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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: Owoce wytrwania wierzących  
 
 

 
Kwestia pychy, wynikającej z błędnego 
przekonania o własnym zbawieniu, mającym 
być efektem wybrania Bożego nie jest wcale i 
wyłącznie elementem fantazji.  
Ciekawe, że zarówno przekonanie autorów 
Kanonów z Dordrechtu, jak i zwykła obserwacja 
zachowania niektórych „wierzących”, 
potwierdzają istnienie takiego duchowego 
niebezpieczeństwa.  
 
Błędne, uproszczone nauczanie o predestynacji 
istotnie wywoływało i niestety nadal wywołuje 
u niektórych (a miejscami wręcz licznych) 
przekonanie, że należą do tej szczególnej elity 
wybranych, którzy obdarzeni szczególnymi 
przywilejami czują się wręcz zwolnionymi od 
wytrwałości w dobrem, od czuwania nad swoim 
życiem, jego jakością i wartością. Uważają, że 
skoro są wybranymi, to niejako automatycznie 
dobro musi być ich udziałem i produktem 
finalnym ich działań; że posiadają także 
monopol na prawdę „wlaną”.  
Warto tu podać przykład, z ogromnym 
smutkiem, że – w oglądzie historycznym – 
straszliwy system tzw. Apartheidu w dawnej 
Republice Południowej Afryki był m.in. efektem 
przekonań pierwszych pokoleń białych 
kolonizatorów, którymi w większości byli 
reformowani. Dobrze o tym pamiętać, 
zwłaszcza wtedy, gdy chce się widzieć historię 
Kościołów i środowisk protestanckich jako 
nieprzerwane pasmo dobra i wszelkich cnót…  
 
Właśnie o ryzyku takich przekonań, mogących 
prowadzić do prawdziwie dramatycznych 
skutków piszą Ojcowie z Dordrechtu. Można 
podziwiać ich znajomość ludzkiej natury, 
ludzkich skłonności, ludzkiego grzechu. W 
sposób bardzo bezpośredni przestrzegają przed 
próżną pewnością swojego wybrania przez 
Boga, które to wybranie, przeżywane właśnie w 
pysze, prowadzić może do skutków 
paradoksalnie będących świadectwem procesu 
zgoła odwrotnego…  
 
Do czego zachęcają, na co wskazują, a wręcz 
nakazują Kanony z Dordrechtu, ich autorzy?  
Piszą z ogromną prostotą, praktycyzmem 
charakterystycznym dla ludzi, którzy prawdy 

biblijne głęboko przestudiowali, zarówno pod 
względem intelektualnym jak i duchowym. 
Prawdy te przemyśleli, poddali modlitwie, żyli 
nimi.  
 
Wydawałoby się w uproszczonym odbiorze, że 
powinni oni (zgodnie z niestety także dzisiaj 
pojawiającym się w niektórych środowiskach 
kościelnych nauczaniem) zachęcać: siostry, 
bracia, jesteście Bożymi wybrańcami, 
odmiennie od tych wokół was, w świecie 
prowadzącym do potępienia! Jesteście 
prawdziwą elitą, która ma pełne prawo na świat 
spoglądać z poczuciem przewagi, jeśli nie 
pogardy!…” 
 
Czy takie słowa, czy zachętę do takich postaw 
znajdujemy w ich nauczaniu? Skądże znowu.  
Wskazują, że prawdziwym owocem (czyli 
zgodnie z wielokrotnie używanym przez Biblię  
obrazem) ich wybrania i działania Bożego w 
nich, budującego pewność wytrwania w 
zagrożeniach, którymi życie obfituje, jest co? 
Jest radość pełna pokory i czuwania.  
Zauważmy: owoce są ostatecznym dowodem 
zdrowia życia danej rośliny. To, jakie dany 
krzew, czy drzewo rodzą owoce (zdrowe, 
piękne, pożyteczne, czy robaczywe, zgniłe bądź 
zdziczałe) jest dowodem jego stanu, jakie jest, 
jak było otaczane opieką, na jakiej glebie 
wzrosło, jakie po prostu jest naprawdę. Do 
momentu wydania owoców nie ma pewności co 
do jakości danej rośliny. Podobnie jest z 
człowiekiem i wspólnotą ludzką: wielkie i „pełne 
mocy” głoszenie, budowanie poczucia 
duchowej siły i przewagi nad innymi (w wielu 
formatach), budowanie nawet czasem wielkich 
struktur, w nieunikniony sposób podlegają 
weryfikacji „owoców”. Jeśli dany wierzący i 
dana wspólnota chrześcijańska budują ich życie 
wiary, życie codzienne z Bogiem, na 
fundamencie pokornej wdzięczności Bogu, to 
jest to pierwszy i podstawowy dowód, „owoc”, 
na prawdziwość ich wybrania, działania Ducha 
budującego wytrwałość, dowód prawdziwego 
(nie fałszywego, będącego efektem sugestii 
bądź autosugestii) wybrania…  
Wdzięczność, jako kwalifikacja często 
powtarzana w Kanonach, jest sygnałem 
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rozumienia, że to, co otrzymałem od Boga, 
otrzymałem/-am całkowicie niezależnie od 
moich zalet lub ich braku, jako całkowity dar, 
który określamy terminem „z łaski”. Jeśli nie ma 
wdzięczności wypływającej z poczucia 
niegodności i niezasłużenia, to jest pycha 
wybrania, poczucie wyjątkowości i wyższości.  
Jeśli nie staję przed Bogiem w poczuciu 
wdzięcznego poddania się Mu, jak syn/córka, to 
z pewnością nie jestem Jego dzieckiem. Czyim 
natomiast? Tu odpowiedź może być wielce 
dramatyczna… 
 
