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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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Miłosierdzie – rozważanie biblijne  
 
 

 
Miłosierdzie Boże, to termin niejednokrotnie źle 
rozumiany, a nawet nadużywany. Stąd też 
istotnym jest przyjrzenie się biblijnemu opisowi 
tego, co określamy mianem Jego miłosierdzia. 
Temu też służyć będzie poniższe studium Pisma, 
odnoszące się do konkretnych wyrazów Bożego 
miłosierdzia w odniesieniu do konkretnych 
tekstów Biblii. Niech Słowo naszego Pana samo 
z siebie powie nam i przekona nas o Jego 
nieskończonym miłosierdziu.  
 
1. Miłosierdzie Boże, aby nas zbawić – List do 

Tytusa 3,4-7.  
 (4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi 
Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla 
uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, 
lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel 
odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha 
Świętego, (6) którego wylał na nas obficie przez 
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, (7) 
abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się 
dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja 
nam przyświeca.  
 
Miłosierdzie Boże jest wyrazem Jego miłości, 
podobnie jak Jego łaska.  
Łaska rozciąga się nad winnymi: to miłość 
okazuje się działać na korzyść tych, który nie 
zasługując na nic, jak tylko na sąd i potępienie, 
nie są godnymi być kochanymi.  
Miłosierdzie dotyczy tych, którzy jako nędzni, 
wzbudzają litość i współczucie. Bóg widział stan, 
w jakim pozostawaliśmy: stan, który jest 
opisany w pierwszych trzech wierszach 
rozdziału 2 Listu do Efezjan i gdy byliśmy 
moralnie umarli, niezdolni w konsekwencji do 
wyjścia z tej nędznej sytuacji, miał On 
współczucie do nas, ponieważ jest On bogaty w 
miłosierdzie (Tt 3,4). To wtedy nas zbawił, ale 
nie w oparciu o nasze czyny (Ef 2,9), nie w 
oparciu o dzieła dokonane w sprawiedliwości, 
które mielibyśmy dokonać (Tt 3,5), ale zgodnie z 
Jego własnym miłosierdziem.  
Motywacja, która prowadziła Go w spełnieniu 
dzieła naszego zbawienia jest w Jego sercu: to 
Jego nieskończone miłosierdzie, to uczucie 
głębokiego współczucia wobec nędznych istot, 
bez sił i zatraconych. To Jego wielka miłość, 
którą nas pokochał, nas niegodnych, którymi 

byliśmy, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, 
niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i 
rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i 
zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie 
nawzajem (Tt 3,3).  
Siedem cech, świadczących o pełni złości. To 
wobec nas takich Jego dobroć i Jego miłość 
ukazały się w darze Jego Syna. Tak, On jest 
bogaty w miłosierdzie!  
 
2. Miłosierdzie, aby nas odrodzić - 1 Piotra 1,3-

6.  
(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który według 
wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku 
nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa, (4) ku dziedzictwu nieznikomemu i 
nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane 
jest w niebie dla was, (5) którzy mocą Bożą 
strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, 
przygotowane do objawienia się w czasie 
ostatecznym. (6) Weselcie się z tego, mimo że 
teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie 
różnorodnymi doświadczeniami… 
  
Aby dać nam zbawienie zgodnie z Jego własnym 
miłosierdziem, Bóg dopełnił dzieła poza nami, 
ale musi On także dokonać dzieła w nas: kąpiel 
odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha 
Świętego (Tt 3,5). Przez kąpiel odrodzenia 
jesteśmy wyprowadzeni z naszego stanu dzieci 
Adama, stanowiąc część rasy grzesznej i 
straconej, i wprowadzeni na pozycję, na której 
Bóg może nam błogosławić. Zakończywszy z 
naszym życiem w ciele (w znaczeniu biblijnym), 
życie nowe jest nam komunikowane przez 
odnowienie w Duchu Świętym.  
 
Apostoł Piotr uczy nas, że Bóg i Ojciec naszego 
Pana Jezusa Chrystusa odrodził nas według 
wielkiego miłosierdzia swego (1 P 1,3). Przez 
cały ten list, Piotr ujmuje chrześcijanina jako nie 
posiadającego nic innego, jak nowe narodzenie, 
a jednak zdolnego do podążania bez posiadania 
niczego na ziemi i nie otrzymawszy jeszcze 
żadnej z obiecanych rzeczy, z sercem 
zwróconym do uwielbienia i błogosławienia 
Boga, który w swoim wielkim miłosierdziu dał 
mu to życie, które posiada, na wieczność, by 
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cieszył się radością niewysłowioną i chwalebną 
(w. 8). Pomimo, że w wierszach 6 i 7 Apostoł 
mówi o próbach i zasmuceniu (i jest to częste w 
jego liście) nie mogą być one przeszkodą w tej 
radości.  
 
