez 
skrupułów, wykorzystujące innych dla własnych 
interesów.  
 
To właśnie przed takim mechanizmem, przed 
złym działaniem innych, mogącym wciągnąć 
osoby dobrej woli, delikatne i ufne, chcą chronić 
swoim nauczaniem Kanony z Dordrechtu, 
odwołując się do fundamentów nauczania 
chrześcijańskiego o jedynym autorytecie, o 
który można oprzeć także pewność naszego 
zbawienia. Autorytetem tym niezmiennie 
pozostaje Słowo Boże.  
 
To Słowu ufając, jego obietnicom, mogę mieć 
pewność mojego zbawienia i jego owoców dla 
mnie. To właśnie Słowo mówi, że Bóg jest 
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bogaty w miłosierdzie, że jest pełen miłości do 
swoich dzieci, z których nie chce robić 
niewolników, tzn. nie chce, aby ktokolwiek 
służył Mu, czyli szukał w swoim życiu Jego woli, 
mając za motywację strach i niepokój, ciągłą 
niepewność.  
Dlatego Jego Słowo jest pełne obietnic.  
 
Apostoł Paweł w swoim Liście do Rzymian (8,16-
17) pisze: Ten to Duch świadczy wespół z 
duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A 
jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami 
Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli 
tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem 
z nim uwielbieni byli.  
Słowo Boże przywołuje tutaj świadectwo Ducha, 
który świadczy w duchu naszym, że jesteśmy 
Jego dziećmi i dziedzicami, tzn. przeznaczonymi 
do tego, że Jego obietnice błogosławieństw 
spełnią się w naszym życiu, że nasze życie - Jego 
dzieci - nie jest skierowane do nicości, ale do 
pełni życia, życia wspaniałego w Nim i z nim. To 
z Nim i w Nim żyjemy, jako Jego dzieci i w Nim 
będziemy uwielbieni.  
 
Jest jeszcze (i tu szczególnie czuje się 
wspomnianą wyżej racjonalność Kanonów z 
Dordrechtu) coś, co wydaje się gwarantujące 
„oparcie się na ziemi” w całej opisanej refleksji 
nad obietnicami Słowa. Jest to poddanie się w 
sposób stały krytycznemu osądowi własnego 
sumienia i analizie własnych uczynków, dzieł.  
Uwaga, to nie jest zachęta do tworzenia i 
promowania swoistej „teologii sukcesu”, tzn. że 
moje osobiste sukcesy, w każdej dziedzinie 
(także finansowe), są realnym potwierdzeniem 
wybrania i błogosławieństwa Bożego.  
Owszem, można spotkać tych, którzy w taki 
sposób próbują Słowo interpretować, ale jest to 
kolejny, w tym samym rejestrze wspomnianej 
wyżej manipulacji, fałsz.  
 
Jeśli mowa w Kanonach o analizie sumienia, to 
nie chodzi naturalnie o poszukiwanie dowodów 
na cudowną ludzką przemianę, czy też 
bezgrzeszność, ale właśnie o odważne 
analizowanie głębi własnych myśli, decyzji, 
ocen, wartości dominujących itp. Jest to 
poddanie się krytycznemu i odpowiedzialnemu 
oglądowi tego, kim i jaki w istocie rzeczy jestem; 
kim i jaki jestem tam, gdzie tylko ja mam wgląd i 
tylko ja wiem/znam prawdę o sobie. To ciężka i 
odpowiedzialna praca, która powinna mieć 

wsparcie w kimś wierzącym, mającym duże 
doświadczenie duchowe i stanowiącym 
obiektywny autorytet w wierze i moralności.  
 
