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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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Bóg nie wybrał wszystkich!...  
 
 

 
 
Bieżące rozważanie dotyczyć ma, zgodnie z 
przewidzianym porządkiem rzeczy, kwestii 
niezwykle trudnej: nauczania, które głównie 
spotyka się w Kościołach inspirujących się 
kalwinizmem, a mianowicie biblijnej koncepcji, 
że nie wszyscy są wybrani do tego, by być 
beneficjentami śmierci  i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa; innymi słowy: nie wszystkich 
obejmują skutki ofiary Jezusa Chrystusa, by 
mogli oni otrzymać zbawienie – życie na wieki.  
Niestety, zarówno w historii, jak i współcześnie, 
nauczanie to, mające spełnić u samego Jana 
Kalwina przede wszystkim rolę (w jego 
rozumieniu) uwolnienia od obaw - przed 
osiągnięciem lub nie zbawienia - stało się 
niejednokrotnie powodem napięć i podziałów w 
łonie Kościołów protestanckich, a czasami wręcz 
pełnego niechęci odrzucenia wszystkiego, co 
choćby nominalnie kojarzy się z kalwinizmem 
(czy szerzej - z reformowanym prądem w 
teologii).  
 
Poniżej, w sposób oczywiście skrócony, chcę 
przedstawić, pomimo trudności, tę właśnie 
część kalwińskiego nauczania, podkreślając 
jednak, że nie może być ono rozważane w 
oderwaniu od całości kwestii rozumienia 
wybrania do zbawienia (i wszystkiego co 
wchodzi w szeroko rozumiane problemy 
predestynacji).  
 
Istotnym, zaraz na początku obecnym 
założeniem wstępnym, powinna być 
wspomniana już intencja Jana Kalwina, z jaką 
wpisał to nauczanie w swoje dzieło: uwolnienie 
wierzących od obaw przed „osiągnięciem” 
zbawienia, ponieważ jest ono dane nam bez 
naszych osobistych zasług (przy świadomości 
własnej niegodności).  
Koloryt konfliktu, który z czasem przybrało to 
nauczanie, jest wyraźnie sprzeczny z intencjami 
autora.  
Spróbujmy zatem przyjrzeć się mu ze spokojem i 
z ufnością oddając się w tym rozważaniu 
jedynemu Panu życia – Bogu jedynemu, który 
dał się poznać w swoim Synu, Jezusie 
Chrystusie.  
 

 
Wstęp.  
Częściowe (w znaczeniu zasięgu) wymazanie 
win lub częściowa ekspiacja, czyli 
zadośćuczynienie za winy, bądź tzw. odkupienie 
szczególne, jest doktryną teologii 
chrześcijańskiej i jednym z pięciu tzw. punktów 
kalwinizmu (pojęcie powstałe znacząco po 
śmierci Jana Kalwina). Twierdzi ona, że zasięg 
ekspiacji zastępczej Jezusa Chrystusa na krzyżu 
jest ograniczony do predestynowanych do 
zbawienia i że jej główne korzyści nie są dane 
całej ludzkości, ale zarezerwowane tylko dla 
wierzących.  
 
Nauczanie.  
Doktryna o ograniczonym zasięgu ekspiacji jest 
ściśle związana z doktryną o naturze ekspiacji 
przez ofiarę Chrystusa. Jest ona także silnie 
złączona z kalwinistyczną koncepcją 
predestynacji. Kalwiniści bronią teorii o 
zadośćuczynieniu, która została rozwinięta już w 
średniowieczu  w pismach Anzelma z 
Canterbury i Tomasza z Akwinu. Adaptacja 
kalwinistyczna tej teorii, znana pod nazwą 
zastępstwa/substytucji w karze, głosi, że 
ekspiacja dokonana przez Chrystusa płaci za 
karę zaciągniętą przez grzechy ludzi, to znaczy, 
że Chrystus przyjmuje na siebie gniew Boga, 
wynikający z grzechów ludzi i w konsekwencji 
anuluje sąd, który ludzie na sobie niosą.  
 
