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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: Bóg zachowuje swoje dzieci  
 
 

 
Punkty 13 i 14 Katechizmu z Dordrechtu są 
znakomitym zaprzeczeniem szeregu 
oskarżeniom (które także dzisiaj padają) wobec 
koncepcji wybrania Bożego, jakoby zachęcała 
ona oraz skutkowała u osób w nią wierzących 
rodzajem gnuśności (czyli pozostawaniem w 
nieaktywnym stanie braku zaangażowania) lub 
wręcz nonszalancji w pobożności (czyli także 
braku zaangażowania w kwestii życia 
duchowego).  
 
Skąd się zrodziły takie oskarżenia? Z dwóch 
źródeł.  
 
Pierwszym jest mentalność ludzka, zgodnie z 
którą nic, co nie jest okupione poważniejszym 
wysiłkiem, nie jest cenione. Istotnie, jeśli coś 
zostało dane nawet z największej dobroci serca, 
nie jest w należyty sposób szanowane. Jest to 
zjawisko powszechnie obserwowalne.  
Wydawałoby się, że jeśli coś dostałem, 
niezależnie od mojego osobistego 
zaangażowania, a czasem wbrew niemu, to 
powinienem to szanować, cieszyć się tym i 
wręcz otaczać ogromną troską, aby tego nie 
utracić.  
Tak właśnie jest także z rozumieniem (u szeregu 
osób niestety) działania Boga, który działając w 
swojej miłości ma nie tylko wybrać ku 
zbawieniu, ale i zachować w zagrożeniach 
przeciwnościami życia swoje dzieci. Zamiast 
krzyczeć z radości: oto istnieje wybranie, oto 
Pan może – z Jego niczym niepodważalnej woli - 
zadziałać w życiu ludzkim obdarzając je nie tylko 
przyszłością życia wiecznego, ale i troszcząc się 
o wytrwanie wybranych, to mechanizm ten stoi 
w centrum krytyki: „jakże to, przecież takie 
działanie Boże w naturalny sposób doprowadzi 
wybranych na manowce pasywności, nic nie 
będą cenić z tego co otrzymali, bo otrzymali za 
darmo…”. Tak w przeważającej większości myśli 
człowiek i znajomość tych mechanizmów w nim 
tkwiących prowadzi do krytyki i odrzucenia tak 
„świętokradczego” procesu działania Boga. A 
zresztą, tak Bóg z pewnością nie działa, to tylko 
wymysły ludzkie, mówi wielu…  
Ci sami krytycy nie zauważają, że zamiast 
pozwolić się człowiekowi cieszącemu się 
wybraniem, wprowadzają go i pozostawiają w 

pozornie (zgodnie z ich logiką) słusznym 
wiecznym niepokoju i niepewności jutra (w 
oparciu o postrzeganie, skądinąd słuszne) 
swoich słabości.  
 
Drugim - i tu niestety słusznym - źródłem 
możliwej krytyki jest postrzeganie ludzkiej 
pychy; także pychy tych, którzy uważają się za 
wybranych przez Boga, a więc w ich rozumieniu 
należących do tej szczególnej elity, która już nic 
tak naprawdę nie musi, nie potrzebuje się 
wychylać, nie potrzebuje się angażować, bo jest 
„obdarzona”, jest lepsza od innych, tych nie 
wybranych, tych potępionych.  
Także dzisiaj łatwo znaleźć realne przykłady 
zachowania osób zwiedzionych własną pychą, 
którzy w wyniku działań zwodzących ich złych 
nauczycieli, albo w wyniku własnej, błędnej 
autosugestii, wytworzyli w sobie głębokie 
przekonanie o byciu wybranymi. I nie pomoże 
im zarówno krytyka, jak i nawoływanie do 
realizmu analizy ich przekonania, w oparciu o 
owoce ich życia: oni są wybraną elitą, a skoro 
elitą, to dlaczego owa elita miałaby jeszcze 
zdobywać się na jakikolwiek wysiłek…  
 
