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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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Bezsilność czlowieka 
 
 

 
W raju człowiek zgrzeszył, ale mimo upadku, nie 
przestał być człowiekiem, nie stał się 
zwierzęciem lub demonem. Każdy człowiek, 
czyli każdy grzesznik, nadal stworzony jest na 
obraz Boga, co oznacza, że ma umysł, którego 
może używać, aby myśleć i jest w stanie 
rozumieć Boże objawienie, jeśli Bóg mu otworzy 
oczy i serce. 
Mimo upadku w grzech, w człowieku pozostał 
płomień naturalnego światła, którym jest 
umiejętność racjonalnego myślenia oraz 
świadomość moralna. Oznacza to, że każdy 
człowiek, mimo grzechu, ma podstawową 
świadomość istnienia Boga oraz świadomość 
dobra i zła. Wielu podkreśla ten płomień 
twierdząc, że przez tą umiejętność człowiek jest 
w stanie sam z siebie nawrócić się i poznać 
Boga. Prawda jednak jest następująca: grzech 
dotknął naturę człowieka do tego stopnia, że 
jest przez to zepsuty, co oznacza, że nie jest w 
stanie uczynić czegokolwiek dobrego w oczach 
Boga. Mówiąc innymi słowami: cokolwiek 
człowiek by uczynił, nie jest to w stanie 
zmniejszyć jego winy i skłonić Boga do tego, aby 
go przyjął.  
 
Oczywiście należy przyznać, że człowiek jest 
zdolny do dobrych czynów w codziennym życiu. 
Gdyby Bóg pozostawił człowieka kompletnie w 
jego grzeszności, każdy byłby taki, jak najgorszy 
i najbardziej bezsumienny przestępca. Dobry 
Bóg jednak obdarzył ludzkość ogólną łaską, co 
sprawia, że świat nie jest tak zły, jakim 
potencjalnie mógłby być. Należy jednak 
pamiętać, że ogólna łaska nie daje ani 
zbawienia, ani możliwości nawrócenia się. 
Mimo tego płomienia lub lepiej, śladu 
światłości, żaden człowiek nie jest w stanie 
samodzielnie uwierzyć Ewangelii. Gdyby tak 
było, uwierzenie i nawrócenie byłoby dobrym 
uczynkiem człowieka, dokonanym na podstawie 
śladu światłości, który w nim jeszcze pozostał. 
Musiałby coś wykonać, uwierzyć, aby móc być 
zbawionym, ale wtedy zbawienie nie byłoby 
tylko z łaski, lecz z łaski plus uczynku człowieka. 
 
Problem naszego grzechu jest następujący: nie 
jesteśmy w stanie skorzystać z tego płomienia 
światła w nas ku dobremu. Zamiast dojść do 

Boga, człowiek z natury coraz bardziej oddala 
się od Niego i ciągle na nowo buntuje się 
przeciwko Niemu, powiększając przez to swoje 
winy i swój grzech. 
Dzieje się tak, ponieważ człowiek jest 
kompletnie bezsilny, by czynić cokolwiek 
dobrego, co mogłoby Bogu się podobać. Tylko 
przez łaskę człowiek może zostać zbawiony. 
Tylko jeśli Bóg sam go powoła i da mu wiarę, 
człowiek jest w stanie uwierzyć Ewangelii. Tylko 
przez Ducha Świętego, człowiek może się 
nawrócić, wyznać, że jest grzesznikiem i wyznać, 
że tylko przez Jezusa Chrystusa może być 
zbawiony. Człowiek przez grzech nie jest ciężko 
chory, lecz jest martwy, jak Apostoł Paweł pisze: 
I wy byliście umarłymi na skutek waszych 
występków i grzechów (Ef. 2:1; I Mj. 6:5; 8:21). 
Choremu człowiekowi możesz powiedzieć, aby 
podał ci rękę i być może uczyni to, bo jeszcze w 
nim jest życie.  Natomiast mówienie do kogoś 
martwego nie ma sensu, bo nie zareaguje i nie 
będzie w stanie cokolwiek uczynić. Przez grzech 
jesteśmy martwi i to, że możemy nawrócić się, 
narodzić się na nowo, jest tylko i wyłącznie 
łaską Bożą: Bóg (…) nas, umarłych na skutek 
występków, razem z Chrystusem przywrócił do 
życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni (Ef. 
2:5).  
 