Myśli podlegają weryfikacji w faktach działania. 
Jeżeli moje dzieła są dobre, pozytywne (nie 
mylić tego ze spektakularnością działania 
obliczonego na sukces), służące obiektywnemu 
wzrostowi własnemu i innych, to mogę mieć 
kolejne potwierdzenie dzieła zbawienia w moim 
życiu.  
Dlaczego warto o tym pamiętać?  
Każdy człowiek lubi mieć życiowe sukcesy. 
Każdy człowiek lubi być chwalony i czuć 
satysfakcję z dokonywanych dzieł. Każdy 
człowiek w wyniku tych tendencji może łatwo 
ulec złudzeniu, że jego sukces, satysfakcja, 
wznoszone ku jego czci oznaki podziwu, mogą 
być dowodem na coś więcej, niż skuteczność w 
działaniu.  
Tu natomiast jest mowa o obiektywnie dobrych 
dziełach, to znaczy takich, które podlegają 
obiektywnej ocenie i weryfikacji. Dobre dzieła, 
to takie, które służą dobru: są nastawione na 
rozwój własny, ale w Panu; są nastawione na 
pomoc komuś, ale także w Panu.  
Co to znaczy? To znaczy, że mój rozwój ma 
koncentrować się na takiej pracy nad sobą, 
która jest nastawiona na coraz większe 
otwieranie się na poddawanie życia Panu i na 
poznawanie Jego woli wobec mnie.  
Pomoc komuś, nastawienie na jego rozwój, to 
zaangażowanie w odkrywanie co jest dla kogoś 
ważne (dla niego samego, a nie dla mojego 
programu na jego życie), co może go 
konstruować, a co niszczyć. To niezwykle trudne 
zaangażowanie, ponieważ wymaga czasem 
trudnych i bolesnych decyzji dla obu stron.  
 
Można zatem podsumować, że pewność 
zbawienia jest czymś niezwykle dynamicznym, 
konstruującym. Nie jest to tylko zespół 
przekonań, ale jest to efekt zaufania Słowu 
Pana.  
Nie jest to tylko subiektywne przekonanie, ale 
coś, co podlega swoistej weryfikacji w tym, co 
osoba zbawiona myśli i jak żyje, jak działa…  
 
To coś wspaniałego mieć takie przekonanie, to 
siła, która przenika życie ludzkie.  
A życie mamy tylko jedno, a nasz Ojciec chce, 
abyśmy nie pozostawali w nieświadomości tego, 
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co jest nasze tu i teraz, i co nas czeka, kiedy 
właściwy czas realizacji nadejdzie.  
A Jemu niech zawsze będzie chwała!…  
 

Tomasz Pieczko  

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

 
 
 
 

Rozważanie biblijne: List do Rzymian 8,9-17 
 
9 Wy natomiast nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, skoro Duch Boga w was mieszka. A jeśli ktoś 
nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. 10 Jeśli zaś Chrystus jest w was, to chociaż ciało podlega 
śmierci z powodu grzechu, to jednak Duch daje życie dzięki usprawiedliwieniu. 11 A jeśli mieszka w was 
Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, który Chrystusa wskrzesił z martwych, ożywił 
również wasze śmiertelne ciała przez swojego Ducha, który w was mieszka. 
12 Nie jesteśmy więc, bracia, dłużnikami ciała, tak, aby żyć według ciała. 13 Jeśli bowiem według ciała 
żyjecie, umrzecie, jeśli zaś przy pomocy Ducha uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. 14 Ci, którzy dają 
się prowadzić Duchowi Boga, są synami Boga. 15 Nie otrzymaliście przecież ducha zniewolenia, żeby 
znowu się bać, lecz otrzymaliście Ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba, Ojcze!  
16 Duch ten równocześnie świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. 17 Jeśli zaś dziećmi, to i 
dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro rzeczywiście cierpimy z Nim, aby też 
uczestniczyć z Nim w chwale.  
 
Powyższe wersety uznawane za opis istoty 
wiary chrześcijańskiej podkreślają znaczenie 
Ducha Świętego w życiu wierzącego, żyjącego 
nie według ciała, lecz według Ducha. 
 
