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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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Moc i znaczenie ofiary Jezusa Chrystusa 
 
 

 
Wstęp.  
Chrześcijaństwo, poddając rozważaniu życie 
Jezusa, Jego cuda, Jego nauczanie, Jego relacje z 
apostołami, ustawia wszystko w kontekście 
całości odkupienia: w kontekście męki i 
zmartwychwstania.  
Bóg i człowieka spotkali się w Jezusie 
Chrystusie, a to oznacza konieczny konflikt.  
Widzimy jasno w historii Jezusa, od samego jej 
początku, że jest On obcy pośród ludzi, że jest 
pozbawiony uznania, lekceważony, że ludzie są 
wobec Niego wrogo usposobieni.  
 
Konflikt w istnieniu ludzkim.  
Wrogość ta będzie bez ustanku narastać, aż do 
krzyża.  
Ale wrogość ta nie jest tylko cierpieniem, 
którego wielu wielkich, a niezrozumianych ludzi 
– jak uczy historia rodzaju ludzkiego - 
doświadczyło.  
To w całości cierpienia Jezusa ukazuje się pełnia 
grzechu, który jest jego przyczyną. Tak silnie, że 
jedynie Jezus zna wielkość, rozmiar tego 
cierpienia.  
Człowiek wrzucony w konflikt swojego istnienia, 
w niemożliwość życia w samotności, w konflikty 
wypełniające ten świat i człowieka samego, a 
wreszcie w śmierć i piekło, człowiek musi 
ukazać się i ujawnić się w osobie Tego, który był 
Bogiem i człowiekiem w jednej osobie.  
Ale to nie wszyscy ludzie cierpią ten rodzaj 
cierpienia totalnego: tym, który cierpi cały jego 
wymiar jest tylko Jezus Chrystus.  
Wydaje nam się, że my, ludzie, znamy 
cierpienie, znamy konflikty, ból i śmierć. W 
istocie jednak znamy tylko ich pewne odbicie.  
Cierpieć to, co człowiek powinien wycierpieć, 
jako istota pozostająca, będąca w stałym, -
wpisanym w jej naturę - buncie wobec Boga, 
jako ten, który w głębi swojej istoty jest Bogu 
nieprzyjacielem, oznaczałoby dla nas w 
rzeczywistości całkowite, absolutne 
unicestwienie.  
 
Miłosierdzie Boże.  
W tym właśnie punkcie rozbłyśnie wielkość 
miłosierdzia Bożego: to Bóg sam, w osobie 
swojego Syna, podjął się cierpieć cierpieniem 
całkowitym, własnym, totalnym...  

To Bóg sam, w Jezusie Chrystusie, ofiaruje 
samego siebie człowiekowi, jako reprezentant 
ludzkości, aby ponieść na sobie, aby znieść w 
sobie to cierpienie, którego człowiek musiałby 
doświadczyć, a które unicestwiłoby go, tzn. 
pozbawiło całkowicie jakiejkolwiek formy, 
sposobu istnienia.  
 
Całość cierpienia Jezusa Chrystusa.  
A zatem – na podstawie całości opisanego wyżej 
problemu - widać jasno, że początkiem 
cierpienia Chrystusa nie było dopiero Jego 
cierpienie na krzyżu. Początkiem Jego cierpienia 
stało się już Jego wcielenie. Już we wcieleniu 
Chrystus wchodzi w cierpienie ludzkości; już we 
wcieleniu przyjmuje nasze miejsce, staje za nas 
przed Bogiem.  
Od samego początku swojego ludzkiego 
istnienia Jezus cierpi.  
Stajnia, w której się rodzi, prześladowanie 
zgotowane Mu przez Heroda, ucieczka Jego 
rodziny wraz z Nim do Egiptu, są znakami tego 
cierpienia.  
To zaś, co Chrystus ucierpiał pod Poncjuszem 
Piłatem nie jest niczym innym, jak ostateczną, 
uroczystą deklaracją potępienia, które niesie ze 
sobą dla człowieka gniew Boży.  
Świat nie może dokonać nic innego, jak tylko 
spowodować cierpienie Jezusa.  
To właśnie dlatego, w tej właśnie symbolice, 
rozbłyska grzech świata. Ale także w tym 
samym momencie staje się jasnym miłosierdzie 
Boże. Ponieważ widać jasno w tym wydarzeniu 
Jezusa cierpiącego za nas.  
W ten właśnie sposób nasze potępienie jest 
wyeliminowane... 
 
