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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: Wytrwanie świętych  
 
 

 
Wytrwanie, zachowanie wobec ataków zła, 
zgodnie z Kanonami z Dordrechtu dotyczy 
prawdziwie wierzących, tzn. kogo. Możemy z 
poczuciem pewności odpowiedzieć, że dotyczą 
ono tych, którzy realizują nauczanie zawarte w 
Pytaniu 21 Katechizmu Heidelberskiego Czym 
jest prawdziwa wiara.  
 
A czym jest ta prawdziwa wiara?  
„To nie tylko wiedza pewna, dzięki której uznaję 
za prawdę wszystko to, co Bóg objawił w swoim 
Słowie (Jk 1,18), ale też ufność całym sercem 
(Rz 4,16 i n.; 5,1), którą wzbudza we mnie Duch 
Święty (2 Kor 4,13; Ef 2,8 i n.; Mt 16,17; Flp 
1,19) przez Ewangelię (Rz 1,16; 10,17) i przez 
którą jestem upewniony , że nie tylko inni, ale 
także i ja otrzymałem od Boga odpuszczenie 
grzechów, sprawiedliwość i szczęście wieczne 
(Hbr 11,7-10; Rz 1,16), a wszystko to wyłącznie 
z Jego łaski, jedynie dzięki zasłudze Jezusa 
Chrystusa (Ef 2,7-9; Rz 3,24 i n.; Ga 2,16)”. 
 
Prawdziwą wiarą nie jest tylko opanowanie 
pewnego bloku nauk religijnych, choćby nie 
wiadomo o jak wielkiej wadze, ale poddanie się 
i oddanie całym sercem temu dziełu, które w 
nas dokonuje Duch Święty, przez Ewangelię.  
To połączenie całości ludzkich możliwości 
poznawczych (ale samych w sobie nie 
wystarczających) działaniu najważniejszemu, 
którego Duch Boży jest autorem, ale którego to 
działania treść jest uporządkowana, bo zawiera 
ją Ewangelia, Dobra Nowina.  
 
Tacy ludzie są świętymi w rozumieniu biblijnym, 
to znaczy oddani Bogu, w Jego Słowie 
objawionym, Słowu temu podporządkowani i ze 
Słowa tego czerpiący nadzieję.  
 
Dlaczego zostały przypomniane tutaj te 
wydawałoby się prawdy oczywiste? Ponieważ 
historia Kościoła i obserwacja rzeczywistości 
ludzkiej uczą, że człowiek ma skłonność do 
tworzenia nowych kategorii, określających kim 
jest prawdziwie wierzący, jaki on jest, a 
właściwie kim on jest, kim winien być, a kryteria 
te często okazywały się i okazują zwodnicze.  
 

Kanony z Dordrechtu mówią wyraźnie, wpisując 
się w całą tradycję nurtu reformowanego, że 
tylko wyżej określeni, według podanych 
czytelnych kryteriów „prawdziwie wierzący” 
będą przez Boga zachowani.  
Tylko ci, którzy oddają Mu swoje życie w pełni, 
w sposób zracjonalizowany przesłaniem 
Ewangelii, jako święci, mogą mieć ufność w 
dobrodziejstwo Jego obietnic.  
 
To wbrew pozorom nauczanie niezwykle 
pozytywnie otwarte, to, które zwiastują 
Kanony.  
Kiedy podkreślają, że Oblubienica Chrystusa, 
Jego Kościół, jest na stałe poddany tym 
obietnicom, a która to obietnica i które to 
prawdy nie mogą być zwalczone żadną 
mądrością i siłą, to jest to jednocześnie 
zapewnienie o stałości jak i wezwanie do 
działania.  
Bo bycie Oblubienicą Chrystusa o stan zadany, 
który wymaga stałego poddawania się woli 
Tego, który jest Panem wszystkiego. Warto, aby 
o tym pamiętali ci, którzy mają przekonanie, że 
jakakolwiek organizacja (lokalnie, bądź 
ponadlokalnie) z samej zasady swojego istnienia 
zawsze będzie tą Oblubienicą Chrystusa. O tej 
prawdzie „dynamicznej ”winni pamiętać także  
ci, którym wydaje się, że na podstawie 
własnego, indywidualnego przekonania o 
wybraniu ich przez Boga, w ich błędnym 
rozumieniu będą się uważali za zwolnionych 
niejako z wysiłku czuwania nad jakością i 
zaangażowaniem w ich życiu, uważając, że ich 
„wybraniu” nic już nie musi towarzyszyć, a 
ściślej, nic z tego wybrania nie musi 
konkretnego wynikać w sposób konieczny.  
 
