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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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Grzech pierworodny 
 
 

 
Wszyscy jesteśmy grzesznikami od urodzenia i z 
natury nienawidzimy Boga (Ps. 51:5). Przez całą 
historię Kościoła było dużo oporu przeciw temu 
biblijnemu nauczaniu. Także obecnie głosząc tą 
naukę możemy oczekiwać wręcz agresywnych 
reakcji, nie tylko ze strony niewierzących, ale 
niestety też czasami ze strony wierzących. 
Nauka o grzechu pierworodnym boleśnie nas 
dotyka. Nie chcemy jej słyszeć, ponieważ 
wolimy oszukiwać się sadząc, że nie jest z nami 
przecież tak źle. Poza tym ta nauka wydaje się 
nam nielogiczna i niesprawiedliwa. 
Pismo Święte jednak wyraźnie wskazuje na 
grzeszność człowieka. Apostoł Paweł określa 
naturalny stan człowieka i całej ludzkości 
następującymi słowami: 

1 I wy umarliście przez upadki i grzechy 
wasze, 2 w których niegdyś chodziliście 
według modły tego świata, naśladując 
władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, 
który teraz działa w synach opornych. 3 
Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w 
pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli 
ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi 
gniewu, jak i inni (Ef. 2:2-3).  

W innych miejscach Biblii czytamy, że nie ma ani 
jednego człowieka, który byłby sprawiedliwym i 
czyniłby dobrze:  

10 jak napisano: Nie ma ani jednego 
sprawiedliwego, 11 nie masz, kto by rozumiał, 
nie masz, kto by szukał Boga; 12 wszyscy 
zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie 
masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani 
jednego (Rz. 3:10-12). 

Apostoł w innym miejscu wyjaśnia, jak to się 
stało, że jesteśmy grzesznikami. Pismo Święte 
uczy, że stało się to przez jednego człowieka - 
Adama. Przez niego grzech przyszedł na świat i 
dlatego każdy potomek Adama jest grzeszny i 
winny. Wydaje nam się to być może 
nielogicznym i niesprawiedliwym, ale to są 
fakty, które podaje Słowo Boże. To, że nam to 
się nie podoba nie zmienia faktu, nie możemy 
zmienić faktów według naszego upodobania. 
Apostoł Paweł pisze: 

12 Przeto jak przez jednego człowieka grzech 
wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i 
na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo 
wszyscy zgrzeszyli; 13 albowiem już przed 

zakonem grzech był na świecie, ale grzechu 
się nie liczy, gdy zakonu nie ma; 14 lecz śmierć 
panowała od Adama aż do Mojżesza nawet 
nad tymi, którzy nie popełnili takiego 
przestępstwa jak Adam, będący obrazem 
tego, który miał przyjść (Rz. 5:12-14). 

Te słowa są jednoznaczne: każdy człowiek jest 
śmiertelny, ponieważ jest grzesznikiem i stało 
się to przez grzech pierwszego historycznego 
człowieka - Adama. Nawet ci, którzy nie 
grzeszyli świadomie jak Adam, np. małe dzieci, 
niemowlęta, są winnymi. Biblia uczy, że śmierć 
jest skutkiem grzechu, a ten, kto nie jest 
grzesznikiem, nie musi umrzeć (Rz. 5:12: 6:23). 
Gdyby więc niemowlęta naprawdę były 
niewinne, nie umierałyby, ale jak wiadomo i 
one, i nawet nienarodzone, też umierają.    
 
To trudne do przyjęcia, ale taka jest nasza 
sytuacja. Nie oznacza to jednak, że każdy 
człowiek jest tak zły, jakim mógłby być. Na 
szczęście łaska Boża sprawia, że większość ludzi 
nie są strasznymi okrutnymi przestępcami. 
Wielu ludzi, też niewierzących jest w stanie 
czynić dobre rzeczy, okazywać miłość bliźniemu. 
W oczach świętego Boga nie są to jednak dobre 
uczynki, które zmniejszyłyby naszą winę. Każdy 
nasz uczynek jest skażony grzechem, czyli jest 
grzeszny. Nawet jeśli ktoś całe życie czyni 
dobrze, ale żyje bez Chrystusa, jest zepsuty w 
sensie duchowym, zasługuje na śmierć. 
 
