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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: Pewność wiary.  
 
 

 
Nie jest elementem rzadkim, w różnych 
środowiskach chrześcijańskich, zadawanie 
(sobie i innym) pytania: czy jesteś pewny swojej 
wiary, w znaczeniu: czy jesteś pewny twojego 
(w oparciu o wiarę) zbawienia?  
Pytanie samo w sobie wydaje się w pełni 
zasadnym, ma ono jedno jednak już w swojej 
formie rodzaj pułapki.  
Pułapką tą jest całkiem niewinne: „czy jesteś 
pewny”…, nie zaś sama pewność.  
 
Czytelnik może czuć się zaskoczony, że stawiam 
w taki sposób problem…, więcej, że w ogóle 
ośmielam się widzieć w tak „niewinnym i 
fundamentalnym” pytaniu jakiś problem.  
 
Aby jednak próbować przynajmniej przekonać 
do trudności, a wręcz negatywnych owoców, 
które takie postawienie pytania może przynieść, 
przypomnijmy sobie krótki test z 2 Listu Pawła 
do Koryntian 13,5: Poddawajcie samych siebie 
próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie 
siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus 
jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. 
 
Właśnie ten werset nierzadko stanowi w 
rozumieniu wielu podstawę uprawniającą do 
zadawania pytania o pewność wiary na 
podstawie )uwaga!) poddawania samych siebie 
próbie, doświadczania siebie…).  
Niemniej, werset ten, dlatego, że wyrwany ze 
swojego kontekstu znaczeniowego, z całej 
historii Pawła i wspólnoty zboru w Koryncie jest 
często źle zrozumiany, a w konsekwencji źle 
używany.  
W swoim wyrwanym znaczeniu zdaje się 
promować myśl, że chrześcijanie muszą 
dokonywać rodzaju introspekcji, aby odczuwać 
ich pewność zbawienia.  
Przez introspekcję rozumiem tutaj ryzykowny 
proces mający polegać na poszukiwaniu 
pewności, jako rodzaju czegoś, co rodzi się we 
mnie w wymiarze emocjonalnym: czuję niejako 
tę pewność. Należy jednak mieć świadomość, że 
czucie owo, jako owoc tej introspekcji może być 
bardzo złudne, albo wręcz zmienne. Niestety, 
ludzka konstrukcja psychiczna wielokrotnie 
wskazuje, że odczuwamy szereg kwestii w 
naszym życiu zależnie od nastroju, przeżyć 

towarzyszących naszej codzienności…, a wręcz 
zdrowia: zarówno psychicznego jak i fizycznego.  
Czucie może się zmieniać. Inaczej będą 
odczuwać jakąś kwestię osoby o różnym typie 
osobowości, o różnym charakterze, o różnym 
temperamencie. Czy zatem tylko pewien 
wybrany typ może mieć pewność swej wiary 
prowadzącej do pewności zbawienia?  
Czy zatem od owego czucia (po doświadczeniu 
siebie) można uzależnić miarę przeżywania 
owoców relacji z Bogiem?  
 
Należy jednak poczynić tutaj uwagę istotną: nie 
podejmuję próby lekceważenia takiego czucia, 
ani banalizowania go. Próbuję jednak ukazać, 
jak bardzo trudno od niego uzależnić ocenę 
powszechną mechanizmu pewności wiary, 
stworzyć rodzaj „kryterium egzaminacyjnego” 
społeczności chrześcijańskiej wobec jej 
członków (a takie tendencje niektórzy mają). 
Jeśli z różnych powodów wierzący ma takie 
„czucie” - to dobrze. Musi mieć jednak 
świadomość, że może być ono zmienne.  
 
Co jednak jest zatem naprawdę ważne?  
Istotnie, jako chrześcijanin muszę zawsze 
poddawać samego siebie egzaminowi i prosić 
Boga, aby pomógł mi: I zobacz, czy nie kroczę 
drogą zagłady, A prowadź mnie drogą 
odwieczną! (Ps 139,24).  
Czyli mówiąc innymi słowy: czy moje życie, we 
wszystkich jego aspektach odpowiada woli 
Bożej wyrażonej w przykazaniach; czy jest 
zgodne z nauczaniem Słowa Bożego. Nie tyle, 
czy mam uczucie mojej wiary zbawczej, ale czy 
moje życie podąża za źródłem wszelkiego życia.  
 