Znaczenie cierpienia Jezusa Chrystusa.  
Cierpienie Chrystusa oznacza w sposób 
konieczny, że boskość Chrystusa jest ukryta pod 
przeciwną niej postacią. Trzeba jednak było, aby 
Bóg przyjął na siebie nasze cierpienie. Teraz 
właśnie więc, w Jezusie Chrystusie - przyjął je. 
„Oto człowiek” - mówi tekst Ewangelii.  
Oto człowiek, za którego Bóg się ofiarował. Oto 
jego skazanie, oto jego cierpieni. Oto to, na co 
zasługujemy! Pozostaje jeszcze do 
wytłumaczenia stosunek pomiędzy cierpieniem 
a zwycięstwem Jezsusa Chrystusa na krzyżu.  
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W całym życiu i dziele Jezusa Chrystusa są 
widoczne w sposób klarowny te dwa elementy: 
cierpienie i zwycięstwo. Jezus nie tylko niósł na 
sobie nasze cierpienie, ale także poniósł je, czyli 
wypełnił je sobą w sposób pełny, całkowity. 
 
Ukrzyżowanie Chrystusa.  
Chrystus został ukrzyżowany. W fakcie tym 
odbija się, jak światło w zwierciadle, pozycja 
człowieka wobec Boga – człowiek jest poddany 
przekleństwu  śmierci.  
Stwierdzenie to, zwłaszcza dla niezwykle 
przejętego swoim poczuciem wartości, 
możliwości sukcesu, wręcz przeczulonego na 
swoim punkcie współczesnego człowieka może 
zabrzmieć jako niezwykle trudne do 
zaakceptowania. Jakże to człowiek, tak 
wspaniała istota może być poddana 
przekleństwu?...  
Tymczasem w nauczaniu biblijnym stwierdzenie 
to jest służącym podkreśleniu wielkości miłości 
Bożej wobec człowieka: bo oto tego, który jest 
przeklęty na skutek grzechu, Bóg obejmuje 
swoją miłością w Jezusie Chrystusie.  
Aby jednak w pełni objąć rozmiar miłości Bożej, 
trzeba przyjąć także całą brutalność pozycji 
ludzkiej, obecność tego „przekleństwa”, które w 
sposób nieunikniony dotyka każdą istotę żywą – 
przekleństwa śmierci.  
Bóg w Jezusie Chrystusie (przez całość 
następujących po sobie faktów życia Jezusa 
Chrystusa) przekazuje człowiekowi bardzo silnie 
– „akceptuję cię, obejmuję cię moją miłością i 
troską”; i to wszystko pomimo twojego stanu 
przekleństwa śmierci, przekleństwa na skutek 
grzechu.  
Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie potępienia, 
skazania grzechu w ciele Jezusa Chrystusa (por. 
Rzymian 8,3).   
Nie było to nasze ciało, w znaczeniu kogoś z nas, 
tego, który efektywnie (przyznajmy to, pomimo 
związanego z tym wyznaniem bólu) 
zasługiwałby na taki los...  
Bóg dokonał tego „desperackiego” (bo ostatniej 
szansy dla nas) gestu w swoim Synu wcielonym; 
Bóg dokonał tego w ciele Jezusa Chrystusa.  
I Jezus Chrystus, akceptując przekleństwo 
swojego ciała, zniszczył, zniweczył siłę 
przekleństwa.  
Już nie ma obiektu przekleństwa po tym, co 
stało się na Kalwarii.  
Znosząc, niosąc na sobie przekleństwo  śmierci, 
przekleństwo grzechu, Chrystus dokonał 

naszego wykupienia.  
To, co zniósł i poniósł ze sobą na krzyż, 
przyniosło skutki ostateczne dla życia ludzkiego, 
dla każdego z nas.  
Zgodnie z nauczaniem Rzymian 6, 23, skutkiem 
grzechu jest śmierć.  
 
