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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.  
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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 

 
 

 
 

 
\ 

Rozważanie Ewangelii według Łukasza 5,1-11  
(por. z Izajasza 6,1-18) 

 
 

 
(1) Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa 
Bożego, (2) ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora; ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. (3) A 
wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu; i 
usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. (4) A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzućcie 
sieci swoje na połów. (5) A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie 
złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci. (6) A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż 
się sieci rwały. (7) Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli, i 
napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. (8) Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: 
Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. (9) Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, 
którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. (10) Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, 
którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić 
będziesz. (11) A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. 
 
Wprowadzenie.  
Krzak gorejący, droga do Damaszku - Boże 
wezwanie do wiary wywołuje w nas 
spektakularne obrazy. Ale jeśli to wezwanie 
byłoby tak proste jak część połowu ryb?  
W Ewangelii Łukasza mamy reakcję (na 
wezwanie w wierze) Szymona Piotra, podobną 
do tej z Izajasza z 6 rozdziału: jestem 
człowiekiem grzesznym (u Izajasza – o ustach 
nieczystych).  
Wobec chwały Bożej Szymon Piotr i Izajasz 
stwierdzają ich ograniczenie, ich małość ludzką; 
ukazują ten rodzaj trwogi, która jest związana 
bardziej z szacunkiem i pokorą, nie tyle ze 
strachem.  
 
Rozwinięcie.  
Ale, co ciekawe, wspomniane podobieństwo 
między dwoma postaciami (i tekstami: z 
Ewangelii Łukasza i proroka Izajasza) prowadzi 
nas po tym mocniejszego podkreślenia różnicy 
pomiędzy dwoma fragmentami Pisma.  

Prorok widzi Boga ukazującego się w Świątyni, 
w kontekście ewidentnie „religijnym”. W 
istocie, wizja Izajasza jest uwypukleniem, a 
nawet powiększeniem tego, co widzialne w 
miejscu Najświętszym Świątyni, pełną 
manifestacją chwały, która jest symbolizowana 
przez Arkę Przymierza i Serafiny.  
 
Dla Szymona Piotra natomiast, ale także dla 
innych uczniów, to ukazanie się Pańskie 
wydarza się w kontekście ich pracy, w samym 
sercu ich życia codziennego. Bóg wykracza poza 
sferę religijną, by ukazać się w tej „świeckiej”. A 
zatem, Ewangelia według Łukasza świadczy o 
Bogu, który zbliża się do nas tam, gdzie 
jesteśmy, który staje się Bogiem budującym i 
wymagającym wiary tam, gdzie znajdujemy się 
w danym i określonym miejscu i czasie naszego 
życia i naszych aktywności codziennych.  
Bóg w Ewangelii Łukasza nie jest już Bogiem, ku 
któremu należy się wznosić tylko poprzez naszą 



 

CREDO nr 96 3   luty 2019 

„praktykę religijną”. Ewangelia Mateusza mówi 
o Nim jednoznacznie: „Bóg z nami” (Mt 1,23).  
 
Wezwanie Boże do wiary jest pochwyceniem.  
W ten właśnie sposób rozpoczyna się (oparta o 
ich wiarę) misja Apostołów; przez wezwanie 
(działanie Boże), które niejako pochwyci ich w 
samym środku ich życia codziennego. Łukasz 
sygnalizuje nam to proponując scenę połowu, 
bardzo żywą i opisaną ze szczegółami.  
Można w niej zobaczyć z dużą łatwością, oczami 
wyobraźni, rybaków pracujących razem, aby 
schwycić ryby w ich sieci. Był to manewr bardzo 
delikatny, wymagający współdziałania wielu 
łodzi, w bardzo dobrej koordynacji.  
Ale ten opis nie jest oczywiście tylko 
dokumentem o połowach (i ich technice) na 
Jeziorze Genezaret.  
Układając w ten sposób dekorację sceny Łukasz 
nie zadowala się kładzeniem nacisk na 
codzienność w jakiej przychodziło żyć uczniom 
Jezusa, chcąc podkreślić z jakiej to 
rzeczywistości uczniowie ci został wezwani do 
wiary, do zawierzenia ich życia Panu.  
W scenie tej jest także zaprezentowana nam 
misja, która zostaje powierzona uczniom.  
 
