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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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Studium biblijne: Ew. Mateusza 16:13-18 
 
 

 
13 A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei 
Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: Za 
kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? 14 A 
oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za 
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za 
jednego z proroków. 15 On im mówi: A wy za 
kogo mnie uważacie? 16 A odpowiadając 
Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga 
żywego. 17 A Jezus odpowiadając, rzekł mu: 
Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, 
bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, 
który jest w niebie. 18 A ja ci powiadam, że ty 
jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a 
bramy piekielne nie przemogą go. 
 
Pan Jezus przyszedł na ziemię jako Syn Boży, 
obiecany Mesjasz, ale większość Izraela nie 
rozpoznała ani nie uznała Go. Po tym kiedy 
uczniowie powiedzieli, co ludzie mówią o 
Jezusie, zapytał ich, co sami o nim myślą. 
Szymon Piotr odpowiedział w imieniu 
wszystkich, wyznając wiarę w Jezusa: Tyś jest 
Chrystus (= Mesjasz), Syn Boga żywego.  
Na to wyznanie wiary Piotra, Jezus odpowiada 
tymi słowami: Błogosławiony jesteś, Szymonie, 
synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, 
lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci 
powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce 
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie 
przemogą go. 
 
To ważne słowa zarówno Jezusa jak i Piotra. 
Odpowiedź Piotra nie jest normalną ludzką 
odpowiedzią. Większość ludzi nie uznała i nie 
rozpoznała Jezusa. Podobnie jest obecnie. 
Większość ludzi, którzy słyszą Ewangelię nie 
rozpoznają Jezusa i nie wierzą, mimo jasności 
głoszenia. Dlaczego tylko niektórzy wyznają 
wiarę w Jezusa Chrystusa? Wyznanie wiary nie 
jest logiczną ludzką reakcją, lecz następuje na 
skutek objawienia samego Boga. Człowiek z 
powodu swej grzeszności nie jest w stanie sam z 
siebie uwierzyć w Boga i w Jezusa Chrystusa. 
Tylko jeśli Duch Święty objawi i otworzy oczy, 
człowiek jest w stanie uwierzyć i wyznać swoją 
wiarę w Jezusa. 

Także w innych miejscach Jezus podkreśla, że 
można poznać Kim On jest tylko przez Boga 
Ojca: Wszystko zostało mi przekazane przez 

Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i 
nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn 
zechce objawić. (Mat. 11:27), oraz: Nikt nie 
może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie 
Ojciec, który mnie posłał (Jn. 6:44). 

To, że Jezus jest Mesjaszem nie jest odkryciem 
Szymona Piotra, lecz objawieniem samego 
Boga. Dlatego Jezus mówi, że nie ciało i krew 
mu to objawiały. W żydowskiej kulturze 
pierwszego wieku ciało i krew oznaczały rodzinę 
i naród, to skąd pochodzisz i z kim jesteś 
związany.   
 
Kościół rzymsko-katolicki zinterpretował ten 
tekst nastepująco: Jezus mówiąc o skale na 
której zbuduje swój kościół ma na myśli osobę 
Piotra i każdego jego następcę czyli każdego 
papieża będącego biskupem Rzymu. 
Protestanci często podkreślali, że chodzi o 
wyznanie Piotra a nie jego osobę. Jezus buduje 
swój Kościół na wyznaniu Piotra. Jednak ta 
interpretacja też przysparza wiele problemów, 
gdyż nie jest logiczna.  
Obecnie większość biblistów, także 
protestanckich jest zgodnych, że nie chodzi o 
wyznanie Piotra, lecz o jego osobę, gdyż Pan 
Jezus mówi wyraźnie: Ty jesteś… i dam ci 
klucze… To chodzi o Piotra. Nie byłoby 
możliwym tak mówić, gdyby Jezus miał na myśli 
wyznanie Piotra.  
Ale także są zgodni, że chodzi o Piotra i innych 
Apostołów a z pewnością nie o późniejszych 
następców Piotra. Piotr i Apostołowie są 
fundamentem Kościoła Nowotestamentowego. 
Nie jest możliwym, że każdy następny biskup 
Rzymu (papież) byłby także fundamentem 
kościoła, gdyż sam buduje na istniejącym już 
fundamencie. 
 
