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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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Co to jest nowe narodzenie? 
 
 

 
Jn 3,7: Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie 
się na nowo narodzić.  
 
Słowo Boże , w trzecim rozdziale Ewangelii wg 
Jana, jest głęboko podniosłe dla każdego na tym 
świecie. Jana 3,3: Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, 
nie może ujrzeć Królestwa Bożego.  Ucina ono u 
korzenia wszystkie pretensje religii i własną 
sprawiedliwość człowieka.  
 
Należy zatem powiedzieć, że jeżeli chce się 
widzieć Boga inaczej, niż sprawiedliwego 
Sędziego, jeżeli chcemy spędzić wieczność w 
Jego obecności, gdzie jest obfitość radości, jeżeli 
chcemy być zbawieni od wieczności nieszczęścia 
z potępionymi, z diabłem i jego aniołami, to – 
należy narodzić się na nowo.  
Należy się istotnie zatrzymać na tym 
stwierdzeniu, i dobrze go poddać analizie, 
ponieważ prawda w nim zawarta dotyczy losu 
wiecznego naszej duszy.  
Kimkolwiek bylibyśmy, w jakimkolwiek stanie i z 
jakąkolwiek pozycją społeczną na dzisiaj, w tym, 
co dotyczy nieba i kim jesteśmy wobec Boga - 
zawsze pozostajemy grzesznikami. I dla Niego, 
między wszystkimi ludźmi, nie ma różnicy, 
ponieważ wszyscy zgrzeszyli i nie mogą dostąpić 
chwały Bożej. Ludzie moralni i niemoralni, 
religijni lub nie, trzeźwi lub nie panujący nad 
sobą, uczciwi lub nie, młodzi lub starzy, 
wykształceni lub nie, bogaci lub biedni, wszyscy 
są równi przed Bogiem, to znaczy są 
grzesznikami!  
Jeżeli chcemy widzieć Boga w świetle i pozostać 
z Nim na zawsze, musimy narodzić się na nowo! 
 
Łaska Boża w Ewangelii przynosi zbawienie 
człowiekowi zgubionemu (Tt 2,11: Albowiem 
objawiła się łaska Boża, zbawienna dla 
wszystkich ludzi). Traktuje go ona jako takiego 
właśnie. Wcześniejsze podziały nie stawiały 
człowieka w takiej pozycji. Prawo, na przykład, 
odwoływało się do jego odpowiedzialności; 
zwracało się do niego jak do zdolnego uczynić 
coś dla swojego zbawienia. Bóg wiedział, że to 
co jest w sercu człowieka jest tylko „ciałem”; ale 
dał Prawo, aby ukazać człowiekowi w pełni tę 
prawdę i aby ten nabył głębokiej świadomości 

swojego stanu, swoich możliwości i 
niemożliwości.  
Ewangelia jest wprowadzona „na końcu 
czasów”, to znaczy przed sądem; ogłasza ten 
dramatyczny fakt, że człowiek jest zgubiony. 
Owszem, zgubiony, sam, na podstawie 
własnego statusu i własnej niemożności. Ale ten 
dramatyczny stan kończy się na krzyżu 
Chrystusa.  
 
Kiedy Bóg wygnał Adama z ogrodu Eden, 
wiedział kim, jaki był człowiek, a jednak 
poddawał go wielokrotnie próbie, aby był on 
całkowicie pozbawiony wymówki i aby jego 
własna ruina była mu w pełni ukazana. A zatem 
sumienie, świadomość każdego powinna ugiąć 
się pod ciężarem tego faktu.  
 
Ludzie, który giną, poddani sentencji Bożej, 
która nad nimi będzie wypowiedziana i 
zaakceptują jedyne na tę sytuację remedium, w 
miejsce podejmowania bezskutecznych prób 
zaradzenia własnymi siłami swojemu 
dramatowi, opierając się ciągle o swoje 
poczucie autonomiczności i pychę (co może 
tylko prowadzić do bezradności, a nawet do 
rozpaczy), choćby to były niezwykłe i surowe 
praktyki religijne, muszą stanąć przed 
Chrystusem.  
 
