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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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Jezus poręczeniem sprawiedliwości  
i miłosierdzia Bożego 

 
 

 
Wstęp. 
 
Bóg jest jeden i Jego cechy nie mogą być w 
opozycji jedna wobec innych. Bóg jest 
sprawiedliwy i w tym samym czasie jest On 
miłosierny. Te dwa elementy doskonale 
harmonizują się w Bogu, bez żadnych 
sprzeczności.  
Nierzadko, to my sami, ludzie, stawiamy w 
opozycji obie te charakterystyki Boga. Jeżeli Bóg 
jest miłością, jak mówi apostoł Jan (1 Jana 4,16), 
to nie akceptujemy, że mógłby gniewać się na 
grzeszników, ani też że mógłby dokonywać 
sprawiedliwości każąc za grzechy.  
 
Tak rozumiana prawda, zgodnie z którą Bóg jest 
miłością, jest wyjęta z kontekstu biblijnego i 
zmieniona w kłamstwo.  
Teologowie liberalni twierdzą, że idea Boga 
mszczącego się, który karze za grzechy, jest 
wymysłem średniowiecznym (głównie dziełem 
Anzelma z Canterbury, 1033-1109), który 
skrzywił Ewangelię. Twierdzą oni, że Bóg nie 
stara się dokonać sprawiedliwości. 
Przeciwstawiają sobie Boże sprawiedliwość i 
łaskę. Ale jeżeli Bóg sprawiedliwy i święty nie 
ma prawa karać grzechy, to nie jest On już także 
w stanie obdarzyć łaską. Jeżeli Bóg pozostawiłby 
niesprawiedliwość bez konsekwencji, to grzech 
stałby się bez konsekwencji i człowiek miałby 
prawo czynić wszystko, co tylko by mu się 
podobało. Co oznaczałyby zatem wybaczenie i 
łaska, jeśli nie byłoby realnie obrazy Boga?  
 
Inni stawiają w opozycji miłość Jezusa i 
sprawiedliwość Boga Ojca. Wierzą oni, że Ojciec 
jest Bogiem surowym i że to Jezus zachęca Ojca, 
by ten nas kochał. Jezus miałby ponieść gniew 
Boga przeciw naszym grzechom, aby 
sprawiedliwość Ojca zmieniła się w miłość. Tu 
także sprawiedliwość Boża i miłość Boża byłyby 
we wzajemnej do siebie  opozycji.  
 
Biblia jednak nigdy nie przeciwstawia 
sprawiedliwości Boga Jego miłości. Kiedy Bóg 
dokonuje swojej sprawiedliwości, wypełnia w 
tym samym czasie swoje zbawienie (dzieło 

swojej miłości). Izrael wzywał często Boga do 
Jego  sprawiedliwości, by być uwolnionym ze 
swoich problemów. Psalm 31,2-3 mówi: W 
tobie, Panie, szukałem schronienia, Obym nigdy 
nie doznał wstydu! Przez sprawiedliwość swoją 
wybaw mnie! Nakłoń ku mnie ucho swoje, 
Śpiesznie ocal mnie! Bądź mi skałą obronną, 
grodem warownym, by mnie wybawić!  
Samuel mówił do Izraela: Teraz tedy stańcie tu, 
a będę się z wami rozprawiał przed Panem co 
do wszystkich dobrodziejstw Pana, jakie 
wyświadczył wam i waszym ojcom (1 Samuela 
12,7).  
Jakie to były owe dzieła sprawiedliwości? Np. 
wielkie wyzwolenie z niewoli w Egipcie było 
jednym z nich.  
Dlaczego dzieło zbawienia może ukazywać 
sprawiedliwość Boga? Ponieważ Bóg jest tak 
sprawiedliwy, by pamiętać o swoich obietnicach 
i swoim przymierzu na korzyść swojego ludu, 
tak często niewiernego Mu.  
Psalm 143,1-2: Panie! Słuchaj modlitwy mojej, 
Usłysz błaganie moje! Przez wierność swoją 
wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej! Nie 
pozywaj na sąd sługi swego, Gdyż nikt z 
żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed 
tobą! 
 
Bóg ukazał swoją sprawiedliwość i swoje 
miłosierdzie w Jezusie Chrystusie.  
 
