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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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Bóg nawróci swoich wybranych 
 
 

 
Jeśli chcemy lepiej zrozumieć kolejny fragment 
Kanonów z Dordrechtu, który przestrzega przed 
szczyceniem się własnymi osiągnięciami w 
sferze duchowej, a co jest jedynie wynikiem 
działania mocy Bożej, musimy przypomnieć, 
uporządkować pojęcie wybrania Bożego i jego 
konsekwencji.  
Przypomnijmy, że wybranymi Bożymi są po 
prostu ci, których Bóg przeznaczył do zbawienia. 
Przeznaczenie owo niesie ze sobą cały szereg 
konsekwencji. Ale o tym za chwilę.  
 
W ciągu wieków historii Kościoła dyskusja co do 
zbawienia i kwestii zaangażowania ludzkiego z 
jednej strony, a z drugiej - biblijnego 
odniesienia do całkowitego przypisania procesu 
tego Bogu budziła wiele emocji. Wspomniany w 
Kanonach Pelagiusz żyjący w IV i V w. n.e. mnich 
brytyjski lub irlandzki głosił z niemałym 
skutkiem nauczanie, które później, od jego 
imienia zyskało miano pelagianizmu, polegające 
na akcentowaniu wolnej woli ludzkiej w 
akceptacji lub nie łaski Bożej. To człowiek, 
rozpoznając i angażując swoją wolną wolę, 
podążałby za kierunkiem wyznaczonym przez 
łaskę. Nie łaska zatem byłaby pierwotnym 
motorem działania ludzkiego, ale jego wolna 
decyzja, pozwalająca zafunkcjonować łasce w 
życiu.  
Pozycję Pelagiusza oficjalnie ogłoszono jako 
będącą herezją, niemniej święciła ona nadal 
triumfy przez wieki, a współcześnie można 
wciąż obserwować jej niemałe powodzenie, 
nawet w formach bardziej zniuansowanych.  
 
Nauczanie biblijne natomiast podkreśla wybór 
Boży, który ma charakter wolny, suwerenny i 
skuteczny (jedynie skuteczny). Można 
zauważyć, że pojmowanie owego wolnego 
wyboru Bożego (lub predestynacji) człowieka ku 
zbawieniu (lub nie) w historii Kościoła 
występowało w dwóch formach:  
 
- Pierwszej, która opierać miałaby się na 
uprzedniej wiedzy, poznaniu Boga, który wie 
zawczasu kto wybierze w sposób wolny 
zaufanie Jezusowi i wiarę w Niego. Na tej 
uprzedniej wiedzy Bóg miałby tych ludzi wybrać.  
 

 
Ci, którzy chcą poprzeć takie rozumienie 
wyboru Bożego stosownym odniesieniem 
biblijnym cytują tutaj Efezjan 1,4, gdzie jest 
mowa o wybraniu przez Boga, przed 
stworzeniem świata, zgodnie z Jego wiedzą 
uprzednią.  
 
- Drugiej, która jest pozycją augustyńską (od 
Augustyna z Hippony), który nauczał, że Bóg nie 
tylko wybiera tych, którzy złożą ich wiarę w 
Jezusie Chrystusie, ale także że On obdarza ich 
wiarą (wiara ta nie jest w niczym „produktem” 
wysiłku, woli, chcenia człowieka).  
Inaczej mówiąc, wybór Boży ku zbawieniu nie 
opiera się o jakąś uprzednią wiedzę o wierze 
jakiejś osoby, ale o wolną i suwerenną łaskę 
Boga Wszechmocnego, który wybiera tych, 
których chce zbawić i którzy złożą ich wiarę w 
Chrystusie – ponieważ Bóg ich wybrał.  
 
