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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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Wytrwanie świętych 
 
 

 
Czytamy w Księdze Objawienia 21,1-5: (1) I 
widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem 
pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i 
morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, 
nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, 
przygotowane jak przyozdobiona oblubienica 
dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z 
tronu mówiący: Oto przybytek Boga między 
ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze 
wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; 
ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie 
będzie; albowiem pierwsze rzeczy 
przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na 
tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: 
Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.  
 
Czy te słowa są wystarczająco piękne? Jest nam 
dany opis nowego nieba i nowej ziemi, gdzie 
będzie królować sprawiedliwość. Ale… czy 
jesteśmy przekonani, że pewnego dnia to się 
wydarzy? Czy jesteśmy jednocześnie pewni, bez 
cienia wątpliwości, że to miejsce będzie naszym 
miejscem?  
Żyjemy w czasie obecnym i nawet jeśli istotnie 
koniec jest blisko droga przed nami wydaje się 
długa i pełna zasadzek.  
Wszystkie te pułapki zła są skierowane na 
schwycenie naszych dusz. Pokusy otaczają nas 
podczas całej naszego podążania w kierunku 
chwały, ponieważ źli usiłują nas sprowadzić na 
złą drogę.  
Czy myślimy, że istotnie dojdziemy bezpieczni 
do nowego Jeruzalem? 
Czy jesteśmy zdolni do utrzymania się aż do 
końca wobec tylu dodatkowych zagrożeń? Tyle 
jest przecież prześladowań na ścieżce życia, 
przed dojściem co nowego nieba i nowej ziemi…  
I podczas tego okresu naszego życia na ziemi, 
mam jeszcze grzeszną naturę, ciało, które 
pożąda przyjemności w tym świecie, ciało, które 
upada tak często w grzech.  
Czy dotrzemy do tego błogosławionego miejsca 
opisanego w Księdze Objawienia 21?  
 
Przypomnijmy sobie to, co mówi Psalm 69,3-
5:  (3) Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam 
oparcia dla nóg, Dostałem się w głębokie wody, 
a nurt zalewa mnie. (4) Zmęczyłem się wołając, 

wyschło gardło moje; Zamroczyły się oczy moje 
od czekania na Boga mego. (5) Więcej niż 
włosów na głowie mojej Jest tych, którzy mnie 
nienawidzą bez przyczyny, Silniejsi niż kości 
moje są ci, Którzy mnie zwalczają niesłusznie. 
Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem?  
 
Psalmista naprawdę widział te wszystkie 
straszne pułapki podczas całej naszej drogi 
życia.  
 
Psalm 38,4-5 wyraża tę sama rzecz: (4) Nie ma 
na ciele moim miejsca, Które by nie było 
uszkodzone przez gniew twój, I nie ma nic 
zdrowego w kościach moich Z powodu grzechu 
mojego. (5) Winy moje bowiem wyrosły ponad 
głowę moją, Są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla 
mnie.  
 
Szereg innych fragmentów biblijnych wyraża 
podobną myśl… Pomiędzy tym życiem na ziemi i 
niebem jest długa droga, po której dziecko Boże 
musi maszerować. Ścieżka, na której jest wiele 
zagrożeń, w każdej chwili. Czy damy rady 
sprostać wszystkim tym wyzwaniom?  
 
Wyznajemy prawdę o wytrwaniu świętych. 
Utrzymujemy ją, pomimo to, że ścieżka jest 
ciemna i pomimo, że niebezpieczeństwa 
zagrażają nam w każdej chwili: dziecko Boże 
będzie zachowane i wytrwa aż do czasu, gdy 
Nowe Jeruzalem zstąpi z niebios.  
 
Podczas naszych wcześniejszych rozważań 
wyjaśnialiśmy kwestie całkowitego zepsucia 
człowieka. Mówiliśmy także o bezwarunkowym 
wybraniu i szczególnym odkupieniu, o łasce, 
która działa zawsze i wszędzie. Do tych kwestii 
konieczną i naturalną jest właśnie ta o 
wytrwaniu świętych.  
Jest to prawda tak głęboko biblijna, że można 
wręcz dziwić się podważaniu jej przez 
niektórych… 
 
