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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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Pojednanie z Bogiem 
 
 

 
Na podstawie Słowa Bożego wyznajemy, że Pan 
przed założeniem świata suwerennie wybrał 
każdego wierzącego w Chrystusie (np. Jn. 6:44; 
Ef. 1:4; patrz też Kanony z Dordrechtu, Rozdział 
I, artykuł 14-16). To oznacza, że zbawienie 
otrzymujemy z łaski i jest ono całkowicie Bożym 
dziełem. Człowiek nie jest w stanie o własnych 
siłach przyjąć Chrystusa, ponieważ jest martwy 
w grzechu. 
 
Często można usłyszeć oskarżenie, że ta 
(biblijna) nauka o predestynacji powoduje, że 
misja i ewangelizacja nie mają sensu, ponieważ 
skoro człowiek sam nie jest w stanie się 
nawrócić, po co głosić ludziom, którzy sami nie 
mogą uwierzyć?  
Taka krytyka niestety świadczy o 
niezrozumieniu i nie dokładnym czytaniu nauki 
biblijnej. Słowo Boże, nauczające predestynacji 
jednocześie nakazuje głoszenie Ewangelii 
całemu światu. Nakaz Chrystusa przed 
wstąpieniem do nieba był wyraźny i 
jednoznaczny: 

18 Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: 
Dana mi jest wszelka moc na niebie i na 
ziemi. 19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego, 20 ucząc je 
przestrzegać wszystkiego, co wam 
przykazałem. A oto Ja jestem z wami po 
wszystkie dni aż do skończenia świata (Mat. 
28:18-20). 

Oraz: 
Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi 
na was, i będziecie mi świadkami w 
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż 
po krańce ziemi (Dz. Ap. 1:8) 

Cały Nowy Testament jest świadectwem 
aktywnej misji Apostołów. Także historia 
pokazuje, że nauka o predestynacja nie oznacza 
wcale brak działań misyjnych, kościoły powstałe 
w wyniku reformacji szwajcarskiej (czyli 
kalwińskie) były bardzo aktywne w misji, także 
poza Europą. 
 
Kanony z Dordrechtu, które słusznie bronią 
biblijnej nauki o predestynacji, także 
stwierdzają:  

Obietnica Ewangelii jest taka, że każdy, kto 
wierzy w Chrystusa ukrzyżowanego, nie 
zginie, lecz ma wieczne życie (Rozdział 2, art. 
5). 

Obietnica Ewangeli jest wyraźna dla każdego: 
uwierz w ukrzyżowanego Chrystusa a będziesz 
zbawiony. Ale też: jeśli nie uwierzysz, zostaniesz 
potępiony z własnej winy. Mimo faktu, że 
większość ludzi widocznie nie uwierzy, obietnica 
Ewangelii dotyczy wszystkich, nie tylko 
wybranych. Ważnym jest, aby, jak już Marcin 
Luter powiedział, nie zajmować się zbyt wiele 
tajemnicą predestynacji, lecz trzymać się 
obietnicy Ewangelii, że każdy, kto uwierzy 
będzie zbawiony.  
Dlatego, mimo faktu, że nie każdy jest wybrany i 
tylko wierzący są zbawieni przez ofiarę 
Chrystusa, należy oferować Ewangelii wolnej 
łaski wszystkim. Większość, która słyszy 
Ewangelię, odrzuci ją, odrzucając przez to 
Chrystusa, więc On efektywnie za nich nie 
zmarł. Innymi słowami, ofiara Chrystusa nie ma 
znaczenia dla niewierzących, ponieważ nie chcą 
wierzyć i jako skutek tego będą wiecznie 
przeklęci.  
 