Różnica sprowadza się do kwestii kto, Bóg lub 
człowiek, jest ostatecznym autorem wyboru ku 
zbawieniu. Dla zwolenników wiedzy uprzedniej 
Boga, jest to człowiek, którego suwerenna 
wolna wola staje się faktorem determinującym 
wybór bosku. Bóg otwiera drogę do zbawienia 
przez Jezusa Chrystusa, ale to człowiek wybiera 
pójście tą drogą, aby „przyswoić” sobie, podjąć 
dla siebie, swoje zbawienie.  
Taka wizja rzeczy czyni w istocie Boga wyzbytym 
mocy i pozbawia Go suwerenności, czyniąc 
stworzyciela zależnym od swoich stworzeń: 
jeżeli chce On ludzi w niebie, nie pozostaje Mu 
nic, jak tylko mieć nadzieję, że podążą oni w 
sposób wolny Jego drogą ku zbawieniu. Istotnie, 
nie ma tu już miejsca wybranie, ponieważ Bóg 
nie wybiera realnie nikogo, ale tylko pozostaje 
Mu potwierdzić nasz wybór.  
 
Dla nurtu augustyńskiego to Bóg, w swojej 
suwerenności, nie tylko wybiera w sposób 
wolny tych, których chce zbawić, ale wypełnia 
ich zbawienie zamiast tylko uczynić go 
możliwym. Taka wizja rzeczy oddaje 
sprawiedliwość Bogu jako Stworzycielowi i 
suwerenowi.  
 
Tym, którzy zarzucaliby ewentualny brak 
udziału ludzkiego (w rozumieniu potocznym) w 
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nakreślonym augustyńską myślą procesie wiary, 
warto poddać pod rozważanie fragment z listu 
Pawła do Rzymian, który kończy się wiersami 
38-39: Albowiem jestem tego pewien, że ani 
śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi 
niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani 
moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne 
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od 
miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, 
Panu naszym. Paweł rozważa przede wszystkim 
jak Żyd reaguje, zareagował na Jezusa 
Chrystusa. Podczas gdy Jezus przyszedł do 
zagubionych owiec Izraela i kiedy jeszcze 
Kościół był w większości swojej żydowski, 
Ewangelia szerzyła się dużo szybciej pośród nie-
Żydów. Przesłanie było wręcz kamieniem o 
który potknęło się wielu Żydów (1 Kor 1,23), 
którzy odrzucali Jezusa, co mogło prowadzić 
przeciętnego Żyda do zadawania sobie pytania 
czy może plan boskiego wybrania zawiódł, 
skoro większość Żydów odrzuciła Ewangelię.  
Poprzez Rzymian 9 Paweł ukazuje w sposób 
systematyczny suwerenny wybór Boży od 
samego początku. Rozpoczyna przez kluczowe 
stwierdzenie: Ale nie jest tak, jakoby miało 
zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, 
którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem (Rz 9,6), 
to znaczy, że wszyscy, którzy pochodzą z Izraela 
(to znaczy są potomkami Abrahama, Izaaka i 
Jakuba) nie należą koniecznie do prawdziwego 
Izraela (jako wybrani Boży). Paweł także ukazuje 
historię Izraela, wskazując, że Bóg wybrał Izaaka 
zamiast Ismaela i Jakuba zamiast Ezawa. W 
przypadku, gdyby myślano, że wybrał ich na 
podstawie ich wiary i ich dobrych uczynków, 
Paweł dodaje: Albowiem kiedy się one jeszcze 
nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub 
złego - aby utrzymało się w mocy Boże 
postanowienie wybrania (9,11).  
Gdy zaś chciano oskarżyć Boga o 
niesprawiedliwość (RZ 9,14), Paweł odrzuca to 
oskarżenie w wersecie 15: Mówi bowiem do 
Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a 
zlituję się, nad kim się zlituję.  
 

Bóg jest suwerenny nad swoim stworzeniem. 
Jest wolny wybrać i nie wybrać kogo chce. 
Stworzenie nie ma żadnego prawa oskarżyć 
Stworzyciela o niesprawiedliwość. Sama idea, że 
stworzenie mogłoby osądzać swojego Stwórcę 
wydaje się absurdalne Pawłowi i powinno być 
podobnie dla nas, jak właśnie ukazuje to w 
równowadze Rzymian 9.  
 