Dosłownie Jezus mówi: Ty jesteś Piotr (gr. 
petros). Greckie słowo petros oznacza wielki, 
ogromny kamień, tak jak aramejskie słowo 
kefas, niekoniecznie oznacza stałą skałę, ale też 
nie mały kamień.  
Należy pamiętać, że z naszej perspektywy Piotr 
jest imieniem własnym, ale jego właściwe imię 
brzmiało Szymon. Było to bardzo nietypowym, 
aby nazywać kogoś Piotr (petros). 
Najprawdopodobniej, uczniowie dopiero o 
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wiele później zaczęli używać imienia Piotr, dla 
nich był Szymonem. Dopiero w nocy, gdy Jezus 
zostaje aresztowany pierwszy raz używa imienia 
Piotr (Łk. 22:31).  
Jezus nie mówił: nazywasz się 
Piotr/petros/kamień, lecz: Ty jesteś petros/ Ty 
jesteś kamieniem. Gdyby chodziło o nowe imię, 
w greckim oryginale powinien wystąpić inny 
czasownik oraz rodzajnik, którego tu nie ma.   
 
Następne słowa Jezusa są niełatwe do 
zrozumienia: na tej skale (grecki: petra) zbuduje 
Kościół mój. Tu grecki oryginał używa innego 
wyrazu, mianowicie petra, co oznacza skała (też 
tłumaczony, jako opoka).  
Aby dobrze zrozumieć znaczenie słów Jezusa o 
budowaniu na skale, należy rozumieć jak ta 
metafora używana jest w Starym Testamencie. 
Prorok Izajasz nazywa Abrahamem skałą, z 
której Izrael jest wyciosony: 

1 Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do 
sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. 
Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani, 
i na kamieniołom, z którego jesteście 
wydobyci! 2 Spójrzcie na Abrahama, waszego 
ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego 
jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i 
rozmnożyłem (Iz. 51:1-2). 

 
Wybrany naród - Izrael pochodził właśnie z tejże 
skały, czyli od Abrahama. W innym miejscu 
nawiązuje też do Abrahama: 
Ojca mamy Abrahama; powiadam wam 
bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić 
dzieci Abrahamowi (Mat. 3:9). Jezus nawiązuje 
do leżących w pobliżu kamieni, ale również do 
obrazu Abrahama jako kamieniołu, z którego 
zostały wydobyte i wyciosane dzieci Izraela.  
 
Pan Jezus gromadzi kościół, nowy Izrael, nie ze 
skały, którą jest Abraham, nie z ciała i krwi (w. 
17), lecz na tej skale/opoce (gr.: petra). Tą 
opoką jest Szymon Piotr, któremu Bóg objawił, 
Kim jest Jezus Mesjasz, ale też inni uczniowie, 
gdyż Piotr mówił w imieniu wszystkich uczniów. 
Oni są pierwszymi Apostołami przez których 
Ewangelia rozpowszechni się na wszystkie 
strony świata. 
 
W innych miejscach Nowego Testamentu 
znajdujemy też metaforę kamienia, jako 
fundamentu. O Chrystusie jako fundamencie 

pisze Apostoł Paweł (1 Kor. 3:10-11), oraz 
Apostoł Piotr (1 Piotra 2:4-8).  
W Liście do Efezjan Paweł mówi o Kościele 
zbudowanym na fundamencie Apostołów i 
Chrystusa: 

19 Tak więc już nie jesteście obcymi i 
przychodniami, lecz współobywatelami 
świętych i domownikami Boga, 20 zbudowani 
na fundamencie apostołów i proroków, 
którego kamieniem węgielnym jest sam 
Chrystus Jezus, 21 na którym cała budowa 
mocno spojona rośnie w przybytek święty w 
Panu, 22 na którym i wy się wespół budujecie 
na mieszkanie Boże w Duchu (Ef. 2:19-22). 

W Księdze Objawienia czytamy, że imiona 
dwunastu Apostołów są napisane na dwunastu 
fundamentach miasta niebiańskiego (Obj. 
21:14).  
 
Piotr funkcjonuje jako rzecznik wszystkich, co 
Jezus podkreśla, kiedy później mówi o 
autorytecie Kościoła, który posiada nie tylko 
Piotr, lecz wszyscy Apostołowie (Mat. 19:18). Te 
dwa teksty (Mat. 16:18; 18:17) są jedynymi 
miejscami w Ewangeliach gdzie występuje 
grecki wyraz ekklesia (kościół). 
Piotr nie jest ważniejszy niż inni, wyższy w 
hierarchii lecz bardziej jest pierwszym wśród 
swoich (Mat. 10:2). W wielu miejscach widać, że 
Piotr zostaje wymieniany najpierw i funkcjonuje 
jako dowódca. Apostoł Piotr odgrywa bardzo 
ważną rolę w pierwszym kościele, inicjując 
nowe działania, jak np. przyprowadzenie 
Samarytanów (Dz. Ap. 8:14-25) oraz pogan (Dz. 
Ap. 10:1-11:18; 15:7-11) do Kościoła. Później 
przywództwo kościoła w Jeruzalem przejmuje 
Jakub, ale fundament kościoła już został 
położony. Wszyscy inni Apostołowie budowali 
na fundamencie położonym przez Piotra, 
fundamencie, którego kamieniem węgielnym 
jest sam Jezus Chrystus. 
  
