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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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Grzech wierzących 
 
 

 
Nasze zbawienie jest możliwe nie z naszej woli 
ale jedynie dzięki temu, że suwerenny i 
wszechmogący Bóg tego chciał i tak to 
zaplanował. Zbawiony człowiek nie może 
ostatecznie przeciwstawić się Bożej łasce, 
bowiem nasz Stworzyciel wybrał go już przed 
założeniem świata (Ef. 1:4). Jednak nie jest to 
jednoznaczne z tym, że chrześcijanin staje się 
rodzajem biernej marionetki w Bożych rękach. 
Człowiek jest w stanie w pewnym stopniu 
przeciwdziałać Bożej woli, chodzić swoją drogą i 
grzeszyć. Dotyczy to nie tylko bezbożnych, ale i 
wierzących. Także chrześcijanie działają często 
wbrew Bożej woli i grzeszą w poważny sposób.  
 
W Biblii czytamy, że wierzący powinien przestać 
grzeszyć, lecz żyć święcie, naśladując Jezusa, 
który jest bez grzechu (np. Mat. 5:48; 2 Kor. 7:1; 
Fil. 3:15; 1 Jn. 1:5-10). Chrześcijanin jest nowym 
stworzeniem (2 Kor. 5:7).  
Codzienna rzeczywistość niestety jest daleka od 
doskonałości. Każdego dnia musimy walczyć z 
grzechem a każdy, kto jest szczery wobec siebie 
samego, bez wątpienia przyzna, że bardzo 
często przegrywa bitwę i grzeszy. Apostoł Paweł 
opisuje doświadczenia chrześcijanina w 
następujący sposób: 

15 Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; 
gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego 
nienawidzę, to czynię. (…) 19 albowiem nie 
czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego 
nie chcę, to czynię. (…) 24 Nędzny ja człowiek! 
Któż mnie wybawi z tego ciała 
śmierci? (25) Bogu niech będą dzięki przez 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc ja 
sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem 
zaś zakonowi grzechu (Rz. 7:15, 19, 24). 

Faktem jest, że rzeczywiście chrześcijanin może 
jakiś czas tak żyć i działać, robiąc wrażenie, że 
kompletnie odpadł od wiary i już nie jest 
wierzącym. Chrześcijanin ma do czynienia z 
różnymi pokusami i zagrożeniami. Szatan nie 
zostawia Kościoła w spokoju, czyni co może, 
zastawiając pułapki na wiernych, którzy niestety 
często w nie wpadają.  
Wiara oznacza, że chrześcijanin przez ofiarę 
Chrystusa jest całkowicie i w pełni wyzwolony 
od winy z powodu grzechu, ponieważ Jezus 
Chrystus kompletnie zapłacił karę za wszystkie 

jego grzechy, też za te, które dopiero uczyni w 
przyszłości. W doczesnym życiu na tej ziemi nie 
jesteśmy wprawdzie już niewolnikami grzechu, 
ale też jeszcze nie jesteśmy zupełnie wyzwoleni 
od grzechu. 
 
Wierzymy, że Boża wszechmoc jest większa niż 
moc grzechu, szatan i nasza grzeszność. 
Wierzymy, że tylko z łaski i mocy Bożej jesteśmy 
w ogóle w stanie uwierzyć (Ef. 1:19). Oznacza 
to, że szatan nigdy nie może nas zabrać z 
powrotem do swojej niewoli (Rz. 8:31-39). Bóg 
zawsze zwycięży! 
 
Mimo to istnieje realne zagrożenie dla 
chrześcijanina, że może zostać tak pokuszonym, 
iż popadnie w poważny grzech i przez jakiś czas 
jego życie wygląda tak, jakby nie był wierzącym. 
W Słowie Bożym można znaleźć opowieści, w 
których widzimy, jak straszny może być grzech 
wierzących. Przykładem tego jest Dawid, który 
zgrzeszył cudzołożąc z Batszebą, nie zawahał się, 
by przez swą intrygę doprowadzić nawet do 
śmierci jej męża Uriasza. Przez jakiś czas żył tak, 
jakby wszystko było w porządku, do momentu, 
kiedy prorok Natan skonfrontował go z jego 
obrzydliwym grzechem. Możemy zastanawiać 
się, jak Dawid mógł się modlić w tym okresie, 
kiedy jego sumienie było obciążone 
niewyznanym grzechem (2 Sam. 11-12). Jak to 
możliwe, by mąż Boży, żyjący w tak bliskiej 
relacji z Panem, doświadczający tyle Bożej 
dobroci, wpadł w tak okropny grzech? 
Innym przykładem jest Piotr wyznający swoją 
wiarę w imponujący sposób (Mat. 16:13-20) 
który potem, krótko po zapewnieniu, że nigdy 
nie opuści Jezusa (Mat. 26:33), trzy razy zaparł 
się i zdradził swego Pana (Mat. 26:69-75). Jak to 
możliwe, że Piotr, miłujący Jezusa, zdradził go? 
W obu przypadkach wierzący zachowali się, 
jakby byli bezbożnymi. Z Bożej perspektywy 
jednak nigdy nie stracili swojego zbawienia. 
 
