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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 jedynym autorem odrodzenia serca 
ludzkiego. 

 
 

 
 
Kolejne artykuły Kanonów z Dordrechtu 
wyrażają niezwykle niepopularną, czy właściwie 
nieatrakcyjną tezę, związaną z procesem 
„zajścia” opisywanego w poprzednich 
artykułach nowego narodzenia. Tezą tą jest: 
odrodzenie człowieka, jego wyjście ze stanu 
śmierci ducha, nie jest, nie może być efektem 
jakichkolwiek jego działań, czy też działań 
zewnętrznych ludzkich. Jest to tylko i wyłącznie 
efekt wolnego i pełnego miłości działania Boa 
jedynego, Pana stworzenia.  
 
Określenia, że teza ta jest „niepopularną” oraz 
„nieatrakcyjną” są tu użyte w sensie nieco 
ironicznym. Dlaczego? Dlatego, że stałym, 
odwiecznym wręcz pragnieniem człowieka jest 
móc nie tylko kontrolować, ale być jeśli nie 
jedynym, to głównym autorem rzeczy 
największych.  
A czy jest ważniejsza, większa rzecz, niż 
prawdziwie odnowienie ludzkiego serca? Taka 
jego zmiana, że skutki jej będą stanowiły o 
pozycji człowieka wobec Boga, na życie wieczne 
z Nim?  
Czy może być coś większego, niż przejście ze 
stanu śmierci do życia, i to takiego życia, które 
jest prawdziwe i pełne?  
Całość kart Pisma Świętego jest pełna 
przykładów dążeń ludzkich by móc tak żyć, by 
być panem siebie, nawet w tej tak niezwykłej 
sferze.  
Ale także te same karty Pisma opisują, jak 
bardzo złudne i jak nieskuteczne jest takie 
ludzkie pragnienie i wynikające z niego 
dążenie…  
 
Musimy jednak zauważyć, że owo pragnienia, 
dążenia, nie są tylko ograniczone do osób, które 
można byłoby dość jednoznacznie zaliczyć do 
nieprzyjaciół Boga. Dotykać mogą ono także 
środowisk chrześcijańskich, zwłaszcza takich, w 
których hasła o „zbawianiu dusz” są bardzo 
obecne. To właśnie w wielu z tych środowisk 
uważa się, że zbawienie człowieka zależy od 
zmaksymalizowania wysiłków o charakterze 
ewangelizacyjnym, takich, które będą niezwykle  

 
 
atrakcyjne, ubrane w jak najlepszą formę 
przekazu. To w tych środowiskach nierzadko 
poszukuje się i obdarza ogromnym poważaniem 
kaznodziejów „głoszących z mocą”, czyli -  
tłumacząc – obdarzonych szczególnym talentem 
porywania swoim słowem i zachowaniem 
często liczebnie znaczących grup ludzkich.  
W tych środowiskach tak pojęte działania są 
wspierane, rozwijane, a także poddawane 
ewaluacji w oparciu o ich „skuteczność” (różnie 
zresztą rozumianą).  
Wydawałoby się, że nie tylko nie jest to czymś 
niedobrym, a wręcz chwalebnym, tak bardzo 
troszczyć się właśnie o zbawienie zagubionych 
dusz… Niemniej, błąd tkwiący w takim 
rozumieniu zbawiania i w wynikających z 
takiego rozumienia działaniach może być 
niebanalny. Tkwi on często właśnie w owym 
ludzkim i głęboko ludzkim przekonaniu o 
odpowiedzialności i możliwości skutecznego 
oddziaływania i w wyniku tego oddziaływania 
(ludzkiego) osiągnięcia w sercu ludzkim skutku 
odrodzenia.  
Oczywiście, nie można radykalnie powiedzieć, 
że jest to efekt złych intencji, czy nadmiernej 
pychy, ale błąd tkwi w źle rozumianej sile 
oddziaływania ludzkiego i w źle rozumianej sile 
możliwości odpowiedzi ludzkiej na to działanie.  
 
Uwaga, nie chcę, abyśmy się źle zrozumieli. Nie 
zamierzam negować zasadności prowadzenia 
ewangelizacji, czy jakichkolwiek działań o takim 
charakterze.  
Chcę tylko wskazać na właściwe ustawienie 
fundamentów takiego działania.  
Kanony wskazują elementarną prawdę biblijną, 
że to Bóg jedynie jest autorem skutecznym 
takiego działania, które doprowadzi do 
odrodzenia, do nowego narodzenia (i to 
takiego, które nie jest mniejsze od stworzenia, 
które wydawałoby się nam czymś największym, 
najważniejszym), dzięki któremu człowiek może 
żyć na wieki. Wiara, okazanie skruchy, jako 
elementy w tym procesie niezbędne, nie są 
efektem jakiegokolwiek działania zewnętrznego 
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człowieka: nauczania z mocą, jego atrakcyjności, 
czy porywających osobowości ewangelizatorów.  
Zawsze i wyłącznie jest jedyny Autor skutków, 
zmian zachodzących w sercu ludzkim (czyli na 
tych pokładach ludzkiego wnętrza, na których 
dochodzi do rozstrzygnięć najbardziej 
intymnych, najistotniejszych). Tylko On i tylko 
od Niego one zależą, w Nim mają swój początek 
i w Nim znajdują moc trwania.  
 