Można czasami słyszeć krytykę, że to nie jest 
logiczne. Dlaczego oferować Ewangelię 
wszystkim, jeśli z góry wiadomo, że Jezus nie 
zmarł za wszystkich, którzy słyszą słowa 
Ewangelii? Kanony z Dordrechtu uczą słusznie i 
zgodnie z Biblią, że Jezus nie zmarł za 
wszystkich, chociaż Jego ofiara jest 
wystarczająca dla wszystkich:  

Co do tego, że wielu wezwanych przez 
Ewangelię ale nie nawraca się, ani nie wierzy 
w Jezusa Chrystusa, lecz ginie w 
niewierności, nie dzieje się to przez wadę lub 
niewystarczalność ofiary Jezusa Chrystusa 
ofiarowanego na krzyżu, lecz z ich własnej 
winy. (Kanony z Dordrechtu, Rozdz. II, Art. 6) 

 
Jeśli próbujemy rozwiązać ten problem ludzkiej 
logiki, nie znajdziemy odpowiedzi. Jeżeli 
uważamy, że wszystko musi być logiczne wg 
ludzkich standardów, wtedy nie Bóg, lecz nasz 
rozum panuje nad wszystkim, co w efekcie 
oznacza odrzucenie samego Stworzyciela. Biblia 
jest wyraźna i wszystko, co musimy wiedzieć, 
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jesteśmy w stanie zrozumieć naszym rozumem. 
Jednak Boża Prawda i wola jest większa niż to, 
co my, stworzeni ludzie, możemy pojąć. Bóg 
objawił w Swoim Słowie wszystko, czego 
potrzebujemy, ale nie daje odpowiedzi na 
wszystkie nasze pytania. Tak na przykład nie 
jesteśmy w stanie zrozumieć Trójcy Świętej lub 
tego, że Jezus Chrystus jest jednocześnie 
człowiekiem i Bogiem. Podobnie nie do końca 
jesteśmy w stanie zrozumieć tajemnicę 
wiecznego wybrania. Nie wolno nam w 
ciekawski sposób badać tego, co jest tajemnicą, 
ponieważ Bóg żyje w niedostępnej światłości (1 
Tym. 6:13-16). Ważnym jest, że mimo faktu, że 
nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, nie 
oznacza, że nie byłoby to Prawdą. To, czy coś 
jest prawdą czy nie, nie zależy od możliwości 
naszego rozumu. W codziennym życiu 
konfrontowani jesteśmy czasami z czymś czego 
nie rozumiemy np: nie rozumiemy jak to jest 
możliwym, że jeśli wyślemy zdjęcie emailem, 
parę sekund później w Ameryce ktoś może je 
oglądać. Mimo faktu, że nie do końca 
rozumiemy, wiemy, że to jest prawda. Byłoby 
ignoranckim i niemadrym twierdzić, że nie jest 
to prawdą, ponieważ tego nie rozumiemy. My 
nie jesteśmy miarką prawdy. 
 
Zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii 
wszystkim. Podobne zadanie ma każdy 
wierzący. Żaden niewierzący nie może 
wytłumaczyć się brakiem wybrania. Każdy, kto 
nie jest zbawiony sam jest temu winny.  
 

To frustracja każdego wierzącego, że widocznie 
tylko niektórzy przyjmują ewangelię i nawracają 
się a większość, słysząca Ewangelię odrzuca ją 
uważając, że jej nie potrzebuje. Powód dlaczego 
tak niewielu (z naszej perspektywy) nawraca się 
jest tajemnicą, której Bóg nam nie wyjawia. 
Naszym zadaniem nie jest spekulowanie 
dotyczące tej tajemnicy, lecz głoszenie tego, co 
jest jasne: człowiek jest grzeszny, znajduje się w 
beznadziejnej sytuacji, bo jest z powodu 
grzechu i winy przeklęty (np. Rz. 3:23). Ale Bóg 
chciał zbawić człowieka z łaski, bez żadnej 
zasługi z jego strony, przez ofiarę Jezusa 
Chrystusa. Każdy, kto uwierzy w Chrystusa, a 
tylko ten, jest zbawiony, a każdy, kto nie 
uwierzy sam jest winny, że nie jest zbawiony. 
 