Bóg nie pozbawił ich swej łaski. Nasz Stworzyciel 
dopuszcza do tego, by jego dzieci grzeszyły. Nie 
jest to wolą Bożą a grzech jest straszną rzeczą i 
może oznaczać, że wierzący, który tak czyni, 
rzeczywiście nie doświadcza w codziennym 
życiu światłości i łaski Bożej. Wina za grzech jest 
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wielka i obciąża sumienie, ale także za ten 
grzech Jezus zapłacił karę całkowicie.  
Wierzący więc nie straci zbawienia, nawet nie 
jest tym zagrożony, ale mimo to, grzech jego 
jest straszny i nie powinien go czynić. W związku 
z tym Pan Jezus ostrzega: Czuwajcie i módlcie 
się, abyście nie popadli w pokuszenie, duch 
wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe (Mat. 
26:41). Wierzący powinien więc bronić się (być 
czujnym) a jednocześnie aktywnie walczyć 
(modlić się), aby przeciwstawiać się pokusom 
grzechu. Jeśli wierzący nie jest czujny i nie modli 
się aktywnie, łatwo wpada w grzech. Życie 
wierzącego jest aktywne, stanowiąc stan 
duchowej wojny (Ef. 6:10-20). W tej wojnie 
każdy wierzący czasami wygrywa, ale często 
również przegrywa bitwę. Ale dzięki temu, że 
Jezus Chrystus wygrał wojnę chrześcijanin może 
mieć pewność udziału w zwycięstwie 
Zbawiciela. 
 
To wszystko oznacza, że chrześcijan nigdy nie 
może zbyt lekkomyślnie traktować łaski i 
zbawienia, nigdy nie może myśleć, że jego 
grzech nie jest tak poważny, bo i tak Chrystus 
zapłacił karę za wszystkie grzechy. Taka postawa 
nie traktuje Bożego Słowa i samego Boga 
poważnie. Jeśli ktoś tak myśli, powinien 
zastanowić się, czy naprawdę się nawrócił. 
Prawdziwie wierzący jest wyjątkowo 
przygnębiony z powodu grzechy. To smutek, 
który zasiewa w nim Duch Święty (2 Kor. 7:10). 

Prawdziwa wiara charakteryzuje się między 
innymi właśnie głębokim smutkiem z powodu 
grzechu i związanym z tym głębokim żalem. 
Dokładnie taką postawę widzimy w przypadku 
Dawida (2 Sam. 12:13, 16) i Piotra (Mat. 26:75; 
Jn 21:15-22). 
W związku z tym wzywamy każdego, kto grzeszy 
lub żyje w grzechu, aby się nawrócił z grzesznej 
drogi, aby żałował swego postępowania i prosił 
Boga o przebaczenie. A Bóg w swojej łasce przez 
Ducha Świętego zawsze poprowadzi swoje 
dzieci na drogę prowadzącą do Niego. 
Chrześcijan musi mieć świadomość, że jego 
życie nie jest łatwe i nie jest pozbawione trosk, 
pełne wielu pokus, którym nie może się 
przeciwstawić. Chrześcijanin wie jednak, że 
Chrystus zwyciężył a Duch Święty daje siłę 
potrzebną do walki z grzechem, sprawiając 
również, że wierzący jest czujny i chętnie oddaje 
się modlitwie, powierzając swe słabości i troski 
swemu Zbawicielowi. Prawdziwą pociechą 
chrześcijanina jest to, że nikt lub nic nie może 
odłączyć go od miłości Jezusa Chrystusa (Rz. 
8:31-39).  
 

Pedro Snoeijer 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rozważanie biblijne: 1 Jana 1,9 
 
Wprowadzenie  
Przeczytajmy uważnie i zastanówmy się jak 
należy pojmować słowa 1 Listu Jana 1,9: Jeśli 
wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i 
sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści 
nas od wszelkiej nieprawości?  
Czy ten fragment dotyczy grzeszników, którzy 
okazują skruchę, czy też także dzieci Bożych, 
kiedy grzeszą podczas ich podążania w życiu? 
Wielu myśli, że wierzący posiadł już wybaczenie 
grzechów (por. Ef 1,7; Kol 1,14; Hbr 10,14). Czy 
zatem nie może, a nawet powinien otrzymać go 
w niektórych sytuacjach ponownie?  
 

