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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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Pewność wybrania 
 
 

 
 
Często naturalną konsekwencją nauczania o 
wybraniu (do zbawienia i tym samym do życia 
wiecznego) jest pojawiające się pytanie: czy ja 
jestem wybrany? Czy oto ja także jestem (czy 
mogę być, czy na to zasługuję) tym, który może 
dostąpić tej tak wielkiej łaski Bożej?  
Poniższy tekst jest poświęcony właśnie tej 
kwestii.  
 
Biblijna doktryna o wybraniu, czego nie wyrazi 
się nigdy w sposób wystarczający, oznacza 
przede wszystkim pewne pozytywne 
przekonanie, które jest fundamentalne w 
chrześcijaństwie, o absolutnej darmowości 
zbawienia. Ściśle związanym z nim jest kolejne o 
radykalnie odmiennej od człowieka przyczynie 
tego zbawienia, którego człowiek nie może 
sobie samemu przypisać.  
 
Zbawienie jest owocem, którego człowiek jest 
beneficjentem, ale którego zaistnienie pochodzi 
z inicjatywy i zasług Kogoś Innego niż człowiek. 
Przyczyna zbawienia jest całkowicie zewnętrzna 
wobec człowieka.  
Jest niezwykle ważnym, by było ono (zbawienie) 
uznane jako owoc inicjatywy wolnej, 
suwerennej i pełnej dobroci, której Bóg i tylko 
On, jest źródłem i siłą.  
 
Zbawienie nie może nawet być postrzegane jako 
coś będącego „wzajemnym”, odpowiadającym 
na wiarę osobistą człowieka, lub odpowiedź na 
jego przyszłe zasługi, o których Bóg w swojej 
nieskończonej mądrości wie.  
Zbawienie nie ma innego fundamentu, jak tylko 
wolna i dobrotliwa inicjatywa Boża.  
Doktryna o wybraniu jest potężnym 
lekarstwem, które daje nam Biblia, przeciw 
wszelkiej idei zasługi lub bycia odpowiedzią na 
dzieła lub zasługi dokonane przez człowieka.  
 
Przypomnienie tej zasady naczelnej jest 
niezwykle ważne w rozważaniu, które człowiek 
może w sobie prowadzić, w związku z 
pewnością owego wybrania do zbawienia.  
 
W większości przypadków wszelkie poczucie 
pewności, które człowiek ma w swoim życiu, w 

szeregu spraw tego życia dotyczących, wynika 
ze świadomości i satysfakcji z tego, co zrobił 
dokonał, z zasług, na które słusznie zapracował.  
W przypadku wybrania do zbawienia nie ma 
mowy o żadnej zasłudze już u samego faktu 
pochodzenia zbawienia, które nie jest w żadnym 
stopniu naszą zasługą, a przypisanie jego 
owoców konkretnemu człowiekowi nie jest w 
niczym konsekwencją jego jakichkolwiek 
wysiłków.  
 
Warto zwrócić uwagę jak są liczne, wychodzące 
spod pióra pisarzy biblijnych, słowa dające 
pocieszenie, a właśnie wynikające z tego 
zarysowanego wyżej przekonania.  
Dla przykładu w Liście do Rzymian, znajdujemy 
pewność bycia kochanym w sposób 
bezwarunkowy (Co do ewangelii, są oni 
nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz 
co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na 
praojców - 11,28), jak też dostęp do pewnej 
formy „odporności” na wszystkie nowe 
oskarżenia Złego, bo kto oskarży wybranych 
Bożych, skoro Bóg jest tym, który ich 
usprawiedliwia (Któż będzie oskarżał wybranych 
Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia - 8,33).  
W Ewangelii Łukasza znajdujemy także 
pewność, że oto swoim wybranym Bóg dokona 
sprawiedliwości (A czyżby Bóg nie wziął w 
obronę swoich wybranych, którzy wołają do 
niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich 
sprawie? - 18,7).  
 