Grecki tekst używa wyrazu ekklesia 
(tłumaczonwgo, jako kościół), co oznacza 
zgromadzenie, spotkanie, zarówno polityczne 
jak i społeczne. W Septuagincie, greckim 
tłumaczeniu Starego Testamentu bardzo 
powszechnie używanym przez Żydów I wieku, 
ten sam wyraz użyty jest, aby określić 
zgromadzenie Izraela w obliczu Pana. Teraz 
Jezus mówi: moja ekklesia - moje 
zgromadzenie. Podkreśla to jednocześnie 
kontynuację i dyskontynuację między Starym a 
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Nowym Testamentem. Zgromadzenie, ekklesia, 
nadal istnieje, ale otrzymuje w Chrystusie 
całkiem nowe znaczenie i nie każdy z ekklesia 
Starego Testamentu jest automatycznie częścią 
ekklesia Nowego Testamentu, gdyż warunkiem 
jest wyznanie wiary, że Jezus jest Mesjaszem, 
Synem Bożym. 
Tożsamość ludu Bożego ulega zmianie. Już nie 
należymy do ludu Bożego z powodu etniczności 
(ciało i krew), lecz na podstawie wyznania wiary 
w Chrystusa.  
 
Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, jako 
obiecany Mesjasz, ale Izrael, lud Boży, który 
oczekiwał go, nie rozpoznał Go i nie zgromadził 
się wokół Niego. Tylko uczniowie zgromadzili się 
wokół Jezusa. Mesjasz zgromadził wokół siebie 
ekklesia, nie przez tradycje, rytuały lub 
etniczność, lecz przez objawienie Boże (por. 
Mat. 9:36; 11:28; 15:24). Uczniowie, którzy 
wytrwali są początkiem nowego zgromadzenia 
Jezusa, Kościoła Nowotestamentowego (Jn. 
11:52). 
 
Szatan chce zniszczyć Kościół, ale Jezus 
zapewnia, że bramy piekielne go nie przemogą, 
nie zniszczą (w. 18). Uczniowie doświadczyli 
zagrożenia ze strony faryzeuszów i uczonych w 

piśmie. Potem pierwsi chrześcijanie przeżyli 
wiele okrutnych prześladowań, ale Jezus 
zapewnia, że Kościół będzie miał powodzenie, 
nie przestanie istnieć, ponieważ On sam buduje 
swój Kościół. Dlatego wróg nigdy nie będzie w 
stanie zniszczyć Kościoła.  
 
Kościół może przetrwać, ponieważ Bóg to sam 
objawił. Kościół nie naucza i nie wyznaje tego, 
co ludzie wymyślili, ale bezpośredniego 
objawienia Boga. Dlatego żaden człowiek, czy 
szatan nie jest w stanie zniszczyć ludu Bożego.  
Rządy, pogańskie religie i inni, którzy 
prześladują, wymyślają różne strategie, aby 
zniszczyć Kościół. Historia Kościoła daje wiele 
przykładów straszności doświadczanych przez 
wierzących w Jezusa. Obecnie w wielu 
miejscach świata chrześcijanie są również 
prześladowani, szczególnie przez islam. Pan 
Jezus jednak obiecuje, że zachowa swój Kościół. 
Wróg nie może zwyciężyć i go zniszczyć, 
ponieważ Jezus Chrystus zwyciężył na krzyżu i 
zniszczył szatana i śmierć! 

Pedro Snoeijer 
 

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

 
 
 
 

Wytrwanie Kościoła   
 
Na podstawie Pisma Świętego można mówić o 
wytrwaniu Kościoła Jezusa Chrystusa, o jego 
niezwyciężoności, wobec ataków Złego (por. Mt 
16,18).  
Wielu jednak zadaje sobie pytanie, czy 
niezwyciężoność i tym samym wytrwanie 
Kościoła są realne? Dlaczego i skąd zatem tyle 
problemów w Kościele (rozumianym jako 
Powszechny, ale który w rzeczywistości tu, na 
ziemi, przeżywany jest w tylu instytucjach 
kościelnych, tylu wyznaniach)?  
Dlaczego tyle też przegranych, niepowodzeń w 
głoszeniu Ewangelii? Skąd tyle utraty wiary, 
nadziei, odwagi wśród członków Kościołów (tu: 
rozumianych instytucjonalnie)?  
 