Płomień lub ślad światłości w człowieku nie 
przybliża go do Boga. Co w takim razie z 
Prawem Bożym? Bóg dał swoje Prawo, 
podsumowane w dekalogu, który objawia wolę 
Bożą dla człowieka. Czy człowiek nie może stać 
się bardziej sprawiedliwy czyniąc to, czego 
wymaga Prawo Boże? 
Wręcz przeciwnie, Prawo Boże jeszcze bardziej 
objawia wielkość grzechu człowieka i jego winy 
(Rz. 2:17-24). Prawo Boże nie jest w stanie 
zbawić człowieka i nie wskazuje na zbawienie, 
lecz raczej przekonuje go o jego winie wobec 
Boga, o jego beznadziejnej sytuacji, gdyż 
uświadomia mu, że stoi jako niesprawiedliwy 
grzesznik wobec świętego i sprawiedliwego 
Boga. 
Prawo jest co prawda wychowawcą 
prowadzącym do Chrystusa (Gal. 3:24), ale 
samo Prawo nie objawia nam zbawienia w 
Chrystusie. Prawo nie daje człowiekowi siły, aby 
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wyjść z jego nędzy z powodu grzechu. Prawo 
uczyniło człowieka bezsilnym (Rz. 8:3), ale Bóg 
zesłał swego Syna, aby wykonał Prawo i zapłacił 
karę za ludzkie grzechy. Tylko dzięki dziełu 
Chrystusa, jesteśmy w stanie żyć z Bogiem. 
Chrystus uczynił wszystko, my możemy tylko 
przyjąć to wiarą, a nawet wiara jest darem 
Bożym (Ef. 2:8).  
 
Od czasów humanizmu (XV/XVI wiek) i 
oświecenia (XVIII wiek) człowiek w zachodnim 
świecie zaczął coraz bardziej pozytywnie myśleć 
o sobie, o swoich możliwościach oraz o swoim 
duchowym stanie. Przez mocne wpływy 
humanizmu i oświecenia w obecnej kulturze, 
także wewnątrz kościołów i zborów, jest dzisiaj 
niemile widzianym podkreślanie, że człowiek 
jest zepsuty przez upadek. Biblijna nauka 
podkreślająca bezsilność człowieka i to, że sam 
nie jest w stanie o własnych siłach uwierzyć, 
nawet w większości kościołów chrześcijańskich 
jest nieakceptowana. Natomiast powszechnie 
podkreśla się, że człowiek jest w stanie uczynić 
coś dobrego, nawet jeśli tylko w niewielkim 
stopniu, oraz to, że Bóg wynagrodzi starania 
człowieka.  
Teologia i kultura XVIII i XIX wieku zostały 
zdominowane przez taki sposób myślenia, co 
poskutkowało moralizującym myśleniem i 
nauczaniem, wyrażanym w wielu tekstach 
teologicznych i literackich. To, co obecnie 
widzimy jest niczym innym niż humanizmem w 
nowej formie, gdzie nie Bóg, lecz człowiek 
znajduje się w centrum, a Bóg ma się 
podporządkować standardom i ideałom 
człowieka. 
 