Ale już sam ten fakt jest łaską Bożą: być 
doprowadzonym do przyjęcia jasno, w 
prostocie, ale w sposób paradoksalnie 
pozytywny, faktu, że człowiek jest stracony, bez 
zasobów, niezdolny z siebie samego do 
jakiegokolwiek wysiłku w kierunku wytworzenia 
efektywnego dobra i wynikającego z niego 
skutku zbawczego.  
Bez Jego łaski, Bożej łaski, nawet szukanie Go 
jest niemożliwe…  
 
Czytamy w Ewangeliach, że wielu uwierzyło w 
Jezusa, podziwiając cuda, które czynił, ale Jezus 
nie ufał im, ponieważ znał wszystkich i znał ich 
motywacje (por. Jn 2,23-25: A gdy był w 
Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło 
w imię jego, widząc cuda, których 
dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich 
zaufania, bo przejrzał wszystkich, i od nikogo nie 
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potrzebował świadectwa o człowieku; sam 
bowiem wiedział, co było w człowieku).  
 
My także, nawet wtedy, kiedy staramy się z całą 
– naszą – mocą wykrzyczeć, że wierzymy w 
Jezusa, nie możemy tym samym „osiągnąć” 
efektu zbawczego.  
To, co jest najważniejsze, fundamentalne, to 
uznać, że musimy być zrodzeni na nowo, aby 
ujrzeć naprawdę Królestwo Boże i do niego 
wejść. To konieczne wyznanie, że znamy ruinę 
stworzenia, ale wiemy, znamy łaskę, którą Pan 
objawił, więcej – co uczynił dla niego, ukazując 
tym samym bogactwo swojej łaski poprzez dar 
swojego Syna.  
 
Ale jak możemy być zrodzeni na nowo? Otóż 
sam Pan nam odpowiada. Nikodem zadziwiony 
także o to pytał: jak człowiek może narodzić się, 
gdy już jest starszy? Odpowiedź Jezusa o 
narodzeniu się z wody i z Ducha jest 
fundamentalna. Jeżeli ten fakt nie następuje, 
nie można wejść do Królestwa Bożego.  
Oznacza to, że Słowo Boże, „woda”, napływając 
do sumienia grzesznika, przez moc Ducha 
Bożego i będąc przyjęta przez wiarę w duszy, 
wytwarza naturę, której człowiek nie miał nigdy 
wcześniej.  
 
Przyjęcie Słowa może być rezultatem jakiegoś 
głoszenia go, lektury, czy tysiąca innych 
możliwości użytych przez Boga, aby pozwolić 
Słowu wejść do duszy ludzkiej, ponieważ 
pierwszą zasadą tej nowej natury jest wiara i 
wiara jest z tego, co się słyszy i to co się słyszy 
przez głoszenie Słowa Bożego (por. Rz 10,17: 
Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez 
Słowo Chrystusowe).  
 
Ale ktoś może zapytać: Czy nie chodzi tu raczej 
literalnie o wodę Chrztu, aniżeli Słowo, jak 
zostało powiedziane wyżej? Odpowiedź jest 
prosta: Gdyby chodziło o wodę Chrztu, nikt ze 
Starego Przymierza nie mógłby otrzymać tej 
nowej natury i nikt z nich nie mógłby w 
konsekwencji znaleźć się w Królestwie Bożym.  
Przed Janem Chrzcicielem nie było mowy o 
chrzcie i Pan ogłosił nowe narodzenie 
pozytywnie konieczne dla wszystkich, dziwiąc 
się, że Nikodem nie poznał tych rzeczy przez 
proroków.  
Ale prorocy nic nie wiedzieli o wodzie chrztu. 
Ezechiel np. mówił o obietnicy, jaką 

Przedwieczny uczynił Izraelowi o wyrwaniu go 
spomiędzy narodów i o doprowadzeniu go do 
ziemi Kanaanu, gdzie On sam „rozlałby” na nich 
„wody czyste” i umieściłby w nich swojego 
Ducha, oczyszczając ich z wszelkiej nieczystości 
(por. Ez 36,24-27: I zabiorę was spośród 
narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i 
sprowadzę was do waszej ziemi, i pokropię was 
czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich 
waszych nieczystości i od wszystkich waszych 
bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce 
nowe, i ducha nowego dam do waszego 
wnętrza, i usunę z waszego ciała serce 
kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego 
ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że 
będziecie postępować według moich przykazań, 
moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać 
je).  
 
