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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: Wytrwałość w pokusie.  
 
 

 
Kwestia pojmowania pokusy, jej miejsca w życiu 
chrześcijańskim, a także w konsekwencji 
ludzkiej postawy wobec niej (i 
odpowiedzialności z nią związanych) są 
elementami znakomicie ukazującymi bieżące 
podejście do życia i oczekiwań z nim 
związanych, a wreszcie rolę Boga, którą 
człowiek Mu w życiu określa.  
 
W latach ostatnich wiele dyskusji, w 
środowiskach kościelnych, wzbudziła potrzeba, 
przez niektórych bardzo silnie podkreślana, 
modyfikacji tych słów Modlitwy Pańskiej. Tych, 
które mówią o „wodzeniu na pokuszenie”. 
Pomijając już kwestię pewnej „modernizacji” 
słów, które w pierwotnej wersji tej modlitwy 
(zwłaszcza w środowiskach protestanckich), 
zgodnie z Biblią tzw. Gdańską,  wskazywały na 
„wwodzenie”, wiele osób je odrzuca. Dlaczego? 
Ponieważ wydaje się szeregu osób 
nieakceptowalnym, by Bóg mógł wodzić 
(wwodzić), czyli dopuszczać, by w życie ludzkim 
w ogóle pokusa zaistniała.  
Zapomina się zbyt łatwo o mocnym w swoim 
wyrazie tekście Jakuba 1,13-15, który pisze: 
Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie 
mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem 
nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie 
kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne 
pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, 
gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy 
grzech dojrzeje, rodzi śmierć. 
W istocie rzeczy istnieje znacząca różnica 
pomiędzy procesem kuszenia przez Boga, w 
rozumieniu wytwarzaniu przez Niego 
mechanizmu i źródła pokusy, a Jego zgodą, aby 
pokusa człowieka dotknęła, czyli, aby człowiek 
poczuł coś, co istnieje nie jako wytworzone 
przez Boga, ale działające na podstawie Jego 
zgody na jej istnienie. Więcej - to pokusa 
stanowi naturalną część rzeczywistości ludzkiej 
po skażeniu natury własnej i tego świata w 
grzechu pierworodnym, tym pierwszym akcie 
opozycji wobec Boga, którego człowiek sam jest 
autorem i który zmienił rzeczywistość przez 
Boga chcianą.  
 
Istotnie, człowiek musi zmóc się w życiu z 
sytuacjami, myślami, czynami (własnymi, bądź 

pochodzącymi od innych), które stawiają go 
wobec trudnych wyborów. Pokusa, to ukazanie 
możliwości osiągania własnej satysfakcji 
(szeroko rozumianej) przez dopuszczenie, bądź 
aktywne wejście w proces niezgodny z wolą 
Bożą wyrażoną w Prawie Bożym (w tym także w 
jego interpretacjach określonych przez Jezusa).  
 
Pokusa ma w sobie coś niezwykle niezwykle 
nęcącego, co sprawia, że proponowane przez jej 
mechanizm rozwiązania są bardzo atrakcyjne. 
Pokusa jest propozycją, czyli nie jest jeszcze 
samym przyzwoleniem na dany czyn lub od 
czynu się powstrzymanie. Jest swoistym 
niepokojem, że oto istnieją lepsze, 
atrakcyjniejsze, bardziej skuteczne działania, dla 
osiągnięcia jakiegoś efektu. Sam efekt może być 
sam w sobie nawet nie negatywny. Kapitalnym 
przykładem w tej materii jest kuszenie samego 
Jezusa, u początku Jego misji, gdzie ukazuje Mu 
szatan możliwość osiągnięcia przywództwa 
ludzkiego przez krótki i pozornie banalny fakt 
oddania mu (szatanowi) czci. Oto Jezus miałby 
tylko oddać mu cześć, pokłon, a wszystko, w 
tym cały świat, stałby przed Nim otworem, 
byłby Jego (czytaj - misja byłaby spełniona bez 
wysiłku i męki na krzyżu). Czy to nie znakomity 
możliwy skrót całej Jego działalności stanął 
przed NIm?  
 