Wyraz ciało i określenie życie według ciała 
posiadają u Apostoła Pawła szczególne 
znaczenie. Nie oznaczają grzechu lub grzesznej 
natury człowieka ale życie bez Chrystusa, życie 
pozbawione wiary i zbawienia; bunt przeciwko 
Bogu, świadome odrzucenie Boga (por. Rzymian 
12,2; 1 Jana 2,15-16).  
W momencie nawrócenia i uwierzenia w 
Chrystusa wierzący otrzymuje zbawienie, od 
tego momentu Duch Święty zamieszkuje w nim, 
rozpoczyna się życie w Duchu. Nie jest to 
jednoznaczne z tym, że wierzący już w ogóle nie 
grzeszy, że grzech już nie ma na niego żadnego 
wpływu; doświadczenia wierzących mówią, że 
jest inaczej. 
Bez wątpienia jednak Duch Boży - Duch Święty 
przebywa w wierzącym. Mimo grzechów i 
grzeszności, jako wierzący mamy pewność, że 
posiadamy Ducha Świętego. Wierzący nie żyje 
już według ciała, czyli nie należy do świata 
buntującego się przeciw Bogu, lecz należy do 
Boga. 
Jeżeli wierzący grzeszy, nie oznacza to, że 
przestaje żyć według Ducha i zaczyna znowu żyć 

według ciała. Gdyby tak było, żaden człowiek 
nie byłby w stanie żyć według Ducha. 
Pojawiające się czasami grzechy, nie oznaczają 
świadomego odrzucenia Boga i zbawienia w 
Jezusie Chrystusie.  
Człowiek, który żyje według Ducha jest 
człowiekiem wierzącym, zbawionym, 
nawróconym.  
Konsekwencją jest, że nie jesteśmy dłużnikami 
ciała, tak, aby żyć według ciała (w. 12). Innymi 
słowami: nie jesteśmy zobowiązani wobec ciała, 
nie musimy być posłusznymi ciału. Co należy 
rozumieć: nie należymy do świata świadomie 
odrzucającego Jezusa Chrystusa. Nadal grzeszę, 
ale grzech już nie jest moim panem. Szatan już 
nie ma do mnie prawa. 
Występujące tu napięcie między już, ale jeszcze nie, 
znajdujemy w wielu miejscach listów Apostoła 
Pawła: w Chrystusie rozpoczęła się nowa era - 
Królestwo Boże już jest wśród nas. Wierzący 
otrzymał nowe wieczne życie. Ale jednocześnie stara 
era jeszcze istnieje, grzech nadal istnieje i musimy 
codziennie z nim walczyć. Już jesteśmy członkami 
rodziny Boga, ale jeszcze nie otrzymaliśmy pełnego 
dziedzictwa (por. werset 17). 
To sytuacja, którą można byłoby porównać do 
sytuacji niewolnika w I wieku n.e., który został 
uwolniony. Mógł on jeszcze pozostać posłusznym 
swemu staremu panu i zachowywać się jak 
niewolnik, ale jego były pan/właściciel już właściwie 
nie posiadał do niego prawa.  

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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Poprzez ofiarę Chrystusa wszystko uległo 
zmianie. Nie musimy żyć w strachu jak 
niewolnicy. Otrzymaliśmy Ducha usynowienia, 
w którym wołamy: Abba, Ojcze! (w. 15).   
Tekst oryginalny grecki zawier wyraz 
oznaczający legalną adopcję, można więc 
powiedzieć, że otrzymaliśmy Ducha 
adopcji/przybrania za dzieci.  
W grecko-rzymskim świecie I wieku n.e., 
adopcja oznaczała przyjęcie obcego dziecka lub 
też niewolnika jako swoje własne dziecko. Była 
potwierdzona aktem prawnym, na mocy 
którego dziecko lub niewolnik otrzymywał 
wszystkie prawa i przywileje należne 
naturalnemu dziecku. Adoptowany (często 
będąc wcześniej niewolnikiem) stawał się w 
pełni synem adoptującego ojca. Adopcja 
oznacza więc, że tożsamość, status i rodzinne 
relacje adoptowanego zostają definiowane 
przez przynależność do nowej rodziny. 
Tożsamość wierzącego to przynależność do 
rodziny Bożej. 
Nie jest to tylko metafora z rzymskiego świata 
prawnego, lecz też ze Starego Testamentu. W 
Starym Testamencie Izrael został nazwany 
synem Bożym, wybranym przez Boga na swoją 
własność (por. Ks. Wyjścia 4,22; Ks. Jeremiasza 
3,19; 31,9; Ks. Ozeasza 11,1). Apostoł Paweł 
zwraca uwagę, że Izrael doskonale znał 
przywilej adopcji dokonanej przez Boga 
(Rzymian 9,4).  
 