Najpierw przyjrzymy się czym jest, co to jest 
wytrwanie świętych. Następnie zastanowimy się 
jak można twierdzić, że święci wytrwają aż do 
końca.  
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Dwa terminy, które należy pojmować właściwie, 
pojawiają się zaraz na początku.  
Najpierw to pojęcie – „święci”. O kim tutaj 
mówimy? Czasem mamy błędną tendencję 
pojmowania przez „świętego” osobę jakby 
ponad innymi, ponad wszystkimi osobami 
„normalnymi” w Kościele. Świętym jest ten, 
który dokonał jakichś wspaniałych dzieł, w 
wielkiej ilości, i który na tej podstawie miałby 
być chwalony, wręcz uwielbiany ponad 
wszystkimi innymi.  
Idea ta pochodzi z Kościoła Rzymsko-
Katolickiego, który wynosił niektórych ponad 
innych, utrzymując, że święci, na podstawie ich 
poważnych dokonanych dzieł, mogli wejść do 
nieba w sposób natychmiastowy.  
Zgodnie natomiast ze Słowem Bożym, świętym 
jest ten, który jest jakby oddalony, oddzielony. 
Świętym jest tym, który jest wybrany przez Boga 
żyjącego, od wieczności, w Jezusie Chrystusie. 
Święty nie jest lepszy od innych, ale wyszedł z 
tej samej gliny grzechu i śmierci.  
Jest odrodzony, wezwany, nawrócony i żyje 
teraz w świadomej relacji ze swoim Panem 
Jezusem Chrystusem.  
Jest zatem oddzielony od świata i uczyniony 
sprawiedliwym i świętym.  
Oto, kim jest święty. Nie jest to – uwaga! – 
człowiek bez grzechu. Jest on świętym tylko i ze 
względu na Imię Jezusa. Jeśli taki proces 
zachodzi w naszym życiu, to my także jesteśmy 
świętymi.  
 
To właśnie do tych świętych, nawet jeśli są oni 
tak niedoskonali na tej ziemi, jest kierowane 
Słowo Boże na wiele sposobów, wielokrotnie.  
Pisma są pisane np. do „świętych” jakiegoś 
miasta. To o takich świętych mówimy w naszym 
rozważaniu.  
 
Teraz kolejny termin: wytrwanie. Przezeń 
chcemy powiedzieć, że ten ktoś pozostaje w 
stanie świętości i sprawiedliwości, do którego 
został wezwany przez dzieło Ducha Świętego i 

pozostaje w tym stanie przez całą drogę życia, 
przez dolinę śmierci, aż do chwili, kiedy zostanie 
wreszcie doprowadzony do chwały.  
 
Wytrwanie świętych wskazuje w pierwszym 
rzędzie na wszystkie niebezpieczeństwa i 
zagrożenia w tym nowym życiu, które zostało 
otrzymane. Oczywiście, nieprzyjaciel będzie 
usiłował nas doprowadzić do upadku, nas 
zniszczyć, oddalić nas od tej żywej wiary, którą 
wyznajemy i która jest naszą przez ofiarę Jezusa 
Chrystusa.  
 
Jednakże wytrwanie (zachowanie) pozwala nam 
przyjąć że pomimo zagrożeń i niebezpieczeństw 
obecnych w każdej chwili życia, podążamy w 
bezpieczeństwie pomiędzy nimi, aż do 
otzymania obiecanej przez Boga chwały w 
Jezusie Chrystusie.  
 
Pomiędzy fragmentami Pisma Świętego 
znajduje się także ten, który wskazuje na tę 
prawdę w sposób bardzo jasno – 1 Koryntian 
15,58: A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, 
niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla 
Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w 
Panu.  
Tym jest właśnie wytrwanie świętych.  
Nie bójmy się zatem, oddajmy się w zaufaniu 
naszemu Panu. On nas prowadzi. On nas 
zachowuje. W Nim możemy trwać i wytrwać.  
 
 
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Rozważanie biblijne: List do Kolosan 3,1-10 
 
1 A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy 
Bożej; 2 o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. 3 Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte 
wraz z Chrystusem w Bogu; 4 gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie 
razem z nim w chwale. 
5 Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, 
namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, 6 z powodu których przychodzi 
gniew Boży.  
7 Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście; 8 ale teraz odrzućcie i wy to 
wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych; 9 nie okłamujcie 
się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, 10 a przyoblekli 
nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.  
11 W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, 
niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. 
 
