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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.  
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Zapraszamy do wspólnej refleksji nad nauczaniem Kanonów, które nie straciły nic na swej aktualności i 
pozostają nadal cennym wykładem teologii reformowanej. 
Autorzy 

 
 

 

 
\ 

Studium Biblijne: List do Rzymian 3:9-20 
 
 

 
9 Cóż więc? Przewyższamy ich? Wcale nie! Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że 
wszyscy są pod wpływem grzechu, 10 jak napisano:  

Nie ma ani jednego sprawiedliwego,  
11 nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;  
12 wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi,  
nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.  
13 Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami;  
14 usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości;  
15 nogi ich są skore do rozlewu krwi, 16 spustoszenie i nędza na ich drogach,  
17 a drogi pokoju nie poznali.  
18 Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.  

19 A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta 
były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. 20 Dlatego z uczynków zakonu nie będzie 
usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. 
 
Tekst, który rozważamy nie jest zbyt popularny. 
Nie lubimy słuchać tego, że jesteśmy 
niesprawiedliwi i źli. Z natury nie jesteśmy 
skłonni by przyznać, że zasługujemy na śmierć z 
powodu naszych grzechów. Sytuacja wcale nie 
była inna w czasie kiedy Apostoł Paweł napisał 
te słowa. Dlaczego więc tak mocno to 
podkreślał? Ponieważ bez zrozumienia faktu 
naszej grzeszności nie jesteśmy w stanie 
zrozumieć czym jest Ewangelia. 
 
Tekst ten kończy argumentację którą 
znajdujemy w 1:18-3:8, gdzie Apostoł Paweł 
pisał przed wszystkim o grzechach i 
niemoralności świata i pogan. Nasuwa się 
pytanie, czy żydzi są lepsi, czy bycie Żydem daje 
jakiekolwiek przywileje, które wyróżniają ich od 
pogan. Odpowiedź Apostoła jest jasna i 
jednoznaczna: Nie! Żydzi nie są faworyzowani 
przez Boga i nie będą inaczej sądzeni niż reszta. 
Sąd nad grzechami dla Żydów jest tak samo 
straszny jak dla pogan, gdyż wszyscy zgrzeszyli i 
zasługują na śmierć (Rz. 3:23; 6:23).  
Fakt, że Grecy, czyli wszyscy poganie, nie 
posiadający Prawa Bożego są niesprawiedliwi 
wobec Boga – czyli: są grzeszni, zasługujący na 
potępienie i nie mający prawa do społeczności z 
Bogiem – był dla Żydów oczywisty. 
Stwierdzenie, że ich – Żydów – sytuacja wobec 

Boga jest taka sama jak pogan, że są tak samo 
grzeszni i godni potępienia, było nie do 
pomyślenia, nie do przyjęcia. Izrael posiadał 
Prawo Boże i starał się żyć zgodnie z nim, 
traktując realizację Prawa jako warunek 
Przymierza, które Bóg z nimi zawarł. Niektórzy 
Żydzi sądzili, że przez to posiadali 
uprzywilejowaną pozycję wobec Boga, ale 
Apostoł wyprowadza ich z błędu: nikt nie jest 
sprawiedliwy wobec Boga, ani Żyd, ani Grek, ani 
żaden inny człowiek.  
 