Oczywiście, oba opisane wyżej mechanizmy są 
podane z ogromnym uproszczenie, wręcz 
karykaturalnie, dla lepszego ich zrozumienia, 
niemniej występują one jak najbardziej realnie.  
Tymczasem mądrość refleksji teologów z 
Dordrechtu wyraźnie skupia się na dwóch 
elementach:  
- obserwowaniu narastającego w wierzącym 
pokoju duchowego, wynikającego z 
przekonania, świadomości o wybraniu przez 
Boga i o Jego stałym działaniu w życiu 
wierzącego, kiedy ten sam Bóg nie pozostawia 
wierzącego osamotnionym w jego słabościach, 
ale troszczącym się o niego, dbającego o niego, 
wspierającego go tam, gdzie jego własne, tak 
ograniczone możliwości mogłyby zawieść;  
- oraz na wynikającej z dostrzeżenia takiego 
Bożego działania (ciągle z łaski) przejęcia 
otrzymanym darem i stałym Bożym działaniem, 
które to przejęcie prowadzi do głębokiej 
wdzięczności skutkującej postawą takiej troski o 
podążanie ścieżkami życia z Chrystusem, by 
przypadkiem z nich nie zboczyć. Nie ma w takiej 
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postawie przekonania o własnej sytuacji 
doskonałej, o przynależeniu do chronionej 
wbrew wszystkiemu i wszystkim elity (która 
czasem może wręcz czuć się upoważniona do 
pogardzania „niewybranymi”, w ich rozumieniu 
oczywiście).  
 
Więcej, taki rodzaj troski o stałe czuwanie, o 
stałe zaangażowanie i korygowanie własnych 
dążeń (a nawet myśli) jest podstawowym 
dowodem na to, że istotnie mamy tu do 
czynienia z wybraniem Bożym i Jego 
zachowującym wybranego działaniem.  
Możemy zatem stanowczo stwierdzić, że nie 
tylko wiara, ufność w Boże wybranie i 
zachowanie wybranych nie tylko nie prowadzi i 
nie może prowadzić do gnuśności w 
jakimkolwiek aspekcie życia wierzącego, albo do 
postawy nonszalancji ducha, wynikającej z 
przekonania (błędnego) o własnym wybraniu, 
ale jest też ona rodzajem testu na prawdziwość 
owego wybrania i zachowania wybranych 
wierzących.  
 
Odpowiedź zatem, stanowcza i pełna poczucia 
racji, krytykom, opierającym się może o realnie 

istniejące głębokie skazy natury ludzkiej, 
powinna być następująca: 
- proces działania łaski Bożej jest radykalnie 
odmienny i odmieniający naturę ludzką w 
aspekcie jego egoizmu i samo-satysfakcji;  
- jeśli nie ma tej odmiany, to nie było łaski i 
wybrania (i zachowania wybranych);  
- a ten, który nie wierzy w taki proces nie jest 
„uprawniony” do wypowiadania się w kwestii 
działania łaski.  
Jednocześnie: brak zaangażowania twórczego w 
życiu zarówno konkretnym (realnym) jak i 
duchowym jest ewidentnym brakiem działania 
Ducha Bożego i wymaga głębokiej pokory i 
nawrócenia.  
Bóg jest Bogiem, którego działanie zawsze 
przynosi owoce, a brak owoców jest 
radykalnym dowodem, że to nie On działa, ale 
ten, który jest zwodzicielem i panem kłamstwa.  
 

Tomasz Pieczko  
 

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

 
 
 

Rozważanie biblijne:  
V Ks. Mojżeszowa / Powt. Prawa 6:1-8 

 
1 A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał wam uczyć, abyście je pełnili w 
ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. 2 Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga twego, 
przestrzegając po wszystkie dni twego życia wszystkich jego ustaw i przykazań, które Ja dziś nakazuję 
tobie, twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. 3 Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się 
dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł 
Pan, Bóg twoich ojców.  
4 Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!  
5 Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły 
swojej. 6 Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. 7 Będziesz je wpajał w twoich 
synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. 8 
Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. 9 Wypiszesz je też 
na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach.  
 