W żaden sposób nie możemy obwinić Boga lub 
Chrystusa za to, że nie każdy jest zbawiony. Z 
całą pewnością nie jest tak dlatego, że ofiara 
Chrystusa byłaby niewystarczalna. Ofiara 
Chrystusa wystarcza by zgładzić wszystkie 
grzechy na świecie.  
Naszą odpowiedzialnością jednak jest głoszenie 
wszystkim, że istnieje ratunek od grzechu w 
Jezusie Chrystusie. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

Rozważanie 2 Listu Pawła do Koryntian 5,17-19  
 
(17) Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało 
się nowe. (18) A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę 
pojednania, (19) to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i 
powierzył nam słowo pojednania. 
 
W Chrystusie otwiera się nowy rozdział dla 
stworzenia. To, co dawne przemijam a to co 
nowe, nabiera sensu i wypełnia życie. Całe życie 
stworzenia nabiera nowego znaczenia i staje się 
wypełnione nadzieją dzięki pojednaniu, którego 
Bóg dokonał w Chrystusie.  
 
 

Wprowadzenie, które stanowi w. 17.  
Ewangelia (Dobra Nowina) zawiera nie tylko 
usprawiedliwienie, wybaczenie i zbawienie , ale 
także prawdy (często mniej nauczane i 
realizowane) dotykające wprowadzenie 
wierzących (nazwanych „tymi, którzy są w 
Chrystusie”) do nowego stworzenia, którego 
Chrystus jest źródłem i głową, jako pierwszy 
narodzony spomiędzy zmarłych (Kol 1,18).  

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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Pierwsze stworzenie jest sceną, na której 
porusza się człowiek odpowiedzialny za 
mechanizmy go dotykające, poddany rzeczom 
starym, dawnym, związany starym 
przymierzem, ten, który zestarzał się i który jest 
bliski zniknięciu.  
 
W nowym stworzeniu wszystko należy do Boga i 
wszystkie rzeczy są uczynione nowymi. Jest to 
sfera, do której są wezwani ci, którzy są w  
 
Chrystusie. Pan powiedział swoim uczniom w 
Ewangelii według Jana 14,20: Owego dnia 
poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, 
a Ja w was.  
Wyrażenie: „wierzący w Chrystusie” mówi nam 
o naszej pozycji przed Bogiem; wyrażenie 
„Chrystus w wierzących” mówi nam o naszej 
aktualnej odpowiedzialności za świadectwo 
wobec świata.  
 
Apostoł Paweł pisze natomiast słowa znaczące: 
W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, 
obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, 
Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest 
wszystkim i we wszystkich (Kol 3,11): Chrystus 
jest wszystkim, jako podmiot - we wszystkim, 
ale także we wszystkich - jako moc życia.  
Apostoł, który sam siebie określa „człowiekiem 
w Chrystusie”, zwraca się do wierzących w Liście 
do Galacjan: (…) wy wszyscy jedno jesteście w 
Jezusie Chrystusie (3,28).  
 
Jezus umarłszy za nasze grzechy, 
zmartwychwstawszy dla naszego 
usprawiedliwienia, wszedł do nieba jako nasz 
prekursor, poprzedzający nas; my jesteśmy już 
teraz w Nim, ale w pełni będziemy wtedy, gdy 
będziemy w naszej niebieskiej ojczyźnie, 
uwielbieni, ubłogosławieni wszelkim 
błogosławieństwem duchowym.  
 
To, co jest przeznaczone dla wierzących, ta 
część ich rzeczywistości w nowym stworzeniu, 
dotyka jednocześnie relacji z Ojcem i pozycji w 
Chrystusie przed Bogiem.  
Jesteśmy przyjęci, adoptowani, jako umiłowane 
dzieci; to Duch daje świadectwo, że Bóg jest 
naszym Ojcem – takie jest właśnie znaczenie tej 
nowej, szczególnej relacji.  
 

Jesteśmy w Chrystusie przed Bogiem, kochani w 
Umiłowanym: taka jest właśnie ta nowa pozycja 
przed Bogiem.  
 
Jeżeli nasz praktyczny stan życia i przekonań, 
pełen konkretnych wyborów, odpowiada tym 
właśnie rzeczom (wyżej wymienionym), 
możemy cieszyć się już od teraz przywilejami 
nowego stworzenia. Nie wolno nam jednak 
lekceważyć odpowiedzialności, które wiążą się 
ze „starym życiem” (a dla nas obecnym), 
związanym z tymi obowiązkami, które określają 
nas w tym życiu i we wszelkich codziennych w 
tym życiu relacjach.  
 