Taka jest pokusa: atrakcyjna, zniuansowana, 
dająca pozory skuteczności, czy skutecznej 
(osiągalnej tu i teraz, natychmiast) satysfakcji.  
Dla osób oddanych Bogu jest często wielką 
walką. Najpierw przez sam fakt zaistnienia i 
konieczności tej walki. Wielu wierzących może 
czuć się dotkniętymi, że jakże to: oddaliśmy 
nasze życie Panu, a jesteśmy poddani walce z 
pokusą, czyli, że pojawia się w naszym życiu tak 
Bogu oddanym?  
Pytanie budzi się w nich na podstawie 
dwojakich wątpliwości: i. albo nie oddali się 
Bogu w sposób wystarczająco radykalny, ii. albo 
- co gorsze - Bóg nie jest na tyle potężny, by ich 
chronić przed zaistnieniem w ogóle pokusy… 
 
Zwróćmy uwagę, że mówimy o ludziach 
wierzących, kochających Boga. Ci, którzy albo 
zupełnie są obojętni wobec osoby Stwórcy, albo 
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też z różnych (najczęściej sprowadzających się 
do niechęci opuszczenia pewnej formy 
komfortu) nie chcą wejść głębiej w relację z 
NIm, wątpliwości, czy niepokoje związane z 
pokusą są banalne, nieistotne…  
 
Ci jednak, którzy pragną z całego serca 
przeżywać ich głęboką relację z Bogiem, są 
dotknięci niepokojami, które w istocie rzeczy 
także są już pewną formą pokusy. Niestety, jak 
zostało powiedziane wyżej, nasz świat nie jest 
(w wyniku niewierności ludzkiej) ogrodem Eden, 
gdzie pierwsi ludzie byli poddani szczególnej 
ochronie. Ich relacja z Bogiem i całym światem 
uległa istotnej degradacji właśnie w wyniku 
poddania się pokusie poddanej przez szatana - 
węża zdrady.  
 
Pokusa nie jest więc żadnym probierzem 
wielkości wiary indywidualnej (relacja Jezusa z 
Ojca była niekwestionowalna, a jednak stanął 
wobec kuszenia). Nie jest także dowodem na 
słabość Bożą, a raczej na Jego zgodę na 
zaistnienie konsekwencji własnych wyborów, 
dokonywanych przez istoty, które On sam 
stworzył.  
 
Ale jest też paradoksalnie pozytywny 
mechanizm w pokusie. To jej wymiar 
kształtujący, pedagogiczny. Datą może nie 
wyraziliśmy jednoznacznie opinii, że pokusa 
sama w sobie nie jest grzechem. Poddanie się 
jej natomiast już nim jest. Dyskomfort walki 
istnieje co prawda, ale wypracowywanie sobie - 
wciąż na nowo - mechanizmów, siły obronnej, 
jest czymś niezwykle pozytywnym. Zauważmy 
porównanie ze sportem (którego także używał 
Apostoł Paweł): sportowiec, które nie poddaje 
się wysiłkowi treningu nie osiągnie żadnego 
sukcesu. Nikt, kto nie wkłada należytego 
wysiłku w jakąkolwiek formę pracy, nie odczuje 
w pełni satysfakcji z osiągnięcia w niej dobrych 
rezultatów.  
Unikanie natomiast wszelkiego wysiłku, 
potrzeby zmożenia się z tym, co trudne, jest 
dzisiaj wszechobecną tendencją, ale 
jednocześnie prowadzącą do postępującego 
egoizmu i destrukcji społecznej.  