Izrael po długiej podróży przez pustynię 
nareszcie stanął pod granicami ziemi obiecanej - 
Kanaanu. Izraelici żyli jako niewolnicy w Egipcie, 
bez perspektywy na wolność. Ale PAN Bóg, 
który zawarł już przymierze z ich przodkami: 
Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, wyzwolił ich 
w cudowny sposób z niewoli egipskiej. Na 

pustyni, przy górze Synaj, Bóg zawarł 
przymierze z ludem Izraela, dając im 
jednocześnie swoje przykazania - Dekalog (Ks. 
Wyjścia 19-20).  
Przykazania nie mają na celu utrudniania 
człowiekowi życia, lecz wręcz przeciwnie - ich 
celem jest dobre i szczęśliwe życie człowieka.  

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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Teraz u granic ziemi Kanaan Mojżesz powtarza 
wszystkie prawa Boże.  
 
W poprzednim rozdziale Mojżesz powtórzył 
Dziesięć Przykazań - Dekalog (5,6-21, por. Ks. 
Wyjścia 20,1-17). W rozważanym fragmencie 
podkreślany jest fundament wiary Izraela, 
mianowicie: unikalność Boga oraz wymaganie 
lojalności Izraela wobec Boga. Jest to w sumie 
pierwsze przykazanie, które mówi, że jest tylko 
jeden Bóg i nie ma innych bogów (por. Ks. Powt. 
Prawa 5,6-7).  
 
Wersety 4-9 zawierają tzw. Shema Izrael, 
podstawowe wyznanie wiary żydowskiej.  
Werset 4 można tłumaczyć jak: Słuchaj, Izraelu! 
Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Ale także 
w następujący sposób: Słuchaj, Izraelu! Pan jest 
Bogiem naszym, Pan jest jeden! 
Hebrajski wyraz użyty tu wyraża zarazem 
unikalność jak i jedność Boga.  
Każdy pobożny Żyd codziennie recytuje te 
słowa, razem z innymi tekstami (Ks. Powt. 
Prawa 6,4-9; 11,13-21; Ks. Liczb 15,37-41). 
Także Jezus nawiązuje do tych słów, jako 
podsumowania Prawa Bożego (Ew. Marka 
12,29-30; Ew. Mateusza 22,37 i Ew. Łukasza 
10,27). 
 
W wydarzeniach opisanych w Księdze Wyjścia, 
Izrael już doświadczył unikalności Boga. Zostali 
wyzwoleni z Egiptu, a bogowie egipscy nie mogli 
nic uczynić, aby ich zatrzymać. PAN Bóg Izraela 
jest wszechmocny i jest jedyny. 
Izraelici śpiewali Kto jest pośród bogów równy 
Tobie, Panie (Ks. Wyjścia 15,11). Nikt bowiem 
nie jest równy PANU Bogu.  
 
PAN Bóg zapewnia, że nie istnieje inny bóg, aby 
Jemu samemu mógł zaprzeczyć i przeciwdziałać. 
Jeżeli Bóg składa obietnicę, nie ma silniejszego 
boga, aby dać inną obietnicę.  
To ogromny kontrast z innymi religiami tych 
czasów, gdzie istniała wiara w wielu bogów, 
nawzajem sobie zaprzeczających. W poczuciu 
ludzi życie było niepewne, gdyż w razie walki i 
kłótni między bogami, życie człowieka było 
zagrożone. Jeżeli jeden bóg coś obiecał, drugi, 
silniejszy bóg, mógł obiecać coś innego. Izrael 
jako jedyny naród posiadał ‘tylko’ jednego Boga, 
co było w ówczesnych czasach unikalne.  
Unikalność i wyjątkowość stanowiło też 
zagrożenie dla tego narodu. Nie jest bowiem 

łatwym pozostanie innym niż większość. 
Dlatego też Mojżesz tak ostro ostrzega, aby 
wytępić innych bogów z Kanaan: Nie pójdziecie 
za innymi bogami, za bogami ludów, które są na 
około was, 15 gdyż pośród ciebie jest Pan, Bóg 
twój, Bóg zazdrosny (Ks. Powt. Prawa 6,14). 
 