3. Miłosierdzie podczas naszego 

pielgrzymowania – 2 Koryntian 1,1-11  
(1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i 
Tymoteusz, brat, zborowi Bożemu, który jest w 
Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w 
całej Achai: (2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca 
naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. (3) Błogosławiony 
niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej 
pociechy, (4) który pociesza nas we wszelkim 
utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w 
jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką 
pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. (5) Bo, jak 
liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i 
przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. (6) 
Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego 
pocieszenia i zbawienia; jeśli zaś pocieszenie, jest to 
ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy 
w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my 
znosimy; (7) a nadzieja nasza co do was jest mocna, 
gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i 
w pociesze. (8) Nie chcemy bowiem, abyście nie 
wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas 
spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze 
byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu 
naszym; (9) doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni 
tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie 
na sobie samych polegali, ale na Bogu, który 
wzbudza umarłych, (10) który z tak wielkiego 
niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie; w 
nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać 
będzie, (11) przy waszym także współdziałaniu przez 
modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski 
składane były z ust wielu dzięki za nas.  

 
Na początku drugiego listu do Koryntian Apostoł 
Paweł także mówi nam o 
zasmuceniu/utrapieniu: przypomina to, co sam 
poznał w Azji, gdy ponad miarę obciążony, że 
nieomal zwątpił o swym życiu. I rozpoczyna 
swój list tymi słowami Apostoła Piotra: 
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Dlaczego może on 
błogosławić Bogu? Ponieważ w swym utrapieniu 
nauczył się znać Go jako tego, którego określa 
jako Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. 
To miłosierdzie, które dokonało się wobec nas, 
gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, aby nas 
zbawić, nas odrodzić, jest jeszcze i ciągle obecne 
podczas naszej pielgrzymki.  

Nasz troskliwy Ojciec widzi cierpienie i biedę i 
rozpacz swoich drogich dzieci. Otacza ich swoim 
boskim współczuciem! On, Ojciec miłosierdzia.  
 
4. Miłosierdzie do służby – 2 Koryntian 4,1 
(1) Dlatego, mając tę służbę, która nam została 
poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na 
duchu… 
 
Kiedy był jeszcze bluźniercą, prześladowcą i 
wrogiem, Apostoł stał się obiektem miłosierdzia 
Bożego: miłosierdzie zostało na nim dokonane. I 
to po to, aby był przykładem dla tych, którzy 
uwierzą w Jezusa Chrystusa dla życia wiecznego 
(1 Tm 1,13-16).  
Następnie, podczas swojego zaangażowania i 
służby, był nadal jako ten, który otrzymawszy 
miłosierdzie, otrzymał także powierzoną mu 
posługę (2 Kor 4,1). Poprzez okoliczności tak 
trudne, które przychodziło mu przechodzić, 
nauczył się poznawać Boga, jako Ojca 
miłosierdzia.  
Miłosierdzie Boże – jak bardzo cenił je i cieszył 
się nim. Jak też czuł, że jest ono konieczne dla 
każdego odkupionego. Pewien szczegół wydaje 
się to ukazywać: we wszystkich swoich listach, 
rozpoczyna tym samym pozdrowieniem: ) Łaska 
wam i pokój od Boga, za wyjątkiem 1 i 2 
Tymoteusza, gdzie padają słowa „łaska, 
miłosierdzie, pokój”. Bez wątpienia, są to dwa 
listy indywidualne, podczas gdy większość 
pozostałych adresowanych jest do zgromadzeń, 
a zgromadzenie w pozycji wyniesionej, w jakiej 
zostało postawione w wyniku dzieła Chrystusa, 
nie może być obiektem miłosierdzia w 
opisywanym przez Pawła wymiarze.  
Wydaje się jednak, że Apostoł, dotarłszy do 
końca swojej kariery, dostrzega jeszcze mocniej 
całą wartość miłosierdzia Bożego. Dlatego też 
wzywa je nad swym umiłowanym synem.  
 