Niektórzy byli przekonani, że trzymanie Prawa 
Bożego może być środkiem nowego narodzenia. 
Czyli, przez starania i początki posłuszeństwa, 
człowiek byłby w stanie dojść do nawrócenia 
(takie nauczanie widzimy np. u Tomasza z 

Akwinu i u remonstrantów lub arminianów). 
Oznacza to, że moc posłuszeństwa byłaby 
silniejsza niż grzeszna natura człowieka, co z 
kolei oznaczałoby, że człowiek jednak jest w 
stanie coś małego sam uczynić dla swojego 
zbawienia. Zbawienie nie byłby wtedy tylko i 
wyłącznie z łaski. 
Problemem z tym obecnie bardzo popularnym 
sposobem myślenia jest, że poważnie lekceważy 
nasz stan wobec Boga, objawiony przez Słowo 
Boże. Ludzkie ideały zostają przedłożone nad 
ideały Boże. Takie myślenie zaprzecza faktowi, 
że człowiek jest martwy przez grzech, a więc 
jest niezgodne ze Słowem Bożym. 
 
Erazm z Rotterdamu twierdził, że sam fakt, że 
istnieje Prawo Boże musi oznaczać, ze człowiek 
jest w stanie trzymać się go, więc ma wolną 
wolę i może sam decydować, czy trzymać się 
Prawa czy nie. Marcin Luter reagował na to, 
słusznie twierdząc, że człowiek jest co prawda 
stworzeniem posiadającym wolną wolę, ale 
przez własny grzech (upadek) stał się 
niewolnikiem grzechu i nie jest w stanie sam 
wybrać życia lub zbawienia (szczególnie pisze o 
tym w swoim dziele „De servo arbitrio” – O 
niewolnej woli, 1525 r.). Prawo Boże pokazuje 
nam, co powinniśmy czynić, ale nigdy o 
własnych siłach nie jesteśmy w stanie uzyskać 
zbawienia. Tylko Jezus Chrystus, Syn Boży, mógł 
wykonać to, czego my nie mogliśmy. Tylko kiedy 
Duch Święty odrodzi nas, jesteśmy w stanie 
nawrócić się i uwierzyć. 
Nie płomień w człowieku, ani Prawo Boże, lecz 
tylko Ewangelia wolnej łaski jest mocą Bożą ku 
zbawieniu wierzącego (Rz. 1:16). 
 
 
Pedro Snoeijer 
 
Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com
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Głoszenie i działanie Słowa w powołaniu (nadaniu sensu 
życia) człowieka:  

Ewangelia wg Marka 7,31-37 
 
A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi 
Dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego głuchoniemego, i prosili go, aby położył nań rękę. A wziąwszy go 
na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka, i spojrzał w 
niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy: Otwórz się! I otworzyły się uszy jego, i zaraz 
rozwiązały się więzy języka jego, i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im 
więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: Dobrze 
wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią.  

 

Obraz głuchoniemego z w.32, będąc w 
Ewangelii Marka obrazem osób współczesnych 
Jezusowi, jest także obrazem każdego z nas. 
Jesteśmy tak często niezdolni usłyszeć sami z 
siebie Słowo Jezusa. Nasze uszy nie są na to tak 
często gotowe. 
Często Słowa Jezusa są słowami, które nie 
dotarły do naszych serc, lub też serca nasze były 
niezdolne je przyjąć (por. 1 List do Koryntian 
2,9, który odsyła do Starego Testamentu). 
Tym samym nasze usta nie są zdolne do 
prawdziwego głoszenia tego Słowa, Słowa które 
zbawia. Nasze usta tak często źle je 
wypowiadają, bełkocą... (por. Ew. Mateusza 
6,7). 
Ale oto Jezus przychodzi i - dając swoje życie – 
otwiera uszy głuchych i rozwiązuje języki 
bełkocących, czy niemów od urodzenia. 
Należy zauważyć, że Jezus usiłuje „ukryć”  