Zamykając refleksję nad Kanonami z 
Dordrechtu, warto na te prawdy zwrócić po raz 
kolejny uwagę, aby pozostały ono mocno 
wyciśnięte na naszych sercach.  
Kościół, jeśli ma opierać się, z nadania Bożego, 
przeciwnościom powodowanym przez wszelkie 
„mądrości tego świata”, musi być duchowo 
mocny, to znaczy stale oddany Bogu, stale Go 
słuchający w Jego Słowie, stale i z konsekwencją 
(nawet gdy wydaje się to innym śmieszne, a 
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nawet godne pogardy) realizujący Jego nakazy, 
ze Słowa wynikające.  
Kościół, to - jak nauczali Ojcowie Reformacji - 
rzeczywistość dana i zadana, która może się 
zagubić. Reformatorzy, a zwłaszcza Jan Kalwin, 
w ich nauczaniu bardzo to podkreślali. A 
świadomość tego faktu leczy pychę, 
koniunkturalizm, złe i niszczące ambicje.  
 
Jeśli jakikolwiek Kościół zapomni, że jest nim 
tylko wtedy, gdy realizuje zadane mu warunki i 
kryteria, to musi nabyć świadomości 
dramatycznej, że oto negując, zaniedbując, a 
czasem zaprzedając to, co go ma tworzyć 
ponosi tego konsekwencje – przestaje być 
Kościołem. Przestaje być Oblubienicą Chrystusa, 
która jest obdarzona Jego opieką i 
prowadzeniem.  
 
W kwestii świętych. Najbardziej niebezpieczni 
są ci, którzy za takich się uważają. Najbardziej 
dramatyczne dla jednostki jest zamknięcie we 
własnym poczuciu doskonałości i wybrania. 
Realizacja świętości biblijnej, to życie w stałym 
poczuciu wdzięczności Bogu za otrzymany 
niezasłużenie dar i oddawanie Mu czci. A 
czczenie Go, to stałe działanie w poczuciu 
dziękczynienia, za sam fakt możliwości 
działania; czynienie dobra, którego możliwość 
On w nas wzbudza.  
Realizacja świętości biblijnej, która jest 
świętością, to stałe dbanie o ten dar bycia Jego 
dzieckiem. Nie dlatego, że miałby świętemu 
towarzyszyć stały niepokój o utratę statusu 
dziecka Bożego, ale że przenika świętego 
świadomość niezwykłej łaski, której doświadczył 
i która zmusza go do aktywności w dobru, które 
jest aktem dziękczynienia.  
 
Kanonom z Dordrechtu, przez wieki, starano się 
zrobić jak najgorszą reklamę, twierdząc, że uczą 
one pychy duchowej, że kategoryzują ludzi, że 
nie pozwalają na prawdziwe przeżycie ludzkiej 
wolności.  
Najczęściej krytyki te pisali, bądź wygłaszali ci, 
którzy – mówiąc kolokwialnie – „mieli w tym ich 

głęboki interes”. Gdyż Kanony, będąc głęboko 
zanurzonymi w Słowie Bożym, poddawały i 
poddają głębokiej krytyce wszelkie systemy 
kościelne, wszelką duchowość opartą o ludzkie 
poczucie wielkości i zdobywania kolejnych 
punktów w poczuciu samodoskonalenia.  
Przypominają one i uczą, że dziecko Boże, jeśli 
takim istotnie jest, z wybrania Bożego, daje 
dowody swojego przez Boga „zachowania w 
wytrwaniu” wobec ataków zła, których jest ten 
świat pełen. Przez swoją pokorę oddania, 
zaangażowania (nie pasywnego oczekiwania), 
nieosądzania innych (bo przecież zazwyczaj nie 
zna się drugiego w jego głębi, do końca), ma 
odwagę dawania świadectwa Temu, który jest 
sednem wszystkiego.  
 