 
Taka także jest istota sporu o brzmienie 
modlitwy Pańskiej. To tak naprawdę odrzucenie 
słów Pisma, które dają już gwarancję, że nie 
pozostaniemy w pokusie sami. Paweł pisze 
wyraźnie w  
1 Liście do Koryntian 10,13: Dotąd nie przyszło 
na was pokuszenie, które by przekraczało siły 
ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, 
abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z 
pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli 
znieść.  
Bóg daje w swoim Słowie gwarancje, że nie 
pozostawi samymi w obliczu pokusy tych, którzy 
Mu ufają, ale pokusa jest i będzie, aż do czasów 
nowej ziemi i nowego nieba, obecna w życiu 
ludzkim.  
Do nas należy zaufanie Bogu, nie poddawanie 
się niepokojowi, że pokusa przychodzi, ale tez 
podjęcie z nią stanowczej walki, aby nie popaść 
w grzech, który jest fundamentalnym zmylenie 
celu, jaki naszemu życiu wyznacza wola Boża, 
abyśmy odczuli finalną, najwspanialszą 
satysfakcję; z niczym nieporównywalną, a 
zwłaszcza z mirażami roztaczanymi przez 
pokusę.  
Życie ludzkie, jego istotny cel, to - Jak pisał Jan 
Kalwin - to oddawanie chwały Bogu. Po co? Bo 
to jedynie w Bogu człowiek poznaje samego 
siebie i swoją prawdziwą i pełną realizację. 
Czasem przechodzi ona przez momenty trudny, 
związane z walką z pokusą, a czasami jest 
wypełnione głębokim poczuciem płynięcia w 
ramionach Ojca. Chwała niech będzie Mu 
zawsze!  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Rozważanie biblijne: List Jakuba 1,2-8 
 
2 Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, 3 wiedząc, że 
doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, 4 wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła 
doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.  
5 A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez 
wypominania, a będzie mu dana. 6 Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, 
podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. 7 Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że 
coś od Pana otrzyma, 8 człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu.  
 
Wielu chrześcijan nie ma łatwego życia. Często 
spotykają ich najróżniejsze problemy finansowe, 
zawodowe, rodzinne, problemy z dziećmi, 
straszne choroby, śmierć. To próby, które 
wierzący musi przejść w doczesnym życiu.  
Ktoś, kto zaufał Bogu, żyje w Jezusie Chrystusie 
wie, że życie bez problemów, o którym marzy 
każdy, życie pełne szczęścia będzie dane mu w 
przyszłości - życie wieczne z Bogiem. To 
wspaniała przyszłość dla każdego kto wierzy w 
Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela.  
Obecnie jednak żyjemy jeszcze na tej ziemi 
pełnej problemów, cierpienia, grzechów i 
skutków grzechu.  
Niektórych spotyka więcej trudności niż innych, 
ale właściwie wszyscy doświadczamy ich w 
mniejszym czy większym stopniu. Wielu 
wierzących w różnych stronach świata przeżywa 
szczególne próby, prześladowanie z powodu 
wiary w Jezusa Chrystusa. Prześladowanie tam 
przybiera różne formy - trudności ze 
znalezieniem pracy, wyśmiewanie ze strony 
znajomych czy członków rodziny, ale często: 
więzienie, tortury i śmierć.  
 
Apostoł Jakub nie pisze, jeśli próby 
przechodzicie, ale gdy. Grecki tekst jest 
wyraźny: próby przyjdą na pewno. Każdego 
człowieka spotykają próby i trudne sytuacje. 
Decydującym jest wtedy jak na to reaguje.  
Naszą naturalną reakcją na trudności jest 
ucieczka, aby ich nie doświadczać. Czasami 
może to się udać, ale zazwyczaj nie jest to 
możliwym.  
 
Jakub zwraca uwagę, że próby mają dla 
wierzącego szczególne znaczenie. Mianowicie, 
Bóg chce przez to wzmocnić jego wiarę. Nie 
można tego jednak rozumieć tak, że Bóg jest 
autorem wszelkiego zła, które nas spotyka i 
prób których doświadczamy. Księga Hioba 
naucza, że Bóg nie powoduje zła, zło jest 

bowiem dziełem szatana, ale Bóg może na to 
pozwolić. Dla Jakuba próby są dowodem tego, 
że Bóg działa w naszym życiu.  
 