Tu niewielka uwaga: terminy polskie 
wybaczenie i odpuszczenie grzechów 
odpowiadają temu samemu słowu w oryginale 
greckim.  
 
Rozwinięcie tematu  
Werset 1 Jana 1,9 wyraża zasadę ogólną. Jest to 
ogólny sposób Jana, poprzez który prezentuje 
zasady, których zastosowanie ma miejsce 
przypadek po przypadku, sytuacja, po sytuacji. 
Jest to zasada, zgodnie z którą działa Bóg: jeżeli 
ktoś wyznaje swoje grzechy, Bóg jest wierny i 
sprawiedliwy aby mu je wybaczyć.  

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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Bezpośrednie zastosowanie tego fragmentu 
odnosi się do grzesznika, który po raz pierwszy 
w swoim życiu przychodzi do światła Bożego i 
wyznaje Mu swoje grzechy. Bóg wybacza zatem 
wszystkie jego grzechy, na podstawie dzieła 
odkupienia dokonanego przez Jego Syna, aż do 
nie pamiętania już nigdy o nich. To mogłoby 
zostać nazwane wybaczeniem absolutnym lub 
wiecznym grzechów, ponieważ dotyczy nieba i 
ma wartość wieczną, obejmując wszystkie 
grzechy. I jest to fakt dokonany, który nie ma 
potrzeby być powtórzony. Tak! Nie musi być 
powtórzony. Możemy zań dziękować Bogu.  
 
Fragmenty Pisma z Efezjan 1, Kolosa 1 i 
Hebrajczyków 10 mówią o tym wybaczeniu 
grzechów w sensie absolutnym, któremu 
towarzyszy usprawiedliwienie przez wiarę (Rz 
5,1).  
W swoim liście Jan mówi także o tym 
wybaczeniu grzechów, które obejmuje 
wszystko, kiedy mówi w rozdziale 2: Piszę wam, 
dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla 
imienia jego (1 Jn 2,12).  
Zasługuje zresztą, aby zaznaczyć, że czasownik 
tłumaczony przez odpuszczone znajduje się w 
oryginale w formie, która oznacza: zostały one 
wybaczone i są one nadal. To wyrażenie oznacza 
zatem pozycję lub stan.  
 
Relacja pomiędzy wybaczeniem ogólnym a 
szczególnym  
Ale można także zastosować zasadę z Jana 1,9 
do wierzących, choć nie wydaje się ona jego 
myślą główną. Jednakże wybaczenie nie jest 
tutaj umieszczone w relacji z przypisaniem lub – 
lepiej – z nie przypisaniem grzechu w relacji do 
wieczności, ale w stosunku do rządów Bożych w 
czasie aktualnym. Bóg staje w swoim 
zarządzaniu ponad swoimi i jeśli oni grzeszą 
podczas ich podążania ścieżką życia, ale wyznają 
Mu ich grzechy, On wybacza im, bo dotyczy to 
Jego rządów w tym, co dotyczy tej ziemi.  
Ponadto, przez wybaczenie grzechów, radość 
społeczności z Ojcem jest ponownie 
ustanowiona. Bo grzech ją naruszył czasowo.  
 
Rządy Boże  
Ale myśl o rządach Bożych na ziemi podąża 
dalej, niż zwykłe ponowne ustanowienie 
praktycznej społeczności/komunii. Istnieją 
rzeczy, które nie podobają się Bogu u swoich, 
które to, jeśli nie są wyznane, ściągają na nich 

ciężkie traktowanie z Jego strony. W tym sensie, 
istnieje wręcz grzech na śmierć (1 Jana 5,16), to 
znaczy grzech z poważnymi konsekwencjami. Na 
tej samej płaszczyźnie 1 Koryntian 11,30 
obwieszcza: Dlatego jest między wami wielu 
chorych i słabych, a niemało zasnęło.  
 
Jednakże, jak tylko byłoby poważne i surowe 
zarządzanie Boże, Jego drogi dla Jego dzieci, nie 
zmienia ono w niczym całkowitego wybaczenia 
grzechów, o którym powiedzieliśmy wyżej.  
 