Z drugiej strony czerpiemy z nowego stworzenia 
zasoby odpowiadające potrzebom nowej 
natury, radości niebieskie, które są tajemnicą 
naszej siły, pocieszeniem, które biegnie ze 
spojrzenia zwróconego na te chwile, kiedy 
pierwsze (dawne, wcześniejsze) rzeczy będą 
należały do przeszłości, odejdą.  
 
Wspólnie, razem, jesteśmy narodzeni na nowo 
w Chrystusie i razem będziemy dzielić to, co 
wynika z pozostawania w Jego chwale (2 Kor 
3,8).  
 
Jeżeli społeczność wierzących byłaby niewierna, 
a ich odpowiedzialne (spoczywające na nich) 
świadectwo byłoby pełne braków, to jednak 
Chrystus pozostaje początkiem stworzenia 
Bożego – głową, szefem nad wszystkimi 
rzeczami – i wiernym świadkiem tego 
stworzenia.  
 
Kontynuacja i pogłębienie tematyki w 
wersetach 18-19.  
W nowym stworzeniu wszystkie rzeczy są 
uczynione nowymi i wszystkie są w Bogu. 
Doskonałe dzieło Boże rozwija się nad 
odkupionymi, tymi, których On ożywił, wypełnił 
życiem z Chrystusem; którzy razem 
zmartwychwstaną w Nim i których On posadzi 
razem w miejscach niebieskich w Chrystusie 
Jezusie.  
 
Wszystko jest z Boga, który nas pojednał ze 
sobą samym przez Jezusa Chrystusa.  
Byliśmy grzesznikami, umarłymi z powodu 
naszych grzechów i nieprzyjaciółmi, a jednak 
stan ten się zmienił: Jeśli bowiem, będąc 
nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem 
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przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc 
pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego 
(Rz 5,10).  
 
To dzieło pojednania jest ukazane tutaj w 
swoich bieżących konsekwencjach dla 
wierzących. Rozciągnie się ono także na całe 
stworzenie i przyniesie efekty uniwersalne, 
powszechne, ponieważ w Chrystusie, w którym 
cała pełnia boskości mieszka cieleśnie, wszystkie 
rzeczy będą pojednane z nią (to znaczy z pełnią 
boskości). Następnie jest ona ofiarowana 
wszystkim tym ludziom, których On wybrał.  
Bóg przy tym powierzył apostołowi posługę 
pojednania, ale także każdy wierzący otrzymał 
ją, na miarę i zgodnie z własną 
odpowiedzialnością.  
 
Posługa ta jest złączona z prawdą, że Bóg był w 
Chrystusie: Bóg, który dostrzegł niegdyś 
uciemiężenie swojego ludu, który był w Egipcie, 
i który zszedł, zbliżył się teraz do nas. W tym 
samym czasie, trzeba było aby Chrystus stał się 
grzechem dla nas i człowiekiem zbudowanym na 
łasce, i uczynił wszystko skutecznym dla 
wierzących, przez działanie Ducha Świętego w 
nich.  
 
Myśl Boga, zbliżającego się do człowieka w 
łasce, jest ukazana tutaj w relacji z posługą 
apostoła. Jest ona związana z trzema prawdami: 
1. Bóg był w Chrystusie,  
2. dokonując pojednania z Nim świata i nie 

przypisując im (ludziom) ich grzechów,  
3. wkładając w posługę apostoła słowo 

pojednania.  
 
Można te prawdy pogłębić w sposób 
następujący:  
1. Nie tylko Bóg był z Chrystusem jako 

człowiekiem (Dz 10,39), ale Bóg był w 
Chrystusie: obrazie Boga niewidzialnego, 
Synu ukazującym Ojca, Słowie uczynionym 
ciałem, które przyszło pomiędzy swoich, 
którzy Go nie chcieli, w świecie, który Go 
odrzucił. Tak więc, na końcu swego życia, 
Pan mógł powiedzieć: Ojcze sprawiedliwy! I 
świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i 
ci poznali, że Ty mnie posłałeś, a także 
Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, 
których nikt inny nie czynił, nie mieliby 
grzechu, lecz teraz i widzieli, i znienawidzili 

zarówno mnie, jak i Ojca mego (Jn 17, 25 i 
15,24).  