 

niejako swój cud (por. w.33), jakby cud ów nie 
był dla Niego łatwy: wykonując go „wzdycha” 
lub „wydaje jęk”. 
Jeśli chodzi o czasownik tutaj użyty, to 
przywołuje on ku pamięci uwolnienia, które 
nadawały kierunek istnieniu Izraela, ludu 
któremu Bóg bez ustanku „otwierał” drzwi do 
przyszłości i nadziei (taki jest zresztą sens słowa 
„phâtah” – otworzyć się). 
Należy jeszcze podkreślić nieporozumienie, 
które wyrażają wersety 36-37, pozwalające 
Jezusowi na łatwiejsze zrozumienie faktu, że 
Jego cuda w istotnie rzeczy oddalają prawdziwy 
obraz Tego, którym jest (Jezusa – Mesjasza), od 
tego obrazu, który ludzie wytworzyli sobie co do 
Niego i oczekują, aby to On weń się wpisał; 
dopiero na podstawie ich obrazu są gotowi 

zaakceptować Go i pójść za Nim... 
 
Tymczasem: od ciszy do Słowa – taka jest droga, 
którą rysuje nam tekst Ewangelii Marka. 
Pojawia się jak wyłom, jak szczelina, która 
otwiera się w „poukładanym” wydawałoby się 
dotąd świecie; taka jest nadzieją rodząca się z 
naszego spotkania z Panem. 
Ze świata ciszy (jego ciszy) człowiek przechodzi 
do świata Słowa (świata, który jest dziełem 
Pana). 
Komentując ten tekst Marka, zauważmy w całej 
tej scenie zadziwiający porządek rozwoju: 
- Na początku – brak słowa. Człowiek jest jakby 
zamurowany w swojej ciszy. Człowiek musi 
zatem usłyszeć Słowo, aby żyć pełnią tego, kim 
jest w zamyśle Bożym.  
- W centrum sceny pojawia się zatem Słowo, 
jedyne, należące do Jezusa. 
- Na końcu Słowo zaczyna krążyć, rozszerza się 
wszędzie, nie ma dla niego granic. 
 

Słowo to komentuje, interpretuje, daje klucz 
lektury rzeczywistości Bożej: „Dobrze wszytko 
uczynił”. 
Jest to powtórzenie słowo w słowo zwrotu z 1 
Księgi Mojżeszowiej/Księgi Rodzaju rozdz. 1 - 
wieczora szóstego dnia; i narodzenia wtedy 
istoty ludzkiej, jako mężczyzn i kobiet... 
Akt Jezusa jest rozumiany jako nowa Genesis, 
jako powtórzenie dzisiaj i teraz tamtego 
wydarzenia stworzenia. Akt Jego Słowa jest 
nową Genesis dla każdego człowieka. Jego 
prawdziwym zrodzeniem.  
Na wspomnienie Genesis, okrzyk tłumu 
rozbrzmiewa echem: „sprawia, że głusi słyszą i 
niemi mówią”.  
Jest to aluzja do jednego z największych 
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proroctw z historii Izraela: opowieści z Księgi 
Izajasza 35 o powrocie z niewoli, opowieści 
nadziei, kiedy to na ruinach Izraela Izajasz 
dodaje ludowi odwagi i głosi mu ostateczną 
nadzieję, nadzieję uwolnienia całego życia. 
Opowieść Marka łączy zatem te dwa 
odniesienia: a. do początków historii ludzkości i 
b. do ostatniej, najwyższej nadziei nowego 
życia; łaczy Genesis 1 i Izajasza 35, dając nam 
tym samym klucz do lektury przesłania 
Ewangelii. 
 