Dlaczego skupiliśmy tyle naszej uwagi na kwestii 
wybrania (predestynacji) z uwzględnieniem 
lektury historycznej dla Kościoła? Ponieważ 
należy pamiętać, że wybranie (suwerenne, 
dokonane przez Boga) ma szerokie implikacje, 
jak zresztą pisze Paweł w Rzymian 8,29-30: Bo 
tych, których przedtem znał, przeznaczył 
właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna 
jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu 
braci; a których przeznaczył, tych i powołał, a 
których powołał, tych i usprawiedliwił, a których 
usprawiedliwił, tych i uwielbił.  
Wybranie, wolny akt Boga, bierze człowieka w 
głęboką opiekę, nie tylko obdarzając go łaską 
wybrania, ale także prowadząc w wybraniu. W 
tym procesie następuje oczywisty element 
nawrócenia się, skruchy w spostrzeżeniu 
własnego grzechu i niedoli. To także nie są 
elementy, które człowiek może sam z siebie 
wytworzyć, sam z siebie je osiągnąć.  
Są one także i przede wszystkim efektem 
działania Bożego, którego racji nie możemy 
badać, a jedynia za nie dziękować i podążać za 
Nim.  
 

Tomasz Pieczko  
 
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Rozważanie biblijne: Ewangelia wg Jana 6:41-51  
 
41 Wtedy Żydzi szemrali przeciwko niemu, iż 
powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z 
nieba. 42 I mówili: Czy to nie jest Jezus, syn 
Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc 
teraz może mówić: Z nieba zstąpiłem?  
43 Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im: Nie 
szemrajcie między sobą! 44 Nikt nie może przyjść 
do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który 
mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym. 45 Napisano bowiem u proroków: I 
będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto 
słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do 
mnie.  
46 Nie jakoby ktoś widział Ojca; Ojca widział 
tylko Ten, który jest od Boga. 47 Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, 
ma żywot wieczny. 48 Ja jestem chlebem żywota. 
49 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i 
poumierali; 50 tu natomiast jest chleb, który 
zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go 
spożywa. 51 Ja jestem chlebem żywym, który z 
nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten 
chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, 
to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata. 
 
Po stwierdzeniu Jezusa (patrz poprzednie 
wydanie Credo), że jest On chlebem życia, który 
zstąpił z nieba, słuchający Żydzi zaczęli szemrać 
(użyto tu dokładnie tego samego wyrazu, który 
określał szemranie ludu w pustyni). Żydzi w 
Kafarnaum zachowują się w taki sam sposób, jak 
ich przodkowie w pustyni (por. Wj. / II Mojż. 
16:2, 8-9; Liczb / IV Mojż. 11:4). To wyraz braku 
wiary i buntu przeciwko Bogu.  
Problemem nie było stwierdzenie Jezusa, że jest 
chlebem, lecz przede wszystkim, że jest 
chlebem, który zstąpił z nieba, czyli sam jest 
Bogiem. Dla nich Jezus był zwykłym 
człowiekiem, który mieszkał wśród nich. Myśleli, 
że wiedzą o nim wszystko. Znali Jego rodzinę, 
ojca i matkę, ale okazuje się, że wcale nie znali 
Ojca Jezusa – Boga Ojca (Ew. Jana 4:22; 8:19, 
42-44, 55; 15:21; 16:3; 17:25).  
 
Jezus napomina Żydów, aby przestali się kłócić i 
zaczęli Go słuchać, aby poznać Prawdę o Ojcu.  
To, co czynią Żydzi, jest niebezpieczne: myśleli, 
że sami mogą dojść do prawdy o Bogu, do 
poznania Go. Jezus podkreśla jednak, że 
człowiek może poznać Boga tylko wtedy, gdy 

Bóg Ojciec go pociągnie do siebie (por. 
Jeremiasza 31:31; Ozeasza 11:4). Człowiek sam 
nie jest w stanie poznać Go, potrzebuje Boga, 
który objawi się i pociągnie do siebie. Człowiek 
może poznać Boga tylko przez Jezusa, 
wysłanego przez Niego na ziemię. 
 