Apostoł Paweł wyjaśnia, co oznacza nowe życie 
w Jezusie Chrystusie.  
Wierzący umarł i zmartwychwstał z Chrystusem, 
czego konsekwencją jest, że jego 
dotychczasowe życie ulega radykalnej zmianie.  
Bycie chrześcijaninem nie może ograniczać się 
tylko do samej nazwy, czy przynależności do 
kościoła. Bycie chrześcijaninem to życie na co 
dzień wg Bożego Słowa, naśladowanie Jezusa 
Chrystusa, to prowadzenie życia całkiem innego 
niż reszta świata.  
 
Wierzący umarł z Chrystusem. Śmierć jest 
skutkiem naszego grzechu. Ale wierzący z 
Chrystusem też zmartwychwstał, czyli zwyciężył 
nad grzechem i śmiercią, ponieważ Chrystus 
zwyciężył a wierzący w Nim. Oznacza to nowe 
życie, nowe stworzenie (2 Koryntian 5,17). 
W nowym życiu nie ma miejsca na grzech, 
dlatego za logiczny skutek, Apostoł uznaje 
umartwianie tego, co jest ziemskie, czyli 
wszystko związane z grzechem (w. 5).  
 
Wydaje nam się to tak nierealistycznym, 
ponieważ mamy świadomość ludzkiej 
grzeszności. Jest to logiczny skutek tego, o czym 
Paweł pisał wcześniej: wierzący myśli o tym, co 
w górze, nie o tym, co na ziemi (w. 2). Można by 
to fałszywie rozumieć, że w takim razie musimy 
uciec od świata, tak jak wielu to czyniło i czyni 
np. ucieczka do klasztoru, albo nie 
uczestniczenie w życiu społecznym. To nie jest 
jednak to, co Paweł miał na myśli i nie jest 
dobrym rozwiązaniem, ponieważ grzechy 
zabiera się do klasztoru czy dokądkolwiek. Nie 
chodzi tu o życie ascetyczne, które zostało przez 

Pawła kilka wersetów wcześniej potępione 
(Kolosan 2,23). 
 
Jeżeli wierzący skoncentruje się na tym, co w 
górze, czyli na Bogu, na Jego Ewangelii i na Jego 
Królestwie, łatwiej będzie mu pożegnać się z 
grzechem. Świadome grzeszne życie i modlenie 
się do Boga, studiowanie Pisma Świętego nie idą 
w parze, gdyż jest to obłuda i bluźnierstwo.  
Koncentracja na Bożych sprawach skutkuje 
nowym sposobem myślenia, innym niż 
większości ludzi wokół nas. Nie ja i moje 
zachcianki są najważniejsze, lecz Pan Jezus i 
Jego wola znajduje się na pierwszym miejscu w 
moim życiu, myśleniu, w którym uznaje, że On 
jest Panem i ma absolutną władzę nade mną.  
 
Jeżeli skoncentruje się na Bogu, nie będę szukać 
grzesznych miejsc i nie będę myśleć o 
rozkoszach doczesnego świata, nie będę 
rozwijać się w egoizmie, propagowanym przez 
współczesne społeczeństwo.  
Tylko i wyłącznie, jeżeli skoncentrujemy się na 
Bogu i na Chrystusie, jesteśmy w stanie 
umartwiać grzech. Wielu chrześcijan uważa, że 
życie bez grzechu jest niemożliwe, więc nawet 
się nie stara. Często problemem jest, że nie chcą 
radykalnie żyć dla Boga, chcą być 
chrześcijanami, ale też chcą korzystać z rozkoszy 
grzechu. To jest niemożliwe, nie można służyć 
dwom panom. Jeżeli wybierzesz Jezusa i świat 
(czyli grzech) jednocześnie, tak naprawdę 
odrzucasz Jezusa i zbawienie. 
 
Wierzący w Chrystusa umartwia grzech. 
Umartwianie to nie dawanie komuś lub czemuś, 
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tego co niezbędne do życia. Jeżeli chcę 
umartwić kwiat, muszę przestać mu dostarczać 
wody i po jakimś czasie zwiędnie.  
Jeżeli umartwiam to, co jest ziemskie, czyli 
grzeszność, nie daje grzechowi tego, co 
potrzebne, aby przetrwał. Nie daje grzechowi 
szansy, nie chodzę w grzeszne miejsca lub 
unikam sytuacji, gdzie pokusy są silne i mogą 
spowodować, że popełnię grzech. 
 