Słowo Boże jest porównane do wody w Efezjan 
5,25b-26 (…Chrystus umiłował Kościół i wydał 
zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy 
go kąpielą wodną przez Słowo); to ono obmywa 
moralnie. Chrystus uświęca Kościół, obmywając 
go przez kąpiel wody przez Słowo.  
List Jakuba (1,18) mówi w tym samym sensie, że 
z Jego woli zostaliśmy zrodzeni przez Jego 
Słowo.  
W 1 Liście Piotra (1,23) czytamy, że jesteśmy 
odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale 
nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i 
trwa. 
Wreszcie sam Pan dodaje (Jn 15,3): Wy jesteście 
już czyści dla (z powodu) słowa, które wam 
głosiłem.  
Te fragmenty biblijne ukazują jasno, że wodą 
jest Słowo.  
 
Takie zatem remedium Bóg przygotował dla 
nas, grzeszników: patrzmy na Jego Syna i 
będziemy żyć! Jezus nie umarł „tylko”, aby 
usunąć nasze grzechy, ale abyśmy żyli, abyśmy 
mieli życie wieczne już od teraz.  
Podwójny efekt Jego dzieła jest objawiony w 
tych pojęciach przez Jana (1 Jn 4,9 i 10): W tym 
objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego 
jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy 
przezeń żyli. A nawet więcej: Na tym polega 
miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On 
nas umiłował i posłał Syna swego jako 
ubłaganie za grzechy nasze.  
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Jesteśmy nie tylko zaproszeni do przyjęcia za 
fakt tego, co zostało powiedziany podczas 
całości naszego rozważania. Jesteśmy 
zaproszeni do uczynienia go naszym!  
 

Tomasz Pieczko  
 

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

 
 
 
 

Rozważanie biblijne: Jeremiasz 31:31-40  
 
31. Oto idą dni mówi Pan - że zawrę z domem 
izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. 
32. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich 
ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich 
wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to 
przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich 
Panem - mówi Pan - 33. Lecz takie przymierze 
zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi 
Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go 
na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą 
moim ludem. 34. I już nie będą siebie nawzajem 
pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy 
oni znać mnie będą, od najmłodszego do 
najstarszego z nich - mówi Pan – Odpuszczę, 
bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie 
wspomnę. 
 
Księga Jeremiasza podkreśla szczególną relację 
Izraela z Panem. Izrael jest umiłowaną 
oblubienicą, z którą zawarł przymierze (Jer. 
3:19; 31:3; 32:18). Mimo to, lud ciągle był 
niewierny, oddalał się od Pana i czcił bałwany. 
Pan natomiast jest zawsze wierny. Jeremiasz 
krytykuje lud Izraela za ich niewierność i 
bałwochwalstwo oraz za skutki tych grzechów, 
czyli korupcję i niesprawiedliwość społeczną. 
Jeremiasz, będąc prorokiem mówiącym w 
imieniu Pana, ostrzegał ich i zapowiadał karę za 
grzechy, mianowicie wygnanie babilońskie, 
które w końcu też nastąpiło. Babilończycy 
zdobyli Izrael, zrównali z ziemią miasto 
Jeruzalem i jego świątynię oraz wyprowadzili 
wielką część ludności (przede wszystkim elitę) 
do Babilonu. Reszta została w zrujnowanym 
kraju. Lud Boży znalazł się przez własny grzech 
w beznadziejnej sytuacji. Izrael musiał się 
nauczyć, że grzech zawsze ma konsekwencje 
oraz uświadomić sobie, że sami o własnych 
siłach nie są w stanie być wiernymi.   
Bóg jest nie tylko suwerenny i wszechmogący, 
ale też pełen miłości oraz łaski, jest wierny, 

mimo niewierności jego ludu. Jeremiasz może, 
więc zachęcać i dać Izraelowi nadzieję. Po 
siedemdziesięciu latach wygnanie się kończy i 
Izrael może wrócić do swej ziemi. To jest jak 
nowe wyjście z niewoli egipskiej. 
 
