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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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Wierność Boża 
 
 

 
Wielu chrześcijan zastanawia się, jak można 
wytrwać w wierze do końca. A jeśli wytrwamy, 
czy jest to nasze, czy Boże dzieło? Niektórzy 
obawiają się utraty zbawienia, jeśli nie 
wytrwają, co oznacza, że nie mają pewności 
zbawienia. To smutne, ponieważ Bóg pragnie 
zapewnić nas o naszym zbawieniu, abyśmy nie 
musieli wątpić.  
 
Faktem jest, że także chrześcijanie codziennie 
grzeszą (Rz. 7:20). Wierzący otrzymali Ducha 
Świętego, pomagającego w codziennej walce 
przeciwko grzechowi i w procesie uświęcenia, 
ale nie oznacza to, że w ogóle nie grzeszą. 
Potrzebujemy Boga a Pan Jezus nakazuje nam 
modlić się, abyśmy nie ulegli pokuszeniom, 
ponieważ nasz duch wprawdzie jest chętny do 
dobrych czynów i wytrwałości, ale nasze ciało 
jest mdłe i słabe (Mat. 26:41; por. Jn. 17:11, 15, 
20). To jest doświadczenie każdego 
chrześcijanina. 
Gdybyśmy musieli walczyć i przetrwać o 
własnych siłach, nikt nie byłby w stanie pokonać 
wszystkich pokuszeń i wszyscy zginęlibyśmy. Ta 
świadomość upokarza nas wobec Boga i chroni 
przed zbyt dużym zaufaniem we własne siły. Ci, 
którzy myślą, że mogą dużo osiągnąć i walczyć o 
własnych siłach przeciwko grzechowi i pokusom 
nie rozumieją ani mocy grzechu ani swoich 
słabości.  
Ewangelia Jezusa Chrystusa ogłasza dobrą 
nowinę, że Jezus zapłacił karę za nasze grzechy. 
Ewangelia głosi również, że Bóg nie zostawi nas 
samym sobie, lecz da nam niezbędną siłę. Nie 
będzie pokuszeń przekraczających nasze siły (1 
Kor. 10:13). 
 
Dlatego prosimy w modlitwie Pańskiej o to, by 
Bóg nie prowadził nas ku pokuszeniu, lecz 
zbawił nas od wszelkiego zła. Szatan chce 
osłabiać i niszczyć chrześcijan. Każdy wierzący w 
Jezusa ma do czynienia z pokusami, atakami, ze 
zwątpieniem i słabymi momentami. To 
momenty, kiedy jesteśmy konfrontowani ze 
smutną prawdą, że żyjemy w świecie 
dotkniętym grzechem, w którym szatan posiada 
jeszcze moc. Ciągle stajemy twarzą w twarz ze 
smutnym faktem, że mimo naszej wiary, nadal 
jesteśmy słabi (Rz. 8:20, 22-24). To niezwykle 

frustrujące i bolesne, ale dość normalne 
doświadczenie każdego prawdziwie wierzącego. 
 
Ale także w momentach słabości możemy 
chwytać się dobrej Nowiny Ewangelii oraz 
samego Jezusa Chrystusa. Bóg obiecał nam to w 
swoim Słowie: 

31 Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, 
któż przeciwko nam? 32 On, który nawet 
własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas 
wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim 
darować nam wszystkiego? 33 Któż będzie 
oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg 
usprawiedliwia. 34 Któż będzie potępiał? 
Jezus Chrystus, który umarł, więcej, 
zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, 
Ten przecież wstawia się za nami. 35 Któż nas 
odłączy od miłości Chrystusowej? Czy 
utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy 
głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy 
miecz? 36 Jak napisano: Z powodu ciebie co 
dzień nas zabijają, uważają nas za owce 
ofiarne. 37 Ale w tym wszystkim zwyciężamy 
przez tego, który nas umiłował. 38 Albowiem 
jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, 
ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani 
teraźniejszość, ani przyszłość, ani 
moce, (39) ani wysokość, ani głębokość, ani 
żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć 
od miłości Bożej, która jest w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym. (Rz. 8:31-39) 

 
Boża łaska jest wielka i On zna nas. On wie, że 
sami nie jesteśmy w stanie wytrwać i 
przeciwstawiać się pokusom i atakom szatana. 
Dlatego zapewnia nas, że nic i nikt nie może 
nasz odłączyć od Jego miłości i od Chrystusa. 
Szatan chce, abyśmy myśleli, że możemy stracić 
nasze zbawienie, ale on sam wie, że to 
kłamstwo. 
 