Wierzący posiada więc prawnie ten sam status 
wobec Boga Ojca, jak Jezus Chrystus, Syn Boży: 
wierzący jest dzieckiem Bożym. 
To nie tylko fakt, który można rozumieć w 
sposób intelektualny. Duch Święty przekonuje 
nas, o prawdziwości tego faktu. W Nim, w 
Duchu adopcji, możemy wołać Abba, Ojcze. 
Apostoł używa w tym miejscu słowa wołać, 
bowiem to, że jesteśmy dziećmi Bożym nie jest 
jedynie racjonalnym wnioskiem, ale i 
emocjonalnym doświadczeniem. Przez Ducha 
Świętego jest to doświadczeniem i prawdą, o 

której jesteśmy bardzo głęboko przekonani. 
Nasz intelekt, ale i nasze emocje, wskazują na 
fakt, że niewątpliwie jesteśmy dziećmi Bożymi. 
Przekonanie to ma ogromny wpływ na całe 
nasze życie. Nie mówimy, lecz wołamy do Boga 
Ojcze, co po grecku jest wyrazem, wiążącym się 
z emocjami. Nie decyduję w sposób 
intelektualny, że tak chce mówić do Boga, nie, 
wołam to z głębokiego przekonania i pragnienia. 
Podobnie jak Jezus i my także możemy mówić 
do Boga, jak do ojca, bo On jest naszym Ojcem.  
 
Abba jest aramejskim wyrazem, oznaczającym 
Ojca. Powszechnym jest pogląd, że wyraz Abba 
oznacza ‘tato’, jednak nie ma poważnych 
podstaw językowych, mogących to potwierdzić. 
Abba jest jednoznacznym odpowiednikiem 
polskiego „Ojciec”.  
Bóg nie tylko pragnął nas zbawić przez swego 
Syna Jezusa Chrystusa, ale także adoptował nas 
jako swe własne dzieci i pozwala nam 
doświadczać Jego Ojcowskiej Miłości na 
poziomie intelektualnym i emocjonalnym. On 
dał nam Ducha Świętego, przekonującego nas, 
że możemy bez wahania do wszechmogącego 
Boga, Stworzyciela całego wszechświata,  
zwracać się do Niego po prostu Ojcze.  
Adopcja nie jest tylko sprawą czysto formalną, 
ale oznacza rzeczywiste przyjęcie do rodziny 
Boga. 
 
Duch Święty potwierdza w nas przekonanie, że 
jesteśmy dziećmi Bożymi. Sposób w jaki Apostoł 
o tym pisze oznacza o wiele więcej, niż wiedza i 
przekonanie intelektualne. Podobnie jak 
dziecko, które nie tylko wie intelektualnie, ale 
także doświadcza emocjonalne, że jest 
dzieckiem swoich rodziców, tak Duch Święty 
sprawia, że wierzący wie nie tylko 
intelektualnie, ale także odczuwa emocjonalnie, 
że jest dzieckiem Bożym. 

 
Pedro Snoeijer 

 
Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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A jednak ta pewność nie pochodzi z jakiegoś szczególnego objawienia, które jest odmiennym, i bez słów, 
ale pochodzi z wiary w obietnice Boga, który bardzo obficie objawił w swoim Słowie dla naszego 
pocieszenia i ze świadectwa Ducha Świętego, który świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi 
Bożymi i dziedzicami, Rz 8,16-17. Wreszcie z poważnego i świętego studium dobrego sumienia i dobrych 
dzieł.  
Jeśli wybrani Boży byliby wyzbyci w tym świecie tego solidnego pocieszenia, że otrzymają zwycięstwo i 
tej nieomylnej arki chwały wiecznej, to byliby oni najbardziej nędznymi ze wszystkich ludzi.  