Problem grzechu niestety nie zostaje 
rozwiązany. Izrael nie stał się lepszym przez 
doświadczenie wygnania. Nadal jest narodem 
pełnym grzeszników, z natury oddalających się 
od Boga. Dlatego Bóg obiecuje więcej niż ‘tylko’ 
powrót do ziemi obiecanej i odbudowanie 
świątyni. Izrael nie potrzebuje odbudowy 
miasta, ani odnowienia i reformy społeczeństwa 
lub poprawy zachowania. Przede wszystkim 
potrzebuje, jak każdy człowiek, rozwiązania 
największego problemu, którym jest grzech. 
Człowiek jest martwy przez grzech, dlatego sam 
nie może przyjść do Boga ani odnowić siebie 
samego. Tylko Bóg może go odnowić i dać mu 
nowe życie. To prorokuje Jeremiasz. 
 
Jeremiasz mówi o całkiem nowej przyszłości. 
Bóg zawrze nowe przymierze. Przymierze jest 
szczególną relacją miłości zainicjowaną przez 
Pana. Wcześniej zawarł je z Izraelem na Synaju, 
po wyzwoleniu go z niewoli egipskiej. 
Izrael był niewierny temu przymierzu i nadal 
będzie, bo nie jest w stanie być wiernym. W 
związku z tym potrzebne jest nowe przymierze.  
Nowe przymierze jest kontynuacją. Ten sam 
Bóg, który wyprowadził Izraela z Egiptu, który 
jeszcze wcześniej obiecał Abrahamowi, że 
będzie wielkim narodem, zawrze z nimi 
przymierze.  
W związku z tym Jeremiasz używa tych samych 
słów, których używał Bóg mówiąc wcześniej do 
Abrahama: Ja będę ich Bogiem, a oni będą 
moim ludem (I Moj. 17:7; Jer. 31:33b). 
Bóg daje te same obietnice przy przymierzu w 
Synaju: Odpuszczę, bowiem ich winę, a ich 

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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grzechu nigdy nie wspomnę (Jer. 31:34; por. np. 
Psalm 32 i 51). 
Przy pierwszym przymierzu Izrael otrzymał, jako 
znak obrzezanie, będące znakiem 
przynależności do przymierza. Obrzezanie jest 
zarazem też znakiem posłuszeństwa oraz 
przypomina Izraelowi o tym, że Bóg obiecuje i 
daje życie, ale też, że Izrael jest zobowiązany do 
wierności.  
Zewnętrzne obrzezanie jednak nie jest 
gwarancją wiary i zbawienia. Obrzezanie nic nie 
znaczy, jeśli obrzezany człowiek nadal żyje w 
grzechu i preferuje bałwochwalstwo. 
Obrzezanie też nie spowoduje, że łatwiej jest 
przestać grzeszyć. Bez wewnętrznego 
odnowienia zewnętrzne znaki i rytuały nie mają 
znaczenia.  
Nezbędna jest prawdziwa zmiana, którą 
Jeremiasz nazywa obrzezaniem serca oraz 
włożeniem zakonu do serca. To jest nowe w tym 
przymierzu. Ponieważ człowiek nie jest w stanie 
być wierny i spełnić warunków przymierza, Bóg 
sam tego dokonuje.  
Przy przymierzu synajskim Bóg dał przykazania 
wyryte w kamieniu, które Izrael musiał czytać 
lub ich słuchać. Teraz Bóg włoży prawo w serca. 
W przypadku starego przymierza Izrael 
potrzebował kapłanów, którzy byli 
pośrednikami, składającymi ofiary w imieniu 
ludzi, ale też byli nauczycielami ludu. Nie 
oznacza to, że pod nowym przymierzem już nie 
ma nauczycieli, lecz, że nie ma innego 
pośrednika niż Jezus Chrystus. Nie ma również 
osobnego stanu społecznego, który byłby bliżej 
Boga niż reszta ludu. W nowym przymierzu 
każdy jest kapłanem (1 Pio. 2:9). Nowy lud Boży 
nie potrzebuje już świątyni zbudowanej z 
kamieni, ponieważ sam wierzący lud jest 
świątynią (por. 1 Kor. 3:16; 6:19). Prawo Boże 
jest w nim tak, jak w świątyni. Wierzący są 
święci jak świątynia, są świątynią zbudowaną z 
żywych kamieni (2 Kor. 3:3; 1 Pio. 2:5).  
Apostoł Paweł cytuje te słowa Jeremiasza, aby 
podkreślić rewolucyjną nowość nowego 
przymierza: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i 
wypiszę go na ich sercu (w. 33b. w Rz. 11:27).  
 
