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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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Zapewnienie dla wątpiących 
 
 

 
W kościele znajdują się różni ludzie, różnie 
reagujący na Ewangelię. Są ci w kościele, którzy 
regularnie uczęszczają, są aktywni, słuchają 
Słowa Bożego. Mają świadomość, że są winni 
wobec Boga i są przekonani do prawdy 
Ewangelii. Jednak czują się słabi, nie mają 
pewności, czy są zbawieni i wybrani. Są z 
pewnością wierzącymi, ale walczą z 
wątpliwościami.  
Kanony z Dordrechtu, zgodnie z Pismem 
Świętym, zachęcają ich, aby się nie poddawać i 
nie pozwolić, by opanowało ich zniechęcenie. 
Szatan chce, aby chrześcijanie mieli 
wątpliwości, strach i ciągle próbuje osłabić ich 
wiarę. Poza tym niestety sporo kościołów też 
naucza, że nie można mieć pewności wiary, 
gdyż od nas samych zależy według nich, czy 
wytrwamy czy odpadniemy od wiary. Biblijne 
nauczanie o wiecznym wybraniu przez Boga 
stanowi wielkie pocieszenie dla nas, szczególnie 
w naszych słabych momentach. Jesteśmy 
zbawieni, ponieważ Bóg tego chce, i On daje 
nam siłę, abyśmy wytrwali. Nie oznacza to 
jednak, że wszystko idzie gładko, możemy mieć 
wątpliwości, ale to nie oznacza, że nie mamy 
wiary. Możemy mieć pewność, że ani szatan, 
ani ktokolwiek nie może wyrwać nas z rąk 
Chrystusa (Rz. 8:34-36).  
Dlatego zachęcamy braci i siostry, którzy 
wątpią, aby trwali dalej, i pragnęli gorąco 
godziny obfitszej łaski i oczekiwali jej z całą czcią 
i pokorą. (Kanony z Dordrechtu, Rozdział I, 
artykuł 16). Nie wiemy często, dlaczego Bóg 
pozwala na to, że wątpienie lub inne trudności 
utrudniają nam życie w wierze, ale wiemy na 
pewno, że On nigdy nie daje nam czegoś, co jest 
za ciężkie dla nas, i nie odbierze nam wiary, 
którą kiedyś nam dał. 
 
Druga grupa ludzi w kościele to ci, którzy 
pragną poważnie nawrócić się do Boga, 
podobać się jedynie Jemu i być wyzwolonymi z 
tego ciała śmierci, a nie mogą jeszcze dotrzeć 
tak daleko na drodze pobożności i wiary jak 
bardzo chcieliby. Są to wierzący, którzy wpadają 
w grzech lub walczą długotrwale z konkretnym 
grzechem, z którym do końca sobie nie mogą 
poradzić.  

Chcą wierzyć, ale trapieni są wątpliwościami, 
czy są naprawdę wybrani, czy są prawdziwymi 
chrześcijanami, zastanawiają się jak to jest 
możliwym, że chrześcijanin tak walczy z 
grzechem? Skutkiem tego jest, że wielu 
chrześcijan żyje w niepewności a nawet strachu 
jednocześnie pragnąc, by żyć z Bogiem. 
Z pewnością możemy zachęcić tych braci i te 
siostry, gdyż fakt, że walczymy z grzechem i 
chcemy z nim walczyć i czujemy smutek z 
powodu naszego grzechu i klęski przecież 
świadczy o tym, że świętość Boża i straszność 
naszego grzechu nie jest nam obojętna. 
Bezbożny nie ma problemu z tym, że grzeszy i 
Bóg jest mu obojętny. Prawdziwie wierzący 
pragnie, aby móc skończyć grzeszyć. Jest to 
jasny znak wybrania i prawdziwej wiary! 
Jeśli takie jest twoje zmaganie, Bóg Cię zachęca, 
gdyż obiecuje że nie zgasi tlącego się knota, ani 
nie złamie trzciny nadłamanej (Iz. 42:3; Mt. 
12:20). Człowiek jest słaby i nikt nie wie lepiej o 
tym, niż Bóg, który nas stworzył. On nie chce 
pognębić grzesznika, lecz dać mu siłę. Nie od 
razu tyle siły, że już bez problemu uporamy się z 
grzechem. Całe życie na ziemi oznacza zmaganie 
i walkę z grzechem a zwycięstwo nie zależy od 
tego, jak bardzo się staramy i ile siły mamy, lecz 
zwycięstwo jest jedynie w Jezusie Chrystusie. 
Nie ty, lecz On zwyciężył nad grzechem i 
śmiercią. Dlatego tylko On daje wieczne życie, 
każdemu, kto wierzy, że jest grzesznikiem i tylko 
z łaski dzięki ofierze Jezusa Chrystusa może 
zostać zbawiony. 
Także tu prawdą jest, że fakt, że się martwię o 
swoje grzechy i czuję smutek z tego powodu są 
pewnymi dowodami, że jestem prawdziwie 
wierzącym wybranym. Wtedy mogę wołać wraz 
z Apostołem Pawłem: Nędzny ja człowiek! Któż 
mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech 
będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego! Tak więc ja sam służę umysłem 
zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu 
(Rz. 7:24-25).  
 