Będziesz miłował PANA, Boga swojego (w.5). Te 
słowa stanowią centrum całej Księgi 
Powtórzonego Prawa. Można powiedzieć, że 
cała Księga Powtórzonego Prawa stanowi 
komentarz do tego właśnie przykazania 
miłowania Boga.  
Przykazanie miłości jest unikalne. W żadnej 
innej religii nie znajdziemy nakazu aby miłować 
Boga. W innych religiach chodzi o 
posłuszeństwo, o dobre uczynki, o poddanie się, 
ale nie znajdziemy w nich miłości do bogów, 
jako centralnego elementu wiary. 
  
W związku małżeńskim mąż i żona kochają się 
wzajemnie, ale nie dlatego, że jest to ich 
obowiązkiem, lecz dlatego, ponieważ oboje 
tego chcą i zależy im na wzajemnej relacji. Ta 
miłość jest też ekskluzywna: nie można kochać 
w ten sposób dwóch osób na raz.  
Kochający mąż i żona spędzają dużo czasu 
razem, ponieważ pragną coraz lepiej się poznać, 
chcą wiedzieć kim są, każde z nich, jaka jest ich 
historia życiowa.  
Podobnie jest też z nami, w naszej relacji z 
Bogiem. Bóg Stworzyciel zna nas, jak nikt inny – 
przecież On nas stworzył. On miłuje nas i 
dlatego chce, abyśmy Go poznali. 
Miłość zawsze potrzebuje drugiej osoby. Relacja 
miłości może zaistnieć tylko wtedy, gdy miłość 
jednej znajdzie odpowiedź w miłości drugiej 
osoby. Dlatego Bóg pragnie naszej miłości i chce 
abyśmy spędzali czas z Nim i Go coraz lepiej 
poznawali. 
Podobnie jak mąż kochający swą żonę chce 
czynić to, co jej się podoba, podobnie wierzący 
chce czynić wolę Bożą. Miłość do Boga wyraża 
się w radosnym posłuszeństwie, w radosnym 
spełnianiu Prawa Bożego. Posłuszeństwo Prawu 
Bożemu wyrażane w ten sposób nie jest 
legalizmem, lecz jest odpowiedzią ludzką na 
miłość Bożą. (Por. Psalm 119, który rozwija ten 
temat). 
 
Prawo Boże, czyli Słowo Boże, powinno być w 
naszym sercu. Dla nas serce jest miejscem 
emocji, ale wg hebrajskiego sposobu myślenia 
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serce było miejscem, gdzie mieści się intelekt 
człowieka.  
Bóg chce, abyśmy rozważali Słowo Boże, dzień i 
noc. Tylko jeśli rozumiemy Słowo Boże, 
jesteśmy w stanie je spełnić. 
 
Będziesz je wpajał w twoich synów – używany tu 
hebrajski wyraz oznacza ostrzenie, podobnie jak 
ostrzy się kosę lub sierp. Forma gramatyczna 
podkreśla powtarzanie się czynności (por. Ks. 
Powt. Prawa 4,9). Można byłoby to też 
tłumaczyć: będziesz to wkuwać w swoje dzieci.  
Bóg zawarł przymierze nie tylko z Izraelitami, 
którzy w tym momencie żyli, ale także z 
następnymi pokoleniami. Znakiem 
przynależności do tego przymierza było 
obrzezanie.  
Dlatego Mojżesz podkreśla w tym tekście jak 
ważne jest przekazywanie wiary i wiedzy o Bogu 
dzieciom. 
Apostoł Paweł w Liście do Rzymian podkreśla, 
że także my - chrześcijanie - zostaliśmy przez 
wiarę w Jezusa Chrystusa włączeni do Izraela, w 
przymierze z Abrahamem (Rzymian 4,9-12). 
Podobnie jak Izrael, który został wyzwolony z 
niewoli egipskiej, my zostaliśmy wyzwoleni z 
mocy ciemności i przeniesieni do Królestwa 
umiłowanego Syna (Kolosan 1,13). 
Słowa wypowiedziane przez Mojżesza przed 
trzema tysiącami lat są wciąż bardzo aktualne. 
Także nas obowiązuje nakaz, aby przekazać 
Słowo Boże naszym dzieciom, aby też oni 
poznali Kim jest Bóg i jaka jest Jego wola.  
 