Jakub poleca: poczytujcie to sobie za najwyższą 
radość. Powinniśmy mieć właściwe nastawienie 
wobec spotykających nas prób i doświadczeń. 
Mogą one mieć dobry skutek dla życia 
wierzącego. Wiemy przecież, że Bóg 
współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, 
którzy Boga miłują (Rzymian 8,28).  
To nie są puste słowa, nie jest to łatwe 
pocieszenie dla kogoś, kto akurat tkwi w 
trudnościach. W Biblii czytamy, że pierwsi 
chrześcijanie byli prześladowani i cieszyli się z 
tego powodu (np. Dz. Apostolskie 5,41; 16,25). 
Brzmi to nieludzko, ale staje się możliwym, że 
radujemy się w momencie cierpienia i próby 
właśnie przez działanie Ducha Świętego, Który 
mieszka w każdym wierzącym.   
 
Nasze nastawienie wobec prób powinno być 
pozytywne a reakcją - radość. Brzmi to dziwnie i 
nie jest łatwe. Oczywiście sama próba nie jest 
radosna. Samo cierpienie i trudności nie są 
sytuacjami radosnymi. Nie są one źródłem 
radości wierzącego. Radość wierzącego jako 
reakcja na próby wypływa ze świadomości, że 
nic się nie dzieje bez woli Bożej (Ew. Mateusza 
10,28-31). Bóg współdziała we wszystkim ku 
dobremu z tymi, którzy Boga miłują (Rzymian 
8,28). Bóg współdziała ku naszej wytrwałości. 
Paweł też pisze: chlubimy się też z ucisków, 
wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość (Rzymian 
5,3). Wyraz tłumaczony tu jako cierpliwość (gr. 
hupomone), oznacza również wytrwałość.   
Wytrwałość dosłownie tłumaczone oznacza: nie 
paść, wstać w trudnej sytuacji.  
 
Wytrwałość prowadzi do doskonałości. Grecki 
wyraz użyty tutaj (teleios) oznacza osiągnięcie 
celu, stanie się kompletnym, dojście do 
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dojrzałości, kompletności. Przez próby nasza 
wiara i życie staje się bardziej dojrzałe (por. 
Rzymian 5,3-4; 1 Piotra 1,6-7).  
Celem prób jest wytrwałość (por. Ew. Łukasza 
8,15; 2 Tessaloniczan 1,4; Objawienia 2,2; 
13,10).  
Doskonałe dzieło (w. 4) oznacza doskonałego 
chrześcijanina, który osiągnął cel, a celem jest 
wieczne życie z Bogiem.  
Wieczne życie jest o wiele ważniejsze niż 
wszystko co dzieje się na ziemi w naszym 
ziemskim życiu. Dlatego i Jakub i Apostoł Paweł 
mogą w ten sposób pisać, chlubiąc się z 
ucisków, ponieważ nieznaczny chwilowy ucisk 
przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej 
chwały, (2 Koryntian 4,17) 
 
To wszystko łatwo mówić jeśli sami nie 
cierpimy. W sytuacji próby i ucisku nie jest 
wcale łatwo. Nie zawsze wiemy wtedy jak 
konkretnie reagować. Z historii jednak znamy 
dużo przykładów chrześcijan, którzy w radosny 
sposób reagowali na cierpienie i 
prześladowanie. Ich sposób reagowania na 
trudności nie wynikał z faktu, że byli tak 
wspaniałymi i dobrymi chrześcijanami ale 
ponieważ Duch Święty dał im cierpliwość i 
mądrość aby we właściwy sposób mogli 
reagować. 
Potrzebna nam mądrość w sytuacji próby, 
mądrość, której sami nie posiadamy. 
Otrzymujemy to w odpowiednim czasie od 
Boga, który jako dobry Ojciec, daje swym 
dzieciom tylko dobre i potrzebne rzeczy (Ew. 
Mateusza 7,7-12). 
Bóg pragnie, abyśmy przychodzili do niego, 
kiedy przechodzimy próby, czy tragiczne 
doświadczenia. Bóg wtedy nie napomina nas, 
nie mówi nam, że źle zachowujemy się, lecz 
cieszy się, że w trudnościach szukamy pomocy u 
Niego i daje nam chętnie mądrość i pomoc. 
 