Bóg chciał nas zbawić, dlatego wybrał nas przed 
założeniem świata (Ef. 2:4) i jest wierny, dlatego 
zachowuje nas, abyśmy wytrwali. 
Apostoł Paweł pisze w liście do chrześcijan w 
Koryncie: 

4 Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę 
Bożą, która wam jest dana w Chrystusie 
Jezusie, 5 i żeście w nim ubogaceni zostali we 
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wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie 
poznanie, 6 ponieważ świadectwo o 
Chrystusie zostało utwierdzone w was, 7 tak 
iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, 
którzy oczekujecie objawienia Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, 8 który też utwierdzi was aż 
do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. 9 Wierny jest 
Bóg, który was powołał do społeczności Syna 
swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. (1 
Kor. 1:4-9) 

Apostoł napisał te słowa do chrześcijan w 
Koryncie, którzy nie szczycili się świętym życiem. 
Kiedy czytamy dalej list Pawła widzimy z jak 
wielu problemami borykali się Koryntianie. 
Mimo to, Paweł traktuje ich jak braci i siostry 
pisząc pocieszające słowa do nich, z których 
wynika, że ich mimo grzechu, Bóg w swojej 
łasce trzyma ich i nie opuści. 
 
Oczywiście zdarza się, że wierzący ludzie, być 
może nawet bardzo aktywni w kościele, po 
jakimś czasie odpadają od wiary. Musimy 
pamiętać jednak, że tak to wygląda z naszej 
ludzkiej perspektywy. Nie wiemy, czy w 
późniejszym momencie ich życia wrócą do 
wiary. Często też nie możemy mieć pewności, 
czy są prawdziwymi chrześcijanami. Z Bożej 
perspektywy nie istnieje odpadniecie od wiary. 
Jeśli ktoś odpadł i nie powróci do wiary, 
faktycznie nigdy nie należał do prawdziwych 
wierzących i nie był wybrany. 
 

To smutne, że wielu chrześcijan woli wierzyć w 
to, że koniecznie muszą przetrwać o własnych 
siłach oraz myśli, że mogą odpaść od wiary. Bóg 
chce dać pewność zbawienia swym dzieciom. 
Szkoda, że wielu chrześcijan odmawia sobie tej 
biblijnej pewności. 
Wierzący, który tak myśli nie ma żadnej 
gwarancji, że przetrwa do końca, a więc nie ma 
żadnej pewności, czy rzeczywiście w wieczności 
będzie żył z Bogiem. 
Dodatkowym problemem jest to, że ci 
chrześcijanie polegają na uczynkach. 
Stwierdzenie, że sami muszą wytrwać i być 
może im się to nie uda jest poleganiem na 
uczynkach, które byłyby wtedy konieczne do 
zbawienia. 
 
Nasz Bóg zbawił nas w Jezusie Chrystusie, 
ponieważ chciał, abyśmy wiecznie żyli z Nim w 
Jego chwale i ku Jego chwale. Dlatego strzeże 
nas przez wiarę w zbawienie, przygotowane do 
objawienia się w czasie ostatecznym (1 Piotra 
1:5). Dlatego możemy żyć w tej pewności i 
pocieszeniu, że mamy gwarancje zbawienia w 
Jezusie Chrystusie.  
 
 

Pedro Snoeijer 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

Rozważanie biblijne  
 
W poniższym rozważaniu biblijnym chcę 
przedstawić kilka - odnoszących się do 
praktycznego życia chrześcijańskiego - ujęć 
wierności Boga, takich, jakie podaje Słowo Boże.  
Nie zamykam się w rozważaniu do jednego 
fragmentu biblijnego, celowo, pragnąc 
podkreślić, jak bardzo ważne, a wręcz kluczowe, 
jest w Biblii nauczanie o wierności Boga oraz jak 
praktyczne są tego dla nas konsekwencje.  
 
Wprowadzenie  
W Starym Testamencie Bóg jest czasami 
nazywany Bogiem wiernym (5 Mój/Pwt 7,9; 
32,4) i liczne fragmenty tak Starego 

Testamentu, jak i Nowego, mówią o wierności 
Bogu. Określenie wierny jest więcej niż jeden 
raz charakteryzującym Pana Jezusa (2 Tes 3,3; 
Hbr 3,2; Obj/Ap 1,5 …).  
 
Słowo wierny wyraża myśl o stabilności i byciu 
godnym zaufania. Bóg jest niezmienny w swoich 
myślach. Trzyma się mocno tego, co powiedział, 
czy dotyczy to Jego obietnic lub też 
zwiastowania Jego osądu.  
W Nim, … u niego nie ma żadnej odmiany ani 
nawet chwilowego zaćmienia (Jk 1,17). 
Pozostaje takim, jakim jest.  
 