Trzy uwagi konkretne.  
Pierwsza uwaga jest następująca: Bóg nie 
wzywa nas wyłącznie dla naszego osobistego i 
ograniczonego do naszej osoby, rozwoju. Kiedy 
się ukazuje w naszym życiu i wzywa nas do 
wiary, do zawierzenia Mu, kiedy budzi w nas 
wiarę, powierza nam On także – każdorazowo – 
jakąś misję, którą tak naprawdę jest powołanie 
naszego życia.  
Doświadczenie tego faktu zaznali w swoim życiu 
Izajasz, Szymon Piotr, Paweł i wielu innych 
świadków biblijnych: czy były to osoby ze świata 
religii, czy poborca podatków, czy osoby z 
tłumu, mniej wyeksponowane…  
Otrzymawszy wiarę, otrzymawszy Dobrą 
Nowinę w konsekwencji, otrzymuje się 
wezwanie do realizacji swojego własnego 
powołania, czyli właściwego, dla dobra swego i 
innych, zaangażowania w realizację woli Bożej 
w życiu. W przypadku Szymona Piotra (i szeregu 
innych wymienionych wyżej postaci) było to 
wezwanie do stania się rybakiem ludzi, czyli 
oddanie się głoszeniu Ewangelii w całości ich 
życia. Ale mogą to być oczywiście inne 
wezwania, inne scenariusze życia, które łączy 
jeden i najistotniejszy element: są napisane 

przez Pana, a to gwarantuje ich właściwy 
porządek.  
 
Druga uwaga: to bycie rybakami ludzi jest na 
obraz cudownego połowu: Piotr łowił całą noc, 
użył całego swojego zasobu umiejętności 
ludzkich, profesjonalnych, w godzinach, które 
były najwłaściwsze dla połowu – i wszystko na 
nic.  
I wtedy, kiedy pewien czas minął, kiedy 
zmęczenie wzięło górę i własne poczucie 
bezradności, niemocy, zdominowało myślenie o 
teraźniejszości i przyszłości – rzuca on jeszcze 
raz sieci na wyraźny rozkaz Chrystusa, 
zawierzywszy (wbrew własnemu przekonaniu) 
Jego słowu. Dopiero wtedy pojawia się właściwy 
owoc jego życia, ten prawdziwy, bo dany mu 
przez Pana…  
 
Trzecia uwaga: trzeba bardzo mocno podkreślić 
tutaj ten właśnie mechanizm zależności owocu, 
efektu aktywności, efektu życiowego 
zaangażowania. Nie tylko – jeszcze raz 
podkreślam – w wymiarze służby Słowu, 
ewangelizacji, posługi w Kościele, ale w każdym 
aspekcie życia, każdym jego akcie. Sukces tego 
zaangażowania, życia samego, nie zależeć 
będzie tak naprawdę od nas, ale o Niego, od 
naszego Pana, któremu mamy zawierzyć 
wszystko co dotąd uważaliśmy za nasze.  
Te same gesty, te same prace, te same 
kompetencje, nabiorą w oddaniu Panu, w 
wierze poddanej Jego Słowu, innego, pełnego 
wymiaru.  
 
Co jest jeszcze niezwykle ważne do 
podkreślenia, to nie tyle zmiana w samej 
intensywności aktywności; nie słyszymy w 
słowach Pisma żadnego nawoływania do 
pasywności w życiu, która miałaby być 
oczekiwaniem na efekt, który „spadnie z góry”. 
Jest to to samo zaangażowanie. A nawet 
możemy powiedzieć: większe zaangażowanie, z 
większą dynamiką, bo wyzbytą z obaw zależenia 
wszystkiego od nas i w konsekwencji z frustracji 
nie sprostania własnym wymaganiom.  
Oddając, poddając w wierze wszystko Panu, 
możemy być aktywnymi z tym większą swobodą 
i oddaniem.  
Zauważmy: przecież na wezwanie Pana Szymon 
Piotr nie zaprzestał bycia profesjonalnym w 
swych gestach, czy we współpracy z innymi. 
Jedyne co zrobił, to zawierzył Panu. I Ta wiara 
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doprowadziła nie tylko do sukcesu, ale do 
odkrycia prawdziwego sensu sukcesu życia.  
Więcej jeszcze. Szymon Piotr pracował także w 
tym momencie cudownym wspólnie z innymi, w 
porozumieniu i wspólnym zaangażowaniu. 
Oddanie Panu w wierze nie odcina od innych. 
Także współpraca międzyludzka nabiera innego, 
bardziej konstruktywnego wymiaru.  
 