Paweł podaje kilka przykładów, co to oznacza w 
praktyce. 
Wszelkie rodzaje niemoralności są grzechem i w 
ogólne nie powinno być miejsca dla nich w życiu 
chrześcijanina, nie ma w tym wyjątków. Wydaje 
się nam to oczywistym, ale dla społeczeństwa 
wokół nas jest to raczej staromodne. Myśląc 
tak, jesteśmy inni i dziwni dla naszych 
znajomych, sąsiadów, kolegów z pracy itp 
  
Innym przykładem, wymienionym przez 
Apostoła to chciwość, która jest 
bałwochwalstwem (por. Efezjan 5,5). Chciwość 
jest plagą we współczesnym społeczeństwie. 
Wszyscy chcemy mieć, i to coraz więcej. 
Jesteśmy zazdrośni, jeśli ktoś inny ma więcej niż 
my. Pieniądze i posiadanie stało się jednym z 
najważniejszych celów w życiu wielu ludzi 
dzisiaj, niestety także chrześcijan, ale to 
bałwochwalstwo, czyli zdrada wobec Boga i 
Jezusa.  
Tak jak Jezus mówi: Żaden sługa nie może 
dwóm panom służyć, gdyż albo jednego 
nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo 
jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. 
Nie możecie Bogu służyć i mamonie (Ew. 
Łukasza 16,13). 
Jeżeli pieniądze są tak ważne dla mnie, nie 
mogę powiedzieć, że jestem chrześcijaninem, 
ponieważ służę mamonie, a nie Bogu. 
 
Wierzący nie musi odrzucać pieniędzy, są one 
bowiem środkiem pomagającym funkcjonować 
w społeczeństwie. Pieniądze i posiadanie nie 
jest samo w sobie grzechem, lecz grzechem jest 
chciwość. Wierzący powinien być wolny od 
chciwości, od pragnienia więcej pieniędzy.  
 
Chrześcijanin nie powinien kłamać. Kłamstwo 
jest czymś więcej niż przekazaniem nieprawdy. 
Wiadomo, że w mediach występuje kłamstwo, 
wyrażone często w subtelny sposób, przez 
przedstawienie nie wszystkich lub podkreślanie 

pewnych faktów bardziej niż inne. To grzech 
mediów, ale w momencie, kiedy sami 
bezkrytycznie wierzymy w to, i opowiadamy 
dalej, sami też grzeszymy. Teorie spiskowe i 
szukanie wroga, obecnie bardzo popularne, 
powstają bardzo często na podstawie kłamstwa, 
bez prawdziwych podstaw.  
Wierzący żyje w prawdzie, nie w kłamstwie ani 
też nie w półprawdzie, która też jest 
kłamstwem.  
Prawda jest często niewygodna, nie tylko dla 
innych, ale przede wszystkim dla nas. Zamiast 
wskazywać palcem na innych, np. na polityków, 
powinienem badać siebie i zobaczyć, czy sam 
nie żyje w kłamstwie, które jest dla mnie 
wygodniejsze niż prawda. 
 
Jeżeli chrześcijanin nie skończy z grzechem, 
czeka go gniew Boży. Zbyt łatwo jest mówić, że 
jestem z łaski zbawiony, więc dalej żyje jak 
zawsze żyłem, skoro Bóg przebaczył moje 
grzechy, a Jego Syn, Jezus Chrystus umarł za nie. 
Oczywiście, wierzący żyje z łaski i Bóg w 
Chrystusie przebaczy grzechy każdego, kto jest 
w Chrystusie.  
Wierzący musi zerwać z grzechem, ale w 
praktyce nie oznacza to też, że wierzący w ogóle 
nie grzeszy. Każdy wie, że rzeczywistość jest 
inna. W tym życiu nikt nie będzie zupełnie bez 
grzechu. Wierzący nie powinien jednak trwać w 
grzechu, nie widząc problemu w tym, że grzeszy, 
ale przeciwnie nieustannie walczyć z grzechem. 
 