Są chrześcijanie, którzy twierdzą, że skoro Bóg z 
wieczności wybiera kto będzie wybrany, nie ma 
znaczenia co my czynimy. Jeśli wtedy żyją jakby 
było to obojętne, należy ich ostrzegać. Biblia 
nawołuje każdego do nawrócenia. Jeśli jednak 
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ktoś ma takie wątpliwości, ale pragnie być 
Bożym dzieckiem, możemy zapewnić, że jest 
wierzącym. Pragnienie bycia wybranym jest 
silnym znakiem wybrania, gdyż bezbożny nie 
jest tym zainteresowany. Niewierzący odrzuca 
Boga, dlatego Bóg jego odrzuca.  
 
W bardziej poważnej sytuacji znajduje się 
trzecia grupa ludzi w kościele. Są to ci, którzy 
chodzą do kościoła, ale tak naprawdę nie 
interesują się prawdziwą Ewangelią. Nie żyją 
według Słowa Bożego, nie dążą do świętości, 
być może wierzą w przekręconą pseudo-
ewangelię. Zniekształcili Jezusa tak, aby 
pasował do ich wyobraźni albo kompletnie o 
Nim zapomnieli. 
Są to ci, którzy nie należą do ciała Chrystusa i 
nie powinni być w kościele. Słowo Boże mówi o 
nich tak: Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. 
Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z 
nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z 
nas (1 Jn. 2:19).  
Oni odpadli od wiary, bo nigdy nie byli 
prawdziwymi wierzącymi, nie należeli do 
wybranych. 
Przez jakiś czas żyli jak chrześcijanie i robili 
wrażenie na nas, że byli wierzącymi, ale niestety 
nimi nie byli. Są to ci, o których Jezus mówi w 
przypowieści o siewcy (lub o czworakiej roli). To 
nasionka zasiane na grunt skalisty lub wśród 
cierni: przez krótki czas się rozwijają, wygląda 
na to, że powstanie roślina dająca owoc, ale 
szybko umiera i ginie (Mt. 13:1-9). Jezus 
ostrzegał, że będą tacy w kościele, którzy 

prędzej czy później z powodu rozkoszy i 
umiłowania tego świata lub ucisku odpadną, 
ponieważ nie mają korzenia (Mt. 13:18-23).  
Podczas gdy mogliśmy pocieszyć pierwsze dwie 
grupy w kościele, w tym przypadku nie ma 
powodu do pocieszenia, lecz powinniśmy ostro 
ostrzegać. Jeśli ci się nie nawrócą, zostaną 
potępieni i zginą na wieczność. Obietnice Boże 
nie są dla wszystkich, Jezus nie zbawił 
wszystkich, lecz tylko tych, którzy wierzą i 
trwają w wierze. Trwanie w wierze i codzienna 
walka z grzechem oraz pragnienie świętości są 
znakami prawdziwie wierzących. 
 
Jednak nigdy nie możemy o niewierzącym 
mówić, że z pewnością jest niewybrany, nawet 
jeśli takie robi wrażenie. Bóg wie, kto jest 
wybrany, my tego nie wiemy, czy dana osoba 
jeszcze się nawróci zanim umrze. Bezbożnemu 
możemy i musimy jedynie głosić Ewangelię i 
ostrzegać, nawołując do nawrócenia się, a Bóg 
tylko wie, czy się nawróci czy nie. Dopóki 
człowiek żyje może się nawrócić. 
 