Koryntianie w historii opisanej w 2 Liście do 
Koryntian słuchali fałszywych apostołów i 
fałszywych nauczycieli Pisma, poddając w 
wątpliwość apostolat Pawła (por. 2 Kor 11 i 12).  
Oto odpowiedź Apostoła tym, którzy obrzucali 
go kalumniami i wynaturzali jego posługę: Skoro 
szukacie dowodu na to, że przeze mnie 
przemawia Chrystus, który nie jest wobec was 
bezsilny, ale jest mocny wśród was. Poddawajcie 
samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, 
doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że 
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Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby 
nie przeszli (2 Kor 13,3.5).  
 
Jak Koryntianie stali się chrześcijanami? Był to 
sam Paweł, który ich doprowadził do Zbawiciela. 
Jeżeli chcieli widzieć dowód jego apostolatu, to  
powinni patrzyć na nic innego, jak na siebie 
samych!  
Paweł nie powiedział im, a tym bardziej nie 
nakazał, aby dokonywali jakiejś formy 
introspekcji, aby znaleźć w sobie jakieś dowody 
ich zbawienia, ale aby spojrzeć na ich zbawienie, 
które ukazywało jego apostolat.  
 
Muszę się osądzać w obecności Bożej, ale jest to 
bardzo odmienne od poszukiwania w sobie 
pewności mojego zbawienia.  
Muszę się osądzać w kwestii poddania mojego 
życia Bogu. Oczywiście nie w klimacie wiecznego 
niepokoju (czy spełniam wystarczającą ilość 
wspaniałych dzieł), ale radości dziękczynienia, 
że dał mi swoje Słowo, któremu mogę zaufać, że 
dał mi swojego Syna, a mojego Zbawiciela, który 
dokonał dla mnie tego, na co sam nigdy nie 
mógłbym zasłużyć.  
A zatem nie różne formy introspekcji mają mnie 
prowadzić do poszukiwania w sobie uczuć 
pewności, niezachwiania, co do mojej wiary (bo 
też nie jest ona wyprodukowanym przeze mnie 
produktem) zbawczej, ale jest tutaj ufność: 
wiem Panie, że dajesz mi prawdę w twoim 
Słowie, że mogę zgodnie z nim żyć i mogę oddać 
się Tobie jak pełne ufności dziecko; taka jest 
moja wiara i pewność zbawienia.  
 
Znakomicie o wierze prawdziwej naucza 
Katechizm Heidelberski w Pytaniu 21: Czym jest 
prawdziwa wiara? 
To nie tylko wiedza pewna, dzięki której uznaję 
za prawdę wszystko to, co Bóg objawił w swoim 
Słowie (Jk 1,18), ale też ufność całym sercem (Rz 
4,16 i n.; 5,1), którą wzbudza we mnie Duch 
Święty (2 Kor 4,13; Ef 2,8 i n.; Mt 16,17; Flp 
1,19) przez Ewangelię (Rz 1,16; 10,17) i przez 
którą jestem upewniony , że nie tylko inni, ale 
także i ja otrzymałem od Boga odpuszczenie 
grzechów, sprawiedliwość i szczęście wieczne 
(Hbr 11,7-10; Rz 1,16), a wszystko to wyłącznie z 

Jego łaski, jedynie dzięki zasłudze Jezusa 
Chrystusa (Ef 2,7-9; Rz 3,24 i n.; Ga 2,16). 
Podstawami zatem pewności wiary zbawczej są: 
- wiedza,  
- ufność Bogu całym sercem,  
- upewnienie o odpuszczeniu grzechów, 
sprawiedliwości i szczęściu wiecznym; a 
wszystko to z łaski.  
Pewność tę wzbudza we mnie Duch przez 
Ewangelię, tzn. mogę Ewangelii ufać i mieć na 
tej podstawie pewność.  
Nie na podstawie emocji, jakichś form 
introspekcji, ale dzięki działającemu Duchowi 
mam pewność, że Pan mnie poprowadzi poza 
moją ludzką niemoc, z łaski, i obdarzy życiem 
wiecznym.  
 