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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W wielu fragmentach Słowa Bożego, szczególnie 
w Starym Testamencie, wierność Boga jest 
złączona z Jego dobrocią. Na przykład: 
- Panie! Łaska twoja do niebios sięga, Wierność 
twoja aż do obłoków (Ps 36,6).  
- Dobrze jest dziękować Panu I opiewać imię 
twe, o Najwyższy, Obwieszczać z rana łaskę 
twoją, A w nocy wierność twoją (Ps 92,2-3).  
- Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska 
jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie 
(Ps 100,5).  
 
Fragmenty te ukazują nam, że wierność Boża 
nie jest zimnym aplikowaniem jakiejś zasady, 
ale że zawsze idzie w parze z Jego dobrocią. Jak 
wspaniałym jest poznać takiego Boga i móc 
oprzeć się o Niego!  
 
My, okoliczności naszego życia i wierność Boga  
Wierny jest Bóg, który was powołał do 
społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego (1 Kor 1,9).  
 
W 1 Liście d Koryntian, wierność Boga jest 
ukazana w kontraście ze sposobem życia 
Koryntian, którzy byli „cieleśni”. Apostoł nie 
wzmiankuje tutaj uniesienia Kościoła, ale 
objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa (w. 
7). W ten sposób czyni wezwanie do ich 
odpowiedzialności.  
W tym samym czasie, wyraża swoją ufność, że 
Pan będzie ich wzmacniał aż do końca, w sposób 
taki, aby byli (…) bez nagany w dniu Pana 
naszego Jezusa Chrystusa (w. 8). To wtedy 
wszystko będzie widoczne w świetle…  
Apostoł wiedział, że może liczyć w tym na Boga i 
Jego wierność.  
 
Bóg jest wierny także w tym, co dotyczy Jego 
wezwania. Wezwał nas, powołał nas do 
społeczności ze swoim Synem, to znaczy do 
takiej społeczności, w której Chrystus, nasz Pan, 
połączy nas wszystkich.  
Praktycznie nie tak właśnie działo się między 
Koryntianami; dlatego właśnie były podziały 
między nimi. A jednak Bóg podtrzymuje swoją 
decyzję, że taka społeczność tych, którzy należą 
go Niego ma być podtrzymana, utrzymana.  
 
Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by 
przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i 
nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły 

wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je 
mogli znieść (1 Kor 10,13).  
W trakcie życia ludzkiego każdy wierzący 
doświadcza, że Bóg pozwala, aby zaistniały 
pewne sytuacje trudne, aby miała miejsce próba 
wiary.  
Ale w takich sytuacjach, Bóg sam jest źródłem 
siły wierzącego, aby ten nie utracił odwagi. I to 
także Bóg daje wyjście wierzącemu w takich 
sytuacjach. W wybranym przez siebie czasie 
wyprowadzi swoich z czasu próby. On nigdy nie 
obarcza nikogo ponad jego siły.  
 
A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności 
poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech 
będą zachowane bez nagany na przyjście Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, 
który was powołuje; On też tego dokona (1 Tes 
5,23-24).  
 
W tym wezwaniu do praktycznej świętości 
znajdują się trzy punkty godne zauważenia: 
- Najpierw jest tutaj nasza osobista 
odpowiedzialność. Ponieważ jesteśmy święci 
(jeśli chodzi o naszą pozycję przed Bogiem, 
oddanie Mu), musimy żyć w sposób praktyczny 
w świętości i to dotyczy naszego ducha, naszej 
duszy i naszego ciała.  
- A jeśli koś myśli, że nie da rady i traci odwagę, 
trzeba aby przypomniał sobie o wierności Boga. 
Ten, który nas wzywa do takiego życia 
praktycznego jest wierny i jest gotów 
interweniować w naszym życiu, aby nam 
pomóc.  
W Jego Słowie ukazują nam drogę życia, które 
jest Mu miłe i przez swojego Ducha daje nam 
każdego dnia siłę, abyśmy byli z dala od grzechu 
i abyśmy żyli w świętości.  
- I wreszcie jest mowa o przyjściu naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. Dzień ten nadejdzie, gdy 
wszyscy staniemy przed Nim, święci i w chwale. 
A wtedy nasz stan będzie odpowiadał pod 
każdym względem naszej pozycji przed Bogiem. 
To Jego wierność gwarantuje właśnie taki 
kierunek i realizację wszystkiego. Jakaż to 
wspaniałość!  
 
A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec 
będzie od złego (2 Tes 3,3,).  
 