Klasycznym i wysoce skutecznym mechanizmem 
mogącym budować siłę jednostki i grupy jest 
wytwarzanie w nich przekonania o wyższości, o 
ich szczególności. Przykładów takiego nauczania 
daje historia bardzo wiele, a historia wieku XX 
szczególnie. Jednoczenie ludzi wokół ich 
poczucia wyjątkowości, dodając do tego 
poczucie zagrożenia przez (najczęściej 
wyimaginowanego) wroga może tworzyć grupy, 
które w mniej ryzykownym kształcie nazywamy 
sektami, a w wymiarze najbardziej 
niebezpiecznym strasznymi tyraniami, jakimi 
np. był nazizm niemiecki, czy komunizm 
sowiecki.  
Taki jest człowiek, ze swoją skażoną grzechem 
naturą, która obdarzona łaską winna 
funkcjonować w poczuciu dziecięcej radości i 
wdzięczności wobec pełnego łaski Ojca, który 
nas stworzył i każdego dnia daje życie; życie to 
wspiera i buduje.  
 
Wybranie nie wyzbywa życia wierzących z 
wszystkiego tego, co zwyczajowo określamy 
mianem „krzyża”, czyli wszelkich form 
cierpienia, trudności. Zwłaszcza, że pójście za 
Jezusem, za Jego nauczaniem, z całą 
konsekwencją, naraża na przynajmniej krytykę, 
jeśli nie – w niektórych sytuacjach – na 
odrzucenie. Człowiek sam z siebie ma zbyt mało 
siły, by takim wyzwaniom sprostać. Potrzebuje 
bardzo, koniecznie - pomocy Bożej. A 
świadomość tej zależności może budzić jedynie 
pokorę z jednej strony, a radość z drugiej: nie 
jestem zdany na siebie samego (co byłoby zbyt 

ryzykowne), ale jako dziecko (wybrane przez 
Ojca) mogę Mu się oddać, wielbić Go, 
dziękować Mu, żyć z Nim i dzięki Niemu…  
W świadomości o takim charakterze nie ma 
miejsca na pychę, na poczucie wyższości, na 
„lepszość” samego siebie w relacji do innych.  
Jest natomiast ogromne poczucie wolności: 
jestem słaby, grzeszny, ale kochany przez Ojca i 
przez Niego wybrany i od Niego zależny, a taka 
zależność jest największą gwarancją w 
zmaganiu się z własnymi słabościami i 
przeciwnościami życia. Takie poczucie 
zależności stwierdza i potwierdza, że nie jestem 
sam z siebie wyjątkowy, ale mogę się cieszyć i 
oddawać chwałę Temu, który czyni mnie 
„wyjątkowym” dla siebie, dla mojego celu życia: 
bycia z Nim w wieczności.  
 