Jesteśmy grzeszni z powodu grzechu Adama. To 
tajemnica, której do końca nie jesteśmy w 
stanie zrozumieć i może nam się wydawać, że 
jest to niesprawiedliwym, ale to nie zmienia 
faktu, że tak jest. Jesteśmy wszyscy potępieni, 
nie tylko z powodu naszych konkretnych 
grzechów, ale już z powodu tego jednego 
grzechu Adama (Rz. 5:18). Apostoł podkreśla, że 
przez grzech jednego człowieka, Adama, 
wszyscy staliśmy się grzesznikami (Rz. 5:19) i nie 
mamy innego wyjścia niż przyjąć tą Bożą 
Prawdę. 
Poza tym nie mamy możliwości czynić inaczej 
niż grzeszyć. Adam był w stanie nie grzeszyć, on 
miał wybór a wybrał grzech i bunt. My, którzy 
zostaliśmy zrodzeni z Adama, nie mamy takiego 
wyboru. Każdy człowiek grzeszy, nawet jeśli 
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bardzo się stara czynić dobrze i nie grzeszyć, nie 
jest w stanie, ponieważ ludzki byt jest dotknięty 
grzechem.  
 
Przez całą historię Kościoła możemy dostrzec 
wielki opór przeciw tej biblijnej nauce. W IV 
wieku Pelagiusz (IV/V wiek) nauczał, że każdy 
człowiek rodzi się jako tabula rasa, jako 
niezapisana kartka papieru, a dopiero przez złe 
przykłady jest skłonny do grzeszenia. W XVII 
wieku remonstranci (naśladowczy Arminiusa) w 
Holandii uczyli, że dzieci, co prawda rodzą się w 
grzechu, ale nie są winne dopóki same nie 
zgrzeszą. Odrzucili naukę, że Bóg sądzi już na 
podstawie grzechu pierworodnego.  
Od tego momentu było coraz więcej tak 
nauczających teologów, pastorów i chrześcijan. 
Nie chcieli przyjąć tego, że człowiek jest całkiem 
zepsuty przez grzech, co oznacza, że nie jest 
ciężko chory, lecz kompletnie martwy, nie będąc 
w stanie czegokolwiek dobrego uczynić w sensie 
duchowym. Podkreślali odpowiedzialność i 
wolność człowieka, nie przyjmując tego, że 
człowiek nie jest w stanie sam przyczynić się do 
swego zbawienia. Takie nauczanie jest znane 
obecnie, jako arminiańskie.  
Podczas Wielkiego Synodu w Kartaginie w 481 r. 
ówczesny Kościół powszechny jednoznacznie 
potępił fałszywe nauki Pelagiusza i przyjął 
nauczanie ojca Kościoła Augustyna jako biblijną 
naukę. Obecnie Kościół rzymsko-katolicki 
odbiegł w tym aspekcie od nauczania 
Augustyna, podkreślając, że dobre uczynki mogą 
przyczynić się do zbawienia. 
 
Wielu uważa, że ta nauka jest beznadziejna, ale 
to nie jest prawdą. Apostoł Paweł pisze dalej o 
wielkim pocieszeniu:  

18 A zatem, jak przez upadek jednego 
człowieka przyszło potępienie na wszystkich 
ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia 
jednego przyszło dla wszystkich ludzi 
usprawiedliwienie ku żywotowi. 19 Bo jak 
przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 
wielu stało się grzesznikami, tak też przez 
posłuszeństwo jednego wielu dostąpi 
usprawiedliwienia (Rz. 5:18-19). 

Apostoł Paweł porównuje Adama i Chrystusa 
oraz potomstwo Adama i tych, którzy są w 

Chrystusie. Jezus Chrystus jest drugim Adamem. 
Każdy przez sam fakt, że urodził się jako 
człowiek jest w Adamie, dziedzicząc to, co 
pochodzi od Adama. Jeśli człowiek się nawróci, 
rodzi się na nowo i jest w  Chrystusie, w drugim 
Adamie, wtedy też dziedziczy wszystko, co 
pochodzi od drugiego Adama, mianowicie 
pojednanie z Bogiem z powodu ofiary Chrystusa 
na krzyżu.  
Śmierć i potępienie jest przeznaczone dla 
każdego człowieka, ale zbawienie jest tylko dla 
tych, którzy uwierzyli. Wierzącym zostaje 
poczytana sprawiedliwość Chrystusa.  
 