Bóg obiecał, że spełni swoje obietnice przez 
wybrany naród Izrael, ale to nie oznacza, że są 
oni lepsi od innych. Żydzi są tak samo pod 
władzą grzechu jak każdy inny naród i Prawo 
Boże nie pomoże im w tej sytuacji.   
To nie Prawo powoduje, że człowiek jest 
niesprawiedliwy wobec Boga. Prawo jedynie 
pokazuje i udowadnia fakt niesprawiedliwości 
człowieka. Przez Prawo każdy człowiek ma 
możliwość poznania, uświadomienia sobie, że 
nie jest w stanie spełnić wymagań Bożych.  
Problemem nie jest tylko, że człowiek ciągle 
popada w grzech, mniej lub bardziej świadomie. 
Problem jest większej wagi, mianowicie, że 
człowiek jest niewolnikiem grzechu (por. 
Rzymian 6,17). Innymi słowami, człowiek nie 
jest w stanie nie grzeszyć. Grzech stanowi 
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ogromną siłę, a człowiek nie jest w stanie mu 
się przeciwstawiać i stawić mu opór. To dotyczy 
zarówno Żydów, posiadających Prawo Boże, jak 
i pogan, którzy takiego Prawa nie mieli. Nie ma 
ani jednego wyjątku, wszyscy grzeszą i są słabi 
wobec siły grzechu. 
Aby udowodnić ten fakt, Apostoł Paweł cytuje 
cały szereg tekstów ze Starego Testamentu 
(3:10-18). 
Taki sposób cytowania Pisma, wydający się nam 
współcześnie wyrwanym z kontekstu, był 
znanym sposobem argumentacji stosowanym 
powszechnie przez rabinów. Apostoł Paweł, 
posiadając żydowskie wykształcenie 
teologiczne, często argumentuje w sposób 
rabiński. Cytuje tu przynajmniej sześć różnych 
tekstów ze Starego Testamentu, ukazujących 
przykłady grzeszności człowieka.  
 
Cytaty przytoczone przez Apostoła można 
podzielić na następujące części: 
Pierwsza część (3,10b-12) stanowi cytat Psalm 
14:1-3 a być może też nawiązuje do Kazn. 7:20. 
Mówi o tym, że naprawdę żaden człowiek nie 
jest sprawiedliwy. Jeszcze gorszej: żaden 
człowiek sam z siebie nie szuka nawet Boga, nie 
jest Nim zainteresowany. Też nic nie może 
czynić i nie chce czynić, aby być sprawiedliwy 
wobec Boga. Nie oznacza to, że człowiek w 
ogóle nic dobrego nie może czynić: naszym 
codziennym doświadczaniem jest, że wielu ludzi 
czyni dobre rzeczy dla innych. Jednak te dobre 
uczynki nie znaczą nic dla zbawienia, są 
grzeszne, ponieważ nie są czynione ku chwale 
Bożej (por. Rz. 1:21). Bez łaski Bożej nikt nie 
może być sprawiedliwym wobec Boga. 
 
Druga część (3:13-14) stanowi cytaty z Psalmów 
5:9 i 10:7. W tym Paweł skupia się na grzechach 
języka - daje podstawy do tego stwierdzenia 
przez udowodnienie, że mowa człowieka jest 
nieuczciwa. Znajdują się tu aż cztery 
wypowiedzi o mowie człowieka. 
Fraza Grobem otwartym jest ich gardło 
wskazuje na śmiertelne efekty grzechu a jad 
żmij wskazuje na trujący aspekt mowy 
człowieka. Człowiek nie grzeszy tylko czasami, 
ale przed nawróceniem jest pełen grzechu i z 
ust jego ust wychodzi przekleństwo i grzeszna 
mowa.  
 
Trzecia część (3:15-17) zawiera nieco 
dostosowany cytat z Księgi Izajasza 59:7-8. 

Słowa Izajasza były  skierowane do 
niesprawiedliwych w Izraelu i pokazują 
niszczące skutki dla innych, ponieważ 
grzesznicy, nie bojąc się Boga, nie znają granic. 
Historia ludzkości pełna jest zbrodni i wojen, 
wszędzie gdzie jest człowiek, pozostawia ruiny i 
zniszczenia, zarówno na wielką jak i na małą 
skalę. Zamiast wprowadzać pokój, wprowadza 
chaos, konflikt i bałagan w świecie.  
 
Na końcu Apostoł cytuje jeszcze z Psalmu 36:1 
(w. 18), co wskazuje na źródło wszelkiego 
grzechu: brak bojaźni Bożej. Każdy człowiek i 
każde społeczeństwo, które uważa, że Bóg nie 
będzie sądził wszystkiego jest bezbożne.  
 