Czy wszystko to, co powiedziane zostało wyżej 
oznacza wykluczenie woli ludzkiej? Ależ nie! 
Kanony mówią wyraźnie, że właśnie w tym 
działaniu Bożym jest coś tak niezwykłego (czego 
jedynie Bóg może być autorem), że nie dochodzi 
tutaj do żadnego zniewolenia, 
zautomatyzowania człowieka. Bóg działając na 
serca ludzkie, odnawiając ich wolę, daje im 
możliwość prawdziwego zaangażowania ich 
woli, daje im możliwość prawdziwego i w pełni 
własnego działania. Daje im prawdziwą i pełną 
odpowiedzialność za to działania największe – 
za pójście za Nim, aż do końca wszystkiego.  
Właśnie na tej zasadzie, że Bóg uzdalnia wolę 
ludzką, odnawiając ją w pełni, można 
powiedzieć, że to człowiek wierzy i działa.  
Nic zatem nie zostaje ujęte człowiekowi, który 
jest tak przywiązany do poczucia swojej 
wartości; nic też nie zostaje ujęte jego 
odpowiedzialności.  
Całość takiego rozumienia opiera się na 
przeświadczeniu, że tylko On, Bóg najwyższy i 
jedyny może osiągnąć ten skutek w sposób, 
który nie jest osiągalny dla jakiegokolwiek 
człowieka.  
 
Można teraz na zakończenie wrócić do 
wskazanego wcześniej problemu w rozumieniu 
przez niektórych ewangelizacji. Czy rezygnować 
po wskazaniu jedynego Autora? Przenigdy. 

Wszak On sam nakazuje w swoim Słowie 
nauczać, czynić uczniów.  
Jest jednak konieczną ta szczególna pokora 
ducha. Nigdy, żadne, nawet najbardziej 
atrakcyjne i najbardziej porywające w formie 
działania ewangelizacyjne nie osiągną 
prawdziwego efektu, gdy uwaga będzie 
skoncentrowana na ich jakości instrumentalnej. 
To znaczy, może być efekt efektowy. Mogą być 
porywy emocji, mogą padać poruszające i 
wzniosłe deklaracje…  
Czy one jednak będą miały skutek ten, który 
winien być celem głównym: odrodzenie serca 
ludzkiego?  
Jedynym prawdziwym Autorem (powtórzmy to 
po raz kolejny), niezafałszowanym, 
niezwodzącym, nie podającym się ludzkiej 
ewaluacji jest Bóg jedyny. On jest Autorem 
wszystkiego, to On wyprowadza ze śmierci do 
życia.  
Wszystkie działania w naszych Kościołach, 
prowadzone ze świadomością tego 
niepodważalnego faktu będą pokornym 
wyznaniem: nie nam, ale Tobie Panie niech 
będzie chwała; Tobie, który jesteś Panem życia i 
dajesz życie, a my możemy jedynie z pokorą 
głosić Twoje Słowo, które jedynie jest 
skuteczne, dzięki Tobie.  
 

Tomasz Pieczko  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozważanie biblijne: Ew. Jana 3:1-8  
 
Nikodem przyszedł do Jezusa w nocy. Być może 
dlatego, że nie chciał, aby inni widzieli, że z nim 
rozmawia albo chciał rozmawiać z nim na 
osobności, aby nikt mu nie przeszkadzał i nie 
przerywał. Podczas dnia Jezusa otaczał tłum 

ludzi, więc rozmowa w cztery oczy raczej była 
niemożliwa.  
Ma to też symboliczne znaczenie: Nikodem jest 
w ciemności i przyszedł do Jezusa, aby otrzymać 
światło.  

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/


 

CREDO nr 119 4  styczeń 2021 

Nikodem był faryzeuszem, który doskonale znał 
zakon Boży i bardzo poważnie go traktował 
starając się żyć według woli Bożej. 
Wokół zakonu faryzeusze zbudowali cały mur 
dodatkowych przepisów, tylko po to, aby nawet 
przez przypadek nie można było zbliżyć się do 
przekroczenia zakonu Bożego. Chcieli żyć 
według woli Bożej do najmniejszego szczegółu. 
 
