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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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Artykuł: Zachowanie wierzących przez Boga 
 
 

 
Elementem budzącym wiele pytań i 
kontrowersji, w nauczaniu o wybraniu przez 
Boga swoich dzieci, jest kwestia: a co się stanie, 
jeśli owi wybrani upadną w grzech? Czy mogą 
utracić owoc fundamentalny wybrania Bożego, 
którym jest zbawienie? Czy mogą pójść na 
zatracenie wieczne?  
 
Tak naprawdę pytanie, czy raczej wątpliwości z 
nim związane, zawierają w sobie cały szereg 
innych problemów, o szerszym spektrum.  
Dotyczą one zarówno ufności w wybory, których 
w swoich decyzjach podejmuje Bóg, ale także 
związane z reakcjami tych, których dotyka łaska 
Boża.  
Czy wybory Boże są słuszne i co najważniejsze 
niezmienne? To pytanie pierwsze. Które 
oczywiście ma tle kolejne, a bardzo modne, 
zwłaszcza współcześnie: a gdzie w tej kwestii są 
wybory ludzkie? Jaka jest wolność ludzkiego 
wyboru i prawa z nim związane?  
Zauważmy, że wątpliwości te w istocie rzeczy 
mają charakter bardzo perwersyjny: oto 
człowiek chce się szczycić, że wybory 
najistotniejsze, najgłębsze w skutkach, mogą 
być owocem jego osobistej decyzji i jego 
osobistego zaangażowania.  
W tle rozbrzmiewa paradoks: jeśli człowiek nie 
zechce pójść za Bogiem, to ma on prawo do 
takiej decyzji. To znaczy: człowiek miałby mieć 
prawo podjąć najgorszą z możliwych decyzji?  
Ale brzmi mocno także inna sprawa: oto 
człowiek miałby wystarczająco sił, aby (w 
sposób wolny i niezależny) podjąć decyzję, 
wybór „oferty” Bożej i wypełnić wszystkie 
związane z nią w sposób konieczny wymagania.  
Owa wolność wyboru, swoboda woli, mającej 
zarówno pozwolić człowiekowi zniknąć w 
bezsensie, jak i być codziennym supermenem 
trącą absurdem.  
Więcej, brzmią one (są one następstwem) 
wyraźnie tej samej linii myśli, którą doprowadził 
do zniszczenia pierwszych rodziców wąż w 
ogrodzie Eden: (4) Na to rzekł wąż do kobiety: 
Na pewno nie umrzecie, (5) lecz Bóg wie, że gdy 
tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i 
będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. (6) A gdy 
kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce 
dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne 

pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z 
niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, 
który był z nią, i on też jadł (1 M/Rdz 3,4-6).  
Poddanie w wątpliwość dobrego nastawienia 
Boga wobec człowieka, jest najstarszą i jak się 
okazuje najskuteczniejszą pokusą Szatana. Ne 
tylko zatem wydaje się człowiekowi oczywistym, 
że Bóg w swoim 
egoizmie/samolubności/zazdrości… nakłada na 
człowieka jakiś rodzaj ograniczeń pozbawionych 
wartości i sensu, ale także to, że człowiek lepiej 
od Boga i skuteczniej może zadbać o swoje 
dobro. I jeszcze więcej: ma do tego 
wystarczającą ilość sił własnych. Swoistym 
„kompromisem” z Bogiem jest głoszenie, że 
owszem, może ma siły nieco ograniczone, ale 
może z Bogiem współpracować, jako 
pełnoprawny i „pełnosilny” podmiot…  
 