2. Bóg, w Chrystusie, pojednał świat z Nim 
samym i nie przypisuje grzechów 
wierzącym, tym którzy są w Chrystusie: 
wymazał obciążający nas list dłużny, który 
się zwracał przeciwko nam ze swoimi 
wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go 
do krzyża (Kol 2,14), czego konsekwencją 
praktyczną jest: Bądźcie jedni dla drugich 
uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie 
wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w 
Chrystusie (Ef 4,32).  

3. Jako trzeci rezultat wcielenia – tajemnicy 
wiary i pobożności – można określić ten 
element, gdy apostoł przybiera charakter 
ambasadora Chrystusa (czy właściwiej „dla 
Chrystusa”). Podczas swojej posługi na 
ziemi Pan wypełnił swe dzieło i teraz Mistrz 
- będąc nieobecnym - posługa pojednania 
powierza do Niego należącym.  

 
Motywy, które popychały apostoła do 
wypełniania wiernie swojej posługi są określone 
wcześniej, w tym samym rozdziale 2 Listu do 
Koryntian:  
- że wszystko przed jest jawne (w. 11),  
- że jest rzeczą konieczną, aby wszyscy ludzie 
stanęli przed trybunałem Chrystusowym (w. 
10),  
- że miłość Chrystusa go ogarnia (w. 14).  
 
Kilka słów podsumowania.  
Z całości rozważania tego krótkiego fragmentu 2 
Listu do Koryntian, popartego licznymi innymi 
cytatami biblijnymi, wynika, że świadomość 
faktu bycia pojednanym przez Chrystusa z 
Bogiem oddziałuje w jak najbardziej konkretny 
sposób na nasze życie. Nie jest to prawda 
odrywająca od bieżących faktów życia, ale 
dająca tym faktom nowe światło, nową treść. 
Przenika ona nadzieją życia z Nim, w Nim, na 
wieki, ale też pozwala z większą swobodą i 
motywacją angażować się w dzieła, które 
spoczywają na naszej odpowiedzialności, już tu i 
teraz.  
I jeszcze element niezwykle ważny: kwestia 
świadectwa wobec i dla innych, aby także oni 
dostrzegli wagę i owoce tego wspaniałego 
odkrycia. Także na nas spoczywa posługa 
głoszenia pojednania, tego, którego On dokonał 
i które jest w zasięgu tych, którzy oddadzą Mu 
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ich życie, którzy zechcą wejść w optykę 
pojednania z Nim, z innymi, ze sobą samymi.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Kanony z Dordrechtu, Rozdział II 

 
ARTYKUŁ 5 
Ponadto obietnica Ewangelia jest taka, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, nie 
zginie, lecz ma wieczne życie. Obietnica ta powinna być bez różnicy głoszona i przedstawiona wszystkim 
narodom i osobom, do których Bóg według swojego upodobania posyła Ewangelię i to wraz z nakazem 
nawrócenia się i wiary. 
 
ARTYKUŁ 6 
Co do tego, że wielu wezwanych przez Ewangelię ale nie nawraca się, ani nie wierzy w Jezusa Chrystusa, 
lecz ginie w niewierności, nie dzieje się to przez wadę lub niewystarczalność ofiary Jezusa Chrystusa 
ofiarowanego na krzyżu, lecz z ich własnej winy. 
 
ARTYKUŁ 7 
Ale o ile są tacy, którzy prawdziwie wierzą i którzy są wyzwoleni i zbawieni z grzechów i zatracenia przez 
śmierć Jezusa Chrystusa, to dobrodziejstwo to spotyka ich/zdarza się im wyłącznie z łaski Bożej, której 
On nikomu nie jest winien, i która im została dana od wieczności w Jezusie Chrystusie.  
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