Skutki krzyża.  
Grzeszny człowiek nie może istnieć, zaistnieć 
przed Bogiem; człowiek musi umrzeć aspirując 
do takiej pozycji...  
To właśnie dlatego, że ten okrutny mechanizm 
nieuniknonej śmierci musiałby być spełniony, że 
nie ma od niego żadnego wyjątku, dlatego 
właśnie Jezus Chrystus musiał umrzeć za nas.  
On poniósł na sobie i zwyciężył śmierć.  
W Jezusie Chrystusie wyraziła się pełna 
akceptacja Syna Bożego wobec naszej 
niemożliwości życia. Przez sam fakt tej 
akceptacji, On zwyciężył naszą niemożliwość 
życia, niaszego istnienia zniszczonego przez 
grzech, zniszczonego przez konsekwencje 
grzechu.  
Taka jest rzeczywistość ofiary Chrystusa, której 
ofiary Starego Przymierza (Starego Testamentu) 
były jedynie znakami, figurami.  
Aby człowiek mógł żyć, było niezbędnym aby 
miała miejsce śmierć.  
Ale jaki istotny skutek mogła mieć śmierć 
zwierząt? Była ona jedynie prefiguracją ofiary 
Jezusa Chrystusa.  
 
Śmierć zwyciężona.  
Dopiero na skutek Jego śmierci, śmierć mogła 
być naprawdę przezwyciężona, mogły być 
zniszczone jej niszczycielskie skutki.  
W Kościele pierwszych wieków nauczano często 
w sposób obrazowy.  
Jednym z takich obrazów „pedagogicznych” 
(często opowiadanych, nie koniecznie 
rysowanych) był obraz śmierci, symbolicznie 
oddanej przez ogromną bestię, która w swoje 
szpony chwyta Chrystusa (oczywiście, łatwo tu 
doszukać się symboliki zaczerpniętej z mitologii 
greckich... co jednak nie zmienia siły przekazu 
treści).  
W obrazie tym śmierć, pomimo tego, że dla 
słuchacza, czy obserwującego wydaje się 
dominować swoją potęgą, siłą, umiera walcząc z 
Chrystusem.  
Ta, która zgodnie z pierwszą i powierzchowną 
oceną dominuję siłą, potęgą, okrucieństwem, 
umiera walcząc z Tym, który zgodnie z tą samą 



 