Pociągnięcie nie nastąpi bez udziału ludzkiego 
intelektu i nie oznacza, że człowiek jest w tym 
całkiem bierny. Bóg nie pociągnie siłą, lecz 
poprzez nauczanie, zrozumienie. Potrzebna jest 
wiara w Jezusa Chrystusa, aby móc dojść do 
Boga. Pociągnięcie przez Boga oznacza, że 
człowiek zaczyna rozumieć, Kim jest Bóg i Kim 
jest Jezus, co skutkuje w wierze. Bóg sam daje 
wiarę (Efezjan 2:9). Człowiek nie zawdzięcza 
zrozumienia samemu sobie, lecz Bogu.   
To spełnienie proroctwa Izajasza, cytowanego 
przez Jezusa (Izajasz 54:13). Izajasz mówi te 
słowa do odnowionego ludu, wyzwolonego 
przez Boga z wygnania. Jezus dostosowuje to do 
ludu Bożego w Chrystusie. W Chrystusie Jezusie 
proroctwo zostało spełnione, prawdziwe 
wyzwolenie z wygnania nie jest polityczne, lecz 
jest w Chrystusie.  
 
To, że człowiek może poznać Boga tylko, jeśli 
sam Bóg da mu zrozumienie, znajdujemy w 
wielu miejscach w Startym i w Nowym 
Testamencie. Jeremiasz mówi o nowym 
przymierzu, w którym Bóg sam włoży Prawo do 
serc wierzących (Jeremiasza  31:31-34). Ezechiel 
pisze o Bożej obietnicy darowania nowego serca 
i nowego ducha (Ezechiela 36:24-26). Prorok 
Joel prorokuje, że nadejdzie czas, kiedy Bóg 
wyleje Ducha nie tylko na Izrael, ale na 
wszystkie narody (Joel 3:1). Także Apostoł 
Paweł pisze o tym, że sam Bóg nas poucza (1 
Tesaloniczan 4:9; por. 1 Jana 2:20, 27).  
Jezus sam mówi o konieczności narodzenia na 
nowo (Ew. Jana 3:5) i obiecuje nadejście Ducha 
Świętego, którego rolą miedzy innymi jest 
nauczanie (14:26-27; 16:12-15). Tylko ci, którzy 
otrzymali rozjaśnienie i reagują na to wiarą, są 
tymi, który należą do nowego Jeruzalem. 
 
Nie oznacza to jednak, ze wierzący otrzymuje 
szczególne mistyczne objawienie od Boga. 
Poznanie Boga jest w Jezusie. Nie można poznać 
Boga Stworzyciela nie znając Jezusa. Tylko Jezus 
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widział Boga Ojca (Ew. Jana 1:18; 3:13; 14:7) i 
dlatego tylko przez Niego możemy Go poznać i 
dojść do Niego. 
Jezus jest jedynym Pośrednikiem miedzy 
człowiekiem a Bogiem, Nauczycielem, Który nas 
naucza, Kim jest Bóg. Dlatego tylko ten, kto 
wierzy w Jezusa, jest zbawiony. Nie ma innej 
drogi do Boga i do zbawienia niż tylko przez 
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.    
 
Wierzący jest pouczony przez Boga (w. 45), 
Który się objawił w Jezusie Chrystusie. Jeśli 
słuchasz Jezusa i uwierzysz (pojmiesz i 
przyjmiesz) jesteś zbawiony; jeśli nie chcesz 
słuchać Jezusa i nie chcesz wierzyć, nie poznasz 
Boga i nie masz wiecznego życia (por. Ew. Jana 
8:43).  
 