Do wierzących mówimy o wiecznym wybraniu 
Bożym ku pocieszeniu. Natomiast do 
niewierzących nie mówimy o wybraniu Bożym, 
lecz nawołujemy ich do nawrócenia się do Boga. 
 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com
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Studium biblijne – List Jakuba 1,2-8 
 
Wprowadzenie.  
Nierzadko, u osób wrażliwych, pojawiają się 
momenty zwątpienia, skutkujące zadawaniem 
sobie pełnego bólu pytania: „Czy ja jestem 
naprawdę wybrany przez Boga? A może jestem 
poza wybraniem? Może Bóg mnie nie wybrał?” 
Oczywiście, już same takie myśli świadczą o 
tym, że dla takich osób Bóg jest ważny i że te 
właśnie myśli świadczą o Jego pracy w życiu 
wierzących, także tych, których ogarniają 
momenty takiego niepokoju.  
Autor Listu do Jakuba opisuje mechanizm próby, 
doświadczenia, pokusy różnego typu, nad 
którym praca służy wzmocnieniu oddania przez 
wierzącego życia Panu. Mechanizm ten 
doskonale wydaje się możliwy do aplikacji w  

 
sytuacjach tych osób, dla których jedną z 
największych pokus, prób, doświadczeń w życiu 
wiary będzie zwątpienie w wybranie ich przez 
Boga.  
Postępowanie zgodnie z nakreślonym przez 
Jakuba mechanizmem formacji, „wzmocnienia” 
w wierze, posiada swój wymiar praktyczny także 
w klimacie wspomnianych wyżej niepokojów i 
może posłużyć uleczeniu wszelkich, niszczących 
niepokojów, kształtując postawę w sytuacji 
próby nadchodzącej w formie niepokoju 
wybrania Bożego.  
Przeczytajmy zatem z uwagą wybrany tekst listu 
jakubowego.  
 

 
Studium Listu Jakuba 1,2-8 
(2) Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, (3) wiedząc, 
że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, (4) wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła 
doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. (5) A jeśli komu z was brak 
mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. (6) 
Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr 
tu i tam miotanej. (7) Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, (8) człowiek o 
rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. 
 
w. 2:  
Za językiem greckim należałoby raczej 
przetłumaczyć: uważajcie, że jest to pełną 
radością, kiedy popadacie w różne pokusy; bądź  
 
też jak tłumaczy wielu: w różne próby. Słowo 
greckie ma dwojaki sens…  
Pokusa może doprowadzić człowieka do 
poznania lepiej samego siebie i wzmocnić jego 
wiarę (1 Piotra 1,6-7), kiedy ten, zamiast poddać 
się jej, wychodzi zwycięsko z niebezpieczeństwa 
i z cierpienia; bądź też pokusa może go 
doprowadzić do grzeszenia, pociągając w 
upadek.  
Może być ona dziełem Boga (Hebrajczyków 
11,17), Chrystusa (Jana 6,6), samego 
chrześcijanina, który sam podaje się ćwiczeniu 
(2 Koryntian 13,5).  
Pochodzić może jednak także od demona 
(Mateusza 4,3-11; Łukasza 4,13) lub z naszych 
własnych pożądań (Jakuba 1,14).  
 
Często dwa te aspekty występują razem: próba i 
pokusa. Wierzący znajduje się wtedy w sytuacji 

niebezpiecznej, którą Bóg mu daje jednak dla 
jego dobra. Zgodnie ze wskazówkami, które 
daje nam nasz list, różne pokusy, którym 
czytelnicy byli poddani, pochodziły zarówno od 
ich rozproszenia w życiu, ale i prześladowań i 
złośliwości, jakich mieli doświadczyć czy to ze 
strony wpływowych Żydów, wrogich Ewangelii, 
czy to w wyniku ich ubóstwa (Jakuba 1,9), czy 
też nacisku, jaki źli bogaci na nich wywierali 
(Jakuba 2,6-7; 5,4-8), bądź też z jakiejkolwiek 
innej przyczyny…  
 