5. Miłosierdzie u trony łaski – Hebrajczyków 

4,14-16.  
(14) Mając więc wielkiego arcykapłana, który 
przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, 
trzymajmy się mocno wyznania. (15) Nie mamy 
bowiem arcykapłana, który by nie mógł 
współczuć ze słabościami naszymi, lecz 
doświadczonego we wszystkim, podobnie jak 
my, z wyjątkiem grzechu. (16) Przystąpmy tedy z 
ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili 
miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w 
stosownej porze. 
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W Liście do Hebrajczyków, jest nam 
powiedziane, co jest potrzebne w drodze życia: 
Słowo i ofiarniczość Chrystusa (4,12-15). Jaka 
dobroć tego „wielkiego arcykapłana Jezusa 
Chrystusa”, jednocześnie człowieka, ponieważ 
On jest tym, który stał się podobny do swoich 
braci (2,17). Był tutaj na ziemi człowiekiem w 
słabości, która charakteryzuje naturę ludzką, 
człowiekiem zależnym, który mówił: „strzeż 
mnie o Boże”, człowiekiem, który czuł ogrom 
wszystkich ciężarów pielgrzymki życia. A to 
wszystko dlatego, że był miłosiernym i wiernym 
wielkim arcykapłanem. Miłosiernym!  
Widzi cierpienie tego, który płacze, rozumie je i 
poruszony współczuciem, jak za dni bycia w 
ciele pociesza. Sercu zamarłemu przynosi więcej 
radości, niż gdyby tylko samo cierpienie było 
oszczędzone. Następnie, aby odpowiedzieć na 
nasze potrzeby tak liczne, ma swój „tron łaski” 
(4,16).  
Nie musimy robić nic innego, jak tylko zbliżyć się 
doń z ufnością, ponieważ nasz Bóg jest ucieczką 
i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach 
najpewniejszą (Ps 46,2).   
W momencie odpowiednim będziemy 
uwolnieni. Bóg obiecał to. Ale kiedy nadejdzie 
ten moment, wybrany przez Niego z miłością i 
mądrością? Być może długo nasza cierpliwość i 
nasza wiara będą poddane próbie… Czy nie ma 
jednak nic takiego, co otrzymalibyśmy od tej 
chwili, kiedy zbliżymy się do Niego, by złożyć 
przed Nim nasze ciężary? Nie, jest właśnie, dla 
serca, ta radość płynąca z przekonania: Ten, 
który chce nami się opiekować, jest Bogiem 
miłosierdzia! Abyśmy i my otrzymali 
miłosierdzie!  
Jaki pokój płynie dla serca z przekonania, że 
możemy liczyć na łaskę miłosierdzia Boga tak 
mocnego i wiernego.  
 
6. Miłosierdzie na życie wieczne – Judy 21.  
(21) zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, 
oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, ku życiu wiecznemu. 
 
Ale kiedyś dojdziemy do końca naszej podróży. 
Bóg jest współczującym Bogiem, nie chce nas 
pozostawiać na tym świecie, pragnie mieć nas 
przy sobie, nas te istoty tak nędzne i słabe. To 
nami zajął się w swoim miłosierdziu, bo jest On 
bogaty w miłosierdzie. Zbawił nas, strzegł i 
prowadził w całej naszej wędrówce życia. Pan 

przychodzi! Wprowadzi nas do domu Ojca i to 
Jego miłosierdzie będzie za tym stało: oczekując 
miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku 
życiu wiecznemu… 
To wciąż to Jego wielkie i nieskończone 
miłosierdzie, które będzie kierować wyborem 
nagrody, którą zechce nam dać w dniu 
właściwym (1 Tm 1,16-18: (16) Niech Pan okaże 
miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często 
pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził, (17) 
ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i 
znalazł; (18) niech mu Pan da, aby znalazł 
miłosierdzie u Pana w owym dniu; a jak wiele 
usług oddał mi w Efezie, ty wiesz najlepiej. 
W tym dniu ostatecznym Onezyfor i tak wielu 
innych doznają miłosierdzia Pańskiego. Jego 
dom będzie domem Onezyfora i innych, których 
sam zechce tam doprowadzić.  
 