Wygląda może na to, że Apostoł Paweł opisuje 
tu tylko ludzi bezbożnych, czyli pogan, ale Paweł 
podkreśla wielokrotnie, że żaden człowiek nie 
jest sprawiedliwy. Nie dotyczy to tylko 
bezbożnych pogan, ale tak samo pobożnych 
Żydów, wybranego narodu Bożego, który 
otrzymał od Boga Prawo. Także ci, posiadający 
Prawo Boże, nie są sprawiedliwi, gdyż 
posiadanie Prawa Bożego nie polepsza sytuacji. 
Przywilejem Izraela było to, że Bóg zawarł 
przymierze z nimi a z nich narodził się obiecany 
Mesjasz, który zbawił wiernych, ale przywilej 
ten nie oznacza, że są mniej grzeszni lub mniej 
godni potępienia. Prawo Boże jest dobre, ale 
nie daje sprawiedliwości, gdyż Izraelita nie był w 
żaden sposób w stanie trzymać się i spełnić 
Prawo. Wręcz przeciwnie, Prawo Boże potępia 
w jasny sposób każdego grzesznika, czyli 
każdego Izraelitę. Podobnie jak Grecy (czyli nie-
Żydzi), nie są w stanie siebie usprawiedliwić 
wobec Boga. W tym prawo nie jest w stanie im 
pomóc.  
 
Poprzez te cytaty Apostoł pokazuje, jak 
bezbożny jest grzech, jest buntem przeciwko 
wszechmogącemu Bogu Stworzycielowi. Poza 
tym pokazuje wszechobecność grzechu na 
świecie. Nikt nie jest wolny od panowania 
grzechu. 
Nie oznacza to, że każdy człowiek tak samo źle 
czyni. Na szczęście większość z nas nie jest aż 
tak złym jak mógłby być, ale też nikt nie jest tak 
dobry i święty jak powinien być. Wskazuje to na 
uniwersalność grzechu. Nie ma ani jednego 
człowieka bez grzechu.  
Każdy człowiek podlega sądowi Bożemu, lub 
innymi słowami (ściślej oddając oryginalny tekst 



 

CREDO nr 95 4   styczeń 2019 

grecki): każdy człowiek musi odpowiadać przed 
Bogiem (w. 19b). dlatego żaden człowiek nie 
może być i nie będzie deklarowany 
sprawiedliwym na podstawie uczynków prawa 
(w. 20). 
Reasumując: sama troska o to, aby dobrze żyć, 
aby czynić bliźnim dobro, nie wystarczy, aby 
móc stanąć jako sprawiedliwy wobec Boga. 
Życie dobrymi intencjami nie pomoże. Sytuacja 
człowieka jest bowiem bardzo poważna. 
Jest to problem wymagający zdecydowanego 
rozwiązania. Potrzebna jest siła, która jest w 
stanie złamać siłę grzechu, uwalniając człowieka 

spod jego panowania. Tę siłę można znaleźć 
tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. On jest 
sprawiedliwy i spełnił Prawo Boże. Tylko w nim 
człowiek może być deklarowany sprawiedliwym 
wobec Boga, nie z własnych uczynków, lecz na 
podstawie dzieła Chrystusa, w którym możemy 
mieć udział tylko z łaski przez wiarę (Rz. 3:22).  
 