CREDO nr 108 4  luty 2020 

oceną jest słaby, niezdolny do walki, schwycony 
w szpony i wydawałoby się pozbawiony sily... 
Celem tej figury retorycznej, starożytnego 
obrazu, było przekazanie z całą radykalnością 
myśli centralnej dla nauczania Ewangelii: oto 
zwyciężając Chrystusa, śmierć została 
zwyciężona przez Niego... 
Jest także interesującym zauważenie, że Skład 
Apostolski, czyli tzw. Credo uznał za konieczne 
mówienie o pochówku Chrystusa, fakt, że został 
On złożony do grobu.  
Oczywiście, tekst tego szacownego wyznania 
wiary idzie tu za nauczaniem biblijnym, które 
szczególnie podkreśla 1 List Pawła do Koryntian, 
rozdz. 15.  
Człowiek - w znaczeniu symbolicznym - jest 
prawdziwie umarły dopiero wtedy, kiedy jego 
ciało jest umieszczone w grobie.  
Uwaga na słowo „symbolicznie” zmarły. Nie 
chodzi tu w żadnym stopniu o rozważanie (jak 
to nierzadko miało miejsce w wiekach 
przeszłych) kiedy dusza opuszcza ciało 
człowieka.  
Chodzi tu o jak najbardziej symboliczny wyraz 
rozstania ze zmarłym, fakt jednoznacznego 
podkreślenia faktu jego śmierci, który znajduje 
swój szczególny wymiar w złożeniu ciała do 
grobu.  
Także współczesna psychologia podkreśla wagę 
oddania ciała do grobu, dla umożliwienia 
konstruktywnego przeżycia żałoby, koniecznego 
rozstania z bliskim; rozstania, które pozwoli 
jednak żyć żywym... 
Chrystus zatem także musiał poznać tę 
„samotność” grobu. Złożenie ciała Chrystusa do 
grobu było niezbędne, aby podkreślić 
realizm/realność Jego śmierci.  
W przypadku śmierci Chrystusa na krzyżu nie 
możemy zatem mówić o śmierci fikcyjnej, o 
jakimś rodzaju letargu.  
Dbałość o szczegóły, podkreślenie złożenia Jego 
ciała do grobu miało za cel wzmocnić przekaz, 

jaki Kościół pierwotny (i my wraz z nim) miał 
otrzymać: oto wasz Pan, Jezus Chrystus, 
naprawdę umarł.  
Umarł i został złożony do grobu, aby zamknąć 
całość procesu śmierci, śmierci realnej, nie-
fikcyjnej.  
Niemniej, ten koniec, to zakończenie, nie jest 
naprawdę „końcem”.  
 
Życie, dzięki śmierci Jezusa Chrystusa.  
Ten „koniec” Jezusa Chrystusa jest naprawdę 
początkiem.  
Początkiem danym każdemu, który wierzy w 
Niego, wierzy w miłość okazaną nam w Nim 
przez Ojca.  
Śmierć Chrystusa, i dla nas wraz z Nim, za Nim, 
jest tylko przejściem.  
Śmierć dla tych, którzy wierzą w Niego jest 
przejściem do życia.  
Śmierć Chrystusa jest życiem danym tym, którzy 
wierzą w Niego, wierzą w miłość Ojca okazaną 
w Synu.  
Wieczność nie jest zatem „nowym” (w 
znaczeniu – „innym”) życiem po śmierci.  
Wieczność jest życiem, które przechodzi przez 
śmierć.  
Życie wynika ze spotkania z Chrystusem 
zmartwychwstałym, któremu już teraz 
winniśmy zawierzyć nasze życie, aby umierając, 
nie umierać w bezsens, ale przejść wraz z Nim – 
z Chrystusem naszym Przewodnikiem – do 
nowego (w znaczeniu „pełnego”) życia, którego 
On jest dawcą, dawcą życia dla nas. 
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Studium biblijne – List do Hebrajczyków 9:24-28 
 
24 Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do 
samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga; 25 i nie dlatego, żeby wielekroć 
ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, 26 gdyż w 
takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u 
schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. 27 A jak postanowione jest 
ludziom raz umrzeć, a potem sąd, 28 tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz 
ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. 
 
Z powodu grzechu człowiek nie mógł żyć w 
społeczności z Bogiem. Po upadku, Adam i Ewa, 
a w nich cała ludzkość zostali wypędzeni z raju, 
który był świątynią na ziemi. Przez grzech 
człowiek spowodował zasadnicze 
odseparowanie od świętego Boga. Człowiek jest 
przeklęty, co oznacza, że już nie może żyć z 
Bogiem. Bóg jednak nakazał Mojżeszowi 
zbudować przybytek a potem Izraelowi 
zbudować świątynię, jako miejsce na ziemi, 
gdzie mógł przebywać wśród swego ludu. 
Jednak już Salomon wiedział, że nie jest to 
prawdziwe mieszkanie Boga, gdyż On jest za 
wielki, aby mógł żyć w świątyni zbudowanej 
ludzkimi rękami (1 Krl. 8:27). Świątynia na ziemi 
jest tylko odbiciem lub odzwierciedleniem 
prawdziwej świątyni w niebie (w. 24). 
Świątynia na ziemi oraz służba kapłańska w niej 
oraz kult ofiarny nigdy nie mogą dać 
prawdziwego zbawienia i zadośćuczynienia. 
Potrzebny jest prawdziwy kapłan, który może 
wejść do prawdziwej świątyni niebiańskiej. 
 