Mądrość jest jednym z centralnych tematów w 
Starym Testamencie. Mądrość w Biblii oznacza 
praktyczne życie pobożnego i wierzącego 
człowieka. Ten kto jest pobożny jest mądry, 
podczas gdy bezbożny jest niemądry, głupi (por. 
1 Koryntian 1,18). Wierząca osoba oznacza 
mądrą osobę. A prawdziwa mądrość pochodzi 
tylko od Boga (Przysłów 2,6).  
 
Jeżeli prosimy Boga, prośmy z wiarą, bez 
wątpienia. To też brzmi łatwiej niż w 

rzeczywistości wydaje się do zrealizowania. 
Należy jednak dobrze rozumieć tekst. 
Grecki wyraz nie wyraża wątpienia 
intelektualnego, ale raczej konflikt lojalności. Na 
przykład ktoś kto chce zaufać jednocześnie 
Bogu i mamonie (Ew. Mateusza 6,24). Ktoś kto 
nie chce się do końca zdecydować: być 
wierzącym i oddać swoje życie Bogu, ale i 
jednocześnie jeszcze chce być z tego świata (Ew. 
Jana 15,19). Ktoś, kto nie może zdecydować, do 
kogo chce należeć: do Boga czy do świata 
(Jakuba 4,4).  
Jezus wyraźnie powiedział, że nie można służyć 
dwóm panom: Żaden sługa nie może dwóm 
panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić 
będzie, a drugiego miłować, albo jednego 
trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie 
możecie Bogu służyć i mamonie. (Ew. Łukasza 
16,13).   
Jeżeli nie do końca chcemy służyć Bogu i jemu 
oddać całe nasze serce i życie, nie ma za bardzo 
sensu prosić o cokolwiek Boga. Bóg oczekuje 
lojalności. Jak możemy Go o coś prosić, jeśli 
jednocześnie mówimy, że nie ufamy Mu do 
końca?  
Ten kto wątpi i nie może się zdecydować komu 
zaufać, jest jak fala morska, która porusza się 
we wszystkie strony. Grecki wyraz nie oznacza 
samej fali, ale ruchliwość i niestabilność morza: 
morze jest cały czas w ruchu w różnych 
kierunkach, nie ma stabilności. Tak jest z 
człowiekiem, który wątpi, nie ma pewnej wiary, 
nie wiadomo co myśli, w co wierzy…  
 
Człowiek, który wątpi i nie chce się całkiem 
decydować po której stronie stoi, nie powinien 
dziwić się, że nie otrzyma tego o co prosi.  
To człowiek rozdwojonej duszy (w. 8). W Starym 
Testamencie czytamy, że grzesznik ma 
podzielone serce (Psalm 12,2, Ozeasza 10,2, w 
Biblii Brytyjce tłumaczone jako nieszczery, w 
Tysiąclatce: obłudny). Ten natomiast, który 
szuka Boga z całego serca otrzymuje 
błogosławieństwa (Psalm 119,2).  
Wszystko albo nic! Nie można być tylko trochę 
wierzącym, tylko trochę służyć Bogu, tylko 
trochę zaufać. Ufamy Bogu, albo nie ufamy Mu. 
Jeśli nie ufamy Bogu, ufamy światu, co oznacza, 
że wybraliśmy przeciwko Bogu i za szatanem.  
Jezus mówi, że Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, z całego serca swego i z całej duszy 
swojej, i z całej myśli swojej (Ew. Mateusza 
22,37).  
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Bóg chce całego naszego serca i życia. W zamian 
otrzymujemy w Jezusie Chrystusie przez wiarę, z 
łaski wieczne życie z Nim. A w doczesnym życiu 
otrzymujemy siłę, mądrość, wytrwałość i 
radość. 
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Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
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Jednakże Pismo zaświadcza, że wierni mają do stoczenia w tym życiu różne wątpliwości ciała i kiedy są 
wstrząsani różnymi ciężkimi pokusami, nie zawsze czują tego pełnego pocieszenia wiary i tej pewności 
wytrwania. Ale Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, nie pozwala, aby byli kuszeni ponad ich wszelkie siły, ale 
daje im z pokusą takie rozwiązanie, aby mogli ją wytrzymać (1 Kor 10,13). A przez Ducha Świetego budzi 
w nich ponownie pewność wytrwania.  
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