Pamiętacie z pewnością tekst Apostoła Pawła z 
Listu do Rzymian 8,28-30:  (28) A wiemy, że Bóg 
współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, 
którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według 
postanowienia jego są powołani. (29) Bo tych, 
których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby 
się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby 
był pierworodnym pośród wielu braci; (30) a 
których przeznaczył, tych i powołał, a których 
powołał, tych i usprawiedliwił, a których 
usprawiedliwił, tych i uwielbił.  
Zauważcie, owszem – Bóg współdziała z tymi, 
którzy Go miłują, ale są to ci, którzy zostali przez 
Niego wybrani (czyli współdziałanie jest 
elementem wtórnym, następującym po 
wybraniu).  
Czy intencją Bożą jest dokonywanie arbitralnych 
i egoistycznych wyborów (subiektywnych, a 
zatem niosących ryzyko niesprawiedliwości)? W 
tekście Pawła nie ma mowy o analizie ani 
statystycznej, ani jakościowej. Nie wiemy i nie 
nam o tym wiedzieć ilu miałoby być tych 
wybranych. Nie wiemy i nie powinniśmy nawet 
doszukiwać się analizy, na podstawie jakich 
kryteriów zachodzi ów wybór.  
A już w szczególny sposób nie wolno nam 
rozważać, analizować, a zwłaszcza określać: 
którzy są owymi wybranymi, a którzy rzekomo 
nie.  
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Bóg wybiera, bo chce współdziałać ku dobremu. 
Bóg działa, bo wie jak bardzo siły ludzkie są 
ograniczone. Wie, że pomimo ludzkich 
okrzyków pełnych ambicji, ludzie nie potrafią 
sami dochować zobowiązań związanych z ich 
ostatecznym losem.  
Więcej dalej: chce wybawić ludzi z wszelkiej 
frustracji związanej z ich słabością. Chce zmienić 
niejako kryteria oceny samego siebie, innych i 
świata wokół.  
Bóg chce, aby dominującą cechą Jego dzieci była 
pokora w odniesieniu do siebie samych i ich 
wzajemne uszanowanie w odmienności i 
możliwościach (porzucenie kryterium oceny 
zgodnie z siłą i pozycją).  
 
A zatem, nie jest niczym zaskakującym, że 
wybrani i wierzący mogą upaść w grzech. Bóg 
zadecydował, że chce ich chronić, ale nie na 
zasadzie: my wykrzyczymy Mu w twarz – skoro 
nas wybrałeś, to niezależnie od tego co zrobimy, 
to mamy prawo do Twojego dziedzictwa!  
On chroni swoje dzieci przed takim upadkiem, 
który skutkowałby ich śmiercią wieczną.  
Ale daje także swoiste kryterium tego wybrania. 
Oto jest nim postawa wybranych, dzieci Bożych, 
która objawia się w ich skrusze i głębokim żalu 
za dokonane grzechy.  
Wtedy kiedy upadną, mają złamane serce, nie 
ze strachu przed Bogiem, ale z uwagi na to, że 
Ten, który je tak kocha, został zlekceważony i 
odrzucony poprzez grzech.  
Idąc dalej tym tropem myśli: nie banalizują oni, 
nie lekceważą oni ich grzechu. Pragną Jego 
przebaczenia, ale nie na zasadzie: skoro nas 
wybrałeś, to przebaczaj, bo taka ma być 
logiczna, w naszej logice ludzkiej, Twojego 
wyboru konsekwencja. Pragną Jego wybaczenia, 
bo wiedzą, że On jest nieskończoną miłością, 
gotowym do przebaczenia i uzdrowienia, 
odrodzenia tego, który zgrzeszył i chce tego.  
 
Można zatem posunąć się we wnioskowaniu 
dalej: jeśli tym, którzy zgrzeszyli, towarzyszyłoby 
przekonanie, że żaden grzech nie może ich 

pozbawić zbawienia, bo są wybrani, to taka 
postawa jest największym dowodem, którzy oni 
sami dają, nie inni im go „przypinają”, że są 
dalecy od bycia wybranymi, a ich miłość Boga to 
okrutna fikcja… Jak napisał Jan: Wyszli spośród 
nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, 
byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że 
nie wszyscy są z nas (1 Jana 2,19).  
 
Czym zatem jest owo zachowanie wybranych? 
Wyraża ono przede wszystkim Bożą troskę o 
tych, których On sam ukochał i że – niezależnie 
od tego, kim oni byliby (rasa, kultura, mądrość 
lub jej brak, bogactwo albo bieda) zechciał (On 
sam, Bóg wszechmocny) w szczególny sposób 
objąć swoją miłością: usprawiedliwić i obdarzyć 
chwałą. Wie, że są słabi, że upadają, ale i 
wymaga, aby okazywali Mu poddanie i skruchę. 
A wtedy zawsze jest gotowy im wybaczyć, 
wesprzeć ich i prowadzić do życia wiecznego na 
wieki.  
 
A co Pan pozostawia swoim dzieciom? Radość i 
pokorę, wspólne zaangażowanie w 
pielęgnowanie drogi do zbawienia. Wzajemną 
miłość i szacunek i właśnie pamięć, że cechą 
charakterystyczną Jego dzieci jest pomoc 
wzajemna, społeczność, wzajemna troska; 
zwłaszcza wtedy, kiedy dotyka je obawa w 
upadku, w bezsile, w grzeszności. Bo Jego, Ojca 
wybór, to nie bezgrzeszność, ale ciągły do Niego 
powrót, zwłaszcza wtedy, gdy upadek je 
dotknął.  
 