Podjęliśmy się próby tłumaczenia i 
komentowania Kanonów po to, aby przybliżyć 
ten dokument polskiemu czytelnikowi, który nie 
posiadał dotąd tekstu polskiego w dogodnym 
dostępie, ale nie posiadał także komentarza 
polskiego do tego tekstu.  
Bardzo nam zależy, abyście Kanony przeczytali, 
przemyśleli, przemodlili i może podzielili się z 
nami waszymi obserwacjami.  
Co było i jest dla was ważne, w czym 
odnajdujecie w nich pomoc, ale może także 
jakie elementy wzbudziły wasz niepokój.  
 
Kończąc cykl poświęcony Kanonom bardzo 
prosimy Was o wasze uwagi, o wasze reakcje. 
Niech Pan nasz was prowadzi, a nam pomaga w 
kontynuacji naszej pracy nad kolejnymi 
dokumentami Reformacji, które w naszym 
rozumieniu nie tylko nie zatraciły ich 
aktualności, ale wydają się – w tych trudnych 
dla chrześcijaństwa czasach – ja na nowo 
zwiększać.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Rozważanie biblijne: Psalm 138 
 

 
1 Dawidowy.  
Wysławiam cię, Panie, z całego serca mego,  
Śpiewam ci wobec bogów.  
2 Oddaję pokłon przybytkowi twemu świętemu  
I wysławiam imię twoje Za łaskę i za wierność twoją,  
Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje.  
3 W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie,  
Dodałeś mocy duszy mojej.  
4 Wysławiać cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi,  
Gdy usłyszą słowa ust twoich.  
5 Będą opiewali drogi Pańskie,  
Gdyż wielka jest chwała Pana.  
6 Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego,  
A dumnego z daleka poznaje.  
7 Choćby się znalazł w niedoli,  
Ty mnie zachowasz przy życiu.  
Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę,  
A prawica twoja wybawi mnie.  
8 Pan dokona tego dla mnie.  
Panie, łaska twoja trwa na wieki,  
Nie zaniechaj dzieła rąk twoich! 

 
Powyższy psalm jest pieśnią dziękczynienia, 
skomponowaną przez Dawida po wyzwoleniu 
go przez Pana. Możliwym jest, że powstał w 
czasie, kiedy Dawid stał się królem Izraela, po 
ostatecznym wyzwoleniu z prześladowań ze 
strony Saula.  
Dawid śpiewał Psalm w Hebronie, znajdując się 
w obecności innych przywódców plemion i 
klanów Izraela. Słowo bogowie w wersecie 1 
prawdopodobnie wskazuje na przywódców 
zgromadzonych wokół króla. To, że zostali 
nazwani bogami wskazuje na ich autorytet, 
otrzymany od Boga (por. II Mj. 21:6; 22:8-9; Ps. 
82:1). 
 
Dawid nawiązuje do przybytku, który w tym 
czasie znajdował się w północnej części Judei (2 
Sam. 6:2). Świątynia w Jeruzalem jeszcze nie 
istniała. Nawiązując do świątyni, Dawid uznaje 
Boży autorytet nad sobą. 
 
Dawid chwali Boga z całego serca, co oznacza, 
że całe jego istnienie było całkowicie w to 
zaangażowane. W starożytności serce stanowiło 
miejsce myśli, intelektu i woli. Dawid chce się 
całkowicie poddać Bogu i uwielbiać Go za 
wszystko.  

Typowe jest powtórzenie czasowników 
związanych z uwielbieniem i chwaleniem w 
pierwszych wersetach: Wysławiam cię, (…), 
Śpiewam ci (…) Oddaję pokłon (…) i wysławiam 
imię twoje. Podkreśla to, jak ważne jest 
chwalenie i uwielbienie zarówno dla Dawida jak 
i w życiu każdego wierzącego. 
 