7. Zakończenie: Przykład Pana – Łukasza 

10,37.  
A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł 
mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie  
 
Jaki jest ten niezwykły temat dla naszego 
rozważania, jak ten nieskończonego 
miłosierdzia naszego Boga? Jest nim Jezus 
Chrystus, Ten, który zechciał być na tym świecie 
naszym bliźnim. Który był „bliźnim” człowieka 
upadłego. Jest to Ten, który okazał miłosierdzie 
wobec niego (człowieka grzesznego).  
To On, Jezus Chrystus, najbardziej dla nas ludzi 
wizualnie okazał pełnię miłosierdzia Bożego. 
Szedł zawsze do tych, którym należało okazać 
konkretne gesty miłosierdzia, zawsze poruszony 
współczuciem. Potrafił zaleczyć ich rany, wielkie 
rany…  
Ale Jezus też powiedział: Idź i czyń podobnie; a 
przede wszystkim: (36) Bądźcie miłosierni, jak 
miłosierny jest Ojciec wasz (Łk 6,36).  
Nasz świat tak bardzo potrzebuje miłosierdzia. 
Potrzebuje go każdego dnia, każdej chwili. Ci 
zatem, którzy są świadomi ogromu miłosierdzia, 
które zostało im wyświadczone, są zobowiązani 
czynić podobnie, za przykład ich Pana i 
Zbawiciela.  

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz rozważania 
biblijne – na blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Miłosierdzie Boże - artykuł 
 
Biblia naucza, że człowiek jest zbawiony tylko 
dlatego, ponieważ Bóg go wybrał już przez 
założeniem świata (Ef. 1:4; Rz. 9:22-23; Iz. 46:8-
10; Ps. 115:3). Przy tym Bóg wybiera niektórych, 
a wielu nie wybiera. To jest wielki problem dla 
człowieka, nawet dla wielu chrześcijan.   
Apostoł Paweł pisze w Liście do Rzymian o 
Jakubie i Ezawie (Rz. 9). Bóg wybrał Jakuba już 
przed jego urodzeniem, on sam nie miał na to 
wpływu. Na podstawie opisu życia Jakuba i 
Ezawa widzimy, że Jakub wcale nie był lepszą 
osobą niż Ezaw, będąc oszustem, który przez 
oszustwo próbował osiągnąć swój cel. 
My chcemy koniecznie wiedzieć, dlaczego Bóg 
wybrał Jakuba a nie Ezawa i uważamy, że należy 
nam się wyjaśnienie, ale Bóg nam tego nie 
objawia. Apostoł Paweł pisze:  

14 Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest 
niesprawiedliwy? Bynajmniej. 15 Mówi bowiem do 
Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję 
się, nad kim się zlituję. 16 A zatem nie zależy to od 
woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od 
zmiłowania Bożego (Rz. 9:14-16). 

Z pewnością możemy i nawet musimy 
stwierdzić, że każdy człowiek jest potomkiem 
Adama. W związku z tym każdy człowiek jest 
grzesznikiem, buntownikiem przeciwko Bogu, 
zasługującym na wieczną śmierć (Rz. 5:12-19). 
Faktem jest, że nikt z nas nie zasługuje na to, 
aby być wybranym! 
 
Bóg wybiera wiernych, według swojego 
upodobania (V Mj. 7:7; 9:6; Ef. 1:4-5). Ważnym 
jest, abyśmy dobrze rozumieli te pojęcia.  
Remonstranci w XVII wieku, ale także wielu 
obecnych chrześcijan twierdzi, że wybranie 
przez Boga związane jest lub nawet zależne od 
różnych kwalifikacji, wiary i dobrych uczynków, 
które Bóg widział u człowieka. Wtedy Bóg 
wybrałby na podstawie wiary człowieka, o 
której, będąc wszechwiedzącym i wiecznym, 
wiedział już przed stworzeniem. Twierdzą więc, 
że Bóg ma upodobanie w wybranych z powodu 
ich wiary i uczynków. Takie twierdzenie jest 
całkiem sprzeczne z Biblijną nauką o wolnej 
łasce. 
Łaska oznacza dar, który otrzymujemy bez 
żadnych zasług z naszej strony. Nie mamy prawa 
na Bożą łaskę a On nie widzi w nas nic, co 
miałoby Go skłonić do obdarowania nas nią. 