Koncepcja kalwinistyczna predestynacji naucza, 
ze Bóg stworzył grupę ludzi, nie wybierając ich 
lub nie chcąc wybrać (z powodu całkowitego 
zepsucia), którzy są zbawieni niezależnie od ich 
uczynków lub ich zaangażowania. Te osoby są 
przymuszone nieodpartą łaską Bożą do przyjęcia 
oferty ich zbawienia, które zostało wypełnione 
przez ekspiację Chrystusa.  
 
Ekspiacja kalwinistyczna jest kwalifikowana jako 
„definitywna”, ponieważ gwarantuje ona 
zbawienie tych, za których Chrystus umarł. Jest 
ona kwalifikowana jako „ograniczona” w swoim 
wymiarze, ponieważ nie aplikuje ona zbawienia, 
jak tylko i jedynie wybranym.  
Kalwiniści wierzą, że moc ekspiacji nie jest 
ograniczona w żaden sposób, to znaczy, że 
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żaden grzech nie jest zbyt wielki, aby być 
poddanym ekspiacji przez ofiarę Chrystusa. Np. 
u angielskich baptystów kalwinistycznych 
doktryna ta przybrała nazwę odkupienia 
szczególnego (partykularnego), co dało jej 
zwolennikom nazwę „baptystów 
partykularnych”.  
Termin ten podkreśla intencję Boga by zbawić, 
poprzez ekspiację, bardziej indywidua, niż całą 
ludzkość, jak wierzą dla odmiany tzw. „baptyści 
ogólni”.  
 
W praktyce, Kościoły kalwinistyczne nie kładą 
akcentu na tę doktrynę, wyjąwszy wtedy, gdy 
jest używana dla porównania z innymi na planie 
doktryny zbawienia. Kiedy jest ona nauczana, jej 
pierwszym celem, podobnie jak i innych doktryn 
związanych z predestynacją, jest wzmocnienie 
zaufania wierzących. W tym celu Kościoły 
posługują się tą doktryną, i. by wzmocnić wiarę, 
że „Chrystus umarł za mnie”, jak w swoich 
pismach pisał Paweł z Tarsu (Z Chrystusem 
jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje 
we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele 
jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie 
umiłował i wydał samego siebie za mnie – Gal 
2,20), ii. po to także, by wyjątkowo mocno 
podkreślić ideę, że Bóg jest suwerenny w 
wypełnieniu swojego planu zbawienia.  
Niemniej, większość kalwinistów wierzy, że 
mogą oni w sposób wolny i szczery proponować 
(głosić) zbawienie wszystkim w imię Boże, 
ponieważ nie wiedzą, które to osoby są 
zaliczane do wybranych i ponieważ uważają się 
za narzędzia Boże, „prowokując” do 
świadomości zbawienia innych członków grupy 
wybranych.  
 
Fragmenty biblijne odnoszące się do ww. 
problematyki.  
Klasycznym fragmentem biblijnym, cytowanym 
jako dowód faktu, że zasięg zadośćuczynienia 
przez Chrystusa jest ograniczony, jest Jana 10. 
W tym rozdziale Jezus używa praktyk 
pastoralnych antycznego Bliskiego Wschodu, 
jako metafory swoich relacji z uczniami. 
Metafora ta mówi o pasterzu, który wzywa 
owce, które do niego należą i te nakłaniają ucha 
na jego wezwanie, i idą za nim. Tymczasem 
owce, które do niego nie należą, ignorują 
wszystko poza głosem własnego pasterza. W 
tym kontekście Jezus obwieszcza: (14) Ja jestem 
dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie 

znają. (15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i 
życie swoje kładę za owce. I kontynuuje: (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.  
Ponieważ kalwiniści i większość chrześcijan 
wierzy, że nie wszyscy otrzymają życie wieczne z 
Bogiem, to kalwiniści konkludują, że istnieją 
tylko dwie możliwości: albo Jezus pomylił się, 
kiedy mówił, że nie utraci żadnej ze swoich 
owiec (hipotezę tę odrzucają), albo Jezus nie 
poświęcił swego życia za wszystkich, jak zgodnie 
z ich lekturą wskazuje Jana 10.  
Oficjalnie zatem, pozycja kalwinistyczna może 
być ukazana w sposób następujący:  

 Jezus składa w ofierze swoje życie za 
swoje owce;  

 Jezus nie utraci żadnej ze swoich owiec;  

 Wielu nie otrzyma życia wiecznego.  
 