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Rozważanie biblijne: Psalm 32 
 

1 Dawidowy. Pieśń pouczająca.  
Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek,  
Którego grzech został zakryty!  
2 Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy,  
A w duchu jego nie ma obłudy!  
3 Gdy milczałem, schły kości moje  
Od błagalnego wołania przez cały dzień.  
4 Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja,  
Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela.  
5 Grzech mój wyznałem tobie  
I winy mojej nie ukryłem.  
Rzekłem: Wyznam występki moje Panu;  
Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela.  
6 Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli,  
Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą.  
7 Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku,  
Otaczasz mnie radością wybawienia. Sela.  
8 Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść;  
Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie.  
9 Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł,  
Które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały.  
10 Bezbożny ma mnóstwo cierpień,  
Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza.  
11 Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi!  
Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca! 

 
Psalm 32, jak podaje tytuł, jest pieśnią 
pouczającą (hebr. maskil). To psalm z tradycji 
literatury mądrościowej (wiersze i pieśni, 
nauczające lud o Bogu i życiu).   
To jeden z psalmów pokutnych (tak jak Psalm 6, 
32, 51, 139 i 143). 
 
Psalm zapewnia Boże przebaczenie dla tych, 
którzy wyznają swoje grzechy.  
Zawiera język typowy dla literatury 
mądrościowej (w. 1-2, w. 8, w. 10). 
 
Psalm 32:1-2 
Błogosławieństwo jest jednym z głównych 
tematów Biblii. Bóg błogosławi tych, którzy Go 
słuchają i do Niego należą. Wyraz tłumaczony tu 
jako błogosławiony, w Psalmie 1 
przetłumaczony został jako szczęśliwy, co też 
można byłoby tłumaczyć Błogosławiony mąż, 
który nie idzie za radą bezbożnych (Psalm 1:1), 
lub Szczęśliwy ten, …(Psalm 32:1, 2) 
Błogosławieństwo kojarzy się w Biblii ze 
szczęściem, radością, dobrobytem, zdrowiem, w 
skrócie, wszystkim, co jest dobre. 

 
W tych wersetach znajdujemy trzy wyrazy 
określające grzech:  
- występek, co oznacza po hebrajsku: bunt i 

nielojalność wobec Boga. 
- grzech, co oznacza po hebrajsku: czyn, który 

(celowo) nie trafia w cel. 
- wina, co oznacza po hebrajsku: zniekształcony 

lub zły czyn, zazwyczaj świadomy. 
Nie chodzi tu o trzy różne rodzaje grzechu. 
Powyższe wyrazy są częściowo synonimami i 
razem opisują, czym jest grzech. Grzech oznacza 
nie tylko czynienie czegoś złego, ale również 
bunt lub rewolucję, czyli nieznanie swego 
miejsca, nie uznawanie autorytetu i władzy 
Boga. Grzech oznacza też, że nie potrafimy 
czynić tego, co powinniśmy. Aby dobrze 
zrozumieć ten hebrajski wyraz można byłoby 
obrazowo przedstawić go w następujący 
sposób: myśliwy, chcący zastrzelić jelenia 
świadomie kompletnie strzela obok, czyli nie 
spełnia tego, czego oczekiwano od niego. 
Grzech oznacza, że jesteśmy winni wobec Boga, 
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najwyższego Króla i Sędziego, co jest 
jednoznaczne z tym, że zasłużyliśmy na karę.    
 
W tych wersetach znajdujemy trzy różne 
czasowniki opisujące czym jest przebaczenie lub 
odpuszczenie grzechów: 
- odpuścić, dosłownie wynieść lub znieść, co 

oznacza zlikwidowanie grzechu oraz 
zlikwidowanie wspomnienia o nim. 

- Zakryć, co oznacza po hebrajsku czyn 
pojednania (pokuta) w którym grzesznik 
zostaje pojednany a Pan już nie używa tego 
grzechu w oskarżeniu. 

- nie poczytywać, lub nie liczyć, co określa Boże 
nastawienie wobec grzesznika. Bóg nie liczy 
nam naszych grzechów i winy, czyli traktuje 
nas tak, jakbyśmy w ogóle ich nie dokonali. 

Mądrość: Bóg błogosławi człowieka, który w 
duchu jest szczery → Bóg zna serce człowieka i 
wie, czy jego żal jest szczery czy nie. 
 