Naturalną, konkretną reakcją, na tak 
zbudowane poczucie bycia i życia z Bogiem są 
konkretne uczynki w życiu moim, 
indywidualnym i relacyjnym, wspólnotowym: 
rzetelna nauka, rzetelna praca, bycie uczciwym 
dzieckiem, siostrą/bratem, ojcem/matką, 
żoną/mężem, obywatelem…  
Wybranie i dar wytrwania wyrażają się i 
potwierdzają właśnie w życiu pełnym prawdy i 
odpowiedzialności. Nie w życiu od 
odpowiedzialności oderwanym, nie w poczuciu 
pychy i wyższości, niezależności od wszelkich 
obowiązujących praw.  
Oby życie każdego z nas potwierdzało owocami 
właśnie taką pokorną świadomość bycia 
wybranym dzieckiem (a zatem zależnym i 
zaangażowanym) Bożym.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Rozważanie biblijne: Rzymian 12 :1-2 
 
Zachęcam więc was, bracia, przez wzgląd na miłosierdzie Boga, abyście złożyli wasze ciała na ofiarę 
żywą, świętą, podobającą się Bogu, związaną z waszą mądrą służbą. Nie dostosowujcie się do tego 
świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie myśli, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Boga, 
co jest dobre, co Mu się podoba i co jest doskonale.  
 
Od rozdziału 12 zaczyna się nowa część w liście 
do Rzymian. Pierwsza część listu miała przede 
wszystkim charakter dogmatyczny, gdzie 
Apostoł mówi o dziełu Bożym, o łasce Bożej, o 
tym, że nawrócenie i przyjęcie łaski umożliwi 
nowe życie (3:21-28; 8:26-30), o tym, co 
oznacza, że jesteśmy nowym stworzeniem (por. 
Rz. 6-8; 1 Kor. 5:17).  
Teoria i teologia nie wystarczy. Co to oznacza 
konkretnie dla naszego życia? Jaka powinna być 
odpowiedź człowieka na łaskę Bożą? Jakie 
skutki powoduje Boże dzieło w naszym życiu? O 
tym mówi Apostoł Paweł w Rzymian 12-15, do 
którego nasz tekst jest wstępem. Podkreśla, że 
chrześcijańska etyka nie wypływa z jakiejś 
humanistycznych myśli, czy moralnego dobra 
tkwiącego w człowieku. Życie i etyka 
chrześcijańska mają swoje źródło tylko w dziele 
Bożej łaski w Chrystusie.  
 
W Rzymie I wieku podobnie jak współcześnie 
ciało było niezwykle ważne, panowała wówczas 
kultura ciała, pielęgnacji, piękności fizycznej. 
Ciało i zdrowie człowieka były wówczas 
podobnie jak dzisiaj uwielbiane.  
Traktujemy nasze ciała jako naszą własność. 
Ciało jest grzeszne, ale przez nawrócenie, nasze 
grzeszne ciała zostają zniszczone (Rzymian 3:21-
26; 6:1-7) ustępując nowemu życiu, nowemu 
stworzeniu, następuje kompletna zmiana 
naszego życia.  
 
Apostoł Paweł nie mówi tu o ciele w jego 
grzesznym aspekcie (w greckim: sarx, jak np. w 
Rzymian 6:19; 7:5,14,18,26; 8:3) lecz używa tu 
greckiego wyrazu soma, co oznacza ciało 
fizyczne, ale jednocześnie oznacza całą osobę. 
Takie znaczenie ma to tutaj: abyście złożyli 
waszą osobę jako ofiarę żywą. W polskich 
tłumaczeniach niestety ta znacząca różnica nie 
jest widoczna. 
Apostoł Paweł używa tu języka kultu, 
wspominając starotestamentowy kult ofiarny. 
Po śmierci Chrystusa kult już nie jest potrzebny, 
ale Bóg nadal chce ofiar, tyle że bezkrwawych.  

Bóg nie jest zainteresowany wyłącznie naszą 
duszą, ale całą naszą osobą. Dlatego Bóg dał 
Izraelowi Zakon, który nie tylko dotyczył spraw 
duchowych, ale wszystkich aspektów naszego 
Życia. Bóg chce nas dla siebie całkowicie, całą 
naszą osobę. Całkowitego poddania się, 
poświęcenia całego naszego Życia, nie tylko 
duchowego, ale także praktycznego, fizycznego 
–uświęcenia - to jest nasza ofiara dla Boga. 
Sami z siebie nigdy nie złożylibyśmy siebie jako 
ofiary Bogu, ale umożliwił to nam Jezus 
pokazując jak to czynić. On sam ofiarował się za 
nas będąc posłusznym Ojcu. 
Bycie w Chrystusie oznacza pożegnanie ze 
starym życiem, oznacza całkowite odnowienie. 
To jest proces, nieustannie przez Ducha 
Świętego dokonywany. 
 