W innych miejscach Apostoł Paweł mówi o 
byciu w ciele i byciu w duchu (np. Rz. 8:13; Gal. 
5:19-21; 6:7-8), lub o starym i nowym człowieku 
(np. Rz. 6:1-6; Ef. 2:2-3; 4:22-24; Kol. 3:9-10). 
Stary człowiek jest w ciele, jest człowiekiem, 
który jest całkiem poddany swojej grzesznej 
naturze, nie będąc w stanie czynić dobrych 
uczynków, podobających się Bogu. Nowy 
człowiek istnieje tylko z łaski, poprzez 
nawrócenie i nowe narodzenie. Tylko przez 
nowe narodzenie człowiek jest w stanie uciec 
od potępienia z powodu grzechu Adama. 
Łaskawy Bóg wysłał swego Syna na świat, aby 
zapłacił karę za ludzki grzech, by odnowić 
każdego, kto uwierzy, by mógł stać się nowym 
stworzeniem i potomkiem drugiego Adama: 
Jezusa Chrystusa.  
Przez to, że Adam zgrzeszył, jesteśmy grzeszni i 
potępieni, ale przez to, że Jezus Chrystus był 
posłuszny, poniósł karę za grzech, zmarł i 
zmartwychwstał, każdy, kto jest w Nim może 
żyć.  
Człowiek nic nie musi, a nawet nie może dla 
swego zbawienia uczynić, tylko nawrócić się i 
uwierzyć.  
 

21 Skoro bowiem przyszła przez człowieka 
śmierć, przez człowieka też przyszło 
zmartwychwstanie. 22 Albowiem jak w 
Adamie wszyscy umierają, tak też w 
Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni (1 Kor. 
15:21-22).  

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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Rozważanie Listu do Rzymian 3,9-20 
 
(9) Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą! Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, 
jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem; (10) Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani 
jednego; (11) Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. (12) Wszyscy zboczyli z drogi, 
razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. (13) Grobem 
otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami. (14) Ich usta pełne są 
przeklinania i goryczy; (15) Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi; (16) Zniszczenie i nędza na ich 
drogach; (17) A drogi pokoju nie poznali. (18) Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. (19) A wiemy, że 
wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i 
aby cały świat podlegał karaniu Boga. (20) Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne 
ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu (cytat za Uwspółcześnioną Biblią Gdańską).  
 
Radykalność grzechu.  
W tym fragmencie Listu do Rzymian znajdujemy 
słowo o radykalności grzechu.  
Po tym, jak powiedział o grzechu pogan, którzy 
są bałwochwalcami i Żydów, którzy sądzą 
innych, Paweł gromadzi wszystkich niejako w 
jednym worku: dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, 
jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem.  
Następnie Paweł kontynuuje całą serię cytatów, 
za pomocą wersetów pochodzących z różnych 
ksiąg Biblii. Jest to dość klasyczne postępowanie 
retoryczne w dyskusji z tymi, którzy w wyniku 
ich dogłębnego studium tekstów świętych znają 
Pismo na pamięć i potrafią cytaty usytuować w 
konkretnych ich miejscach. Cytaty te mają 
słuchaczom uświadomić powagę i wiarygodność 
podejmowanego problemu.  
 