Słowo Boże nie zaprzecza sobie nigdy. Byłoby to 
dobrą rzeczą, gdyby wszystkie dzieci Boże miały 
przed oczyma tę różnicę pomiędzy 
wybaczeniem, jako pozycją, która została im 
przyznana, i wybaczeniem w relacji do sposobu, 
w jaki Bóg działa wobec nich. I byłoby to także 
dobrze, gdyby wierzący powstrzymywali się od 
słuchania głosu tych, którzy nie zwracają uwagi 
na tę różnicę, bądź ją ignorują i którzy mówią 
wierzącym, że - w określonych okolicznościach – 
mogliby oni upaść w zatracenie.  
 
Są dwie racje, dla których zauważyliśmy wyżej, 
że nasz werset Janowy nie dotyczy w pierwszym 
rzędzie grzechu wierzącego.  
Najpierw, Jan w swoim pierwszym rozdziale 
Listu, „testuje” postawę chrześcijańską gdy 
trzykrotnie pojawia się wyrażenie: „jeżeli 
mówimy”.  
Wobec tego „jeżeli mówimy” stawia zawsze to, 
co jest autentyczne dla porównania.  
Mogliby być ludzie, i istotnie zdarzają się, którzy 
sami siebie wprowadzają w błąd mówiąc, że nie 
mają grzechu, nie zgrzeszyli.  
A przecież prawdziwa wiara działa inaczej: 
wierzący wyznaje swoje grzechy. I odpowiedź 
Boga na tę postawę prawdziwości, prawdy o 
sobie, jest zawsze ta sama: On wybacza 
wierzącym ich grzechy. To właśnie o takim 
fakcie mówi Jan.  
 
Drugą racją jest ta, że Apostoł istotnie mówił o 
grzechu, o fakcie grzechu pomiędzy dziećmi 
Bożymi, ale tylko w pierwszych dwóch 
wersetach rozdziału drugiego. Tam, zachęca ich, 
aby już nie grzeszyli. Ale jeśli ktoś zgrzeszył, co 
się dzieje?  
Mamy obrońcę (adwokata) u Ojca, Jezusa 
Chrystusa, sprawiedliwego. I On jest zapłatą za 
nasze grzechy. I nie tylko za nasze, ale także za 
grzechy całego świata.  
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Słowo na zakończenie  
Jakaż to jest niezwykła i nieskończona łaska, 
którą Bóg obdarza nas, swoje dzieci.  
Jak bardzo powinniśmy Mu za to dziękować i jak 
wielki wysiłek powinniśmy wkładać, aby w 
modlitwie szukać Jego siły, Jego mocy w naszej 
bezsile wobec pokus tego świata i działania 
Złego; i jak wielka motywację możemy odnaleźć 
w Jego już zaistniałym w życiu wierzącego 
wybaczeniu, które rozciąga się na grzechy, które 

dokona on w swoim życiu. A rozciągnie się ono 
istotnie tylko wtedy, gdy szczerze on za nie 
żałuje. Owo wybaczenie za grzechy wierzącego 
nie jest „z automatu” przypisane mu, ale 
wymaga jego skruchy i chęci poprawy.  
 

Tomasz Pieczko  
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Kanony z Dordrechtu 
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4. Otóż tak jest, że ta moc Boża, umacniająca i zachowująca prawdziwych wierzących w łasce, jest zbyt 
wielka, aby być przezwyciężona przez ciało. Jest więc tak, że ci, którzy są nawróceni, są zawsze 
prowadzeni i popychani przez Boga w taki sposób, że nie mogą przez ich błędy w jakichś działaniach 
szczególnych odwrócić się od prowadzenia łaską i być zwiedzonymi przez pożądania ciała, aby im być 
posłusznymi. Jednakże należy, aby oni stale czuwali i modlili się, by czego nie czyniąc, nie byli wwiedzeni 
w pokusy, aby nie tylko nie zostali porwani przez ciało, świat i Szatana do grzechów, także ciężkich i 
strasznych, ale także czasem nie zostali porwani za sprawiedliwym przyzwoleniem Bożym, co ukazują 
smutne upadki Dawida, Piotra i innych świętych osób wspomnianych w Piśmie Świętym.  
 
5. Niemniej, przez takie grzechy obrażają oni ciężko Boga, stając się winnymi śmierci, zasmucają Ducha 
Świętego, odrywają się od praktykowania wiary, ranią bardzo ciężko ich sumienie, czasami tracą 
poczucie łaski na pewien czas, aż gdy ojcowskie oblicze Boga nie rozjaśni ich na nowo, kiedy przez 
poważną skruchę powrócą na dobrą ścieżkę.  
 

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