Nikodem był dostojnikiem, był członkiem 
Sanhedrynu, najwyższego sądu i zarządu Izraela. 
Należał do duchowych przywódców Izraela. 
Jezus nazywa go nauczycielem Izraela (w. 10),  
Nikodem był znany jako wielki profesor teologii 
oraz polityk Izraela.  
Ciekawym jest w jaki sposób nazwa Jezusa, 
nazwa go ‘Mistrzem’, po aramejsku ‘rabbi’. 
Jezus nie był znaczącym faryzeuszem, nie był 
członkiem Sanhedrynu. Jezus był młodym, 
socjalnie mało znaczącym synem biednego 
stolarza z prowincji Galilei gdzieś na peryferiach 
Izraela. Jednak Nikodem nazywa Go rabbi, 
uznając Go w tym jako równego, lub nawet 
wyższego. 
 
Szacunek okazany Jezusowi wydaje się 
przyjemny: tak wielki ważny teolog uznaje Go. 
Ale Jezus odpowiada niespodziewanie: 
Zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi się 
na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego (w. 
3). 
To brzmi bardzo ostro, ale w tym Jezus od razu 
pokazuje Nikodemowi jego słaby punkt. 
Faryzeusz Nikodem liczy na swoją wiedzę i 
staranne życie według zakonu. Do osoby, która 
traktuje Słowo Boże poważnie i chce żyć według 
niego, Jezus mówi; to ci nie da zbawienia, to nie 
da pewności w życiu – musisz się na nowo 
urodzić. To jest jedyne wejście do Królestwo 
Bożego. Czyli, jest to warunkiem zbawienia. 
 
Podobnie jak tylko przez fizyczne urodzenie się 
można przyjść na świat, tak można tylko przez 
rodzenie się na nowo przyjść do Boga. Słowo 
tłumaczone jako ‘narodzenie się na nowo’ po 
grecku dosłownie: ‘narodzenie się od góry’, 
czyli, od nieba. Tu jest powód niezrozumienia 
Nikodema. On rozumiał to jako fizyczne 
narodzenie, i to jest niemożliwe. Jezus mówił 
jednak metaforycznie o narodzeniu od góry, od 
Boga. Jest to coś czego człowiek sam uczynić nie 
może. 
 

Ponieważ Nikodem nie rozumiał Jezusa, Jezus 
jeszcze raz innymi słowami powie: 

Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie 
narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do 
Królestwa Bożego (w. 5). 

Narodzenie od góry jest to samo jako 
narodzenie z wody i Ducha. 
 
Szczególnie znaczenie wody jest w tym wersecie 
trudne do wyjaśnienia i teologowie próbowali 
to najróżniejszymi sposobami zinterpretować. 
Zwykle kontekst daje klucz do zrozumienia. W 
poprzednim rozdziale czytamy o Janie 
Chrzcicielu, a także następny akapit (3,25-30) 
mówi o nim. Chrzest Jana Chrzciciela był 
znakiem nawrócenia się i nowego początku.  
Nie możemy pomylić chrztu Jana Chrzciciela z 
chrztem chrześcijańskim. Chrzest Jana jest 
innym chrztem, niż chrześcijański: kiedy apostoł 
Paweł spotkał w Efezie ludzi którzy byli 
ochrzczeni chrztem Janowym, Paweł ochrzcił ich 
jeszcze raz. 
 
Chrześcijański chrzest jest chrztem wiary – jest 
wykonany w imieniu Jezusa i oznacza też 
wejście do Kościoła Chrystusowego. Taki chrzest 
wykonywano dopiero po wniebowstąpieniu 
Chrystusa. 
Chrzest Jana Chrzciciela był znakiem nawrócenia 
i symbolizował obmycie z grzechów i nowy 
początek. Jan Chrzciciel głosił zbliżanie się 
Królestwa Bożego, a wejście do niego jest tylko 
możliwe kiedy się nawrócisz i zaczniesz inaczej 
żyć, czyli nawrócisz się z drogi grzechu. Jako 
znak nowego początku Jan chrzcił wodą, 
jednocześnie głosząc nadejście tego, kto będzie 
chrzcił Duchem Świętym (Ew. Jana 1,33). 
 
Ten kto w chrzcie Jana Chrzciciela pożegnał się z 
grzechami, może przez wiarę w Jezusa zacząć 
nowe życie. To jest narodzenie z wody i Ducha. 
Upamiętanie i rozpoczęcie na nowo przez 
odnowienie, które daje nam Duch Święty.  
 