Gniew Boży jest naturalną reakcją Jego 
Świętości i Sprawiedliwości na wszelkie 
nieprawości i grzech. Bóg nie znosi grzechu, 
nienawidzi go, dlatego jego gniew jest poważny 
i straszny.  
Gniew Boży zostanie ostatecznie wyrażony na 
Sądzie Ostatecznym, który czeka każdego 
człowieka. Bóg jest łaskawy i chce zbawić 
człowieka, ale tylko na Jego warunkach, tylko w 
Jezusie Chrystusie. 
Każdy, kto nie jest w Chrystusie, więc każdy, kto 
nie wierzy, odrzuca Boga i będzie wiecznie 
potępiony, co jest tak przerażające, ze człowiek 
nawet nie może sobie tego wyobrazić.  
Każdy natomiast, kto jest w Chrystusie, jest w 
nim usprawiedliwiony. Ale bycie w Chrystusie 
jest więcej niż teorią, niż istnieniem w kartotece 
kościelnej, oznacza to konkretną zmianę życia, 
oznacza umartwienie grzechu. 
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Bycie chrześcijaninem jest czymś więcej niż 
wyznaniem ustami, że Jezus jest Panem i 
Zbawicielem. Wyznanie to jest 
niezaprzeczalnym fundamentem, ale jeśli jest to 
tylko teorią, nie jest to wiara. Wiara zawsze ma 
wymiar praktyczny i wiara zawsze oznacza 
konkretną zmianę życia i walkę z grzechem. 
Jeżeli traktujemy Ewangelię poważnie, czyli 
traktujemy gniew Boży poważnie, oraz też łaskę 
Bożą, z której jesteśmy zbawieni, nasze życie 
radykalnie się zmieni.  
 
Wydaje nam się może, że to nie jest 
realistyczne. Naszym doświadczeniem jest 
przecież, że nadal codzienne grzeszymy. Mimo 
to Paweł bardzo stanowczo podkreśla, że życie 
chrześcijanina jest całkiem innym życiem niż 
życie niewierzących ludzi.  
Odnowienie wierzącego nie jest teorią, i też nie 
nastąpi dopiero, kiedy Pan Jezus wróci. Nie, 
Paweł bardzo wyraźnie podkreśla, że człowiek 
już teraz odnawia się ustawicznie (w. 10). W 
innym miejscu pisze: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, 
nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto 
wszystko stało się nowe (2 Koryntian 5,17). Już 
teraz wierzący jest nowym stworzeniem, co 
znaczy, że już teraz żyje życiem Chrystusa, nie 
życiem grzechu. 
 
Grecka forma czasownika wskazuje na to, że 
zdjęcie starego człowieka i przyobleczenie 
nowego jest jednorazową i nie powtarzającą się 

czynnością. Jeżeli człowiek się nawróci, zmienia 
się coś bardzo konkretnie, unikalnie i 
jednorazowo w jego życiu, co skutkuje 
ustawicznym odnowieniem życia. 
  
Zewlec starego człowieka i przyoblec Chrystusa 
nie oznacza po prostu posiadanie dobrych 
zamiarów, tak jak ktoś, kto np. na początku roku 
obiecuje, że już nie będzie palił. 
Zewlec starego człowieka wraz z uczynkami jego 
(w. 9) oznacza radykalne zerwanie z grzechem i 
z grzesznym stylem życia.  
Dopiero po zewleczeniu (zdjęciu) starego 
człowieka, można przyoblec (ubrać) Chrystusa. 
Przez to wierzący zostaje odnowiony, aby 
poznał Boga. Bóg stworzył człowieka na swój 
obraz, ale przez grzech człowiek wiele stracił. 
Tylko przez Jezusa Chrystusa człowiek może 
poznać Boga, nie ma innej drogi poznania. W 
Chrystusie wierzący zostaje odnowiony, co 
oznacza zmianę życia, ale też coraz większe 
poznanie Boga oraz to, że wierzący staje się 
coraz bardziej podobny do Stwórcy, co jest wolą 
Bożą. 
 
Życie chrześcijańskie jest rewolucyjne i ma 
praktyczny wymiar; w Chrystusie wszystko w 
życiu radykalnie się zmienia. 

Pedro Snoeijer 
 
Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 

 
 
 
 
 

 

Kanony z Dordrechtu 

 

 
Rozdział V, Artykuł I i II 

 
I. Tych, których Bóg powołuje zgodnie ze swoim niezmiennym postanowieniem do społeczności swojego 
Syna Jezusa Chrystusa i odradza przez swojego Ducha Świętego, uwalnia ich spod dominacji i niewoli 
grzechu, ale nie od całego ciała grzesznego podczas tego życia.  
 
II. Z tego wynika, że dostrzegamy codziennie tyle niemocy grzechu i że najlepsze dzieła świętych nie są 
bez skazy. To im zapewnia stały powód do korzenia się przed Bogiem, do uciekania się do Jezusa 
Chrystusa ukrzyżowanego i przez święte ćwiczenia pobożności, i do wzdychania do celu doskonałości, 
gdy będąc wyzbyci tego ciała grzechu będą królowali w niebie z Barankiem Bożym.  
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