W innych miejscach Słowa Bożego czytamy 
również o obrzezaniu serca (V Mj. 10:16-17; 
30:6, 8; Jer. 32:39-40; Ez. 11:19; 36:25,26,27). 
Ważniejszym, zamiast obrzezania zewnętrznego 
jest obrzezanie wewnętrzne, czyli prawdziwa 
zmiana wewnętrzna. Od początku jest to celem 

Bożym i dlatego już w V Księdze Mojżeszowej 
czytamy, jak Pan nakazuje Izraelowi: 

16 Obrzeżcie więc nieobrzezkę waszego serca, a 
waszego karku już nie zatwardzajcie, 17 Gdyż 
Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem 
panów, Bogiem wielkim, potężnym i 
strasznym, który nie ma względu na osobę ani 
nie przyjmuje darów (V Mj. 10:16-17).  

Oraz:  
6 I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce 
twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga 
twego, z całego serca twego i z całej duszy 
twojej, abyś żył. (…) 8 Ty zaś nawrócisz się i 
będziesz słuchał głosu Pana, i spełniał 
wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś 
nadaję (V Mj. 30:6, 8; por.: Jer. 32:39-40; Ez. 
11:19; 36:25,26,27) 

Przy tym należy pamiętać, że serce w 
starożytności nie było uznawane za miejsce 
uczuć, jak obecnie, lecz oznaczało całą osobę, 
stanowiąc miejsce myślenia i woli człowieka. 
Obrzezanie serca i włożenie zakonu Pana do 
serca oznacza kompletną zmianę w człowieku. Z 
natury człowiek skierowany jest na siebie, chcąc 
wszystkiego, oprócz posłuszeństwa Bogu. Jeśli 
Bóg włoży mu zakon do serca, obrzeże mu 
serce, człowiek zmieni się radyklanie. Zmieni 
kierunek życia, nawróci się, co oznacza 
dosłownie po grecku: zmienić kierunek o 180 
stopni.  
 
Człowiek może się zmienić tylko wtedy, gdy Bóg 
przez swego Ducha Świętego działa w nim. 
Zmiana jest dziełem Ducha Świętego. 
Nawrócenie w Biblii nie jest jakąś decyzją 
zmiany życia, nie jest samą zmianą życia, lecz 
kompletną zmianą myślenia i postawy. Wszelkie 
zmiany w działaniu i wypowiedziach wypływają 
z tej wewnętrznej zmiany. W momencie, kiedy 
Duch Święty narodzi kogoś na nowo, nawróci, 
Bóg wkłada mu zakon do serca i obrzezuje jego 
serce (por. np. Jan. 16:26-27;  1 Jan. 2:27; lub 
też: Iz. 11:9;  Jan 6:45;  1 Kor. 1:5, 7;  1 Kor. 
2:10;  1 Jan. 2:20).  
 