W konsekwencji pozycja kalwinistyczna podaje, 
że Jezus nie umarł za wszystkich, ale tylko za 
tych, których Ojciec zechce wybawić.  
 
Poza tym, w swojej tzw. modlitwie 
arcykapłańskiej (Jana 17), Jezus modli się o 
ochronę i uświęcenie tych, którzy uwierzyli w 
niego i wyraźnie wyklucza modlitwę za 
wszystkich: (9) Ja za nimi proszę, nie za światem 
proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ 
oni są twoi.  
 
W Dziejach Apostolskich Paweł naucza starszych 
z Efezu, by paśli zbór Pański nabyty własną jego 
krwią (Dz 20,28) i oświadcza, w swoim liście do 
ich zboru, że Chrystus umiłował Kościół i wydał 
zań samego siebie (Ef 5,25).  
 
Jezus w Ewangelii Jana przepowiada, że 
poświęci swoje życie za swoich przyjaciół (Jn 
15,13), a anioł powiedział do Józefa, ojca 
adopcyjnego Jezusa, że Ten zbawi lud swój od 
grzechów jego (Mt 1,21).  
Kalwiniści myślą, że fragmenty te ukazują 
jednoznacznie, że Jezus umarł wyłącznie za 
Kościół (to znaczy tylko za wybranych).  
 
Trudności.  
Oczywiście, kalwiniści są świadomi, że można (o 
czym zresztą świadczy historia Kościoła, w tym 
także historia Kościołów Reformacji), że można 
używać odmiennych fragmentów biblijnych dla 
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dowiedzenia innego ujęcia zasięgu 
ekspiacji/zadośćuczynienia. Starają się zatem 
podążać za zasadą hermeneutyki protestanckiej, 
którą jest pozostawienie Pismom interpretacji 
Pism (co zawiera w sobie myśl, że żaden z 
fragmentów Pisma Świętego nie może 
zanegować reszty Pisma).  
Zgodnie z tą zasadą twierdzą, że skoro terminy 
„wszyscy” i „świat”, są używane w różnych 
miejscach Nowego Testamentu w sposób, który 
nie jest wyłącznie przeznaczony do określania 
tak wszystkich osób na świecie (jak Łk 2,1 i Rz 
1,8), to ich znaczenie w każdym fragmencie 
biblijnym musi być determinowane przez 
kontekst.  
W szczególności, rozumieją w taki sposób 
interpretację terminu „wszyscy”, jako 
określającego wszystkich wybranych (jak w 2 
Kor 5,14-15), bądź wszystkie rasy ludzkie, nie 
tylko Izraelitów (jak w Jn 1,29; Jn 3,16-17; 1 Tm 
2,6 i Tt 2,11), bądź też wybranych ze wszystkich 
miejsc świata (jak w 1 Jn 2,2).  
Kalwiniści wychodzą także od postulatu, że 
może być różny sens dla pojęcia zbawienia: 
prosta obrona i zachowanie życia doczesnego 
(to dla przykładu znajdują w 1 Tm 4,6), bądź 
właśnie zbawienie wobec gniewu Bożego, na 
życie wieczne.  
 
 
Na zakończenie. 
Kalwinistyczne ujęcie problematyki polega na 
przyjmowaniu, że Pismo Święte podejmuje 
ekspiację/zadośćuczynienie w sposób dwojaki i 
przyjmuje średniowieczną formułę, zgodnie z 
którą śmierć Chrystusa była „wystarczająca dla 
wszystkich, ale skuteczna dla wybranych”. Wraz 

z takim rozumieniem fragmenty Pisma 
Świętego, pozornie stojące w opozycji do takiej 
teorii, są sharmonizowane, klasyfikując je na 
dwa sposoby: albo odnoszą się one do 
wystarczalności ekspiacji/zadośćuczynienia, ale 
do jego skuteczności.  
 