Biblia objawia nam, że Bóg w swojej 
sprawiedliwości karze grzech. Rzymian 2,5-6: Ty 
jednak przez zatwardziałość swoją i 
nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na 
dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu 
Boga, który odda każdemu według uczynków 
jego…  
Biblia objawia nam także, że Bóg czyni łaskę 
grzesznikom, którzy odwracają się od ich złego 
życia.  
Ale jak Bóg może być sprawiedliwym, 
przyjmując jednocześnie grzeszników? Czy Jego 
łaska anuluje Jego sprawiedliwość? Apostoł 
Paweł odpowiada z dużą siłą na to pytanie: 
(Jezus Chrystusa) Bóg ustanowił jako ofiarę 
przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez 
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wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej 
przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie 
odniósł się do przedtem popełnionych 
grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej 
w teraźniejszym czasie, aby On sam był 
sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, 
który wierzy w Jezusa (Rzymian 3,25-26).  
 
Jak Bóg ukazał swoją sprawiedliwość w czasie 
bieżącym działania Jego miłości? Dokonał tego 
karząc swojego Syna w nasze miejsce; Jemu 
nakładając karę, na którą my zasłużyliśmy, 
abyśmy my mogli być łaską obdarzeni.  
Izajasz mówi: Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, 
każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego 
dotknął karą za winę nas wszystkich (53,6).  
Kiedy Bóg usprawiedliwia darmo tego, który ma 
wiarę w Jezusa, jest On w tym doskonale 
sprawiedliwy i wierny swoim normom, 
jednocześnie ukazując swoje Boże miłosierdzie.  
Na krzyżu Chrystusa sprawiedliwość Boża 
objawiła z ogromnym blaskiem Jego łaskę.  
Doskonała harmonia pomiędzy Jego 
sprawiedliwością i Jego miłosierdziem jest 
wręcz kluczem Ewangelii.  
 
Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy tak w Starym, 
jak i w Nowym Testamencie. System ofiarny 
Starego Testamentu daje tego dobrą ilustrację. 
Rytuały przebłagania - przez ofiary ze zwierząt - 
ukazywały ludowi Bożemu, że ich grzechy 
muszą być ukarane, aby oni mogli żyć przed 
Bogiem i dostąpić Jego łaski.  
Ponieważ skoro grzechy wiernych Starego 
Testamentu zostały przebłagane wyłącznie na 
krzyżu Chrystusa, to czy oznacza to, że ich 
grzechy nie były realnie wybaczone ? Nie, Biblia 
naucza, że ich grzechy były rzeczywiście 
wybaczone. Psalm 32,1 mówi: Błogosławiony 
ten, któremu odpuszczono występek, Którego 
grzech został zakryty!  
Wierzący Starego Testamentu dostąpili 
wybaczenia i otrzymali życie wieczne tak jak my. 
Pojednanie przez Jezusa Chrystusa zostało im 
przydane niejako „na kredyt”.  
My natomiast możemy cieszyć się bogactwem 
jeszcze większym. W Rzymian 5,8-9 znajdujemy: 
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez 
to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, 
Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, 
usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez 
niego zachowani od gniewu.  

Jak nieskończona łaska i jak doskonała 
sprawiedliwość zostały nam ukazane!  
 
Jego sprawiedliwość i Jego miłosierdzie 
zapewniają nam życie.  
 
Jakie owoce sprawiedliwość i miłosierdzie Boże 
wydają w naszym życiu?  
Największym owocem jest nieśmiertelność i 
życie wieczne.  
Dzieło odkupienia, które Jezus Chrystus 
wypełnia dla nas, jest doskonałe. Jego 
powstanie spośród zmarłych jest tego 
dowodem.  
… ze względu na nas, którym ma to być 
poczytane i którzy wierzymy w tego, który 
wzbudził Jezusa, Pana naszego, z 
martwych, który został wydany za grzechy 
nasze i wzbudzony z martwych dla 
usprawiedliwienia naszego (Rzymian 4,24-25).  
 
To dlatego Jezus umarł na krzyżu, aby nasze 
grzechy były definitywnie przebłagane. Kiedy 
Bóg wzbudził z martwych swojego Syna, 
oświadczył On tym samym, że przyjął dzieło, 
które Jezus wypełnił na krzyżu.  
Zmartwychwstanie Jezusa jest świadectwem, że 
sprawiedliwość Boża została w pełni 
zaspokojona.  
Możemy więc otrzymać przez wiarę 
sprawiedliwość i życie.  