1. Wszystko zatem się otwiera, wszystko się 
rozświetla dzięki Słowu, Słowu wygłoszonemu i 
przyjętemu. . Na początku niezwykle ważna 
uwaga: stworzenie (proces stwarzania) nie jest 
gdzieś „z tyłu”, ukryte w głębinach historii 
ludzkości. „Stwarzanie” jest przed nami, jest 
towarzyszącą historii ludzkości obietnicą; ale 
jest także zadaniem dla ludzkości. 
Stworzenie („stwarzanie”) jest wciąż obecne w 
samym sercu naszej istoty. 
Co jest jego figurą, zapowiedzią? Jest nim istota 
ludzka zbudzona/wzbudzona do Słowa i przez 
Słowo. 
Na początku wszystko podkreśla nieobecność 
człowieka dla siebie samego, w nim samym -  to 
charakterystyczne zamknięcie na siebie, 
pozostawanie w tej wieczności ciszy... 
Czy można  lepiej wyobrazić sobie człowieka 
nieobecnego w sobie, pozbawionego więzi z 
innymi, jako właśnie tego, który nie jest zdolny 
do głębszego, szerszego komunikowania z 
otaczającym go światem istot żywych? 
Człowiek jest obcy dla siebie samego, dla 
innych, ponieważ jest „zamurowany” w sobie 
samym. 
Niesie on w sobie słowo, ale słowo to jest 
niezdolne do wydobycia się na zewnątrz, do 
przyniesienia oczekiwanego skutku. 
Dlatego człowiek w historii biblijnej, w 
Ewangeliach, jest na początku obiektem, jest 
obiektem współczucia którego inni „przyniosą” 
do Jezusa, jak choćby przyjaciele w historii z 
paralitykiem w Kafarnaum. 
Człowiek „zamurowany” w sobie nie jest w pełni 
podmiotem, jest obiektem istniejącym w 
sposób pasywny, zależnym od szeregu 
elementów. 
Tak rozumiany, tak przedstawiony człowiek, jest 
obrazem naszej wspólnej ludzkości. 
Nie jest to jakiś wyjątek, ale jest to jakby 
przypowieść odnosząca się do całości ludzkości. 

Jest to jakby przypowieść odnosząca się do 
świata, któremu brakuje słowa. 
W tym kontekście możemy śmiało powiedzieć, 
że odnosi się do braku Słowa przez duże „S”. 
Jeszcze raz zatem podkreślmy: nasza historia 
Marka jest przypowieścią obrazującą nasze 
życie, zamknięte, odcięte od Słowa, które to 
otwiera na pełnię życia. 
Słowo jednak daje się poznać samo z siebie... 
Co dzieje się na skutek spotkania z Jezusem – 
Słowem Boga Jedynego? 
Dochodzi do niezwykłej przemiany: człowiek z 
obiektu staje się podmiotem. 
Ten, który był bez głosu, budzi się do słowa, to 
znaczy do wolności, do życia w pełni swoją 
historią, do pełni swoich zdolności komunikacji. 
Oczywiście, nie dzieje się to bez wysiłku, ani też 
- w niektórych sytuacjach - bez cierpienia. 
Dość naiwny język opowieści Marka nosi na 
sobie ślady tej trudnej pracy zradzania istoty 
ludzkiej do pełni istnienia. 
Opowieść Marka niesie na sobie ślady tego 
trudnego procesu przejścia z ciała do słowa, do 
komunikacji, do spotkania ze sobą, z innymi, ze 
światem... 
Dzięki Jezusowi, Słowu wcielonemu cały ten 
proces jest możliwy. 
Stworzenie było początkiem ludzkości. 
Był to proces, w którym człowiek usłyszał i 
otrzymał zdolność wypowiadania słowa. 
Był to czas, w którym Słowo po raz pierwszy 
otworzyło człowieka na nową rzeczywistość, na 
rzeczywistość tworzoną przez Boże Słowo: na 
komunikację, na relację ze światem, ze sobą, z 
innymi... 
W takim wymiarze stworzenie/stwarzanie jest 
wciąż przed nami, czyli jest wciąż nowe, wciąż 
na nowo obecne i do przeżywania na nowo. 
Cud Jezusa pozwala temu faktowi zaistnieć; 
Słowo pozwala wejść w prawdziwą 
rzeczywistość życia... 
 