Jeżeli twierdzimy, że Bóg wybrał i zbawił nas, 
ponieważ widział naszą wiarę, wtedy wiara staje 
się jedną z podstaw zbawienia, więc nie 
jesteśmy zbawieni tylko na podstawie 
darmowej łaski. Skutkiem jest, że ci 
chrześcijanie, którzy tak nauczają, wcale nie 
głoszą zbawienia tylko z łaski, lecz zbawienia na 
podstawie łaski i uczynków (lub jednego 
uczynku, którym jest wiara). Wtedy zbawienie 
oznaczałoby współpracę między Bogiem a 
człowiekiem: Bóg zbawia i wybiera, ale człowiek 
też musi coś zrobić. To nauka Kościoła Rzymsko-
Katolickiego, ale podobnie nauczają niektóre 
kościoły protestanckie.  
To typowa ludzka argumentacja, która 
faktycznie podporządkowuje Boże działanie 
ludzkiemu; ostatecznie nie Bóg, lecz człowiek 
przez swoją wiarę decyduje o tym, czy jest 
zbawiony czy nie. Jest to teologia, która czyni 
Boga mniejszym. 
 
Biblia naucza czegoś innego, co zostaje też 
wyjaśnione w artykułach Kanonów z Dordrechtu 
(Rozdz. I). Bóg wybiera, nie dlatego, ponieważ 
jesteśmy lepsi, bardziej święci, lecz dlatego, 
abyśmy byli święci. Nie wierzymy, ponieważ 
sami stwierdziliśmy, że tak należy, lecz Bóg sam 
podarował nam wiarę (Ef. 2:8; Kanony z 
Dordrechtu, Rozdz. I, art. 6).  
W Starym Testamencie czytamy, co Bóg mówi o 
wybraniu Izraela i te słowa dotyczą również nas: 

6 Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. 
Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich 
ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. 
7 Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie 
inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż 
jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. 8 Lecz 
w miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje 
przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził 
was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, 
z ręki faraona, króla egipskiego. (V Mj. / Pwt. 7:6-
8). 

Bóg nie widział nic w Izraelu, co skłoniłoby Go 
do tego, aby wybrać ich, jako swój lud, wręcz 
przeciwnie. Bóg jednak suwerennie wybrał 
Izraela, aby Jego Imię zostało chwalone. 
Jedynym powodem, dlaczego Bóg nas wybrał 
jest Jego tajemnicza wola. Jeśli jesteśmy 
szczerzy, musimy przyznać, że Bóg nic nie może 
znaleźć w nas, co by Go skłoniło do wybrania. 
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Biblia jednoznacznie naucza, że nie ma w nas nic 
dobrego:  

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 (Rz. 3:8-12).  

Bóg nie wybrał nas, ponieważ jesteśmy lepsi lub 
mądrzejsi, lecz tylko z powodu swojej 
suwerennej i wolnej łaski, według swojego 
upodobania, czyli, ponieważ po prostu tego 
chciał.  
 
Ci, którzy nie zostali wybrani przez Boga, 
pozostawieni są w ich przeklętym stanie ku 
wiecznemu potępieniu. Ci, którzy zostali 
wybrani, zostali wybrani tylko i wyłącznie z łaski. 
Tych, którzy nie zostali wybrani, spotka 
sprawiedliwy sąd Boży na podstawie ich 
uczynków, co oznacza, że są potępieni, 
ponieważ żaden człowiek nie może czynić 
dobrych uczynków wystarczających, aby móc 
być sprawiedliwym. 
To wielka tajemnica. Naturalnie buntujemy się, 
ponieważ wydaje nam się to niesprawiedliwym, 
jednak jest to sprawiedliwe. Jesteśmy 
przyzwyczajeni do demokracji, do tego, że każdy 
może mieć swoją opinię, ale u Boga nie ma 
demokracji. Nie większość ma rację, tylko Bóg 
ma rację. 
Chcielibyśmy, by Bóg wybrał każdego, lub by 
wybrał każdego, kogo kochamy. Krótko mówiąc, 
chcemy, by Bóg działał tak jak my tego 
oczekujemy, zgodnie z naszymi standardami. On 
jednak tego nie czyni i działa po swojemu. Takie 
myślenie i oczekiwanie wyraża pychę, typową 
dla człowieka, który zapomniał, że został 
stworzony przez Boga i zbuntował się przeciwko 
świętemu i wszechmogącemu Stwórcy. 
Biblijna nauka suwerennego wybrania 
konfrontuje nas z tym, kim jesteśmy: sami z 
siebie jesteśmy nędznymi grzesznikami, którzy 
powinni być w piekle, i nic nie jesteśmy w stanie 
uczynić. Biblijna nauka suwerennego wybrania 
wymaga, że całkowicie poddajemy się Bogu i 
Jego woli i to zawsze jest bolesne dla 
grzesznego człowieka, który sam chce rządzić. 
Mimo faktu, że nie rozumiemy tej tajemnicy, 
wierzymy i poddajemy się, ponieważ taka jest 
Boża wola objawiona w Jego Słowie.  
 