W świecie, w którym żyjemy, jesteśmy z każdej 
strony otoczeni złem. Ale właśnie w takiej 
rzeczywistości doświadczamy wierności Pana. 
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Nie mamy zatem racji, jeśli poddajemy się 
przerażeniu światem…  
W swojej wierności Pan nas umacnia, abyśmy 
nie zachwiali się podczas ataków Złego. I chce 
nas chronić, nas strzec, aby zło, które nas 
otacza, nie zniszczyło nas.  
 
Wierność Słowa Bożego  
Wierność Boga jest w ścisłej relacji z Jego 
Słowem. Jeżeli on Sam jest wierny, jeżeli można 
liczyć na Niego, to zatem wszystko co On nam 
mówi, co nam komunikuje w swoim Słowie 
pisanym ma ten sam charakter bycia godnym 
zaufania i pewności.  
Słowo jest pewne i jest wierne.  
 
Wiele wersetów Biblii potwierdza to: 
Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, 
Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka 
mądrości (Ps 19,7). 
Świadectwa twoje są godne wiary, Ozdobą 
domu twego, Panie, jest świętość po wsze czasy 
(Ps 93,5).  
W Liście do Tytusa czuwający, nauczający ma 
być trzymający się prawowiernej nauki, aby 
mógł zarówno udzielać napomnień w słowach 
zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy 
jej się przeciwstawiają (Tt 1,9).  
 
Wierność Boga i Jego sprawiedliwość  
W Piśmie Świętym znajdujemy ścisłą relację 
pomiędzy wiernością Boga i Jego 
sprawiedliwością, a dotyczy ona zarówno 
niewiernych jak i wierzących.  
W kwestii sądu, który dotknie niewiernych, jest 
powiedziane: Przed obliczem Pana, bo idzie! 
Zaiste, idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził 
świat sprawiedliwie, A ludy według swej 
wierności (Ps 96,13).  
 
Sąd Jego będzie absolutnie sprawiedliwy. Miarą, 
zgodnie z którą wszyscy będą sądzeni, jest 
Słowo Boże. I w swoim sądzie także Bóg 
pozostanie wierny swojemu Słowu.  
Jest to bardzo poważna myśl dla tych, którzy 
lekceważą permanentnie prawa ich 
Stworzyciela! Pewnego dnia będą musieli 
spotkać Go jako sędziego.  

 
Dawid był tego bardzo świadom, kiedy 
wykrzyczał: Panie! Słuchaj modlitwy mojej, 
Usłysz błaganie moje! Przez wierność swoją 
wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej! Nie 
pozywaj na sąd sługi swego, Gdyż nikt z żyjących 
nie okaże się sprawiedliwym przed tobą! (Ps 
143,1-2).  
 
Przeciwnie do Dawida, my żyjemy w czasach, 
które następują po dokonaniu się dzieła 
odkupienia. Wiemy, że Chrystus cierpiał na 
krzyżu za nasze grzechy i że za nie zapłacił – On 
sprawiedliwy za nas niesprawiedliwych. I teraz 
możemy zaświadczyć wraz z Apostołem Janem: 
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i 
sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści 
nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że 
nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie 
ma w nas Słowa jego (1 J 9-10).   
 
Kiedy jest mowa o naszych grzechach, nie jest 
powiedziane w Piśmie że Bóg jest wierny i 
dobry, ale że jest On wierny i sprawiedliwy. 
Zgodnie z Jego sprawiedliwością, 
zasługiwalibyśmy na osąd. Ale na krzyżu Bóg 
osądził nasze grzechy w sposób absolutnie 
sprawiedliwy, gdy Pan Jezus, nasz zastępca, 
wziął nasze grzechy na siebie.  
I tak świętość Boga została w pełni 
usatysfakcjonowana. Na tym fundamencie, daje 
On nam swoje wybaczenie ze sprawiedliwością, 
ale jest koniecznym, abyśmy szczerze wyznali 
nasze grzechy.  
 
Możemy zatem zamknąć nasze krótkie 
rozważanie, podkreślając, jak bardzo w Biblii 
jest kładziony nacisk na wierność Boga i na 
konkretne tej wierności konsekwencje. 
Konkretne i praktyczne dla nas, odnoszące się 
do tego co na czeka, do naszego zbawienia. 
Niech Pan nasz będzie zawsze uwielbiony! 
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Rozdział V – artykuł 3 

  
Z powodu tych pozostałości grzechu, zamieszkujących w nas i pokus świata i Szatana, ci, którzy są 
nawróceni nie mogliby wytrwać w tej łasce, jeżeli byliby pozostawieni ich własnym siłom. Ale Bóg jest 
wierny, który ich utwierdza miłosiernie w łasce, której im raz udzielił i zachowuje ich z mocą aż do końca.  