Jak powinniśmy rozumieć narodzenie się na 
nowo? 
Jest to wewnętrzne odnowienie przez Ducha 
Świętego, które otrzymujemy jako dar przez 
Chrystusa. Oznacza to całkowite odnowienie 
człowieka; człowiek staje się nowym 
stworzeniem (2 Kor. 5,17).  
Inne teksty w Biblii też o tym mówią: 
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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 (Jeremiasz 31,31-33; por. Ezechiela 
36,25-27). 

 
Apostoł Paweł to tak opisał: 

Bóg zbawił nas [...] przez kąpiel odrodzenia 
oraz odnowienie przez Ducha Świętego, 
Którego wylał na nas obficie przez Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela naszego. 
Abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się 
dziedzicami żywota wiecznego, którego 
nadzieja nam przyświeca (Tytus 3,5-7). 

 
W momencie gdy nawrócimy się, jesteśmy 
dziećmi Bożymi, i zaczyna się proces, który 
nazywamy uświęceniem. Żyjemy wtedy bardziej 
według przykazań Bożych. Nie aby przez to 
zarabiać na nasze zbawienie, lecz wydając 
owoce naszego nawrócenia i nowego życia.  
Celem narodzenia się na nowo i nawrócenia jest 
abyśmy byli obywatelami Królestwa Bożego, 
Bożymi dziećmi.  
Narodzenia się na nowo i nawrócenia nie można 
odłączyć od siebie, bo są one zależne od siebie . 
Owocami narodzenia na nowo są nawrócenie i 
wiara.  
 

W jaki sposób człowiek rodzi się na nowo? To 
tajemnica, której nie jesteśmy w stanie do 
końca zrozumieć.  
Duch Święty rodzi nas na nowo w sposób, 
którego nie rozumiemy.  

Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, 
ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; 
tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha 
(w. 8). 

Duch Święty jest jak wiatr, czujesz go, ale nie 
możesz go uchwycić. Tak jest kiedy mówimy o 
narodzeniu się na nowo, nie potrafimy 
wszystkiego dokładnie wytłumaczyć, i też nie 
musimy nawet próbować. Mamy jako wierzący 
pewność, że Duch Święty nas nawrócił i w nas 
mieszka. 
 
O Nikodemie nie mamy za wiele informacji. Dwa 
razy jeszcze wspomina się o nim w Biblii. Bronił 
Jezusa wobec Sanhedrynu, gdy go wyśmiewali 
(Ew. Jana 7,50). Po śmierci Jezusa Nikodem, 
razem z Józefem z Arymatei, też członkiem 
Sanhedrynu, wzięli ciało Jezusa i pogrzebali. 
Teraz, gdy uczniowie Jezusa uciekli i ukryli się, 
Nikodem i Józef już nie boją się Sanhedrynu, 
lecz publicznie okazują miłość do swego 
Zbawiciela. 
Nauczyciel Izraela, został uczniem Jezusa. Nie 
było to łatwe dla niego, ale dało mu wolność. 
Bóg przez Ducha Świętego ofiaruje nam wolność 
rozpoczynając nasze życie na nowo. 
 

Pedro Snoeijer 
 

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

 

 
Rozdział III/IV 

 
Artykuł 12 

 
To jest to odrodzenie, tak sławne w Piśmie Świętym, to odnowienie, to nowe stworzenie, podniesienie z 
martwych i ożywienie, które Bóg działa w nas, bez nas.  
Zatem nie dokonuje się ono żadną miarą poprzez jakieś uderzające w ucho nauczanie, lub perswazję 
moralną, i które dokonuje się w wyniku przekonujących racji lub poprzez jakikolwiek sposób działania, że 
po tym, jak Bóg wykonał swoją część, w mocy człowieka pozostaje odrodzić się lub nie, nawrócić się lub 
nie, ale jest to działanie całkowicie nadprzyrodzone, bardzo skuteczne i w całości bardzo łagodne, godne 
podziwu, tajemnicze i niewysłowione, jakie zgodnie z Pismem (które jest natchnione przez Autora tego 
działania), jeśli chodzi o skuteczność, nie jest w niczym mniej ważnym od stworzenia lub 
zmartwychwstania zmarłych.  
W ten sposób ci, w których sercach Bóg działa w ten godny podziwu sposób, są w sposób pewny, 
niezawodnie i skutecznie odrodzeni, i obecnie wierzą. A zatem już odnowiona wola nie jest tylko 
popchnięta i poruszona przez Boga, ale będąc popchniętą przez Boga ona także działa. Tak, że można 
dobrze powiedzieć, że człowiek sam wierzy i okazuje skruchę przez łaskę, którą otrzymał.  
 

Artykuł 13 
 
Wierzący, podczas tego życia nie mogą w pełni zrozumieć sposobu tego procesu, jednakże znajdują 
odpoczynek, gdy tylko wiedzą o czują, że przez tę łaskę Boga wierzą z serca i kochają Zbawiciela.  
 
 