 
Przez nas samych, z siebie samych, nie mamy 
nieśmiertelności. Bóg „sam jeden posiada 
nieśmiertelność” (1 Tymoteusza 6,16).  
Poza Jezusem jest tylko śmierć fizyczna i 
duchowa z powodu naszych grzechów (Efezjan 
2,1). Ale odkupieni otrzymają prezent 
nieśmiertelności.  
1 Koryntian 15,54: A gdy to, co skażone, 
przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co 
śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, 
wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta 
jest śmierć w zwycięstwie!  
Jeszcze przed przybraniem w nieśmiertelność, 
już dzisiaj otrzymujemy przez wiarę jako 
wspaniały prezent życie wieczne; jako wspaniały 
prezent łaski i sprawiedliwości Bożej.  
Rzymian 5,17: Albowiem jeśli przez upadek 
jednego człowieka śmierć zapanowała przez 
jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują 
obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować 
będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. 
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Sprawiedliwość i życie podążają razem, 
podobnie jak grzech i śmierć. Życie naszego 
Zbawiciela staje się naszym życiem.  
Jana 3,36: Kto wierzy w Syna, ma żywot 
wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy 
żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.  
 
Bóg pozostaje na zawsze Bogiem 
sprawiedliwości i łaski. W Jego sprawiedliwości 
Jego gniew pozostaje nad tymi, którzy nie 
wierzą w Syna.  
W Jego łasce i Jego sprawiedliwości daje On 
darmo życie wieczne tym, którzy wierzą w Syna.  

Ten, który wierzy w Jezusa Chrystusa, na 
wybaczenie swoich grzechów i ten który 
otrzymuje usprawiedliwienie tylko przez wiarę 
już przeszedł ze śmierci do życia.  
Cieszmy się, że mamy Boga pełnego łaski i 
wypełnionego doskonałą sprawiedliwością!  
 
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
 
 

 
  
 
 
 

Studium biblijne – List do Galacjan 3:1-14 
 
List do Galicjan jest listem apologetycznym (tzn. 
broniącym przed zarzutami).  
W trzecim rozdziale Listu do Galacjan Apostoł 
Paweł wprowadza do jednego z głównych 
teamtów listu, mianowicie: Zakon (Prawo 
Mojżeszowe) nie jest zasadniczym warunkiem 
do bycia chrześcijaninem, innymi słowy: 
chrześcijanin nie musi najpierw stać się Żydem 
(poprzez obrzezanie). W dalszej części listu (3:1-
4:11) Apostoł rozwija ten temat. 
 
Paweł używa bardzo emocjonalnego, prawie 
agresywnego, języka. Nie nazywa czytelników 
już ‘braćmi’ (por. Gal. 1:1) lecz Galacjanami 
(czyli: mieszkańcami rejonu Galacji, którymi byli 
prawdopodobnie Celtowie). Zadaje, w pięciu 
wersetach, jedno po drugim sześć oskarżających 
pytań. To znana forma greckiej i rzymskiej 
literatury (tzw. diatribe), często uzywana przez 
Pawła (np. w Rz. 3:1-9, 27-31).  
Pierwsze słowa są wyjątkowe ostre: O 
nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Wyraz 
tłumaczony, jako nierozumni w oryginale 
greckim jest bardziej ostrym słowem głupi, co 
nie znaczy, że możliwości intelektualne 
odbiorców są ograniczone, ale raczej, że nie 
korzystają ze swoich możliwości umysłowych, z 
własnej winy zachowują się „głupio”.   
Wyraz omamił można też tłumaczyć jako 
oczarował, co oznacza zazwyczaj czarowanie 
związane z magią. Apostoł używa tu 
hellenistycznej formy retorycznej, stosowanej 

najczęściej w tego typu okoliczności, w której 
zwracasz się do przeciwników. Nie należy więc 
tego rozumieć w ten sposób, że Galacjanie 
rzeczywiście mieli kontakt z czarownikami. 
Należy raczej rozumieć jako: kto wam zamieszał 
w głowach, albo mocniej – zwariowaliście!? Tak 
jak w wersecie 3: tak nierozumni jesteście? 
Grecy rzeczywiście uważali Celtów, 
mieszkających w rejonie Galacji, za głupich. Ci 
Celtowie byli także znani z magii i praktyk 
czarodziejskich.  
 