2. Należy dodać, podkreślić, pewien niezwykle 
ważny fakt: stworzenie/stwarzanie nie powiela 
jakiegoś modelu. Stworzenie przez Boga 
pozwala zaistnieć czemuś niezwykłemu, nigdy 
wcześniej nie będącemu obecnym. Bóg stwarza 
całkowitą nowość. 
Bóg nie powtarza czegoś istniejącego wcześniej, 
on odnawia od podstaw, tworzy to, co nowe i 
pełne. 
Przyjrzyjmy się bliżej naszemu tekstowi 
Ewangelii: 
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- Gesty Jezusa są liczne, natomiast Jego Słowo 
jest szczególne, jedyne. 
- Słowo Jego jest jedno, jest to czasownik, czyli 
zawiera czyn, jest aktywne. 
- Gesty ograniczają się do bliskości ciała, do 
bliskości dotyku, do ułatwienia 
poczucia/odczucia wdzięczności. 
- Słowo natomiast jest centralne, jest to Słowo, 
które rodzi i odradza. 
 

Tekst podkreśla zresztą ten fakt: „rzekł do 
niego: Effata, to znaczy: Otwórz się! I otworzyły 
się uszy jego, i zaraz rozwiązały się więzy języka 
jego, i mówił poprawnie”. 
Życie otrzymuje się Słowem, które rodzi/zradza 
nas w nas samych. 
Słowo Jezusa wzywa każdego do życia, wzywa 
życie każdego do podniesienia się z ciszy, z „nie-
istnienia”. 
Jego Słowo dotyka nas w naszej najbardziej 
ukrytej głębi, dotyka najbardziej mrocznych 
stref naszego istnienia, aby wezwać i 
wyprowadzić nas do ukazania się, do przyjścia, 
do nawiązania nowej - pełnej prawdy i życia - 
relacji ze sobą samymi, światem, innymi... 
Słowo Jezusa ma moc, ponieważ jest ono, a 
właściwiej On sam - darem życia. 
Jezus daje życie, ponieważ On sam jest życiem 
bez granic. 
 

Życie dane przez Niego jest życiem danym z 
miłości; jest życiem, aby ci, którzy je otrzymają, 
mogli żyć prawdziwie. 
Życie otrzymuje się - zgodnie z Ewangelią Marka 
- przez Słowo, które daje nas nam samym. 
Ale musimy od razu sprecyzować: Słowo to nie 
mówi wszystkiego za nas, przejmując w pełni 
nasze miejsce. 
Słowo to wzbudza w nas nasze własne słowo. 
Słowo, które nas odradza, daje nam nasze życie, 
nasze słowo, naszą odpowiedzialność. 
Tekst biblijny jest w tej kwestii jasny: człowiek, 
który otrzymał Słowo, zaczyna sam mówić. Ale 
zaczyna mówić, aby powiedzieć co?... 
Jest to dla niego słowo nowe, nieznane jeszcze; 
słowo nowe, którego nigdy jeszcze nie 
wypowiedział... 
Ale jest to teraz jego słowo. 
Dzisiaj, tak wielu ludzi nie istnieje, jak tylko 
przez i dzięki słowu innych. 
Słowo Jezusa Chrystusa wzbudza w nas słowo, 
które stanie się naszym. 
Słowo przezeń wzbudzone stanie się naszym z 

całą tego konsekwencją - odpowiedzialnością, 
ale i kreatywnością. 
Słowo Jezusa nie odbiera nic z tego, co jest 
nasze. 
Słowo Jezusa czyni nas jeszcze bardziej sobą. 
Słowo Jezusa pozwala nam w pełni wziąć nasze 
życie w nasze ręce. 
Paradoksalnie zatem: Słowo Jezusa będąc w 
pełni darem, odsyła nas ku naszej własnej, ale 
od tego momentu przemienionej, zrodzonej, 
pełnej kreatywności życia miłości, miłości 
prawdziwej - miłości ku nam samym, ku innym, 
ku światu... 
 