Pedro Snoeijer 
 

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

 
 
 
 
 

 

Podsumowanie, streszczenie Ewangelii 
 
Próba streszczenia Ewangelii 
Ewangelię można streścić przez rodzaj 
przypowieści, dostosowanej do współczesnego 
języka.  
Ludzie (ludzkość), my sami, jesteśmy dziećmi, 
które zadecydowały, że opuszczą dom ich ojca. 
W wyniku tego faktu, tej decyzji, środki 
nabywcze, którymi (my, ludzie) dysponujemy są 
ograniczone. Zwracamy się wtedy (zgodnie z 
praktyką powszechną w świecie współczesnym) 
do jakiegoś banku. Powierzamy mu całe nasze 
pieniądze (wszystkie te, którymi jeszcze w 
wyniku opuszczenia domu ojca dysponujemy). 
Kiedy potrzebujemy pieniędzy, bank – owszem 
– udziela nam pożyczki, ale skrupulatnie licząc 
procent od pożyczonej kwoty.  
Aby pokryć finansowo wszystkie nasze (i to 
nierzadko narastające) potrzeby i pragnienia, 
wpadamy w pokusę zaciągania kredytów coraz 
trudniejszych do spłacenia, które w 
konsekwencji doprowadzają nas do kompletnej 
ruiny.  
 
W tym rodzaju opowieści za postacią ojca kryje 
się osoba Boga. Odejście z Jego domu jest 
faktem życia z dala od Jego (Bożej) obecności. 
Bankiem jest diabeł. Długiem niespłacalny jest 
grzech. A pieniędzmi, którymi bezskutecznie 
usiłujemy spłacić dług są nasze ludzkie dzieła, 
tutaj, na tym świecie.  
Diabeł jest naszym wierzycielem, a my jesteśmy 
jego dłużnikami (to od niego zaciągamy ten 
złudny i niszczący nas coraz bardziej kredyt).  

Odrzucając życie z Bogiem, pożyczamy od diabła 
ulotne przyjemności: posiadanie materialne i 
usługi różnego rodzaju (związane z 
przyjemnościami). To nagromadzenie 
przyjemności jest nam (i przez nas samych sobie 
samym) prezentowane jako szczęście i cel życia.  
 
Usiłujemy, sięgając po wszelkie dostępne w 
naszym rozumieniu środki, uspokoić nasze 
niepokoje, czy wręcz narastające poczucie 
trwogi. Staramy się także dokonywać tego przez 
poszukiwanie różnego rodzaju duchowości 
alternatywnych, fałszywych, które mają nas 
zapewniać o możliwości (w wyniku działań 
opartych o nasze siły, nasze zabiegi, nasze 
dzieła) zapełnienia narastającej przepaści 
między domem Ojca i naszym życiem, jego 
sensem.  
Więcej, spotykamy się z nauczaniem ludzkim, 
zgodnie z którym oddając się w ręce 
„pośredników duchowości”, ich działania 
zapewnią nam oczekiwany skutek…  
 
Jedynym skutkiem takich działań jest to, że 
pragniemy mieć ciągle więcej, więcej niż inni, 
być ciągle lepsi niż inni. Ale - zgodnie z prawdą 
obiektywną, prawdą Pisma Świętego - żadne z 
podejmowanych przez nas działań nie zapewni 
nam prawdziwego szczęścia, nie zapełni 
przepaści, która tkwi i zwiększa się w samym 
centrum naszego serca.  
Co gorsza, coraz silniej oddalamy się od domu 
Ojca…  

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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Księga Objawienia/Apokalipsy 18,5: gdyż aż do 
nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na 
jego nieprawości.  
 
Za każdą pożyczkę, uzyskaną u diablą, ten 
nabywa przeciwko nam dokument dłużny. Im 
więcej czasu mija, tym bardziej nasz dług staje 
się ważny i coraz bardziej niemożliwy do 
spłacenia.  
Ten świat, w którym żyjemy, już jest dotknięty 
częścią konsekwencji niespłacalnego długu. Są 
nimi występujące na nim choroby, cierpienia 
wszelkiego rodzaju, we wszelkich swoich 
formach i wreszcie oczekująca każdego śmierć.  
Diabeł może i ma pełne prawo żądać naszego 
życia w zapłatę za dług i po naszej śmierci 
zapłacimy za zaciągnięty dług naszą duszą.  
 