Jak w wielu innych miejscach listów Apostoła 
Pawła, także tutaj widzimy przeciwieństwa: 
uczynki prawa i wiary, oraz duch i ciało. Nie 
należy przez to wnioskować, że ciało lub 
cielesne życie jest samo w sobie złe! Paweł 
używa tu greckiego słowa sarx (w. 3), 
oznaczającego ciało. W listach Pawła może 
oznaczać cielesne ciało, ale bardzo często 
oznacza starego człowieka, czyli bezbożnego 
człowieka, lub to co jest moralnie złe. Apostoł 
prezentuje tu przeciwstawienie życia w 
Chrystusie (w duchu) do życia w ciele, czyli bez 
Chrystusa. Szukanie usprawiedliwienia przez 
uczynki oznacza także życie w ciele, czyli życie 
bez Chrystusa (por. Gal. 5:12-19, Rz. 7:5). 
Odpowiedź na retoryczne pytanie w w. 5 jest 
zupełnie wyraźna: przez słuchanie w wierze, 
chrześcijanie otrzymali Ducha.  
Ton Apostoła jest dość emocjonalny, gdyż nie 
rozumie, jak to możliwe, że Galacjanie, którzy 

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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wcześniej słyszeli dobrą nowinę Ewangelii i 
otrzymali Ducha Świętego, tak szybko odpadli i 
zapomnieli czym jest Ewangelia. Ostry 
emocjonalny ton Apostoła jest wyrazem jego 
miłości i troski o Galacjan.  
 
Obietnica dla Abrahama 
Następnie Apostoł atakuje opinię przeciwników 
(czyli żydowskich chrześcijan, którzy wymagali 
obrzezania od chrześcijan wywodzących się z 
pogan) w szczególny sposób. Nie twierdzi, że 
chcą trzymać się starego Zakonu, który już nie 
jest ważny, lecz udowadnia, że Bóg od zawsze 
pragnie ratować poprzez wiarę. Abraham był 
sprawiedliwym wobec Boga tylko przez swoją 
wiarę. Zakon (Prawo Mojżeszowe) i obrzezanie 
nie odgrywały w tym żadnej roli. Chrześcijanie 
pogańskiego pochodzenia stali się dziećmi 
Abrahama, tylko przez wiarę. Nie musieli 
najpierw stać się Żydami, bez obrzezania należą 
do potomstwa Abrahama, do ludu Bożego.  
 
W wersecie 8 czytamy, że Ewangelia została 
uprzednio zapowiedziana Abrahamowi. Jaka jest 
ta Ewangelia zapowiedziana Abrahamowi? Nie 
jest to zapowiedź indywidualnego zbawienia 
człowieka, lecz to, że w Abrahamie będą 
błogosławione wszystkie narody (I Mj. 12:3). 
Całe Pismo Święte jest historią tego, jak to stało 
się prawdą. To opowieść o drodze Izraela, o tym 
jak Izrael został wybawiony z Egiptu, a potem 
wiele razy od innych wrogów. Opowiada, jak 
ostatecznie błogosławieństwo dociera do 
wszystkich poprzez śmierć Jezusa i jego 
zmartwychwstanie. Mówi o tym, jak w 
Chrystusie powstaje nowa rodzina Abrahama, 
zawierająca jako dzieci zarówno Żydów jak i 
pogan. Ta rodzina ma szczególną, wyróżniającą 
cechę - mianowicie wiarę w Chrystusa.  
Jeśli mówimy o Ewangelii, definiujemy ją często 
jako (moje) zbawienie i usprawiedliwienie przez 
(moją) wiarę. Jednak to nie jest Ewangelia, lecz 
jej skutek. Sama Ewangelia oznacza Dobrą 
Nowinę, mianowicie publiczne ogłoszenie, że 
Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, to znaczy, że 
jest najwyższym Królem wszechświata, Jezus 
Chrystus jest zwycięzcą. Innymi słowy: 
Ewangelia jest ogłoszeniem, że zaczyna się 
Królestwo Boże. Zbawienie i usprawiedliwienie z 
wiary jest dla tych, którzy poddają się Królowi 
Jezusowi, którzy są w Chrystusie. Znakiem wiary 
rodziny Abrahama jest bycie w Chrystusie.  
 