Bóg przy tym nie objawił nam, dlaczego nie 
wybrał wszystkich, dlaczego wielu nie wybrał, 
oraz nie objawił, dlaczego w ogóle kogoś 

wybrał. Zarówno samego wybrania i odrzucenia 
jak i decyzji, aby nie objawiać nam powodów są 
suwerennymi decyzjami Boga i nie mamy prawa 
tego kwestionować. 
Bóg jest mądry, niezmienny, wszechwiedzący i 
wszechmocny (Kanony z Dordrechtu, Rozdz. I, 
art. 11).  
Dlatego jego decyzja wybrania jest mądra i 
niezmienna.  
Bóg wybrał zupełnie według swojego 
upodobania i dla swojej chwały i to przed 
założeniem świata (Ef. 1:4). To znaczy, że liczba 
wybranych jest stała i była już ustalona przed 
założeniem świata. Bóg nie doda do liczby 
wybranych, jeśli na przykład widziałby, że ktoś 
czyni dobrze i przez to ‘zasługuje’ na zbawienie. 
Bóg też nie odejmuje od liczby wybranych, jeśli 
widzi, że ktoś z wybranych wpada w grzech. 
Wszyscy, których Bóg wybrał, są zbawieni, to 
znaczy, że każdy wybrany dojdzie w swoim życiu 
na ziemi do wiary w Jezusa Chrystusa i wytrwa 
do końca. Taki jest Boży plan w Chrystusie (Ef. 
1:3-14; Rz. 8:28-30). 
 
To biblijne nauczanie jest ogromnym 
pocieszeniem dla nas, ponieważ oznacza, że nikt 
z wybranych nie odpadnie od wiary. Żaden nasz 
grzech nie jest za wielki dla Boga. To jest to, co 
Jezus sam mówi do nas: Wszystko, co mi daje 
Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie 
przychodzi, nie wyrzucę precz (Jn 6:37).  
Bóg nie ma kaprysów i nie zmienia swego 
zdania. To znaczy, że jeśli jesteś teraz w 
Chrystusie i wierzysz, że On jest twoim 
Zbawicielem, który zapłacił za wszystkie twoje 
grzechy, wtedy możesz mieć pewność, że 
należysz na zawsze do Chrystusa, ponieważ On 
nigdy nie opuści nas. Nie umkniemy mu przez 
palce. Tak Apostoł Paweł zapewnia wierzącego: 
Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie 
je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa (Fil. 
1:6). Pan Jezus sam zapewnia nas:  

27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a 
one idą za mną. 28 I Ja daję im żywot wieczny, i nie 
giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. 29 
Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad 
wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. 30 
Ja i Ojciec jedno jesteśmy (Jn 10:27-30). 

 
Pedro Snoeijer 

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

 

 
 

ROZDZIAŁ I, ARTYKUŁ 10 
 
Tak więc przyczyną tego darmowego wybrania jest tylko upodobanie Boże, nie polegające na tym, że 
wybrał On jako warunek zbawienia pewne cechy lub działania ludzkie pomiędzy tymi wszystkimi, które 
są możliwe, ale [polegające] na tym, że przyjął na swoje dziedzictwo niektóre osoby spośród wielkiej 
rzeszy grzeszników, tak jak jest napisane, Rz 9,11-13: Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też 
nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie 
na uczynkach, lecz na tym, który powołuje - powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu, jak 
napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. I w Dz 13,48: wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni 
do życia wiecznego, uwierzyli.  
 
 

ROZDZIAŁ I, ARTYKUŁ 11 
 
I jak Bóg sam jest bardzo mądry, niezmienny, znający wszystkie rzeczy i wszechmocny, tak też wybranie, 
którego dokonał, nie może być wstrzymane, ani zmienione, ani odwołane, ani unicestwione i wybrani 
nie mogą być odrzuceni, ani liczba ich zmniejszona.  
 
 
 