Co czynić wobec uniwersalności, powszechności 
grzechu? Czyli co robić, kiedy do człowieka 
dochodzi straszna prawda o jego zniszczeniu, i  
 
to zniszczeniu dogłębnym, które zamieszkuje 
jego wnętrze?  
Pierwsza odpowiedź dotyczy zakazu. To 
próbowało czynić Prawo, które mówi: „nie 
grzesz”! 
Problem tkwi w tym, że to nie działa. Paweł sam 
doświadczył tego w trakcie swojej własnej 
historii.  
W chwili, gdy on sam mówi o grzechu w Piśmie, 
nie można nie usłyszeć tego bez pamięci o 
osobie, która naucza. W pierwszej części 
swojego życia Paweł był gorącym obrońcą 
Prawa. Mówi o tym w rzadkich fragmentach 
autobiograficznych swoich pism, np. w Liście do 
Filipian 3,4-6: (4) Chociaż i ja mógłbym pokładać 
ufność w ciele. Jeśli ktoś inny uważa, że może 

pokładać ufność w ciele, bardziej 
ja: (5) Obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z 
pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z 
Hebrajczyków, co do prawa - faryzeusz; (6) Co 
do gorliwości - prześladowca kościoła, co do 
sprawiedliwości opartej na prawie - 
nienaganny).  
Jeżeli Prawo miało być skuteczne, aby zwalczyć 
grzech, Paweł byłby bez grzechu. Tylko, że jego 
faryzejska doskonałość doprowadziła go do 
prześladowania Kościoła. Na drodze do 
Damaszku, w dniu, w którym Chrystus mu się 
objawił, zrozumiał, że to, co uważał za czynione 
dla Boga, czynił w istocie przeciw Bogu!  
 
Ten przykład przypomina nam, że prawo i 
grzech nie są antynomiczne. Prawo, w swoim 
poszukiwaniu czystości, może nieść ze sobą 
bezkompromisowość, która zamiast oddalić od 
grzechu, wzmacnia go.  
Znajdujemy tego przykłady w kontrowersjach 
Jezusa z uczonymi w Piśmie odnośnie czystości.  
 
Miejsce czystości.  
Kiedy uczeni w Piśmie zarzucali Jezusowi, że 
Jego uczniowie jedzą bez dokonania rytuałów 
oczyszczenia, które towarzyszyły posiłkom, 
Jezus odpowiada, że to nie to, co wchodzi do 
serca ludzkiego czyni go nieczystym, ale to co z 
niego wychodzi (Ewangelia wg Mk 7,14-15: 
(14) A zwoławszy wszystkich ludzi, mówił do 
nich: Słuchajcie mnie wszyscy i 
zrozumiejcie. (15) Nie ma nic z zewnątrz, co 
wchodząc w człowieka, mogłoby go skalać, ale 
to, co z niego wychodzi, to kala człowieka).  
Słowo to jest do przyjęcia w religijnym 
kontekście sytuacji. Polemika toczy się wokół 
pożywienia, tego co ma się prawo jeść lub nie 
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ma się prawa. Odnosi się ona do pojęcia 
czystości: jest żywność czysta i żywność 
nieczysta. Podobnie jak są zawody czyste i 
zawody nieczyste, aktywności czyste i nieczyste. 
Dla kobiety są okresy czyste i okresy nieczyste.  
Celem religii i jej rytuałów jest zbudowanie 
granicy, która oddziela nieczyste od czystego, 
aby móc prowadzić kogoś do osiągnięcia obozu 
czystości.  
Kiedy Jezus mówi, że to nie to co wchodzi do 
serca ludzkiego czyni go nieczystym, ale to co z 
niego wychodzi, obwieszcza On, że czystość nie 
jest pojęciem zewnętrznym dla człowieka, ale że 
sytuuje się ona w jego wnętrzu. Takie 
ustanowienie wynika z fundamentalnej zmiany 
w spojrzeniu na człowieka: granica między 
czystym i nieczystym nie jest granicą, która 
dzieli ludzi na dwie obserwowalne grupy. Jest to 
granica, która przebiega we wnętrzu każdego 
człowieka.  
Świadomość tego fenomenu, to znaczy 
uniwersalności problemu grzechu, ma 
prowadzić do ogromnej ostrożności w 
osądzaniu. Każdy jest grzesznikiem, nikt temu 
samemu zjawisku nie może umknąć.  
 