Z powodu złej interpretacji formy poszukiwania 
pewności wiary wielu chrześcijan nie przestaje 
obserwować, prowadzić poszukiwania w sobie, 
by znaleźć tę pewność: czy są oni „w wierze”.  
Liczni chrześcijanie, oddawszy szczerze ich życie 
Chrystusowi, wiedzą, że są zbawieni, ale myślą, 
że mogą utracić ich zbawienie w każdej chwili. 
Liczni są także ci, którzy wiedzą, że dziecko Boże 
nie może nigdy być zatracone, ale nie mają 
nigdy pewności ich zbawienia.  
Pamiętajmy więc: pewność naszego zbawienia 
nie opiera się o subiektywny egzamin nas 
samych, poszukiwanie w sobie pewności, ale o 
wiarę w Słowo Boże: To napisałem wam, którzy 
wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, 
że macie żywot wieczny (1 J 5,13). Do takiej 
pewności nie tylko mamy prawo, ale jest ona 
istotnym elementem naszego życia 
chrześcijańskiego.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Rozważanie biblijne: Rzymian 8,31-39 
 
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. 
 
Apostoł Paweł był misjonarzem w I wieku n.e. i 
doświadczył wielu trudności, był w więzieniu, 
był chłostany, kilka razy o mało nie zginął (2 
Koryntian 11,21-29). Mimo tych doświadczeń, 
Paweł pisze, że jeśli Bóg jest z nami, nikt nie 
może być przeciwko nam. 
Jest to wyraz wielkiej wiary, której być może 
nam czasami brakuje. 
 
Oczywiście wielu jest przeciwko nam. Paweł 
tego konkretnie doświadczył, miał wielu 
wrogów, którzy przeciwdziałali albo chcieli go 
zniszczyć i zabić. Wielu wierzących dzisiaj 
doświadcza tego samego. Chrześcijanie bywają 
nieraz ciężko doświadczani, w wielu krajach są 
prześladowani, tylko z powodu ich wiary w 
Jezusa Chrystusa.  
 
Wierzący mają wielu wrogów, czasem 
potężnych i strasznych, ale wierzący należą do 
wszechmogącego Boga i nic nie jest za duże czy 
za silne dla naszego Boga.  
 
Właściwie dlaczego Bóg miałby nam pomagać w 
trudnościach? W żaden sposób nie zasłużyliśmy 
na to, gdyż wszyscy zgrzeszyliśmy i zasługujemy 
na wieczne potępienie (Rzymian 3,22-23). 
Bóg jednak tak umiłował świat, że dał swego 
własnego Syna, aby umarł za nas, abyśmy mogli 
zostać pojednani z nim i żyć wiecznie. Miłość i 
łaska wszechmogącego i świętego Boga jest tak 
ogromna, że czyni On wszystko, aby zbawić 
zbuntowanych ludzi. Bóg chce się pojednać z 
ludźmi, którzy go odrzucili, a stało się to 
możliwym przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. 
Każdy, kto w Niego wierzy jest usprawiedliwiony 
i zbawiony. Każdy, kto jest zbawiony należy do 

Chrystusa. Swoim dzieciom, Bóg daje wszystko. 
Skoro Bóg wydał nawet swego Syna za nas, 
czyżby nie mógł dać nam wszystkiego? 
 
Największym wyrazem i dowodem tego, że Bóg 
jest z nami, jest śmierć Jego Syna Jezusa 
Chrystusa na krzyżu. 
W poprzednich rozdziałach (rozdz. 5-8) Paweł 
pisał obszernie o naszej beznadziejnej sytuacji, 
sytuacji grzeszników, zasługujących na 
wieczność w piekle. Bóg daje jednak 
grzesznikom zbawienie, daje łaskę, daje wiarę, 
daje sprawiedliwość.  
To, że Bóg dał swego Syna za nas, jest 
gwarancją, że Bóg da swoim dzieciom wszystko. 
Nie możemy wątpić w to, że Bóg nam da. 
Wątpienie jest obrażeniem Boga, który w 
Chrystusie udowodnił jak nas kocha. 
 