Czy ma to znaczenie dla konkretności naszego 
codziennego przeżywania chrześcijaństwa? I tak 
i nie. Tak, ponieważ, jeśli przyjmiemy fakt, że 
zbawienie jest darem i to darem nie 
zasłużonym, to możemy pozostawić na boku 
wszelkie niepokoje i cieszyć się nim każdego 
dnia (co już jest swoistym „dowodem” naszego 
wybrania).  
Nie, gdy nauczanie to może niektórym służyć do 
czucia się lepszymi, bądź ważniejszymi od 
innych, a zwłaszcza uzasadnić ich brak 
codziennego wysiłku w podążaniu za Panem, 
gdy w sposób błędny będą rozumieć wybranie 
bez zasług.  
 
Nie naszą jest zatem rzeczą rozważanie kto jest 
lub (to zwłaszcza!) nie jest wybrany.  
Pan, który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby 
żył, zawsze troszczy się w sposób właściwy o 
swoje dzieci. A Jego wyroki są zawsze słuszne.  
  
 Tomasz Pieczko  

 
Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz 
rozważania biblijne – na blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Studium biblijne: Rzymian 9:17-18 
 
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. 17 Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, 
aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. 18 Zaiste więc, nad kim chce, 
okazuje zmiłowanie, a kogo chce przywodzi do zatwardziałości. 
 
W liście do Rzymian w rozdziałach od 9-11 
Apostoł Paweł omawia trudne tematy związane 
z niewiarą Izraela. Problemem jest, że większość 
Izraela nie wierzy, chociaż mają Pisma. To oni ze 
wszystkich na narodów ziemi, powinni najlepiej 
rozumieć, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. 
Mimo to odrzucili Go, a nawet doprowadzili do 
Jego śmierci. Niewielu Izraelitów przyjęło 
Jezusa, jako Mesjasza. 
 
Apostoł Paweł wyjaśnia, dlaczego tak jest, 
podkreślając w poprzednich wersetach, że 
obietnice Boże są niezawodne, Bóg zawsze czyni 
to, co obiecuje. Podkreśla też suwerenność 
Bożą. Izrael wywodzi się z rodu Jakuba, 
młodszego syna Rebeki, a nie z rodu starszego 
Ezawa. Dlaczego? Ponieważ Jakuba Bóg 
umiłował a Ezawem wzgardził (Rz. 9:13). 
Wydaje się to niesprawiedliwym.  
Wygląda na to, że w ten sposób Bóg o 
wszystkim decyduje, a człowiek nie ma wolnej 
woli. Tak jest rzeczywiście. Bóg nie wybrał 
Jakuba, ponieważ był lepszy lub bardziej 
moralny. Historia w Biblii  pokazuje, że wcale 
nie był niczym lepszy niż jego brat: Jakub 
bowiem oszukał ojca, myśląc przede wszystkim 
o sobie i własnych korzyściach. Bóg wybrał go 
zamiast jego brata tylko dlatego, ponieważ było 
to jego suwerennym i miłosiernym wyborem. 
 
W odpowiedzi na ludzkie zarzuty, (słyszane 
często również współcześnie, nawet ze strony 
chrześcijan) że Bóg byłby niesprawiedliwy, 
Apostoł ostro zaprzecza: Bynajmniej! (w. 14).   
W dalszej odpowiedzi Apostoł podkreśla 
miłosierdzie Boże, cytując z Prawa 
Mojżeszowego: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, 
a zlituję się, nad kim się zlituję (Cytat z Wj./II Mj. 
33:19). 
Może nam się wydawać, że to wcale nie jest 
odpowiedzią. Używając tego cytatu Paweł nie 
podkreśla gniewu i odrzucenia, lecz przeciwnie, 
podkreśla miłosierdzie Boże. To, że Bóg w ogóle 

kogokolwiek wybiera jest dowodem jego 
miłosierdzia i miłości.  
Dlatego też Apostoł podkreśla, że nasze 
zbawienie nie zależy to od woli człowieka, ani od 
jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego (w. 
16). Nic, kompletnie nic nie możemy zrobić, aby 
być zbawionymi. Nie mamy nic do 
zaooferowania, nawet nasza wiara jest Bożym 
darem a nie naszym własnym produktem. 
 