Arcykapłan w Izraelu musiał co roku na nowo 
wchodzić do przybytku lub do świątyni, aby 
wstawiać się za lud. Czynił to cudzą krwią 
niewinnego zwierzęcia, które wcześniej zabijał z 
powodu grzechu Izraela. 
Zanim mógł stanąć przed skrzynią przymierza, 
musiał zabrać kadzidło, aby utworzyć chmurę 
wokół skrzyni, bo nie mógł bezpośrednio stanąć 
przed Bogiem. 
Co roku było to powtarzane na Dniu 
Przebłagania (III Mj. 16) a mimo to kapłan nigdy 
nie mógł naprawdę zadośćuczynić za grzechy. 
Ciągle na nowo musiał zabijać i ofiarować 
niewinne zwierzę. Kapłan zostawał na ziemi, nie 
mógł wejść do tronu Bożego w niebie. W 
związku z tym świątynia i kult ofiarny były 
tymczasowym odzwierciedleniem prawdziwej 
świątyni i prawdziwego kultu ofiarnego. 
 

W Bożym czasie, u schyłku wieków, pojawił się 
Jezus Chrystus, obiecany Mesjasz, Syn Boży. U 
schyłku czasu, to znaczy, na końcu czasów, 
będącym czasem spełnienia wielu obietnic 
Starego Testamentu. To, co wierni w Starym 
Testamencie z pragnieniem oczekiwali, 
nareszcie stało się. Przez urodzenie Jezusa 
rozpoczął się eschatologiczny czasy ostateczny, 
lub czasy ostatnie. Innymi słowami, przez 
narodzenie Jezusa Chrystusa rozpoczęła się 
ostatnia era lub etap historii świata i historii 
zbawienia, który ostatecznie kończy się 
powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, w celu 
osądzenia wszystkich ludzi. 
 
Syn Boży objawił się w tym czasie w konkretnym 
celu, mianowicie, aby zgładzić grzechy przez 
ofiarowanie samego siebie (1 Jn. 3:5). Imię 
Jezusa wskazuje na ten cel: Imię Jezus oznacza, 
Pan zbawi.  
Na początku swojej misji na ziemi, Jan Chrzciciel 
zaprezentował Jezusa ludziom następującymi 
słowami: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata (Jn 1:29). 
 