Podsumowanie.  
Może zaskakiwać, że w sposób tak mało 
szczegółowy podejmujemy rozważanie 
fragmentu biblijnego, który generalnie 
odnoszony jest do bardzo specyficznych form 
aktywności ludzkiej (najczęściej tekst ten służy 
podkreśleniu posłania na specyficzną służbę 
Słowu, oddanie Panu w Jego dziele 
upowszechniania Ewangelii). Tymczasem przez 
cały czas naszego rozważania podkreślane było, 
że mamy tu do czynienia z mechanizmem 
uniwersalnym, dotyczącym wszystkich ludzkich 
aktywności, wszystkich ludzkich wyborów, 
mających swoje źródło w tym pierwszym, 
fundamentalnym: oddaniem całkowitym życia 
Panu, czasem nawet wbrew temu, co logika, 
racjonalność, czy nawet doświadczenie 
sugerowałyby.  
Taki jest właśnie cud wiary, zawierzenia w 
konsekwencji, z zaufaniem Temu, który jest 

jedynym twórcą naszego życia, jeśli miałoby być 
ono konstruktywnie przeżyte. I to nie tylko 
przez nas, ale także przez tych, którzy wpisują 
się we wspólne zaangażowanie każdego 
naszego dnia.  
 
I w tym tkwi chyba największe nauczanie 
bieżącego tekstu: każda sfera ludzkiej 
aktywności, każda (najdrobniejsza nawet 
aktywność) nabiera swojego właściwego 
rozmiaru i sensu, jeśli jest poddana Słowu Pana, 
Jego woli; jeśli jest realizowana w wierze.  
Nie ma tak naprawdę sfery neutralnej w życiu 
człowieka, czyli takiej, która pozostawałaby 
poza wyborem „za Bogiem”, albo „przeciw 
Niemu”. Takiej, w której możnaby się jakoś w 
miarę bezpiecznie schować, nie idąc za Nim (nie 
zawierzając Mu się całkowicie), ale i nie 
pozostając z Nim w konflikcie. Wybór w życiu 
ma charakter zero-jedynkowy: tylko „za 
Bogiem”, albo „przeciw Niemu”.  
On nas wzywa, daje nam wiarę, siłę zawierzenia 
i radość z przeżywanego sensu.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz rozważania 
biblijne – na blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wiara i nie wiara 
 

 
Słowo Boże objawia nam jednoznacznie, że 
każdy z nas jest grzesznikiem, winnym wobec 
Boga Stworzyciela i zasługuje na wieczne 
potępienie. Słowo Boże też objawia nam łaskę 
Bożą, jaka okazała się w Ewangelii Jezusa 
Chrystusa.   
Tylko przez Jezusa Chrystusa możesz być 
zbawiony, nie ma innej drogi. Faktem jest, że 
większość nie chce chodzić tą drogą, odrzuca 
Jezusa Chrystusa jako jedyną drogę do Boga 
Ojca, i chce żyć na własny sposób. 
Pismo Święte w wyraźny sposób objawia, co 
będzie się działo z tymi, którzy nie uwierzą, lecz 
odrzucą Ewangelię. Ewangelista Jan pisze: Kto 
wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie 
słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży 
ciąży na nim. (Jn 3:36).  

Współcześnie popularne są tzw. cztery prawa 
życia duchowego, z których pierwsze brzmi: 
„Bóg Cię kocha i ma dla Twojego życia 
wspaniały plan.” 
Brzmi to łagodnie i stanowi miłe rozpoczęcie 
rozmowy o Ewangelii. Problemem jednak jest, 
że nie jest to biblijną prawdą, lecz fałszywą 
nauką. Skąd możemy wiedzieć, że Bóg ma 
wspaniały plan dla drugiej osoby? Możemy mieć 
taką pewność, jeśli dana osoba nawróci się. 
Obietnica wspaniałego planu jest przeznaczona 
tylko dla wierzącego, z pewnością nie jest to 
prawda dla niewierzącego, odrzucającego 
Jezusa Chrystusa. Pismo Święte objawia nam też 
plan Boży dla tych, którzy nie uwierzą, ale nie 
jest to wspaniałe dla nich, bowiem jest to 
wieczne potępienie, lub innymi słowami: piekło. 