Nowe przymierze, zapowiadane przez 
Jeremiasza spełniło się w Jezusie Chrystusie. W 
wielu miejscach Nowego Testamentu czytamy o 
nowym przymierzu w Chrystusie, na przykład 
przy ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej, będącej 
znakiem nowego przymierza. (Łuk. 22:10; 1 Kor. 
11:25).  
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Autor Listu do Hebrajczyków nazywa to lepszym 
przymierzem (Heb. 8:6, 13, 15; por. Heb. 9:15-
17).  
Każdy wierzący w Chrystusa jest częścią tego 
przymierza, ponieważ Chrystus zapłacił karę za 
jego grzechy (Heb. 9:15; 10:29; 12:22-24). W 
związku z tym autor Listu do Hebrajczyków 
cytuje proroctwo Jeremiasza w całości (Heb. 
10:16-17), aby podkreślić, że spełniło się w 
Chrystusie. Tylko przez Jezusa Chrystusa Bóg 
może powiedzieć: Odpuszczę winę, a grzechu 
nigdy nie wspomnę. Izrael oczekiwał 
odpuszczenia grzechów, wiedząc, że składane 
ofiary nie mogą zapłacić kary za grzech oraz nie 
mogą dokonać prawdziwego zadośćuczynienia. 
Jezus Chrystus zapłacił karę za grzech, dlatego 
każdemu, kto w Niego wierzy zostały na krzyżu 
całkowicie odpuszczone grzechy.  
Nowe przymierze już się zaczęło w Chrystusie, 
ale jeszcze nie zostało do końca zrealizowane. 
Mimo faktu, że Duch Święty odrodził 
wierzącego i nawet mieszka w nim, on nadal 
grzeszy. Chrystus zbawił od grzechów, ale 
ostatecznie i kompletnie doświadczymy tego 
wyzwolenia dopiero w momencie, kiedy On 
powróci i nastąpi nowe niebo oraz nowa ziemia. 
Obecnie żyjemy w swego rodzaju napięciu: nie 

jesteśmy pod grzechem, jesteśmy wolni, ale nie 
jesteśmy w stanie nie grzeszyć. Mimo to, nowe 
życie już się zaczęło. Jesteśmy w stanie zacząć 
proces uświęcenia, walczenie z grzechami. 
Jesteśmy w stanie sami coraz lepiej czytać, 
słuchać i rozumieć Słowo Boże oraz żyć według 
Niego. To jest początek spełnienia proroctwa 
Jeremiasza. 
Jeremiasz mówi o prawdziwym ludu Bożym. 
Podstawą przynależności do prawdziwego ludu 
Bożego nie jest etniczność lub zewnętrzne znaki, 
jak obrzezanie czy przestrzeganie szabatu, lecz 
tylko i wyłącznie wiara w Chrystusa. Dlatego 
proroctwo Jeremiasza jest wielkim zachęceniem 
dla nas, ponieważ daje nam nadzieję. W 
Chrystusie możemy już coś z tej dobrej nowiny o 
odnowieniu doświadczyć, ale wiemy, że 
przyjdzie dzień, kiedy kompletnie będziemy 
doświadczymy odnowienia i już nie będziemy 
grzeszyć, ponieważ Jezus Chrystus umożliwił to 
dla każdego, kto uwierzy w Niego. 

  
  Pedro Snoeijer 

 
Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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Zresztą, kiedy Bóg realizuje swoje zamierzenie wobec wybranych lub kiedy ich nawraca, nie sprawia on 
tylko, że Ewangelia jest głoszona zewnętrznie i nie oświeca tylko z mocą ich rozumienia przez Ducha 
Świętego, aby oni pojęli i rozeznali właściwie rzeczy, które są z Ducha Bożego, ale przez skuteczność tego 
samego Ducha odrodzenia przenika aż do głębokości człowieka, otwiera serce, które jest zamknięte, 
zmiękcza serce twarde, obrzezuje napletek serca, wysiewa nowe cechy w woli i sprawia, że z martwej 
staje się ona żywą, ze złej dobrą, z niechętnej chętną, z szorstkiej posłuszną, działa w niej i umacnia ją, by 
jak dobre drzewo mogła ona wydać dobre owoce.   
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