We wszystkich czasach życie chrześcijan jest 
mniej lub bardziej wypełnione przez próby i 
pokusy: tak więc zachęta, dodanie odwagi przez 
Jakuba mają zastosowanie uniwersalne.  
Jednak, w oczach ludzkiego rozsądku, jakiż 
paradoks tkwi w tej zachęcie: postrzegać te 
cierpienia (w różnej formie) jak czystą radość 
(nie dające radość, ale będące czystą radością).  
Społeczność intymna i żywa ze Zbawicielem, 
tylko ona może nam to wytłumaczyć. To właśnie 
podążając za Jezusem Jego uczniowie uczą się 
cieszyć ze wszystkiego, co ich odrywa od świata 
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i od nich samych, aby dać im ciągle więcej 
podobieństwa do ich Mistrza.  
Jednym z ważnych elementów, których uczą się 
tutaj na ziemi uczniowie Chrystusa, jest to, że 
mają do podjęcia ścieżkę, którą podążał ich Pan 
(Mateusza 5,11-12; Dzieje Apostolskie 4,23; 
5,41).  
 
w. 3:  
Można porównać ten fragment z Rzymian 5,3-4.  
„Wiedząc” – słowo to nie wyraża jedynie 
rozwinięcia poprzedniej zachęty. Nie ma formy 
nakazu: „i wiedzcie, że”. Wskazuje za to na 
poznanie, które autor przekazuje swoim 
czytelnikom, ale które rozwinie się przez 
doświadczanie różnych prób. Można byłoby 
przetłumaczyć je: „Rozumiejąc, zdając sobie 
sprawę, że”.  
Słowo tłumaczone przez „doświadczenie” ma 
inne pochodzenie, niż to tłumaczone przez 
„próby” w w. 2. Większość tłumaczy istotnie 
daje mu sens „akcji doświadczenia. Właściwiej 
znaczy ono „środek, poprzez który doświadcza 
się”.  
W naszym fragmencie, poprzez rozszerzenie 
sensu pierwotnego, wskazuje ono na używanie 
tego środka. Ustanawia ścisłą relację pomiędzy 
wersetem 3 i wersetem 2 „Wiedząc, że ten 
środek doświadczenia waszej wiary (którym są 
różne próby), kiedy jest uruchomiony w 
działaniu, wytwarza cierpliwość”.  
Porównać tutaj można 1 Piotra 1,7.  
Cierpliwość jest także „wytrwałością”, stałością 
w wierze, stałym podążaniem za celem wiary 
chrześcijańskiej. Tu można porównać z 
Hebrajczyków 10,31; 12,1; Rzymian 5,3.  
 
w. 4: 
Słowa tego wersetu mogą oznaczać, że 
cierpliwość sama w sobie staje się zawsze 
doskonalszą przez próbę, bądź też, że 
cierpliwość nie może zadowolić się znoszeniem 
próby bez szemrania lub bez utraty odwagi. Ma 
ona czynić właściwymi/zdolnymi do 
doskonałego wypełnienia dzieła naszego życia - 
celu, który jest nam zadany przez Pana.  
W tym jest jej dzieło: aby stała się aktywna i 
doskonała. Koniec tego wersetu wydaje się 
sprzyjać takiemu znaczeniu.  
„Doskonali” lub „całkowici” (por. 1 Tesaloniczan 
5,23). LXX używa tego terminu, by tłumaczyć 
słowo hebrajskie, które nasze języki oddają 

przez „nieposzlakowany, zintegrowany, bez 
skazy”.  
„Nie mający żadnych braków”: Biblia nie daje 
celów do „osiągnięcia” poza doskonałością 
(Mateusza 5,48). Jeżeli wydaje się to 
człowiekowi niemożliwym (Mateusza 19,25-25), 
to może zwrócić się do Tego, który przychodzi z 
pomocą naszej słabości (w. 5).  
 
w. 5:  
Jakub podejmuje tutaj słowo „mądrość” w 
swoim znaczeniu szerszym i praktyczniejszym: 
mądrość życia chrześcijańskiego, które zawiera 
zarówno poznanie prawdy i świętości życia 
(Jakuba 3,13.15-17).  
Ta mądrość nie jest tylko jakąś częścią 
doskonałości chrześcijańskiej; jest ona jej 
warunkiem, jej fundamentem.  
Terminy tutaj użyte wskazują, że Bóg daje bez 
warunków, bez względu na osobę (Rzymian 
12,8); Bóg nie gani tego, który Go o nią prosi, 
który nie ma wstydu swojego ubóstwa…  
 