Już w Starym Testamencie, przed ofiarą 
Chrystusa na krzyżu, istniała realna radość z 
powodu prawdziwego przebaczenia grzechów i 
usprawiedliwienia grzesznika przez Boga.  
Apostoł Paweł cytuje ten właśnie werset, aby 
wyjaśnić co to znaczy, że Bóg nam poczytuje 
sprawiedliwość: Bóg traktuje nas jako 
sprawiedliwych, deklarując nas sprawiedliwymi, 
mimo, że sami z siebie nimi nie jesteśmy. 
Sprawiedliwość wobec Boga jest darem łaski, 
nie czymś, co sami z siebie możemy 
‘wyprodukować’ (Rz. 4:6-8; por. I Mj. 15:6). Nie 
oznacza to, że nie ma znaczenia, czy mniej 
grzeszymy (Rz. 6:1). 
To przebaczenie - nie poczytywanie naszych 
grzechów oznacza błogosławieństwo. Bóg nie 
błogosławi człowieka, który po prostu stara się 
być dobrym, ale błogosławi temu, który ma 
czyste serce, który wie kim jest wobec Boga i 
Kim jest Bóg, który jest świadomy, że jest 
grzesznikiem i szczerze żałuje swych grzechów, 
wierząc w łaskę Bożą i ufa Bogu. 
 
Psalm 32:3-5 
W następnych wersetach Psalmista opisuje 
skutki grzechu na podstawie własnych 
doświadczeń. Chodzi tu o doświadczenia 
Dawida po grzechu z Batszebą (2 Sam. 11-12; 
por. 1 Kor. 11:30). 
Obrazowym językiem (czyli metaforycznie) 
autor opisuje poczucie grzesznika, jeśli nie 
wyznaje swoich grzechów Bogu. Przypomina to 

wizję proroka Ezechiela, który widział dolinę 
pełną suchych kości (Ez. 37). Suche kości 
wskazują na beznadziejną sytuację, w której 
znajduje się Psalmista. 
Obraz ten stanowi całkowite przeciwieństwo do 
Psalmu 1:3: Szczęśliwy mąż…. Będzie jak drzewo 
zasadzone nad strumieniami wód, wydając 
owoc we właściwym czasie (Psalm 1:1, 3). 
 
Tekst powtarza tu te same czasowniki z 
wersetów 1-2 (w innej kolejności) określając 
grzech. Zostaną teraz połączone z trzema 
wyrazami określającymi przebaczenie: 
- uznać, co oznacza w hebrajskim języku czynić 

znane, objawić.  
- nie ukryć, co pochodzi z tego samego rdzenia 

czasownika i oznacza zakryć w sensie pokuty, 
pojednania (Czasownik ten jest używany 
również w III. Mj. 16). 

- wyznać 
Grzesznik nosi wielki ciężar i jest daleki od 
błogosławieństwa. Dopiero po wyznaniu 
grzechów nastąpi ulga i dopiero wyznanie winy 
otworzy drogę do błogosławieństwa. 
 
Psalm 32:6-7 
Cierpienie niekoniecznie musi być skutkiem 
własnego grzechu lub skutkiem karcenia. Mimo 
to, cierpienie zawsze jest okazją, aby przyjść do 
Boga, gdyż u Niego jest schronienie dla 
pobożnych.  
U Boga jest bezpieczeństwo a zagrożenie nie 
jest naprawdę zagrożeniem. 
Psalmista znowu używa obrazowego języka: Gdy 
wyleją wielkie wody – jest to obraz wadi, która 
po mocnych deszczach wypełnia się w 
gwałtowny sposób biorąc wszystko ze sobą, co 
jest na jej drodze.  
 
Psalm 32:8 – obietnica mądrości 
Teraz Pan sam mówi do pobożnego (czyli, 
Psalmista cytuje Pana). 
Znowu mamy tu trzy czasowniki, które są mniej 
więcej synonimami: 
- pouczyć, co oznacza w hebrajskim: dać wgląd, 

spowodować, że ktoś zrozumie. 
- wskazać, co można też tłumaczyć jako 

nauczyć. Wyraz Tora (Prawo) jest związany z 
tym czasownikiem. Tora - można też 
tłumaczyć jako nauczanie, instrukcja i tym 
podobne. 

- służyć radą  
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Pan jest groźny dla bezbożnika, ale dla 
grzesznika, który woła do Niego i wyznaje swoje 
grzechy, Pan jest bliski, poucza i naucza go, by 
zrozumiał drogi Pana, prowadzące do 
prawdziwego szczęścia. Jego słowo jest pełne 
nauczania i rady dla człowieka.   
 