Prawdziwy problem nie jest problemem Boga, 
ale problemem tych członków Kościoła, którzy 
nie zrozumieli tego, co Jezus powiedział, nie 

zrozumieli kim są wobec ludzi, kim są w oczach 
świata, jaka jest ich odpowiedzialność będąc 
członkami Kościoła, jaka jest misja Kościoła, a w 
tym jego funkcjonowanie.  
Jest rzeczą oczywistą, że człowiek, który miałby 
w swoich rękach najpotężniejszą broń świata, 
ale nie znałby jej działania, ani jak należy się nią 
posługiwać, będzie tym samym bardzo 
odsłoniętym na atak.  
 
Taki jest właśnie stan  statut wielu chrześcijan. 
Warto naprawdę zastanowić się, co Jezus 
rozumiał wypowiadając słowa o Kościele, 
podane w Ewangelii Mateusza 16,18: …bramy 
piekielne nie przemogą go.  
Jeżeli jest powiedziane, że bramy piekielne nie 
przemogą Kościoła, to jest to w stosunku do 
jego misji i jego autorytetu, ponieważ ma on 
moc wiązania i rozwiązywania. W tym 

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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przypadku, jego ustanowienie, jego konstytucja 
i jego nauczanie powinny mieć znaczenie i 
wpływ na podstawie tej deklaracji Pana Jezusa. 
Jaki jest w istocie zatem sekret niezwyciężoności 
Kościoła?  
 
Pierwszym istotnym elementem jest 
ustanowienie Kościoła.  
 
A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej 
opoce zbuduję Kościół mój… (Mt 16,18).  
 
Jezus ustanawia tutaj Kościół w miejsce 
dawnego systemu, którego judaizm był gwarant 
od wielu setek lat i który nigdy nie osiągnął 
poziomu kultu miłego Bogu. Jezus mówi: 
zbuduję mój Kościół (zgromadzenie: ekklesia), 
którego struktura i funkcjonowanie odpowiedzą 
normom Bożym, odmiennie od waszych 
zgromadzeń (qahal), które nigdy, pomimo 
swoich licznych praktyk, nie wypełniły zasad 
Bożych dla Jego prawdziwej adoracji.  
Przez ustanowienie Kościoła, Jezus przynosi nie 
reformę, ale re-fundację (z głęboką korektą 
fundamentów) całkowitą dawnego systemu 
bazującego na Prawie Mojżeszowym.  
 
Od bazy na Prawie Mojżesza, Jezus przechodzi 
do łaski i prawdy: Zakon bowiem został nadany 
przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się 
przez Jezusa Chrystusa (Jn 1,17).  
Innowacją dodatkową (a istotną), którą Jezus 
wnosi, jest autorytet dany Kościołowi.  
 
Jezus nie odejdzie, pozostawiając ustanowienie 
Kościoła wyzbytym z sensu. Dokona niezwykłej 
deklaracji tymi słowami: Dana mi jest wszelka 
moc na niebie i na ziemi (Mt 28,18).  
 
W pewnym sensie miał On zawsze pełną moc. 
Ale tutaj, mówi jako Głowa nowego stworzenia. 
Od swojej śmierci i zmartwychwstania ma On 
władzę dać życie wieczne wszystkim tym, 
których dał Mu Bóg (Jn 17,2). Jako pierworodny 
całego stworzenia zawsze dzierżył władzę. Ale 
teraz, kiedy dokonał dzieła odkupienia, ma 
władzę jako pierwszy narodzony pomiędzy 
zmarłymi, aby być pierwszym we wszystkim (Kol 
1,15.18).  
 
Wyrażenie wszelka władza (exousia), które 
bierze swój początek z exesti, oznacza 
umiejętność, przywilej zawierający siłę, 

zdolność, kompetencję, wolność dowodzenia, 
sądzenia, władzy nadnaturalnej, z mocą.  
Inaczej mówiąc, wykonywanie władzy zawiera 
pojęcie ukazania mocy, ukazującej autorytet, 
który się otrzymało.  
 