Wyraz służba (Gr.: latreia) używany w tekście 
oznacza także liturgię, a w greckim tłumaczeniu 
Starego Testamentu wyraz ten zawsze oznacza 
kult w świątyni. 
Służba mądra (Gr.: logikos) używany tu, jest 
terminem wziętym z filozofii greckiej. Jest 
często interpretowany jako służba duchowa, ale 
można też tłumaczyć jako racjonalna lub 
rozsądna służba. Niewątpliwie chodzi o coś 
więcej niż tylko duchowa służba. Jest to służba, 
która jest całkiem zgodna z prawdziwym, 
właściwym rozumieniem Boga, objawionym w 
Jezusie Chrystusie. Jest to służba, która jest 
rozsądna - to nasza dobra odpowiedź na Boże 
miłosierdzie w Chrystusie. Albo innymi słowami: 
nasza służba, nasze całkowite oddanie się jest 
jedyną logiczną odpowiedzią na to, co Bóg dla 
nas uczynił w Chrystusie. 
Oznacza to, że nie można służyć Bogu bez serca, 
tylko zewnętrznie, będąc np. na nabożeństwie i 
biorąc udział w uwielbieniu i liturgii nie mając 
jednocześnie Boga w sercu. Kult, liturgia, bez 
posłuszeństwa Bogu, jest fałszywą religią (por. 
Iz. 1:10-17; 58:1-11, Amos 5:21-24). 
 
Służba Bogu obejmuje zarówno zewnętrzne, jak 
i duchowe aspekty. Służba podczas 
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nabożeństwa w sensie liturgii, kultu (co grecki 
wyraz dosłownie oznacza), jak i służba wyrażona 
życiem według Słowa Bożego. Jest to 
bezwarunkowe poddanie się Bogu i służenie Mu 
całym naszym sercem, umysłem, siłą, 
wszystkimi naszymi czynami, myślami i słowami. 
 
Ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem 
Chrystusa rozpoczęła się nowa era w historii. 
Wierzący żyją jeszcze w doczesnym świecie, ale 
przez Chrystusa są już też w nowej erze, w 
Królestwie Bożym.  
Nastąpił całkowita zmiana. Przemiana nie jest 
czymś, co trzeba jednorazowo zrobić, 
przeciwnie, jest czynnością, którą ciągle trzeba 
powtarzać. Wierzący musi ciągle świadomie dać 
się przemieniać i odnawiać przez Ducha 
Świętego. (por. 2 Kor. 3:18; 4:16; Kol. 3:10; 
Tytus 3:5). Grecki tekst wyraża, że zarówno 
dostosowanie się do świata, jak i pozwolenie na 
przemianę, są procesami, trwającymi 
jednocześnie. Należy zaprzestać 
dostosowywanie się a kontynuować pozwalanie 
na przemianę.  
Jest to świadoma, przemyślana zmiana i 
odnowienie, przez którą wierzący sami 
odkrywają, co jest wolą Bożą. 
 
Niestety człowiek nie jest w stanie sam dokonać 
przemiany (Rzymian 1:18-25). O tym Apostoł 
Paweł napisał już w Rzymian 7 i 8. Przemiana 
jest dziełem Ducha Świętego. Nie oznacza to 
jednak, że wierzący pozostaje bierny. Wręcz 
przeciwnie - wierzący ma odpowiedzialność, aby 
pozwolić się przemienić, co oznacza aktywne i 
świadome pozwolenie i zarazem posłuszeństwo. 
Przez Ducha Świętego dzięki dziełu i mocy 
Chrystusa jest w stanie przeciwstawić się temu 
światu. 
 
Ostatnie zdania wyraża cel wszystkiego, cel 
ludzkiego życia. Człowiek musi zostać 
odnowiony, aby poznać wolę Bożą, aby poznać 
co jest dobre. 
Sam z siebie człowiek nie jest w stanie poznać 
co jest dobre. Grzech sprawił, że człowiek nie 
jest w stanie tego uczynić. Samo sumienie 
człowieka nie wystarczy aby powiedzieć, co jest 
dobre. Tylko przez Ducha Świętego nasze 
sumienie jest w stanie rozpoznać co jest dobre.  
 
Całkiem inaczej rozumiano to w rzymskim i 
greckim świecie pogańskim I wiek. W tej 

kulturze bogowie pozwalali na poznanie swojej 
woli poprzez tajemnicze znaki i magię, co nigdy 
nie dawało pewności, co bogowie od ciebie 
chcą. Także współcześnie wielu ludzi uważa, że 
nie możemy poznać Boga, że tak naprawdę nic 
na temat Boga nie możemy powiedzieć.  
Bóg Izraela natomiast objawił się w Swoim 
Słowie, wielokrotnie mówiąc do ludzi, dając 
Prawo i proroków, dzięki czemu mamy 
możliwość dowiedzieć się Kim On jest, czego od 
nas oczekuje, jak powinno wyglądać nasze życie 
i służba, która Mu się podoba.  
 