Aby zrozumieć znaczenie ofiary Chrystusa, 
musimy zrozumieć znaczenie grzechu. Świat 
lekceważy grzech, wyśmiewa go lub nie widzi 
wielkiego problemu w nim. Świat nie traktuje 
grzechu jako zagrożenie i sadzi, że można 
samodzielnie rozwiązać ten problem przez 
dobre uczynki. Świat zaprzecza, że człowiek 
naprawdę jest całkiem zepsuty, czyli duchowo 
martwy, i nie jest w stanie czynić cokolwiek 
dobrego w oczach Boga.  
Jednak, największym problem całej ludzkości, 
całego kosmosu i każdego człowieka z osobna 
jest grzech. Grzech oznacza bunt przeciwko 
Bogu i skutkuje przekleństwem, czyli piekłem, 
gdzie grzesznik doświadcza w pełni gniewu 
Bożego. 
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Religia i rytuały nie mogą rozwiązać problemu 
grzechu i też nie ma okoliczności łagodzących. 
Jesteśmy w pełni winni i tylko śmierć może być 
zadośćuczynieniem za grzech. 
W kulcie ofiarnym codziennie zostało zabijanych 
wiele zwierząt, symbolicznie za grzesznika.  
Jezus Chrystus, w którym nie było żadnego 
grzechu, ofiarował samego siebie jako ofiarę za 
każdego wierzącego, za każdego grzesznika, 
który wyznaje, że jest martwy i przeklęty i o 
własnych siłach nie może przyjść do Boga.  
Ta jedna ofiara, w przeciwieństwie do 
wszystkich ludzkich ofiar, jest jednorazowa i 
zupełnie wystarczająca, nie należy w żaden 
sposób jej powtarzać, Jezus zmarł raz na 
zawsze. Jezus został raz ofiarowany, aby 
zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z 
powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy 
go oczekują (Hb 9:28). 
Gdyby tak nie było, musiałby cierpieć wiele razy 
od początku świata. Ta fraza oznacza też, że 
ofiara Jezusa ma znaczenie dla całej ludzkości. 
Jezus nie zmarł tylko dla wierzących, którzy po 
nim żyli, ale też dla wszystkich wierzących, 
którzy żyli wcześniej i o których czytamy w 
Starym Testamencie (por. 1 Pio. 1:19-20).  
 
Jezus narodził się jako człowiek w Betlejem, ale 
jako osoba istniał już w wieczności u Boga. 
Dlatego  czytamy, że objawił się (w. 26) na ziemi 

w postaci człowieka (por. Fil. 2:6-8). Pierwszy 
raz Jezus objawił się na ziemi, aby zgładzić 
grzech przez swoją ofiarę na krzyżu. Potem 
wstąpił do nieba, aby wrócić na końcu czasów. 
Ten drugi raz, kiedy Chrystus się ukaże na ziemi i 
jest ku zbawieniu wiernych. Wróci, aby sądzić 
żywych i umarłych. Pierwszy raz Jezus musiał 
przyjść na ziemię z powodu grzechu, aby 
zapłacić karę za grzech na krzyżu. Drugi raz nie 
ma już takiej potrzeby, gdyż Jezus zapłacił raz na 
zawsze. Dlatego drugi raz Jezus przyjdzie, aby 
dokończyć zbawienie, to jest, aby przyjąć do 
siebie każdego wierzącego, który został 
wybrany przed założeniem świata (Ef. 2:4).  
 
Człowiek tylko raz umiera, potem jest sąd, 
którego nie można uniknąć. Po śmierci już nie 
ma drugiej szansy. Jeśli w momencie śmierci nie 
należysz do Jezusa Chrystusa, zostaniesz 
potępiony i nie będziesz żył wiecznie z Bogiem 
w jego chwale. Jezus przyszedł, aby złamać 
przekleństwo grzechu, aby wyzwolić wierzącego 
od grzechu i śmierci, aby nie został osądzony. Ci 
natomiast, którzy odrzucają Go, nie zostaną 
zbawieni, lecz będą wiecznie potępieni z 
własnej winy.  

Pedro Snoeijer 
 

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

 
 

 
 
 
 

 

Kanony z Dordrechtu 

 

 
Kanony z Dordrecht, Rozdział II 

 
ARTYKUŁ 3 
Śmierć Syna Bożego jest jedyną, doskonałą ofiarą i zadośćuczynieniem za grzechy, mającą nieskończoną 
moc i wartość, obficie wystarczającą do odpuszczenia za grzechy całego świata.  
 
ARTYKUŁ 4 
Śmierć ta ma tak wielką wartość i godność, ponieważ osoba, która ją ucierpiała, nie tylko jest 
prawdziwym i doskonale świętym człowiekiem, ale także jedynym Synem Bożym, który jest jedną 
wieczną i nieskończoną istotą z Ojcem i Duchem Świętym, takim, jakim musiał być nasz Zbawiciel. 
Ponadto także Jego śmierci towarzyszyło poczucie gniewu i przekleństwa Bożego, na które zasłużyliśmy 
przez nasze grzechy.   
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