Nie możemy wejść do Królestwa Bożego, 
ponieważ jesteśmy dłużnikami diabła, który stał 
się właścicielem naszego życia na skutek 
naszych długów. To taka sytuacja 
porównywalna z tą, kiedy w przypadku 
zaawansowanego długu w domu, w mieszkaniu 
dłużnika pojawia się komornik, aby wziąć w 
posiadanie wszystko, co do dłużnika należy, bo 
jest już za późno na wszelkie inne pertraktacje… 
Dług niespłacony (i niespłacalny) musi być 
uregulowany wszelkimi i brutalnymi środkami.  
Jana 8,34: Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, 
jest niewolnikiem grzechu.  
 
Aby nas zbawić, Bóg przyszedł na ziemię w 
osobie Jezusa Chrystusa, który dał swoje życie 
na okup za wielu.  
Bóg, będąc Życiem nieskończonym, wykupił w 
swoim Synu wszelkie długi przeszłe, obecne i 
przyszłe, całkowicie; dla tych i tym, których 
według swej własnej i niekwestionowalnej 
decyzji wybrał.  
Czy w sytuacji, gdy na skutek własnych decyzji 
dłużnicy znaleźli się w całkowitej ruinie, mogą 
mieć jakiekolwiek pretensje i aspiracje do 
regulowania formy i zakresu decyzji Tego, który 
chce niezasłużenie wyprowadzić ich z 
całkowitego upadku?... Nie, On działa w sposób 
własny, wolny i niczym nie determinowany 
przez kogokolwiek…  
Działa z łaski, zgodnie ze swoim zamiarem, 
owoce tej łaski przekazując tym i tam, gdzie sam 
postanawia. Nie mamy na to żadnego wpływu, 
za wyjątkiem całkowitego zaufania Jego 

sprawiedliwości, mądrości, Jego wszechmocy i 
wszechmiłości…  
 
Ewangelia oznacza literalnie dobrą nowinę, czyli 
wiadomość o tym właśnie fakcie: że ci, którzy 
byli skazani - przez niespłacalny dług - na 
oczekiwanie na nadejście komornika, mogą 
całkowicie darmowo, z łaski, dostąpić 
wymazania listu dłużnego. Takie wymazanie ma 
charakter całkowitego wyzwolenia z mocy 
wierzyciela.  
Wybaczenie i wymazanie długu (całkowicie 
niezasłużone, z łaski, darmowe) stoją w centrum 
dobrej nowiny - Ewangelii.  
 
Niemniej, pomimo, że dług został spłacony, 
wiele (większość?) osób nie akceptuje tego 
faktu i nie nawraca się od życia w sytuacji 
permanentnego kredytu (stanu zadłużenia, w 
oczekiwaniu na komornika).  
To niebywałe, ale nie akceptują, nie chcą wręcz 
wybaczenia ich grzechów w Jezusie Chrystusie.  
Osoby takie chcą i decydują się pozostać w tym 
piekielnym cyklu całe ich życie i uważają, że 
będą mogły, że dadzą radę spłacić ich dług 
własnymi siłami, ich własną (wypracowaną, 
zdobytą, nabytą..) sprawiedliwością.  
W konsekwencji pozostają w stanie całkowitego 
lekceważenia odkupienia (i zbawienia) 
oferowanego przez Boga.  
Usiłują oni spłacić (w sposób niespłacalny) dług, 
który został spłacony, za który umarł Jezus 
Chrystus…  
Jaki jest tego efekt? Kontynuują ich 
podporządkowanie, poddanie diabłu i mnożą 
kolejne długi.  
 