Jezus podkreśla, że bez woli Bożej, człowiek nie 
dojdzie do wiary i rozumu, ale jednocześnie 
akcentuje też ludzką odpowiedzialność. Muszę 
pamiętać o tym, że nie jestem wierzącym, 
ponieważ jestem tak dobry i mądry, i 
wiedziałem, jak wybrać. Jestem wierzącym, 
ponieważ Bóg pociągnął mnie do siebie przez 
Jezusa, i przez to uwierzyłem.  
Jestem zbawiony przez wiarę, ale z łaski, nie 
moja wiara jest podstawą mojego zbawienia; 
wiara jest ‘środkiem’. Podstawą mojego 
zbawienia jest tylko niezasłużona łaska, 
wyrażona przez pociągnięcie mnie, nędznego 
grzesznika przez Boga, bym otrzymał wieczne 
życie.   
Skutkiem dla każdego wierzącego będzie 
zmartwychwstanie (w. 44) i wieczne życie (w. 
47). 
  
To znaczenie słów Jezusa: Jestem chlebem 
żywota (w. 48). To metafora, którą Jezus dalej 
wyjaśnia.  

Manna, którą otrzymał Izrael (w. 32-33) 
pochodziła, co prawda z nieba, dawała życie i 
dzięki niej lud nie zginął w pustyni, ale tylko 
tymczasowo zaspokajała głód i z pewnością nie 
dawała wiecznego życia. Następnego dnia 
Izraelici znów jej potrzebowali, a w końcu 
wszyscy i tak umarli.  
Jezus natomiast sam jest chlebem z nieba, który 
daje prawdziwe wieczne życie. Jeśli jesz ten 
chleb, już nie umrzesz. Jezus jest chlebem 
żywym, chlebem żywota. 
 
Chlebem, który Jezus daje jest Jego ciało. Często 
werset ten (w. 51) widziany jest, jako 
bezpośrednie wskazanie na sakrament 
Wieczerzy Pańskiej, ale to nie jest dokładnie to, 
co mówi Jezus akurat w tym miejscu. Tu wyraz 
ciało (określony jest po grecku, jako sarks, w. 
51) jest inny niż w innych przypadkach, gdzie 
Jezus ewidentnie mówi o Wieczerzy Pańskiej 
(tam określany jest za pomocą wyrazu soma). 
Jest to ten sam wyraz, którego Ewangelista 
używa pisząc, że Słowo ciałem się stało (Ew. 
Jana 1:14). To Jezus, Bóg, który stał się 
człowiekiem, aby oddać swoje ciało za nas na 
krzyżu. Jezus nie tylko daje chleb, lecz daje 
samego siebie, jako ofiarę za grzechy - temat 
rozwijany przez Ewangelistę w innych miejscach 
(por. Ew. Jana 10:11, 15; 11:51-52; 15:13; 17:19; 
18:14). Już na samym początku Ewangelii 
czytaliśmy, że Jezus jest Barankiem Bożym, 
który gładzi grzechy świata (Ew. Jana 1:29, 36). 
Ofiara Jezusa oznacza życie dla świata. To 
powinni zrozumieć Żydzi. Każdy współczesny 
człowiek powinien to zrozumieć i w wierze 
przyjąć, aby móc być zbawionym.   
 

  Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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Rozdział III/IV, Artykuł 10 

 
Co do tego, że wielu wezwanych przez posługę Ewangelii nie przychodzi, ani też nie nawraca się wcale, 
to wina nie jest w Ewangelii, ani w Jezusie Chrystusie danym przez Ewangelię, ani w Bogu,  
który przez Ewangelię ich wzywa, a nawet im udziela różnych darów, ale w samych wezwanych, z 
których jedni przez ich nonszalancję nie otrzymują słowa życia; inni wyraźnie je otrzymują, ale zupełnie 
nie w ich sercach, i po lekkiej radości czasowej wiary, cofają się w tył; inni przez ciernie trosk i przez 
rozkosze tego wieku zduszają zasiew słowa i nie przynoszą żadnego owocu, jak nasz Zbawiciel naucza w 
podobieństwie o zasiewie, w Mateusza 13.  
 