Powinniśmy o Prawie Bożym mówić 
przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc 
się i wstając.  
Mojżesz zachęca, aby Słowo Boże było tematem 
naszych rozmów w domu i na ulicy, w gronie 
rodzinnym i z przyjaciółmi, ale nawet z obcymi. I 
to od początku dnia, kiedy wstajemy, aż do 
końca dnia, kiedy kładziemy się spać, czyli 
krótko mówiąc zawsze i wszędzie.  
Prawo Boże ma przesiąkać każdy aspekt 
naszego życia (por. Ks. Przysłów 6,20-22). 

 
Prawo Boże powinniśmy przywiązać jako znak 
do swojej ręki i będą jako przepaska między 
twoimi oczyma oraz wypisać na odrzwiach 
twojego domu (w. 8-9). 
Ortodoksyjni Żydzi traktują ten werset 
poważnie i dosłownie. Posiadają tzw. tefiliny - 
małe skrzyneczki zawierające teksty z Prawa 
Bożego (Ks. Wyjścia 13,1-10, 11-16; Ks. Powt. 
Prawa 6,4-9; 11,13-21), które przywiązują na 
czole i rękach podczas modlitwy oraz tzw. 
mezuzy - małe rurki, zawierające pergamin z 
tekstami z Tory (Ks. Powt. Prawa 6,4-9; 11,13-
21) umocowane na futrynie drzwi. Archeolodzy 
odkryli tefiliny i mezuzy pochodzące z okresu I i 
II w. p.n.e.  
 
Są to formy zewnętrzne, które mogą być dobre i 
pomocne, ale mogą też stać się pustymi 
formami i rytuałami. Istotnym jest to, co takie 
znaki oznaczają i na co wskazują.  
Prawo Boże powinno znajdować się u nas na 
czole (dosłownie między oczami), czyli, że dla 
każdego kto nas spotyka musi być jasnym, że 
żyjemy według Prawa Bożego. Prawo powinno 
być na naszych rękach: we wszystkim co 
czynimy musi być jasnym, że żyjemy według 
Słowa Bożego. 
Słowo Boże powinno kierować nami kiedy 
pracujemy, kiedy robimy zakupy lub oglądamy 
telewizję, kiedy wypełniamy PIT lub 
rozmawiamy z naszym sąsiadem. Słowo Boże 
powinno kierować naszym całym życiem, 
powinno być w praktyce obecne w każdym 
aspekcie i momencie naszego życia.  
 
Biblia jest Słowem Bożym, który głosi nam Kim 
jest Bóg i co On – zwlaszcza dla nas - uczynił. 
Słowo Boże zawiera ewangelię, głoszącą nam 
zbawienie, nam i naszym dzieciom.  

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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13 
A zatem, kiedy ufność w wytrwanie rozpoczyna odżywać w tych, którzy są podniesieni z upadku, nie 
rodzi ona wcale w nich jakiejś gnuśności lub nonszalancji w pobożności, ale przeciwnie - dużo większą 
troskę o zachowywanie dróg Pańskich, które są przygotowane, aby podążając nimi utrzymywali pewność 
ich wytrwania, z obawy, by nadużywając dobroci ojcowskiej, właściwej obliczu Bożemu (którego 
kontemplacja jest słodsza dla wierzących niż życie i pozbawienie jej bardziej gorzkie niż śmierć) nie 
odwrócił się On od nich ponownie i aby nie popadli w większe udręki ducha.  
 
14 
I jak spodobało się Bogu rozpocząć w nas swoją łaską to swoje dzieło, przez głoszenie Ewangelii, 
podobnie zachowuje je On, kontynuuje i wypełnia przez słuchanie, czytanie, zachętę, groźby i obietnice 
tej samej Ewangelii, jak także przez używanie sakramentów.  
 
 