Na takiej właśnie podstawie pojawia się 
poczucie pewności bycia wybranym: wynika ono 
w pierwszym rzędzie z poczucia wolności co do 
zasługi przed Bogiem, a dalej z Jego suwerennej 
i nieskończonej miłości.  
 
Bardzo często słyszy się słowa wyrażające szereg 
obaw, co do pewności wybrania do zbawienia. 
Warto jednak nieco przyjrzeć im się bliżej, 
ponieważ właśnie owe obawy wyrażają sedno 
problemu.  
 
Jak wspomniano wyżej, a teraz warto 
przekonanie to wzmocnić: człowiek lubi i chce 
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mieć poczucie wpływania na całość tego, co jest 
jego i dla niego.  
W przypadku biblijnie rozumianego zbawienia (i 
wybrania do niego) mamy do czynienia z czymś, 
co człowiekowi kompletnie się wymyka. 
Powiedziane zostało już wielokrotnie w tym 
tekście, że tutaj, w tej kwestii, człowiek musi 
zachować szczególną pokorę wobec faktu, że 
ma do czynienia z rzeczywistością, na którą nie 
ma żadnego wpływu, która nie jest pod jego 
najmniejszą kontrolą.  
To bardzo silnie zbija z tropu.  
Oczywiście, można temu w jakiś sposób 
„zaradzić”, proponując „uspokajające” 
nauczanie, że jednak mamy pewien wpływ na tę 
rzeczywistość…  
Czy będzie to nauczanie o mniejszym lub 
większym współdziałaniu z łaską Bożą, czy też 
nauczanie akcentujące ważność wiary osobistej, 
to będą to wyłącznie mniej lub bardziej fałszywe 
próby „złagodzenia” i podporządkowania pod 
ludzkie kryteria oceny tego, co tej ocenie i 
kontroli kompletnie się wymyka.  
 
Tak naprawdę przyjęcie nauczania o całkowitej 
darmowości zbawienia i wybrania do niego 
suwerenną decyzją Boga jest największym 
wyzwoleniem dla człowieka.  
 
Problem w przyjęciu i ewentualnej pewności 
wybrania-do-zbawienia jest powtórzeniem 
mechanizmu z ogrodu Eden, gdzie wąż pozwala 
na zaistnienie poczucia nieufności wobec Boga, 
że oto On wcale nie jest Bogiem pełnym miłości 
i troski, ale Bogiem zazdrosnym, który w swojej 
arbitralności wręcz może krzywdzić.  
Fundamentem wiary chrześcijańskiej jest 
przyjęcie za fakt rzeczywistości, zapisanej w I 
przykazaniu: Jam jest Pan, Bóg twój, który cię 
wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie 
(Księga Rodzaju 20,2-3) oraz wypełnionej przez 
słowa Ewangelii: Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot 
wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby 
sądził świat, lecz aby świat był przez niego 
zbawiony (Ew. Jana 3,16-17). 
 
Te dwa teksty fundamentalne określają z jednej 
strony to, kim jest Bóg, a z drugiej Jego 
nastawienie wobec człowieka.  

Bóg jest jedynym Bogiem, który nie ma i nie 
może mieć żadnej „konkurencji”. Jest jedyny i 
wszechmocny. Nikt nie jest tak wszechmocny 
jak On. Nikt nie może też aspirować do takiej 
wszechmocy, ale też nikt nie może aspirować do 
najmniejszego porównania z jakością 
(najwyższą) Jego zalet.  
Dla przykładu: kto może bardziej kochać, niż 
może tego dokonać Ten, który jest Stwórcą 
całego świata, nie tylko w wymiarze 
materialnym, ale i niematerialnym, w tym także 
istniejącej na tym świecie miłości? Czyja miłość 
jest większa, w km jest jej więcej? W twórcy 
miłości? W jej źródle? Czy w tym (człowieku), 
który tylko otrzymał zdolność kochania ze 
źródła, którego jest tylko nikłym refleksem.  
 