3. Słowo Jezusa wzbudza zatem słowo. Nie tylko 
my, ale i inni zaczynają mówić. 
Jezus, Jego Słowo, pozwala, że świat zaczyna 
mówić. Słowo Jezusa pozwala, że świat zaczyna 
ze sobą istnieć, komunikować, interesować się 
sobą... 
Słowo Jezusa tworzy zatem nową wspólnotę 
tych, którzy usłyszawszy Słowo, dzielą się nim, 
żyją dzięki niemu; stają się oni sami aktywnymi 
uczestnikami relacji, której Słowo jest źródłem. 
Nie zapomnijmy, że wszystko to dzieje się poza 
Izraelem. 
On, Pan, jest wolnym wypowiadać swoje Słowo 
także wśród pogan. 
Pan wypowiada swoje Słowo tam, gdzie nie 
powinno byłoby być wypowiedziane zgodnie ze 
„zwykłymi” kryteriami (na podstawie tradycji, 
przyzwyczajeń, „słusznych idei”), tak częstymi w 
naszym ludzkim środowisku. 
Dla Słowa Pana nie ma granic, które my, ludzie, 
tak często bylibyśmy skłonni mu narzucać. 
Tak, jak silnie podkreśla to w swojej refleksji 
teologicznej Jan Kalwin: Bóg jest suwerenny, 
jest wolny, a Jego wolność nie ma granic. 
Tak i tutaj daje temu dowód: to w miejscu 
„pogan” Jego Słowo wypowiedziane 
zradza/odradza, tworzy i otwiera jednostkę i 
całe społeczności, świat cały... 

Słowo Jezusa ma być zatem głoszone. Ono nie 
skończyło swej mocy i wagi dwa tysiące lat 
temu. Ono jest mocą nadal i ma być głoszone.  

Ewangelia – Dobra Nowina – ma być głoszona. 
Jezus sam i Jego dzieło – mają być głoszone. 
Człowiek potrzebuje tego Słowa, aby żyć życiem 
prawdziwym.  

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

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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Kanony z Dordrechtu 

 

 
Rozdział III/IV 

 
VI. 

 
To zatem, czego nie może uczynić ani światło naturalne, ani prawo, tego Bóg dokonuje z mocy Ducha 
Świętego, poprzez słowo lub posługę pojednania, to znaczy Ewangelię mówiącą o Mesjaszu, przez 
którego spodobało się Bogu zbawić wierzących, tak w Starym jak i w Nowym Testamencie.  
 
 

VII. 
 
Bóg ukazał tę tajemnicę swojej woli mniejszej liczbie osób pod Starym Testamentem, ale odkąd pod 
Nowym Testamentem różnica między narodami jest usunięta, ukazał ją większej liczbie osób. Przyczynę, 
z której rozdzielenia nie można oprzeć na godności jednego narodu nad drugim, lub dlatego, że 
posługuje się on lepiej światłem naturalnym, ale na upodobaniu Boga, który jest szczególnie wolny i na 
Jego darmowej miłości.   
A jednak ci, którym jest uczyniona taka wielka łaska, poza i przeciw wszelkiej zasłudze, muszą ją 
rozpoznać pokornym sercem z dziękczynieniem. Ale inni, którym łaska nie jest uczyniona, powinni z 
apostołem czcić surowość i sprawiedliwość osądów Bożych, absolutnie też nie badać jej z ciekawości.  
 
 

VIII. 
 
Teraz, tak jak wielu jest powołanych przez Ewangelię, tak są oni powołani mądrze. Ponieważ Bóg ukazuje 
mądrze i bardzo prawdziwie przez swoje słowo to, co jest Mu miłe, to znaczy, aby ci, którzy są powołani 
przyszli do Niego; także obiecuje świadomie wszystkim tym, którzy przychodzą i wierzą w Niego 
odpocznienie ich duszy i życie wieczne.  
 
 