Bramy piekielne, a dosłownie bramy Hadesu 
(lub Szeolu). Wyrażenie znajduje się w pieśni 
Ezechiasza: Rzekłem: W połowie moich dni 
muszę odejść, na resztę mych lat zostałem 
wezwany do bram krainy umarłych (Iz 38,10).  
Obraz ten przywołuje fortecę lub więzienie, 
gdzie są zamknięci umarli i którego zamki 
opierają się wysiłkom ratujących.  
Twierdzenie Jezusa oznacza, że Kościół 
podejmuje się ofensywy i że jego Głowa 
odbierze posiadanie Szatanowi: Albo jak może 
kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty 
zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; 
wtedy dopiero dom jego ograbi? (Mt 12,29; 1 P 
3,18-20).  
 
…bramy piekielne nie przemogą go (Mt 16,18). 
Słowo brama ma znaczenie ochrony, a nie 
zdobywania. Brama domu służy do chronienia 
mieszkańców. Ale także: bramy więzienia służą 
uniemożliwieniu więźniom wydostanie się. 
Przemóc: oznacza zatem „mieć w mocy”, 
„trzymać uwięzionym”.  
 
Ojciec „nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł 
do Królestwa Syna swego umiłowanego” (Kol 
1,13). Bramy piekielne nic nie mogą przeciw 
nam. Byliśmy uwięzieni przez ciemności i 
zostaliśmy wyzwoleni przez Chrystusa, na 
podstawie Jego dzieła odkupieńczego.  
 
„Bramy piekielne”, to także Szatan i jego 
oddziały jednoczące się przeciw Kościołowi 
Chrystusa. Te „bramy” nie będą mogły się 
otworzyć, by zniszczyć Ekklesia. Jest on (Kościół) 
chroniony przez Pana i Jego armię.  
 
Wyrażenie „bramy Hadesu”, odnosi się 
podobnie do śmierci (Jb 17,16; Ps 9,13; Iz 
38,10).  
Jezus zwyciężył świat (Jn 16,33: To 
powiedziałem wam, abyście we mnie pokój 
mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale 
ufajcie, Ja zwyciężyłem świat) i jego księcia, 
Szatana, na krzyżu.  
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Tekst z Kolosan 2,15 jest pouczający: rozbroił 
nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił 
je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.  
Bez wątpienia, apostoł czynił aluzję do 
triumfalnego spektaklu armii rzymskiej, 
przemierzającej stolicę cesarstwa.  
Trzeba było widzieć ten triumfalny marsz przed 
imperatorem i senatorami, mający na czele 
zwycięskiego generała, za którym szli kapłani 
niosący kadzidło, oficerowie, armia ciągnąca za 
sobą pojmanych niewolników. I lud, który rzucał 
im kwiaty.  
 
Dla Pawła, Chrystus zwycięski jest także na czele 
swojej niezwyciężonej armii. Szatan istotnie 
został zwyciężony i Kościół Chrystusa pozostaje 
niezwyciężony.  
Więcej: Bogu niech będą dzięki, który nam 
zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, 
że przez nas rozchodzi się wonność poznania 
Bożego po całej ziemi (2 Kor 2,14).  

Jesteśmy więcej niż zwycięzcami w naszej walce 
wiary (1 Tm 6,12: Staczaj dobry bój wiary, 
uchwyć się żywota wiecznego, do którego też 
zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie 
wobec wielu świadków), a różne trudności nie 
zwyciężą walcząc przeciw nam (Rz 8,26-39).  
Kościół pozostanie niezwyciężony w tej 
codziennej zagorzałej walce (ef 6,10-13).  
Ponieważ Kościół jest pod pełna mocy ochroną 
Bożą.  
 
A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami 
waszymi (Rz 16,20a) dla ostatecznego 
zwycięstwa, finalnego (Obj 19,11-20,6;20,7-14), 
które zrealizuje się w kilku etapach.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Zamysł ten, wypływający z wiecznej miłości Bożej dla wybranych, został silnie spełniony od początku 
świata do dnia dzisiejszego i zostanie dalej spełniony, mimo nieskutecznego oporu bram piekielnych. Tak 
wybrani w odpowiednym czasie zostaną zgromadzeni razem w jedno i zawsze będzie Kościół wierzących 
założony na krwi Chrystusa. Wytrwale miłuje i wiernie i wytrwale służy swemu Zbawicielowi, który, jak 
oblubieniec dla swej oblubienicy, złożył swoje życie za nich na krzyżu, i uwielbia Go teraz i na wieczność. 
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