Jeśli zatem przejdziemy do problemu poczucia 
pewności wybrania, to zauważymy, że u źródeł 
jakiegokolwiek związanego z nim niepokoju tkwi 
ten ludzki brak poczucia zaufania do Boga, że 
oto On i On jedyny może być prawdziwym 
Bogiem i tym samym Osobą w największym 
stopniu nami zainteresowaną i zaangażowaną w 
nasze dobro.  
Można wręcz powiedzieć na podstawie Słowa 
Biblii, że jest On bardziej zainteresowanym i 
zaangażowanym w nasze dobro, niż my samy 
jesteśmy, czy też kiedykolwiek moglibyśmy być.  
 
Gdy więc podejdziemy do kwestii wybrania do 
zbawienia i naszego ewentualnego poczucia, 
pewności, że my jesteśmy (bo o to tu chodzi) 
wybrani, to koniecznym, fundamentalnym 
pytaniem takiemu rozważaniu towarzyszącym 
musi być to właśnie: czy wierzę, że On (Bóg) jest 
najwyższym Panem i czy wierzę, że On (Bóg) 
chce i może dokonać dla mnie wszystko, co 
najlepsze, a w tym obdarzyć mnie tym, co 
najcenniejsze – wybrać mnie, niezależnie od 
wszystkiego co sobą prezentuję, do zbawienia?  
 
Kiedy przyjmę za fakt z całą mocą to, co podane 
w Biblii, wszystkie wynikające z niego implikacje 
staną się dla nas jasne; wszystkie obawy znikną. 
Przestanę mieć obawy co do mojego wybrania 
ku zbawieniu – pozostawię tę kwestię Temu, 
który mnie zawieść nie może, bo byłoby to 
sprzeczne z Nim samym, z Jego miłością.  
Moja wiara (która już sama w sobie jest Jego 
darem) poprowadzi mnie ku wolności 
zaangażowania w życie oddane Bogu, a tym 
samym najbardziej konstruktywne dla mnie 
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samego, a także dla innych, dla tych, którzy są 
także Jego stworzeniami; więcej – dla całości 
Jego stworzenia.  
Będę wolny, wyzwolony, do przekonania, że oto 
Pan jest moim gwarantem życia, że Jego wybór 
wobec mnie jest zawsze pozytywny, że On 
prowadzi mnie ku życiu wiecznemu, które już 
teraz się zaczyna, gdy wierzę, że On jest 
najwyższy, suwerenny, pełen miłości.  
  

Tomasz Pieczko  
 
 

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

 
 

Studium biblijne: 2 Koryntian 13:5-10 
 
5 Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, 
że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. 6 Spodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my 
przebyliśmy próbę. 7 A modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili, nie dlatego, byśmy 
uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście wy czynili to, co jest dobre, choćbyśmy mieli uchodzić za nie 
wypróbowanych. 8 Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. 9 Cieszymy się 
bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni; o to też się i modlimy, o doskonałość waszą. 10 Dlatego ponieważ 
jestem nieobecny u was, piszę to, abym za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo na 
podstawie pełnomocnictwa, jakie Pan dał mi ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. 
 
Apostoł Paweł został przez Koryntian 
skrytykowany za to, że nie głosi słów Chrystusa 
(2 Kor. 13:3). To poważne oskarżenie, 
kwestionujące jego apostolski autorytet. 
Dlatego Apostoł zachęca Koryntian, aby zbadali 
siebie, by sprawdzać jaka jest ich wiara. To ma 
udowadnić też, że Paweł jest prawdziwym 
Apostołem. 
Koryntianie mają siebie poddać próbie, lub, jak 
też można tłumaczyć: sprawdzić siebie 
wzajemnie. Mają sprawdzić, czy są prawdziwymi 
chrześcijanami. 
Ważnym jest mieć pewność, czy rzeczywiście 
wierzysz prawdziwą wiarą. Możesz oszukać 
samego siebie i udawać, że wierzysz, ale jeśli 
twoja wiara jest niebiblijna, wtedy nie jesteś 
prawdziwym chrześcijaninem (por. Mt. 7:21-23; 
Łk. 16:19-31).  
Problemem jest, że niektórzy chrześcijanie 
ciągle wątpią, czy naprawdę wierzą, czy ich 
wiara jest prawdziwa. Apostołowi nie chodzi o 
to, aby każdy nieustannie zastanawiał się, czy w 
ogóle wierzy, lub, ciągle miał wątpliwości co do 
prawdziwości wiary. Odpowiedź jest dość 
prosta: prawdziwa wiara oznacza wiarę w 

Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który zmarł za 
nasze grzechy i zmartwychwstał, i który jest 
jedyną drogą do Boga Ojca i do wiecznego życia. 
Jeśli w to wierzysz, masz prawdziwą wiarę i 
możesz mieć pewność zbawienia. 
Problem w Koryncie stanowiło to, że 
Koryntianie słuchali innych nauczycieli, 
przeciwstawiających się nauczaniu Apostoła 
Pawła. Fałszywi nauczyciele są ciągle obecnym 
problemem stanowiącym zagrożenie dla 
Kościola. Prezentują oni inną ewangelię, nie 
dającej zbawienia (11:12-15; por. 2 Tym. 3:1-9; 
Jakub 1:19–2:26; 2 Piotra 2; 1 Jana 2:18-19; 2 
Jana 6-11; Judasz 17-19). Apostoł Paweł 
podkreśla, że on głosi prawdziwą Ewangelię 
Jezusa Chrystusa. Koryntianie powinni więc 
sprawdzić, czy wierzą w to, co on głosi, czy 
raczej w coś innego. 
 
Ważnymi słowami kluczowymi w tym 
fragmencie są: doświadczać lub poddawać 
próbie (w. 5, te dwa greckie wyrazy są 
synonimami). Grecki wyraz używany tu oznacza: 
akceptować po przetestowaniu, aprobować. 
Związane z tym wyrazem jest słowo 

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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wypróbowany (w. 7) co oznacza: akceptowany 
po teście, aprobowany. Apostoł używa też 
negatywnego znaczenia tego wyrazu: nie 
wypróbowany (w. 5, 7), co oznacza: odrzucony 
po sprawdzeniu.  
Paweł zachęca, aby sprawdzili swoją wiarę, aby 
potem móc przyjąć, uznać, że jest prawdziwą 
wiarą, tą samą wiarą, którą głosi on sam.  
 
Nie jest trudnym sprawdzić, czy moja wiara jest 
prawdziwa, czyli, czy jestem prawdziwym 
chrześcijaninem. Jeśli wierzę we wszystko, co 
Bóg obiecał w Swoim Słowie, i nic nie zmienam, 
nic nie dodaje ani nic nie odejmuje, wtedy 
jestem prawdziwym wierzącym. Tak samo łatwo 
można wnioskować, jeśli ktoś odbiega od Słowa 
Bożego, dodając do niego lub zmieniając.  
 
Wiara nie oznacza tylko przyjęcia faktów, ale też 
radykalną zmianę życia. Wierzący żyje inaczej 
niż niewierzący. Wcześniej Apostoł Paweł pisał 
do Koryntian o praktycznym życiu wierzącego (2 
Kor. 12:20-21; 13:7). Chrześcijański sposób życia 
jest zgodny z nauczaniem. 
Jeżeli Chrystus rzeczywiście jest w Tobie, z 
pewnością też żyjesz inaczej. Nie oznacza to 
życia   idealnego, zupełnie pozbawionego 
grzechu. Wierzący nadal jest grzesznikiem i 
zmaga się codziennie z grzechem. Różnice 
między wierzącym a niewierzącym stanowi 
właśnie to, że wierzący zmaga się z grzechem. 
Chrześcijanin doświadcza codziennej walki z 
grzechem, ze swoją starą naturą i męczy go to. 
Niewierzący nie zna takiej walki i zupełnie nie 
przejmuje się problemem grzechu. 
Wierzący wie, że powinien czynić dobre uczynki, 
ale same dobre czyny w żaden sposób nie 
zapewnią mu miejsca w niebie, nie może sobie 
przez nie zasłużyć na łaskę Bożą. Nasze dobre 
uczynki są jedynie uczynkami wdzięczności, 
niczym więcej. Niewierzący nie myśli o Bożej 
łasce i wdzięczności wobec Boga, dlatego jego 
uczynki mają całkiem inne znaczenie. 
 