Abraham był sprawiedliwym poprzez swoją 
wiarę (I Mj. 15:6). Według żydowskiej tradycji 
należało to łączyć z nakazem obrzezania (I Mj. 
17:4-14). Czyli, obrzezanie byłoby tak samo 
potrzebne jak wiara. Apostoł Paweł natomiast 
mocno podkreśla fakt, że Abraham był 
usprawiedliwionym bez jakichkolwiek uczynków 
Zakonu, lecz tylko i wyłącznie przez swoją wiarę, 
będącą odpowiedzią na obietnicę Bożą (por. 
Gal. 3:17). Obrzezanie było skutkiem wiary i 
usprawiedliwienia, nie odwrotnie.  
 
 

Fałszywi nauczyciele działając w zborach 
chrześcijańskich w Galacji podkreślali fakt, że 
należy utrzymać Zakon (Prawo Boże). 
Podkreślali oni, zgodnie z tradycja żydowską, też 
słowa, które Bóg powiedział Abrahamowi, takie 
jak: w tobie (I Mj. 12:3), w potomstwie twoim 
(Rdz 22:18; 26:4). Apostoł Paweł natomiast 
podkreśla, że wszystkie narody ziemi (I Mj. 
18:18; 22:18; 26:4) i wszystkie plemiona ziemi (I 
Mj. 12:3: 28:14) są włączone w 
błogosławieństwo Abrahama. 
W wielu miejscach Starego Testamentu 
możemy dostrzec, że Bóg pragnie zbawić nie 
tylko Izrael, ale także i pogan nie pochodzących 
etnicznie od Abrahama (np. Rz. 15:9-12 
zawierając cytaty z Ps. 18:49; 2 Sam. 22:50; V 
Mj. 32:43; Ps. 117; Iz. 11:10). 
Decydująca jest wiara. Jakie zatem niemądre 
przyczyny skłaniają Galacjan do tego, żeby 
odwrócić zwolnienie dane przez Chrystusa i 
powrócić do utrzymania Zakonu!? 
 
Prawo i wiara 
Apostoł Paweł wyraźnie wskazuje kontrast 
miedzy tymi, którzy polegają na uczynkach 
zakonu (w. 10), a tymi, którzy są ludźmi wiary, 
albo lepiej oddając grecki tekst: którzy polegają 
na wierze (w. 9). Nie chodzi tu o ogólną różnicę 
(przeciwieństwo) między Żydami a 
chrześcijanami, lecz chodzi o przeciwieństwo 
między tymi, którzy odrzucają Chrystusa, 
uważając, że obrzezanie i Zakon są decydujące, 
a tymi, którzy w wierze są w Chrystusie.  
Wyraz księga zakonu (lub Księga Prawa, w. 10), 
jest typowy. Wskazuje na to, że nie chodzi o cały 
Stary Testament (który zawiera wiele obietnic), 
ale tylko o zakon, czyli o Prawo Mojżeszowe, 
które jasno stwierdza, że ten, który nie spełni 
go, jest przeklęty. Cytaty ze Starego Testamentu 
mówiące o przekleństwie (V Mj. 27:26 w w. 10; 
III Mj. 18:5 w w. 12; V Mj. 21:31 w w. 13) 
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prawdopodobnie były używane przez 
przeciwników Pawła. Tymi właśnie tekstami 
Apostoł udowadnia, że spełnienie Zakonu nie 
prowadzi do zbawienia.  
Nakaz spełnienia zakonu nie był ograniczony do 
kilku wybranych praw. Jeśli już, to całe Prawo 
Mojżeszowe, a wtedy każde, nawet najmniejsze 
przekroczenie oznacza przekleństwo. A nie tylko 
prawa dotyczące jedzenia i obrzezania, jak 
nauczali przeciwnicy Pawła. 
W wersecie 11 Apostoł cytuje znany fragment 
Księgi Habakuka (por. Rz. 1:17), aby podkreślić, 
że nie spełnienie prawa, lecz wiara jest 
konieczna, aby być usprawiedliwionym. 
Kontrast jest wielki: z Prawa nie otrzymujesz 
sprawiedliwości, lecz tylko przekleństwa (3:10), 
lecz z wiary jest sprawiedliwość (3:11). 
 