Apostoł Paweł mocno podkreśla, jak ważne jest 
poznanie woli Bożej, wyrażając to czterokrotnie 
innymi słowami. Pokazuje to jak ważne jest 
życie według woli Bożej, dostosowując 
konkretnie chrześcijańska etykę.   
 
Co jest dobre, nie oznacza czegoś, co my 
subiektywnie uznamy za dobre. Nie nasze 
sumienie decyduje o tym, co jest dobre, lecz 
jedynie wola Boga, czyli Słowo Boże.  
Wola Boża, to co jest dobre, najlepiej jest 
podsumowana w Słowach Jezusa w Ew. wg 
Marka 13:30 (por. Ew. wg Mateusz 22:37; Ks. 
Powt. Prawa 6:5; Ks. Kapłańska 19:18).  
Żaden człowiek nie jest w stanie spełnić 
całkowicie woli Boga, jedynie Jezus mógł to 
uczynić. Mimo to, Bóg wymaga całkowitego 
poddania się i spełnienia Jego woli, dając nam 
jednocześnie Ducha Świętego, który nam w tym 
pomaga. 
Wierzący nie ma żyć według pewnych reguł, 
listy etycznej, które mu dokładnie powiedzą w 
różnych dziedzinach życia, co wolno a co nie. On 
sam ma rozpoznać, co jest wolą Boga, co jest 
dobre, co Mu się podoba. Żyć w Chrystusie, z 
Ducha Świętego oznacza poznanie Słowa 
Bożego. 
 
Często żyjemy naszym codziennym życiem, 
zajęci pracą, rodziną i wieloma innymi 
sprawami. Wiemy, co to znaczy wierzyć. 
Wierzymy, że Jezus dla nas umarł? Ale czy 
naprawdę żyjemy tym? Czy wiedza o dziele 
Jezusa nie jest niczym więcej niż tylko wiedzą 
intelektualną? Człowiek szybko zapomina i nie 
potrafi być wdzięczny. Ważne jest, aby ciągle 
powtarzać co Bóg uczynił, ciągle na nowo 
pamiętać i myśleć o miłosierdziu Boga, jak 
Paweł to opisał. 
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Często próbujemy łatwiejszych dróg, ale życie 
chrześcijańskie jest bardzo radykalne. Różni się 
całkiem inne Życie świata, co naturalnie 
powoduje konflikty, niezrozumienie wiernych, 
wyśmiewanie, pogardę i często brak akceptacji. 
Presja społeczeństwo, aby nie być innym i nie 
wyróżniać się z tłumu jest ogromna. We 
współczesnym świecie istnieje wiele mód i 
trendów, światopoglądów którymi żyje wielu 
ludzi nie rozumiejąc, jeśli to nie jest 
najważniejsze dla nas. Zachowanie 
chrześcijańskiej tożsamości wymaga siły 
wytrwania, którą otrzymujemy przez Ducha 
Świętego. 
Sami z siebie jesteśmy egoistyczni, dopiero 
przez wiarę jesteśmy w stanie zmienić naszą 

naturalną egoistyczną postawę. Przez wiarę 
jesteśmy w stanie żyć dla Boga, a nie tylko dla 
siebie. Możliwe jest to jedynie, jeśli posiadać 
będziemy żywą wiarę, karmioną regularnie 
przez modlitwy i czytanie Biblii. Żyjąc z Bogiem 
doświadczymy, że On daje siłę, aby żyć życiem 
świętym. 
Nawrócenie nie jest jednorazową, dokonaną 
czynnością, ale stałym procesem, podczas 
którego codziennie na nowo musimy wracać do 
Boga. 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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Ale daleko od tego, by to przekonanie o wytrwaniu czyniła prawdziwie wiernych pysznymi i pogrążała ich 
w cielesnej pewności siebie, a raczej jest prawdziwym korzeniem pokory, synowskiej czci, prawdziwej 
pobożności, cierpliwości w każdej walce i boju, żarliwych modlitw, stałości w krzyżu i w wyznawaniu 
prawdy, i trwałej radości w Bogu.  
Tak że rozważanie tego dobrodziejstwa jest im ościeniem, aby ich pobudzić do poważnego i stałego 
ćwiczenia się we wdzięczności i dobrych uczynkach, jak wynika ze świadectwa Pisma i z przykładów 
świętych.  
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