Psalmista wysławia Imię Pana, będące 
imieniem, którym Pan objawił się Mojżeszowi 
na Synaju: Jestem Kim jestem - co związane jest 
ze świętym imieniem Boga JHWH (II Mj. 3:13-
15). To Imię,  którym objawiał się ludowi 
przymierza, to Boże imię osobiste, 
przeznaczone tylko dla jego ludu, dla jego 
dzieci. Imię charakteryzuje, Kim jest Bóg: jest 
osobistym Bogiem Izraela, tym, który był, który 
jest i który będzie i przyjdzie, pierwszym i 
ostatnim, tym który stworzył wszystko co jest i 
który zachowuje całe stworzenie (por. np. Iz. 
41:4-8; Obj. 1:8; 4:8). 
Związane z tym jest działanie Boże chwalone 
przez Dawida: jego łaska i wierność (w. 2). 
Hebrajskie słowo wierność zostaje często 
tłumaczone, jako miłosierdzie i określa wierność 
Bożą wobec przymierza i ludu przymierza. 
Podkreśla to, że Boża miłość i wierność jest 
stała, niezależna od sytuacji, w której znajdują 
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się jego dzieci, niezależnie od tego, co czynią. 
Bóg jest wierny swemu imieniu przymierza, co 
oznacza, że zawsze czyni co obiecuje w 
przymierzu (por. II Mj. 34:6; Ps. 25:10; 57:3; 
61:7).  
Przez długi czas Dawid cierpiał, ciągle uciekając 
przed pościgiem Saula. Ale przez ten cały długi 
okres, Pan był mu wierny chroniąc go i tylko 
dlatego Saul nie był w stanie go schwycić i zabić. 
Przez zbawcze działanie Bóg sam wywyższył 
swoje imię i słowo w którym się objawił. 
Dawid żył z Bożej łaski i wiedział, że nie tylko 
życie wieczne, ale także życie na tej ziemi może 
zachować tylko dzięki łasce Bożej. Dzięki Bożej 
łasce stał się królem całego Izraela. Tak jak 
potem Apostoł Paweł, Dawid wiedział, że może 
chlubić się tylko w Panu, gdyż tylko On daje siłę, 
aby wytrwać (1 Kor. 30-31; 2 Kor. 12:8-10). 
 
W godzinach ciemności Dawid widział, że Bóg 
jest wielki i że to nie może zostać przemilczane. 
Każdy język musi go wyznać. Bóg jest 
wszechmogącym Stworzycielem i Panem, nie 
tylko dla Izraela, ale dla całego świata. Dlatego 
cały świat powinien poznać Pana i uwielbiać Go. 
Dawid jeszcze nie widział, w jaki sposób 
wszystkie narody miałyby chwalić i uznać Pana, 
podobnie jak w naszych czasach wydaje się, że 
raczej złe moce rządzą, większość przywódców i 
polityków nie liczy się z Bogiem, wykonując 
swoje nieprawości, prowadząc swoje 
niesprawiedliwe podłe wojny, co sprawia, że 
wydaje się, że zło zwycięży. Jednak Dawid 
oczekuje i ma pewność, że królowie i przywódcy 
świata będą kiedyś chwalić Pana (por. Ps. 68:32; 
96:1, 3, 7-8; 97:1; 98:4; 100:1; 102:15). 
Dopiero w Jezusie Chrystusie zostaje to 
spełnione, kiedy Bóg zgromadzi swój lud z 
narodów, aby go poznali i uwielbiali (Jn. 11:51-
52). Kościół głosi Ewangelię, zawierającą też 
prawdę, że Jezus Chrystus jest Królem świata, 
który przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych 
(Mt. 28:19-20). Kiedy Jezus wróci, nastąpi Sąd 
Ostateczny, od którego nikt nie może uciec i 
każde kolano musi się zgiąć przed Nim i każdy 
język wyzna, że Jezus jest Panem (Fil. 2:10-11). 
Także potępieni, przebywający w piekle, będą 
zmuszeni, aby wyznać i uznać, że Jezus jest 
Panem, który zwycięża i rządzi. To jest wielkie 
pocieszenie dla każdego wierzącego. Ponieważ 
Bóg jest sprawiedliwy i wszechmogący, uczyni 

sprawiedliwość i ukarze każdego, kto jest 
niesprawiedliwy i nie chce się poddać Jemu. 
 