Odrzucenie łaski spłaty, wybaczenia Bożego, to 
jak sytuacja umierającego z pragnienia, który 
leży na brzegu czystego strumienia, toczącego 
życiodajną wodę. To umieranie z pragnienia, 
gdy można bez większego wysiłku pochylić się 
nad wodą i zaczerpnąć jej garściami, a nawet pić 
bezpośrednio ze strumienia, by ugasić palące, 
niegasnące pragnienie…  
 
Ewangelia, dobra nowina, uczy, że możemy  
sięgnąć do wody życia. Uczy, że możemy okazać 
skruchę i ukazać przez Chrzest, że akceptujemy 
fakt, że nasz dług został zapłacony i że 
wybaczenie (całkowite wybaczenie długu) 
zostało nam dane w Jezusie Chrystusie (na mocy 
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suwerennej, niczym nie uwarunkowanej decyzji 
Ojca).  
Możemy zatem stanąć w opozycji do diabła, do 
jego piekielnego systemu. Nasze liczniki długu 
zostaną doprowadzone do stanu „zero”.  
Kiedy dług zostanie wygaszony, możemy stać się 
wolni do czynienia dobra; stać się uwolnionymi 
od naszych pożerających nas pasji, pożądań. Ale 
także od wstydu za nasze myśli i czyny oraz 
braki czynu, które dotąd miały miejsce.  
 
Abyśmy mogli żyć w pełni otrzymaną wolnością, 
Bóg proponuje wylać na nas swojego Ducha, 
ducha miłości, ponieważ Bóg jest miłością. W 
ten sposób nasze dzieła, te które będziemy 
dokonywać, będą z inspiracji Jego (danej nam z 
łaski) miłości, a nie z zazdrości, czy złości, które 
to dotąd motywacje przenikały nasze życie. Nie 
będzie już dominujących nasze działania pychy, 
fałszywego współczucia, czy ukrytego egoizmu.  
 
Nasze dzieła będą zbudowane i oparte o 
fundament Boży, o Jego miłość. Nie będą już 
efektem pożerającej nas pożyczki otrzymanej od 
diabła.  
Bóg obdarza nas swoją miłością, abyśmy ją 
dzielili z innymi, uczestnicząc tym samym w Jego 
dziele.  

Bóg daje nam życie nowe, które już teraz jest 
zmartwychwstaniem, czyli „ożyciem” z sytuacji 
(drążącej nas już teraz i będącej nieuniknionym 
finałem wszystkiego) śmierci.  
Akceptując całym sercem Jezusa Chrystusa, 
akceptujemy Boga samego i ofiarowane nam 
życie wieczne. Otrzymujemy je z łaski, darmo, za 
nic…  
 
W istocie rzeczy Ewangelia streszcza się w tych 
trzech krótkich fragmentach Pisma Świętego: 
List do Rzymian 3,23: wszyscy zgrzeszyli i brak 
im chwały Bożej. 
Ewangelia według Mateusza 18,11: Przyszedł 
bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co 
zginęło.  
Ewangelia Jana 3,16: Albowiem tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz rozważania 
biblijne – na blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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ROZDZIAŁ 1  

 

ARTYKUŁ 1 
Ponieważ wszyscy ludzie w Adamie zgrzeszyli i są pod przekleństwem i zasługują na wieczną śmierć, Bóg 
nie popełniłby żadnej niesprawiedliwości wobec nikogo, gdyby pozostawił całą ludzkość na zatracenie i 
wydał ją na potępienie z powodu grzechu, zgodnie ze słowami Apostoła: cały świat podlega sądowi 
Bożemu. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (Rzym 3,19, 23); oraz: Gdyż zapłatą za grzech jest 
śmierć (Rzym 6,23). 
 
ARTYKUŁ 2 
Lecz w tym objawiła się miłość Boża, że posłał Syna swego jedynego na świat, aby każdy kto w Niego 
wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (1 Jana 4,9; Jn 3,16). 
 
ARTYKUŁ 3 
Aby ludzi przyprowadzić do wiary, Bóg łaskawie posyła głosicieli najradośniejszej nowiny tym, którym 
chce i kiedy mu się podoba, i poprzez ich usługę ludzie wzywani są do pokuty i wiary w Chrystusa 
ukrzyżowanego. Ponieważ jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma 
tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? (Rzym 10,14b-15a). 
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