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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W momencie kiedy głosimy komuś Ewangelię, 
nie możemy mieć z góry pewności, że nawróci 
się. Nie możemy dać mu więc fałszywej nadziei, 
skoro nie wiemy, jaki jest plan Boży dla jego lub 
jej życia. Jeśli odrzuci Ewangelię, którą mu 
głosimy, czeka go tylko gniew Boży.  
 
To trudne i dla wielu niewierzących nawet 
okrutne. Wiele współczesnych kościołów i 
zborów głosi Ewangelię w taki sposób, że o 
gniewie Bożym i o piekle prawie nic nie 
słyszymy. Chętnie podkreślamy, że Bóg jest 
miłością, ale nie to, że Bóg gniewa się z powodu 
grzechu i jest ogniem trawiącym (Hb 12:29). 
Problemem jest, że już nie mamy świadomości, 
że Bóg jest święty i w żaden sposób nie może 
tolerować grzechu a z drugiej strony, każdy z 
nas jest grzeszny i nie może istnieć w obliczu 
świętości Bożej. Możemy być z Bogiem i mieć 
pokój z Nim tylko w Jezusie Chrystusie (Rz. 5:1-
11).   
Biblijne głoszenie Ewangelii ma dwie strony: 
zbawienie i pokój z Bogiem tylko przez wiarę w 
Chrystusa, lub wieczne potępienie w piekle dla 
każdego, kto nie uwierzy.  
 
Apostoł Paweł podkreśla, że nic nie możemy 
sami z siebie uczynić. Ale dobrą nowiną 
Ewangelii jest to, że kiedy jeszcze byliśmy 
grzesznikami, czyli wrogami Boga, Bóg nas 
szukał w Chrystusie Jezusie, aby nas zbawić. 
Tylko w Jezusie Chrystusie możemy być 
zbawionymi. W Chrystusie Bóg ratuje nas od 
swego gniewu i tylko przez Jego śmierć Bóg 
pojedna się z nami i pojedna nas z Nim. 
To logiczne: sami wybraliśmy grzech, bunt 
przeciwko Bogu, więc sami musimy ponieść 
konsekwencję: karę za grzech. Bóg Stworzyciel 
ma wszelkie prawo, aby ukarać za grzech. 
Człowiek nie jest autonomiczny, lecz stworzony 
przez Boga. Bez Jego woli, nikt z nas by nie 
istniał.  
Człowiek sam wybrał drogę nieodwracalną: 
bunt przeciwko Stworzycielowi. Dlatego 
logicznym jest, że człowiek jest potępiony i 
zasługuje na piekło, gdyż nie jest w żaden 
sposób w stanie sam wrócić. Tylko Bóg może 
wyrwać go z tej drogi i czyni to w Chrystusie. 
Należy jednak pamiętać o tym, że Bóg nie 
wyrwał każdego, lecz tych, których sam 
suwerennie wybrał w Chrystusie (Ef. 1:4).  
Ci, którzy nie uwierzą w Chrystusa, nie mają 
pokoju z Bogiem, lecz idą dalej drogą 

prowadzącą do piekła, którą sami wybrali. To 
znaczy, że Bóg jest ich wrogiem i muszą ponieść 
konsekwencje wyboru grzechu. Niewierzący 
nadal są wrogami Boga a Bóg jest ich wrogiem. 
Nie mają nadziei, są daleko od ludu Bożego i 
obcy przymierzom (Ef. 2:11-22). Dlatego gniew 
Boży ciąży na nich. 
Dla prawdziwego chrześcijanina Ewangelia jest 
dobrą nowiną, gdyż ogłasza mu zbawienie i 
pojednanie z Bogiem, co oznacza wieczne życie 
w chwale.  
Dla niewierzącego Ewangelia jest w efekcie złą 
nowiną, gdyż Ewangelia potępia go z powodu 
jego niewiary; Ewangelia ogłasza mu, że jest 
wrogiem Boga i dlatego musi wiecznie 
doświadczać gniewu Bożego. 
 