Wszyscy, tak Grecy, jak i Żydzi, poganie, jak i 
chrześcijanie, są grzesznikami.  
A jednak nie można zapomnieć, że wierzący ma 
pewien istotny przywilej, jedyny zresztą 
przywilej niezwykle szczególny: wierzący wie o 
byciu grzesznikiem.  
Prawo dało poznanie grzechu. Dało poznanie 
grzechu po to, aby każde usta zostały zamknięte 
i aby wszyscy zostali uznani za winnych wobec 
Boga.  
 
Skrucha.  
Czytając List do Rzymian łatwo zauważymy kilka 
szczególnych postaw wiary.  
- Uwielbianie Boga, które umieszcza 
wdzięczność u początków wiary.  
- Nie sądzenie, które wzywa do poszukiwania 
widzenia tego, co jest piękne i dobre w bliźnim.  
- Obrzezanie serca, które zachęca do realnej 
świadomości siebie samego.  
Możemy do tego dodać rozpoznanie grzechu, 
które prowadzi do skruchy.  
 
Słowo skrucha jest bliskim terminu nawrócenie. 
Jest to postawa, która polega na zatrzymaniu się 
na naszej drodze, do odwrócenia się i do 
posiadania odwagi realnej świadomości nas 

samych. Zanim odwrócimy się do innych, 
rozpocznijmy od nie okłamywania samych 
siebie, do zauważenia wszystkiego, co jest 
przeciwne Ewangelii w naszym życiu, od nie 
oszukiwania własnego sumienia.  
To postępowanie w prawdzie może być bolesne, 
ale jest ono zbawienne w sensie pierwszym tego 
słowa, ponieważ otwiera ono na zbawienie.  
 
Trzeba też pamiętać, że skrucha wytycza szlak 
życia chrześcijanina i nie ma ona końca, 
ponieważ koniec skruchy oznaczałby, że 
nabyliśmy poczucie stania się doskonale 
przejrzystymi na Ewangelię, na obraz Chrystusa. 
Pamiętajmy, że On jest bez grzechu, a my nie i 
nigdy nie będziemy.  
 
Pismo Święte nie wzywa nas, abyśmy byli jak 
Chrystus. Wzywa nas ono do bycia świadomym 
faktu grzechu, który przenika nas wszystkich, 
bez wyjątku, po to by przyjąć od Chrystusa Jego 
dzieło wybaczenia i Jego obecność w prawdzie 
w naszym życiu.  
 
Pewien z mędrców w czasach dawnego 
chrześcijaństwa zwykł był mawiać, że trzeba 
okazać skruchę dzień przed swoją śmiercią. Jego 
uczniowie zapytali go jak mógłby on poznać 
dzień swojej śmierci? Ów mędrzec 
odpowiedział: „Nie można go poznać, dlatego 
trzeba okazywać skruchę każdego dnia, tak, 
jakby się przygotowywało do stanięcia przed 
tronem sprawiedliwości”.  
 
Krótka konkluzja 
Świadomość grzechu, która prowadzi do 
skruchy jest postępowaniem w prawdzie i 
wolności.  
Nie bójmy się usłyszeć o radykalności słowa o 
grzechu, ponieważ pomoże nam ona do 
zrozumienia radykalności przebaczenia, które 
znajdujemy w Bogu i radykalności wolności, do 
jakiej Boże przebaczenie prowadzi.  
 

Tomasz Pieczko  
 
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Rozdział III / IV 
 

Artykuł 2 
 
Tak więc taki był człowiek po upadku, takie dzieci zrodził. To znaczy on zepsuty, dzieci zepsute, zepsucie 
w wyniku sprawiedliwego osądu Bożego pochodzące od Adama na całe jego potomstwo, wyjąwszy tylko 
Jezusa Chrystusa. I to wcale nie przez naśladownictwo (jak niegdyś chcieli Pelagianie), ale przez szerzenie 
się zepsutej natury.  
 

Artykuł 3 
 
Przez co wszyscy ludzie są poczęci w grzechu i rodzą dzieci gniewu, bezużyteczni do wszelkiego 
zbawczego dobra, skłonni do zła, umarli w grzechu i słudzy grzechu. I bez łaski Ducha odradzającego nie 
chcą, ani nie mogą, powrócić do Boga, ani skorygować ich zdeprawowanej natury, ani skłonić się do jej 
poprawy.  
 
 
 