Izrael był pod Zakonem (II Mj. 24:3-7) a każdy, 
kto jest pod zakonem (pod Prawem Bożym), 
musi akceptować zagrożenia przekleństwa za 
nie spełnienie Prawa, ponieważ każde 
przekroczenie Prawa oznacza przekleństwo. 
Apostoł podkreśla ten fakt cytując z V Księgi 
Mojżeszowej 27:26.  
Żaden człowiek nie był w stanie spełnić Zakonu, 
żaden człowiek nie może żyć zgodnie z 
Zakonem, co oznacza, że każdy człowiek jest 
przeklęty. Tylko Pan Jezus w sposób doskonały 
spełnił Prawo Boże (por. w. 12). Jezus, będąc 
sprawiedliwy i bez grzechu, stał się dla nas 
przekleństwem, ponieważ poprzez swoją śmierć 
wziął na siebie przekleństwa przekroczenia 
Prawa, aby każdy, kto w Niego wierzy stał się 
wolnym.  
Dla Żydów było to skandaliczne: ukrzyżowanego 
Mesjasza uważali za bluźnierstwo. Nie 
rozumieli, jak może być obiecanym Mesjaszem i 
zarazem przeklętym przez Boga. Także dzisiaj 
wiara w ukrzyżowanego Chrystusa jest dla wielu 
‘skandalem’.  
Chrystus był na krzyżu przeklęty w sposób 
‘zastępczy’ za nas (por. 2 Kor. 5:21). Wszyscy, 
którzy wierzą zostali przez Niego wyzwoleni od 
przekleństwa Prawa. Ci natomiast, którzy 

odrzucają Chrystusa i nie wierzą nadal są 
zagrożeni przekleństwem. Przez wieki poganie 
byli wykluczeni, przeklęci, ponieważ żyli bez 
Zakonu, lecz w Chrystusie zostali wyzwoleni i 
błogosławieni, jak Bóg obiecał to Abrahamowi.  
 
Zastosowanie  
Jako protestanci wierzymy w usprawiedliwienie 
tylko przez wiarę i odrzucamy idee, że uczynki 
są potrzebne do usprawiedliwienia. Jednak w 
praktyce wygląda to często inaczej. Często 
chcemy, jak Galacjanie, uzupełnić Ewangelię. 
Podobnie jak ówcześni wierzący w Galacji 
współcześnie istnieje często w protestanckich 
zborach silny nacisk na pewny styl życia, na 
pewne zachowania, np. darowanie dziesięciny, 
odmawianie alkoholu, itp. Towarzyszy temu 
często myśl (świadoma lub nie), że nie możesz 
być dobrym chrześcijaninem, jeśli nie 
zachowujesz się tak jak jest to w grupie 
wymagane. Te rzeczy są istotne, ale nie 
stanowią fundamentu życia chrześcijańskiego. 
Niejednokrotnie stawia się je jako 
pierwszorzędne sprawy i powstaje społeczna 
presja, aby się z tym zgodzić. W ten sposób 
reguły (Prawo) mogą stać się ważniejsze niż 
Ewangelia. Taka dokładnie sytuacja społecznej 
presji istniała w Galacji.  
Zbawienie jest jedynie z łaski przez wiarę. 
Oczywiście skutkiem wiary jest chrześcijański 
styl życia; skutkiem, ale nie jej fundamentem. W 
momencie, kiedy rzeczy te staną się 
pierwszorzędne, funkcjonują one jako uczynki 
potrzebne do zbawienia. Trzeba przy tym mieć 
szczególną cierpliwość do nowonarodzonych w 
wierze, zazwyczaj potrzebujących czasu, aby 
przywyknąć do chrześcijańskiego stylu życiu.  
Ważnym przy tym jest, że mimo błędów i 
niebiblijnej nauki dotyczącej usprawiedliwienia, 
Apostoł Paweł uznaje Galacjan nadal za 
chrześcijan, którzy otrzymali Ducha Świętego 
(3:2).  
 

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

 

 
 
ARTYKUŁ 1 
Bóg nie tylko jest najbardziej miłosiernym, ale też najbardziej sprawiedliwym. Jego sprawiedliwość 
wymaga, według tego, jak się objawił w swoim Słowie, aby nasze grzechy popełnione przeciwko Jego 
nieskończonemu majestatowi zostały ukarane nie tylko karami doczesnymi, ale też karą wieczną, 
zarówno na ciele jak i na duszy, których to kar nie możemy uniknąć dopóki Boża sprawiedliwość nie 
zostanie zaspokojona. 
 
ARTYKUŁ 2 
Jednak ponieważ nie jest w naszej mocy zadośćuczynić przez nas samych, ani też wyzwolić nas z gniewu 
Bożego, Bóg w swoim niezmierzonym miłosierdziu dał nam swego jedynego Syna jako poręczenie, który 
stał się grzechem i przekleństwem w krzyżu dla nas i zamiast nas, aby zadośćuczynić za nas.  
 