Czasami słyszy się zarzuty, że Bóg byłby 
niesprawiedliwy, skoro zbawienie zależy 
całkowicie od faktu suwerennego wybrania 
wierzących przez Niego, że Bóg bez podstaw 
decyduje, kto ma być w niebie a kto w piekle. Ci, 
którzy wysuwają takie zarzuty czynią Boga 
całkiem odpowiedzialnym za to, że wielu 
znajdzie się w piekle. Twierdzą, że skoro Bóg 
może wybrać, to dlaczego nie wybrał 
wszystkich.  
Pismo Święte natomiast naucza w jednoznaczny 
sposób, że Bóg nie jest w żaden sposób 
odpowiedzialny za grzech oraz jego skutki.      
Jedynym powodem potępienia niewierzącego 
jest jego własny grzech. Niewierzący sam jest 
całkowicie odpowiedzialny za to. Bóg jest 
sprawiedliwy w tym, że niewierzący zostanie 
potępiony,  
ponieważ to jest kara za grzech, który każdy 
niewierzący sam wybrał. 
 
Pismo Święte naucza, że Pan nie tylko ustanowił 
cel i przeznaczenie każdego człowieka, ale też w 
jaki sposób zbawieni zostaną zbawieni: przez 
głoszoną Ewangelię. Każdy wierzący jest 
zbawiony z łaski, a dostąpi zbawienia jako daru 
łaski tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa: 
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i 
to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się 
kto nie chlubił (Ef. 2:8-9).  
 
Pismo Święte daje odpowiedź na pytanie, 
dlaczego nie każdy przyjmuje wiarę w 
Chrystusa. Bóg daje dar zbawienia z łaski tym, 
których wybrał, aby byli zbawieni i to przez 
wiarę.  
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3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas 
ubłogosławił w Chrystusie wszelkim 
duchowym błogosławieństwem niebios; 4 w 
nim bowiem wybrał nas przed założeniem 
świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed 
obliczem jego; w miłości 5 przeznaczył nas dla 
siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa 
według upodobania woli swojej, 6 ku 
uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą 
nas obdarzył w Umiłowanym (Ef. 1:3-6). 

 
Przez grzech, każdy z nas jest martwym, nie 
ciężko chorym, lecz martwym. Wielu chrześcijan 
twierdzi, że człowiek jest tylko ciężko chory i 
jest w stanie sam przyjąć Ewangelię. Biblia 
natomiast uczy, że człowiek jest martwy i nie 
jest w stanie sam z siebie przyjąć Jezusa 

Chrystusa. Tylko Bóg może go ożywić i dać mu 
dar wiary. Dlatego zbawienie jest całkiem z 
łaski, nie ma tu miejsca dla własnych uczynków, 
nawet dla uczynku polegającego na tym, że 
sami bylibyśmy w stanie uwierzyć. Bóg ma 
wszelkie prawo sam wybierać, kto będzie 
zbawiony, jak też ma prawo, aby nikogo nie 
wybrać, gdyż tylko On jest suwerennym 
Stworzycielem.  
Tych, którzy nie są wybrani, Bóg pozostawił w 
konsekwencjach ich własnych grzechów oraz ich 
winie w Adamie. Są martwi w grzechu i sami 
odrzucają Jezusa Chrystusa (por. Rz. 9:10-24). 
 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com  
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ARTYKUŁ 4 
Gniew Boży ciąży na tych, którzy nie wierzą Ewangelii. Ci jednak, którzy przyjmują ją i chwytają się Jezusa 
Zbawiciela prawdziwą i żywą wiarą, są przez niego wybawieni od gniewu Bożego i od zguby oraz 
darowano im życie wieczne. 
 
ARTYKUŁ 5 
Przyczyna lub wina tej niewiary, a także wszystkich innych grzechów, nie leży w żadnym wypadku w 
Bogu, lecz w samym człowieku. Wiara zaś w Jezusa Chrystusa i zbawienie przez niego są łaskawym 
darem Bożym, jak jest to napisane: Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to 
dar (Ef. 2,8). Podobnie: Gdyż zostało wam darowane wierzyć w Chrystusa (Flp. 1,29). 
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