Potem Apostoł cytuje to, co Pan za czasów 
Mojżesza powiedział faraonowi, który nie chciał 
wypuścić Izraela z Egiptu: Na to cię wzbudziłem, 
aby okazać moc swoją na tobie i aby 
rozsławiono imię moje po całej ziemi (w. 17). 
Rzeczywiście, kiedy czytamy w Biblii o historii 
faraona i Izraela, o wszystkich plagach, jako 
refren ciągle powraca to, że Pan daje wszystkie 
plagi Egiptowi, aby faraon wiedział, że bogowie 
egipscy są martwi, i nie ma innego Boga, niż 
Pan, Bóg Izraela (np. Wj. / II Mj. 8:10; por. Ez. 
6:7, 14).  
 
Apostoł Paweł łączy więc te dwa cytaty z Prawa 
Mojżeszowego, aby podkreślić wszechmoc i 
suwerenność Bożą oraz jego miłosierdzie. Te 
cytaty uzupełniają się, mówią o tym samym 
Bogu, jak Apostoł sam podsumuje w następnym 
wersecie: Zaiste więc, nad kim chce, okazuje 
zmiłowanie, a kogo chce przywodzi do 
zatwardziałości (w. 18). 
 
Należy uważnie czytać. Biblia nie naucza, że Bóg 
tak sobie zatwardza ludzkie serca. Pismo Święte 
pokazuje ciągle, że Bóg zatwardza serca tych, 
którzy sami już zatwardzili je w swoim buncie 
przeciw Stworzycielowi. W wielu miejscach 
czytamy na przykład, że faraon sam zatwardził 
swoje serce, był uparty w swoim grzechu, 
buncie i nie chciał się podporządkować Bogu 
(np. Wj. / II Mj. 4:42; 7:13, 14, 22; 8:15, 19, 32; 
9:7, 17, 27, 34; 10:3, 16; 11:9; 13:15; 14:5).  
To, że Bóg zatwardził serce faraona, aby się już 
nie mógł nawrócić stanowiło karę Bożą dla 
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władcy Egiptu. Sąd oznacza, że Bóg pozostawia 
człowieka w jego grzechu i buncie, który sam 
wybrał (por. Wj. / II Mj. 4:21; 7:3; 9:12; 10:1, 20, 
27). 
Jest to podobne do tego, co wcześniej 
czytaliśmy w Liście do Rzymian: 

24 Dlatego też wydał ich Bóg na łup 
pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby 
bezcześcili ciała swoje między sobą, 25 
ponieważ zamienili Boga prawdziwego na 
fałszywego i oddawali cześć, i służyli 
stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest 
błogosławiony na wieki. Amen. 26 Dlatego 
wydał ich Bóg na łup sromotnych 
namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły 
przyrodzone obcowanie na obcowanie 
przeciwne naturze, 27 podobnie też mężczyźni 
zaniechali przyrodzonego obcowania z 
kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, 
mężczyźni z mężczyznami popełniając 
sromotę i ponosząc na sobie samych należną 
za ich zboczenie karę. 28 A ponieważ nie 
uważali za wskazane uznać Boga, przeto 
wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, 
aby czynili to, co nie przystoi (Rzymian 1:24-
28). 

 
Czytamy to też w innych miejscach Pisma 
Świętego. Na przykład kiedy Pan powołał 
proroka Izajasza do służby w Izraelu, powiedział 
do niego:  

Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, 
lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz 
nie poznawajcie! Znieczul serce tego ludu i 
dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy 
ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie 
słyszał swoimi uszyma, i nie rozumiał swoim 
sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał! 
(Iz. 6:9-10). 

Te słowa Izajasza Jezus zastosował do swojej 
służby: mówiąc: Dlatego w podobieństwach do 
nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, 
nie słyszą ani nie rozumieją (Mt. 13:13). Apostoł 
Paweł spotykając się w Rzymie z Żydami 
przypomina te słowa (Dz. 28:25). 
 