Ostatnie pytanie w piątym wersecie jest 
pytaniem retorycznym: Chyba żeście próby nie 
przeszli. Mimo wszelkich  poważnych 
problemów w Koryncie, Apostoł Paweł nie 
wątpi, że Chrystus rzeczywiście jest w nich, czyli, 
że są prawdziwymi wierzącymi.  
Oczywiście może się zdarzyć, że w zborze mogą 
być ci, którzy nie są prawdziwymi wierzącymi. 

Apostoł o tym doskonale wie, ale to nie jest 
teraz omawiana przez niego kwestia. Cały list 
wskazuje na to, że Paweł traktuje ich jako 
prawdziwych wierzących nazywając braćmi i 
siostrami w Chrystusie. Apostoł nazywał Kościół 
w Koryncie zborem Bożym (2 Kor. 1:1), widząc 
ich jako jego duchowe dzieci (2 Kor. 6:13; por. 
12:14), a nawet jako list rekomendacyjny dla 
siebie (2 Kor. 3:1-3).  
Oznacza to, że wiele grzechów i problemów w 
życiu chrześcijanina jeszcze nie oznacza, że nie 
jest prawdziwym wierzącym.  
To, że Paweł zachęca, aby badać się, implikuje, 
że jest możliwym, aby wiedzieć, że jesteś 
prawdziwym wierzącym i zbawionym. Innymi 
słowami, jest możliwym, aby mieć pewność 
zbawienia (por.: 1 Jan 5:13).  
 
Wynik badania już jest jasny dla Apostoła: czy 
nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? 
(w. 5). Takie słowa można skierować do 
prawdziwych wierzących, gdyż tylko w nich 
mieszka Jezus Chrystus.   
Jeżeli Koryntianie potwierdzą po zbadaniu 
siebie, że są prawdziwymi wierzącymi, wtedy 
też muszą uznać, że Paweł przeszedł próbę i jest 
prawdziwym Apostołem. Koryntianie uwierzyli 
przez głoszenie Apostoła, to w co wierzą, jest 
tym, co im głosił i czego nauczał. W ten sposób 
sąd nad Koryntianami w pewnym sensie 
oznacza też sąd nad samym Apostołem.  
Bycie prawdziwym chrześcijaninem ma wymiar 
praktyczny. Dlatego Apostoł Paweł modli się, 
aby Koryntianie nie czynili złego. Oznacza to 
nawrócenie się od ich grzechów (por. 2 Kor. 
12:20-21; 13:2), ale też konkretnie w kontekście 
tego listu oznacza odrzucenie fałszywej nauki i 
radykalne odwrócenie się od tych, którzy głoszą 
niewłaściwą naukę (por. 2 Kor. 6:14-7:1).  
 
Mimo nieco ostrego tonu, Apostoł Paweł 
zachęca Koryntian ale i nas, aby badać samych 
siebie, aby dbać o to, by trwać przy prawdziwej 
nauce Ewangelii. Wtedy można mieć całkowitą 
pewność prawdziwości naszej wiary i pewność 
zbawienia.  
 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com  
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Wybrani są w swoim czasie uczynieni pewnymi tego ich wiecznego i niezmiennego wybrania do 
zbawienia, choć stopniowo i w różnej mierze, nie tyle badając z ciekawością tajemnice i głębie Boga, ale 
zauważając w samych sobie, z radością duchową i świętym zachwytem, niezawodne owoce wybrania, 
naznaczone w Słowie Bożym, jakimi są: prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa, synowska bojaźń wobec 
Boga, smutek według Boga, łaknienie i pragnienie sprawiedliwości, itd.  
 