Dawid wie, nad kim Bóg okazuje miłosierdzie a 
nad kim nie. Dawid został poniżony przez 
niesprawiedliwego króla Saula i jakiś czas 
wydawało się, że to Saul jest zwycięzcą. Ale Bóg 
ukarał i poniżył go, a wywyższył poniżonego 
Dawida. Bóg widzi każdego, kto jest poniżony, 
nie musisz być wielkim i ważnym człowiekiem, 
aby mieć dostęp do Niego. Bóg słucha i ratuje 
każdego, kto woła do Niego (por. Iz. 66:1-2; 1 
Piotra 5:5). Bóg gniewa się z powodu wszelkiej 
niesprawiedliwości, czy jest to polityczna lub 
militarna, czy ekonomiczna, czy osobista. Bóg 
wyzwoli tych, którzy są traktowani 
niesprawiedliwie i uwierzą a z pewnością ukarze 
tych, którzy wyrządzają innym krzywdę (Łk. 
1:48, 52; Iż. 57:15; 66:2).  
 
Dla wierzącego pocieszeniem jest to, że mimo 
trudnej sytuacji, Bóg i tak jest silniejszy a jako 
suwerenny Pan i Stworzyciel ma wszystko, co 
się dzieje, pod kontrolą. Wierzący też może 
mieć pewność, że kiedy skończy się nasze 
ziemskie życie, będzie żył dalej w Bożej chwale. 
Bóg jest wierny i doprowadza do końca dobre 
dzieło, które rozpoczął w każdym wierzącym (Ps 
57:2). 
 
Psalm kończy się osobistym wyznaniem wiary: 
niezależnie od sytuacji, Bóg jest wierny i pokona 
wszystkich wrogów. On jest wszechmogący i 
sprawiedliwy, dlatego każdy niesprawiedliwy, 
który nie chce się poddać Jemu, nie ma szansy.  
W tym życiu na tej ziemi wierzący nie jest wolny 
od cierpienia, zostaje atakowany i poniżany 
przez wrogów, ale wie, że Bóg nigdy nie opuści 
go a żaden wróg nie może go pozbawić miłości 
Bożej (Rz. 8:31-39).  
Pan chce zbawić wiernych i wyzwolić ich od zła, 
co nie oznacza tylko wyzwolenie od złych ludzi i 
mocy, ale przede wszystkim wyzwolenie od 
szatana, śmierci i grzechu. Ponieważ Pan tego 
dokonał w Chrystusie na krzyżu, każdy 
chrześcijanin na zawsze z wdzięcznością chwali 
Pana, który dokonał wielkich czynów. 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 

 
 
  

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/


 

 

CREDO nr 134 6 kwiecień 2022 

 
 

 

Kanony z Dordrechtu 

 

 
Rozdział V, artykuł 15 

 
Nauka ta o zachowaniu prawdziwych wierzących i świętych, i pewność tego, którą można mieć, że Bóg 
obficie objawił w swoim Śłowie, na chwałę Jego Imienia i dla pocieszenia dusz pobożnych, i którą 
wyciska na sercu wiernych, jest taka, że ciało jest niezdolne zrozumieć: Szatan ją nienawidzi, świat ją 
wyśmiewa, ignoranci i hipokryci nadużywają jej i błędne duchy ją zwalczają.  
Ale Oblubienica Chrystusa zawsze ją gorąco kochała i stale utrzymywała jako skarb o niewyrażonej cenie. 
Bóg przyzwoli kontynuować to czynić, a przeciw niej wszelka mądrość nie może nic uczynić, ani żadna 
siła nie może przeważyć.  
Któremu to jedynemu Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu niech będą cześć i chwała na wieki 
wieków. Amen.  
 
 