Nie wolno nam powiedzieć, że Bóg jest 
niesprawiedliwy. Taka teza jest poważnym 
grzechem, który świadczy o arogancji, dumie i 

buncie człowieka. Wszyscy ludzie są winni i 
zasługują na śmierć (Rz. 3:9, 19). Nikt nie 
zasługuje na zbawienie, nikt nie może 
powiedzieć, że Bóg powinien go zbawić. Jeśli 
Bóg zatwardzi kogoś, jest to sprawiedliwe. Bóg 
czyni po prostu to, na co człowiek zasługuje. 
Jeśli ktoś jest zbawiony, otrzymał ten dar 
niezasłużonie, z łaski. Cudem tak naprawdę nie 
jest to, że niektórzy są zbawieni a inni nie, lecz 
to, że w ogóle ktokolwiek zostanie zbawiony. 
 
Wielu ludzi buntuje się, uważając, że wiedzą 
lepiej niż Stworzyciel, co jest sprawiedliwe. 
Należy pamiętać, że nie człowiek decyduje o 
tym, co jest sprawiedliwe, lecz Bóg, który 
stworzył nas według swojej woli i upodobania, 
który jest sprawiedliwy i suwerenny. To on 
zdecydował o naszym życiu, o tym, kiedy się 
narodzimy i że w ogóle się narodzimy. Apostoł 
Paweł wyjaśnia to w kilku wersetach:   

20 O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz 
się w spór z Bogiem? Czy powie twór do 
twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? 21 Albo 
czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z 
tej samej bryły ulepić jedno naczynie 
kosztowne, a drugie pospolite? (Rz. 9:20-21). 

To pokazuje nam nasze miejsce. Bóg jest 
Stworzycielem. Żyjemy tylko dlatego, ponieważ 
On tego chciał. Często to nie podoba 
człowiekowi, sam chce decydować o swoim 
życiu, o swoim losie, ale to  jest właśnie grzech i 
bunt ludzki: chce być jak Bóg, sam decydując o 
wszystkim. Człowiek powinien znać swoje 
miejsce, jako stworzenie, poddane swemu 
Stwórcy. Tylko wtedy może być szczęśliwy. 
 
Nie jesteśmy w stanie do końca wyjaśnić tej 
tajemnicy. Nie możemy więcej powiedzieć niż 
to, co samo Słowo Boże nam mówi, i to ma być 
dla nas wystarczającym. Bóg nie chce żebyśmy 
się bali i wątpili, lecz, abyśmy się cieszyli z 
wdzięcznością z jego łaski i miłosierdzia, które 
okazał każdemu, kto wierzy w Jezusa Chrystusa.  
 

Pedro Snoeijer 
 

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

 

 
 

Kanony z Dordrechtu, Rozdział I, Artykuł 15 
 
Pismo Święte czyni tym bardziej znakomitym i godnym polecenia tę wieczną i darmową łaskę naszego 
wybrania, gdy ponadto świadczy ono, że nie wszyscy ludzie są wybrani, ale że w wybraniu wiecznym  
Boga niektórzy są nie wybrani, bądź pozostawieni w tyle, to znaczy ci, których Bóg, zgodnie ze swoim 
wolnym upodobaniem, bardzo sprawiedliwym, nienagannym i nieodmiennym, zatrzymał w powszechnej 
nędzy w jaką popadli oni z własnej winy i nie obdarzył ich zbawczą wiarą, ani łaską nawrócenia, ale 
opuściwszy ich na ich drogach i poddawszy sprawiedliwemu osądowi, wreszcie potępił ich i ukarał 
wiecznie, nie tylko z powodu ich niewierności, ale także z powodu wszystkich innych ich grzechów, dla 
ukazania swojej sprawiedliwości. To jest dekret potępienia, który nie czyni w żaden sposób Boga 
autorem grzechu (o czym nie można wręcz myśleć bez bluźnierstwa), ale ukazuje Go groźnym, 
nienagannym i sprawiedliwym sędzią i mścicielem grzechu.  
 