  
Nasz największy wróg, szatan, oskarża nas 
wobec Boga, a także nasze grzechy są 
oskarżeniem przeciw nam. Szatan chce nam 
ciągle przypominać, że nie mamy prawa na 
wieczne życie z Bogiem.  
Żadne jego oskarżenie jednak nie ma mocy, 
ponieważ wierzący jest wybrańcem Boga. 
Grzeszny człowiek może być sprawiedliwy, jeśli 
Bóg, Który jest Sędzią, go usprawiedliwi a jest to 
możliwym tylko przez Jezusa Chrystusa. 
Nikt nie może nas już oskarżyć, ponieważ Jezus 
Chrystus umarł za nasze grzechy. Nawet więcej, 
On zmartwychwstał, jako dowód Jego 
zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Jest teraz 
po prawicy Boga Ojca, aby się wstawiać za nami. 
Lepszego adwokata nie moglibyśmy sobie 
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wyobrazić. Szatan już nie ma szans, jeśli 
należymy do Chrystusa. 
 
To jest wyrazem największej miłości. Bóg miłuje 
nas przez Jezusa Chrystusa (Rzymian 5,6-10). 
Miłość Boża wobec nas nie jest jakimś uczuciem 
lub emocją, lecz wyraża się w czynach. Miłość 
zawsze jest aktywna i wyraża się w tym, że Bóg 
przebaczył nam nasze grzechy i usprawiedliwia 
nas.  
 
 
Apostoł Paweł wymienia całą listę 
potencjonalnych zagrożeń, z których większość 
sam też doświadczył (por. 2 Koryntian 11,26-27 i 
12:10). Na podstawie swych doświadczeń może 
świadczyć o tym, że wszystkie te zagrożenia nie 
stanowią tak naprawdę niebezpieczeństwa dla 
wiary.  
Wierzący powinien być przygotowanym na nie, 
należy mieć świadomość, że cierpienie jest 
raczej normalnym stanem w życiu chrześcijan. 
Świat sądzi, że chrześcijan można łatwo 
zniszczyć i próbuje tego na różne sposoby., 
Świat jest wrogiem Chrystusa i dlatego też 
naszym wrogiem. Czytając Stary Testament 
widzimy, że wierzący doświadczali cierpienia 
(Psalm 44,23 cytowany w w. 36). Chrześcijanin 
jednak nie powinien się bać tych zagrożeń. 
 
W obliczu zagrożeń, też śmiertelnych, mamy 
gwarancję, że nawet śmierć nie może rozłączyć 
nas od Chrystusa, wręcz przeciwnie: śmierć 
oznacza wejście do chwały z Chrystusem. 
Śmierć jest dla człowieka końcem ziemskiego 
życia. Dla ateistów stanowi to absolutny koniec 
wszystkiego, dla wielu innych niepewność, albo 
nadzieję, że być może wszystko będzie dobrze. 
Wierzący, który zaufa Jezusowi Chrystusowi 
jednak może mieć stuprocentową pewność, że 
po śmierci znajdzie się u Jezusa Chrystusa. 
Śmierć jest dla niego tylko przejściem do 
następnego etapu życia. Chrześcijanie nie muszą 
się bać śmierci, bo Chrystus zwyciężył nad nią, 
dlatego nie ma ona już władzy nad nami. 
Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! (1 
Koryntian 15,54). Dlatego śmierć oznacza dla 
wierzącego życie. Możemy powtórzyć za 
Apostołem Pawłem: Albowiem dla mnie życiem 
jest Chrystus, a śmierć zyskiem (Filipian 1,21). 
To jest podstawa, dzięki której możemy 
twierdzić, że nawet śmierć nas nie rozłączy od 
miłości Bożej.  

 
Także aniołowie, potęgi niebieskie, wszelka 
duchowa władza i moc jak demony nie mogą 
nas wyrwać z ręki Bożej, ponieważ Chrystus 
zwyciężył nad wszelką władzą, która istnieje. 
Nawet sam szatan jest poddany Jezusowi 
Chrystusowi. Dlatego chrześcijanin nie musi się 
bać, że demony go opętają, bo nie mogą (o ile 
chrześcijanin sam się nie zajmie okultyzmem).  
Także żadne wydarzenie ani w przeszłości, ani 
teraz, ani w przyszłości nie rozłączą nas od 
Jezusa. Nic w naszym życiu nie jest tak straszne, 
że może odłączyć nas od Boga.  
Żadne ponadnaturalne wydarzenie nie oderwie 
nas od Niego (wyraz moce w w. 38 ma 
znaczenie cudy, wydarzenia ponadnaturalne).  
 