Psalm 32:9-10 
Psalmista rozwija opis obietnicy Pana poprzez 
następne obrazy (metafory), tym razem wzięte 
ze świata przyrody. 
Koń i muł są użytecznymi tylko wtedy, jeśli są 
hamowane i kierowane za pomocą wędzidła. 
Tak samo człowiek potrzebuje wędzidła 
‘mądrości’, aby być ‘użytecznym’. Oznacza to 
dyscyplinowanie, co może być bolesne. Tak jak 
zastosowanie wędzidła jest bolesne dla konia, 
nieposłusznemu właścicielowi, tak jest bolesne 
dla człowieka, który nie chce słuchać mądrych 
rad Pana.  
Boże karcenie jest bolesne, ale należy być 
wdzięcznym za to, jeśli Bóg nas w ten sposób 
koryguje. 
Psalmista podkreśla tu, jak często to widzimy w 
Biblii, kontrast między bezbożnym i pobożnym 
(w. 9, por. np. Psalm 1). Dlatego zachęca 
wierzącego, aby szukał Bożej mądrości przez 
przykład własnego doświadczenia (w. 3-5), 
objawienia Bożego (w. 8) oraz przykład z 
przyrody (w. 9). 
 
Psalm 32:11 
Pobożny człowiek jest błogosławiony, 
doświadcza Bożej miłości, ochrony, 
prowadzenia, przebaczenia grzechów i 

pojednania z Bogiem. Innymi słowami, człowiek, 
który przez swój grzech i bunt stracił relacje z 
Bogiem i został wypędzony z raju oraz 
pozbawiony obecności Bożej, może po 
wyznaniu grzechów znowu doświadczyć 
bliskości swego Stworzyciela oraz jego łaski, 
miłosierdzia i miłości, może znowu być w raju, 
co Biblia nazywa błogosławieństwem. Mimo 
grzechu, wierzący może mieć pewność Bożego 
przebaczenia. 
W związku z tym wierzący powinien się zawsze 
radować (por. Psalm 5:11; 33:1; Fil. 3:1; 4:1; 1 
Tes. 5:16). 
 
Mimo to, że w Psalmie nie czytamy 
bezpośrednio o Jezusie Chrystusie, jasnym jest, 
że tu jest Ewangelia. Pojednanie z Bogiem i 
błogosławieństwo z tym związane stało się 
możliwym, ponieważ Jezus Chrystus, Syn Boży, 
stał się człowiekiem, aby ponieść ciężar naszych 
grzechów oraz karę za nie. Nasz grzech jest 
poważny a Bóg jest sprawiedliwy, dlatego 
wymaga zapłacenia kary. Jezus Chrystus uczynił 
to, czego my nie bylibyśmy w stanie uczynić – 
poniósł karę na krzyżu za nasze grzechy . 
Dlatego jest nadzieja. Bóg przebaczył nam nasze 
grzechy i nie poczytuje naszych win tylko ze 
względu na ofiarę Jezusa Chrystusa. Dlatego 
wierzący w Chrystusa może się radować, gdyż 
jest błogosławiony: czeka go przyszłość na 
nowej ziemi w chwale Bożej. 
 

Pedro Snoeijer 
 

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

 

 
Rozdział V, Artykuł 6-7 

 
6.  
Gdyż Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, według swojego niezmiennego postanowienia o wybraniu, 
nie cofa w całości swoim Ducha Świętego, nawet  ich smutnych upadkach; i nie pozwala, aby upadli w 
stopniu utracenia łaski przyjęcia/adopcji i stanu usprawiedliwienia lub aby popełnili grzech, który 
prowadzi do śmierci, to znaczy przeciwko Duchowi Świętemu; i by będąc przez Niego całkowicie 
opuszczonymi, popadli w wieczne zatracenie.  
 
7.  
W tych upadkach, w istocie, Bóg zachowuje najpierw w nich nasienie nieśmiertelne, które On sam posiał, 
i przez które są oni odrodzeni, aby nie utraciło się ono, ani nie było całkowicie odrzucone. Następnie, 
odnawia prawdziwie i skutecznie przez swoje Słowo i przez swojego Ducha, aby okazali skruchę i 
żałowali w sercu, zgodnie z Bogiem, ich grzechów; aby z sercem w żalu i skruszonym pragnęli i otrzymali 
odpuszczenie we krwi Pośrednika, i to przez wiarę; aby na nowo łaskę Boga pojednanego z nimi, aby 
adorowali Jego współczucie i Jego wierność, i aby odtąd pracowali z większą dbałością nad ich 
zbawieniem z bojaźnią i drżeniem.  
 
 