w. 6: 
Człowiek o sercu podzielonym, 
niezdecydowany, niestały (werset 8), nie jest „w 
wierze” i nie potrafiłby oczekiwać na bycie 
wysłuchanym przez Boga. Słowa wersetu 6 
ukazują, że – dla Jakuba, jak również dla Pawła – 
wiara jest duszą życia chrześcijańskiego, 
modlitwy, społeczności z Bogiem.  
Inni tłumaczą: „Z wiarą, bez wątpienia w 
cokolwiek”. Autor chce najwyraźniej 
powiedzieć, że ten, który modli się, ma być 
pewnym otrzymania tego, o co prosi (przy 
założeniu oddania pełni odpowiedzi i jej 
wymiaru i kształtu Bogu suwerennemu), 
ponieważ werset 7 ukazuje, że człowiek, o 
którym mowa, „wyobraża sobie, że otrzyma 
jakąś rzecz”. Nie chodzi tutaj o wątpliwości 
natury teoretycznej, dotyczące prawd nauczanie 
ewangelicznego; idea ta jest obca naszemu 
kontekstowi.  
Obraz w. 6 oddaje najwłaściwszą ideę 
niepewności tego, którego serce jest 
podzielone. Tylko wiara utwierdza serce w 
Bogu.  
 
w. 7:  
Wersety 7 i 8 wyrażają, w szczególny sposób 
rację, dla której ten, który prosi wahając się, nie 
może być wysłuchanym.  
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w. 8:  
Język grecki mówi tutaj o człowieku o 
rozdwojonej duszy, mającym jakby dwie 
dyspozycje przeciwne: - jedna patrząca, 
zwrócona na Boga w modlitwie,  
- i druga na stworzenia świata, na samego siebie 
(warto porównać z Jakuba 4,8).  
Taki człowiek jest niestały, to znaczy bez 
spoczynku, bez stałości, nie tylko w modlitwie, 
ale na wszystkich swoich drogach, w całym 
swoim postępowaniu.  
 
Podsumowanie.  
Wątpliwości, niepokoje, a wreszcie próby i 
doświadczenia, stanowią naturalną część na 
drodze życia w wierze. Postawą, która powinna 
obejmować całość postępowania ludzkiego, jest 
postawa zaufania Panu, że nawet w momentach 
próby nie pozostawia nas samym. Wierzącego 
powinno kształtować przekonanie, oraz że te – 
czasem tak trudne - momenty mają budować 
naszą stałość, rzetelność, w postępowaniu 

drogami Pańskimi. Więcej – bez takich 
momentów człowiek nigdy nie nabierze 
poczucia smaku życia wiary i związanej z tym 
radości i pokoju.  
Można zatem powiedzieć, że także ci, dla 
których wątpliwości związane z wybraniem, 
niepokój co do ich wybrania przez Pana, 
stanowić powinny nie tyle znak świadczący o 
braku tegoż, ale zachętę do dalszej pracy nad 
cierpliwością oddania się Bogu, który chce 
zawsze naszego dobra i podąża z nami ku 
największemu dla nas dobru: zbawieniu 
wiecznemu.  

 Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz 
rozważania biblijne – na blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Ci, którzy nie czują jeszcze żywej wiary w [Jezusa] Chrystusa, lub pewnej ufności serca, pokoju sumienia, 
troski i opieki z dziecięcego posłuszeństwa i chwały w Bogu przez Jezusa Chrystusa, niemniej używają 
środków, przez które Bóg obiecał dokonać te rzeczy w nas, ci nie powinni się trwożyć, kiedy słyszą o 
potępieniu, ani też stawiać samych siebie pośród potępionych, ale powinni pilnie trwać w posługiwaniu 
się tymi środkami i pragnąć gorąco godziny obfitszej łaski i oczekiwać jej z całą czcią i pokorą.  
Dużo mniej powinni być przerażeni nauką o potępieniu ci, którzy pragną poważnie nawrócić się do Boga, 
podobać się jedynie Jemu i być wyzwolonymi z tego ciała śmierci, a nie mogą jeszcze dotrzeć tak daleko 
na drodze pobożności i wiary jak bardzo chcieliby, ponieważ Bóg, który jest miłosierny obiecał, że nie 
zgasi tlącego się knota, ani nie złamie trzciny nadłamanej [Izaj. 42:3; Mt. 12:20].  
Niemniej nauka ta jest słusznie straszna dla tych, którzy bez względu na Boga i Chrystusa Jezusa w 
zupełności oddali się troskom tego świata oraz przyjemnościom ciała, tak długo, jak nie nawrócą się 
całkowicie do Boga.   
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