To wszystko jest prawdą, ponieważ Bóg 
wzbudził Chrystusa z martwych i posadził po 
prawicy swojej w niebie ponad wszelką 
nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i 
panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może 
być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w 
przyszłym; i wszystko poddał pod nogi jego 
(Efezjan 1,21-22; por. 1 Koryntian 15,27). 
 
Tak konkretna i silna jest miłość Boża do 
wierzących. Ta miłość jest dla każdego, kto się 
nawróci, kto zaufa tylko Jezusowi, kto jest w 
Jezusie Chrystusie.  
 
 
Nic nie może nas odłączyć od miłości Bożej, ale 
to nie znaczy, że nie doświadczymy cierpień w 
doczesnym życiu. Może zdarzyć się, że 
doświadczać będziemy strasznych rzeczy, może 
zdarzyć się, że znajdziemy się w trudnej sytuacji 
życiowej, psychicznej, duchowej, stracimy 
poczucie sensu życia. Ale jeśli jesteśmy w 
Chrystusie, nigdy nie stracimy wszystkiego, 
ponieważ mamy Chrystusa, a w Nim mamy 
wszystko. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, nasze 
życie zawsze ma sens, nawet w 
najstraszniejszych sytuacjach, ponieważ sam 
Chrystus nadaje sens naszemu życiu. 
Powinniśmy mieć świadomość, że cierpienie 
stanowi nieodłączną część życia chrześcijan. 
Sytuacja luksusowa bez prześladowań, jakiej 
doświadczamy w Europie, jest dość wyjątkowa. 
Sam Jezus zapowiedział, że jego wyznawców 
spotka prześladowanie (Ew. Łukasza 21,16-17).  
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W obliczu trudnej sytuacji i cierpienia, często 
oskarżamy Boga, albo pytamy Go, dlaczego 
pozwolił, że mój brat zginął w wypadku, siostra 
straciła swe ukochane dziecko, a sąsiad został 
dotknięty niewyleczalną chorobą, itd. Zazwyczaj 
nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze pytania, 
a Bóg wcale nie ma obowiązku nam wszystkiego 
wyjaśnić. Kimże jesteśmy, że odważamy się 
wymagać wyjaśnienia od naszego Stwórcy? 
 
Celem naszego życia nie jest powodzenie i 
sukcesy na tej ziemi, spełnienie wszelkich 
naszych planów i życzeń. Celem naszego życia 
nie jest nasze szczęście. Celem naszego życia 
jest uwielbienie i oddawanie chwały naszemu 
Stwórcy. 
Bóg w swojej nieskończonej łasce i miłosierdziu, 
chce nam dać pełnie szczęścia w tym, że w 

Chrystusie możemy żyć wiecznie w Jego chwale. 
Dzięki temu możemy postrzegać wszystko, co 
nam się zdarza w naszym ziemskim życiu we 
właściwej perspektywie, bo wiemy, że tu jest 
dopiero początek naszego wiecznego życia. Po 
naszej śmierci, kiedy wejdziemy do wiecznej 
chwały zaczyna się lepsza część naszego życia, 
życia w społeczności z Bogiem (1 Koryntian 
15,51). 
  
Nikt i nic nas nie odłączy od miłości 
Chrystusowej! 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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Rozdział V, artykuł 8 

 
A więc to nie przez ich zasługi, ani ich siły, ale przez darmowe miłosierdzie Boże, otrzymują oni nie 
utracenie całkowite wiary i łaski, nie pozostawanie i zatracenie końcowe w ich upadkach, co nie tylko 
mogłoby łatwo stać się, ale z pewnością stałoby się w ich przypadku, ale ze względu na Boga nie może 
się stać. Jako że Jego decyzja nie może ulec zmianie; ani Jego obietnica być straconą; ani powołanie 
według Jego zamiaru być odwołanym; ani zasługa, wstawiennictwo i opieka Jezusa Chrystusa runąć; ani 
zobowiązanie Ducha Świętego stać się próżnym, zniesionym.  
 

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/

