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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. 
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Studium biblijne z 5 Księgi Mojżeszowej/Księgi 
Powtórzonego Prawa 30,15-20. 

 
 

 
(15) Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło; (16) gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś 
miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i 
rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. (17) Jeżeli 
zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym 
bogom oraz im służył, (18) to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do 
której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. (19) Biorę dziś przeciwko 
wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i 
przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, (20) miłując Pana, Boga twego, 
słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał 
na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 
 
Wprowadzenie.  
W wyniku odkryć archeologicznych można 
zauważyć, że pośród śladów pozostawionych 
przez cywilizacje starożytnego Bliskiego 
Wschodu istnieją liczne stele kamienne, na 
których jest wyryty traktat polityczny pomiędzy 
dwoma ludami. Czy to będą traktaty 
mezopotamskie, hetyckie bądź asyryjskie 
(datujące pomiędzy 2500 a 700 p.n.e.), 
przymierza te reprezentują najczęściej warunki 
narzucone przez zwycięzcę ludowi 
zwyciężonemu, bądź przez jakiegoś suwerena 
swoim wasalom. Analiza porównawcza ukazuje, 
że struktura tych kontraktów przymierza 
podporządkowuje się identycznemu 
schematowi. Warunki historyczne ustanowienia 
traktatu poprzedzającego sam kontrakt, który 
ustanawia zobowiązania partnerów, a zwłaszcza 
ich konkluzje, interesują nas tutaj szczególnie: 
zawierają one niezmiennie wezwanie świadków 
przymierza (nieba i ziemi, bądź bóstw), 
następnie serię błogosławieństw i przekleństw, 
które sankcjonują zachowywanie lub 
przekroczenie warunków kontraktu.  
 
Redakcja formularza przymierza odpowiada 
zatem reguło, skodyfikowanym przez 
wielusetletnią tradycję. Nasz tekst biblijny, który 
tutaj nas interesuje, znajdujący się w samym 
sercu Księgi Powtórzonego Prawa, przybiera 
funkcję bardzo precyzyjną: zapowiada kształt 
relacji przymierza, która jest zawarta pomiędzy 
Bogiem i Izraelem. Konsekwencje, które 
wprowadzi szacunek, bądź lekceważenie prawa  
 

Bożego, którego Księga ukazuje zasady, są tutaj 
ukazane z całą jasnością.  
 
Wytłumaczenie.  
ww. 15-18: wybranie życia, a nie śmierci w w. 
15. Tutaj, słowa „życie” i „żyć” są w liczbie 
mnogiej, co sugeruje wielość istnienia, w całej 
swojej złożoności. Dobro i zło nie są zrozumiałe 
z punktu widzenia etycznego, ale teologicznego, 
to znaczy jest to życie według błogosławieństwa 
Bożego, postawienie się pod tym 
błogosławieństwem. Zło jest odwróceniem się.  
W odróżnieniu od traktatów politycznych, które 
są narzucone wasalowi, ogłoszenie Prawa 
Bożego sytuuje Izrael w sytuacji wyboru, ale 
tekst nie pozwala na jakąkolwiek bagatelizację 
tego wyboru: Prawo niesie w sobie szansę 
szczęścia i zbawienia, podczas gdy 
przekroczenie Prawa oddaje winnego 
fatalizmowi śmierci. Ta porażająca prawda 
odnosi się do przeznaczenia indywidualnej 
osoby, ale także i przede wszystkim do 
wspólnoty, w której dana osoba żyje: jeżeli 
przymierze jest zrywane, nieszczęście i śmierć 
instalują się pośród ludu. Optowanie za 
niewiernością jest wybraniem śmierci.  
 
w. 16: ja nakazuję. Obwieszczenie prawa 
przymierza przybiera autorytet Mojżesza.  
„Kochanie Pana, twojego Boga” – podnosi 
charakter nadzwyczaj konkretny i aktywny, 
etyczny i nie sentymentalny miłości do Boga w 
Księdze Powtórzonego Prawa: miłość polega na 
podążaniu Jego ścieżkami i zachowywaniu Jego 
przykazań. Abyś żył: życie, które się otwiera prze 
ludem wiernym Panu, jest postrzegane bardzo 
realistycznie, w terminach licznej populacji i 
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cieszenia się bogactwami, które niesie w sobie 
ten kraj. Rozwój ludu i indywiduum, tę pełnię 
życia, Nowy Testament oznaczy wyrażeniem 
„życia wiecznego” (Mt 19,16; Jn 3,15-16, itd.).  
 
ww. 17-18: Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i 
nie będziesz słuchał: słuchanie jest tutaj 
czasownikiem, który otwiera wyznanie wiary i 
który zawiera w sobie wszelkie zachowanie 
nakazane przez Boga Izraelowi. Słuchanie lub 
jego przeciwieństwo determinuje wybór życia 
lub śmierci. Opuszczenie przymierza, czy byłoby 
to przez niewierność etyczną lub przez cofnięcie 
się w idolatrię, będzie miało reperkusje 
nieobliczalne.  
Zniknięcie ludu, jego rozmycie się w błądzeniu 
podczas niewoli, ukazują się tutaj jako 
wypadkowa nieunikniona nieposłuszeństwa.  
 
ww. 19-20: niebo i ziemia są świadkami 
„wybrania”, które jest czasownikiem, który 
odwołuje się do przymierza; czasownik ten tutaj 
winien być rozumiany jako uprzednia wolna 
odpowiedź, której Bóg sam jest inicjatorem.  
Przymierze odnosi się do „tu i teraz” tego 
wybrania i otwiera na egzystencjalny wybór, 
który należy rozumieć jako wolną odpowiedź na 
to przykazanie, na to Prawo Boże.  
Wszelkie zasady etyczne będą zależeć od 
zrozumienia tego przymierza. Tam, gdzie 
traktaty polityczne cytowały bóstwa, tytułem 
gwarantów kontraktu, tekst biblijny apeluje do 
nieba i ziemi: wszechświat cały staje się 
świadkiem wyboru zaproponowanego przez 
Pana tym, których On kocha.  
W żaden sposób Izrael nie może ignorować, 
bądź też odrzucać tej odpowiedzialności: życie i 
śmierć są złożone w ręce ludzi.  
Jeszcze raz, cel daru Prawa jest przywołany: aby 
wierzący wybrał życie.  
Ten styl powtarzalny, tak charakterystyczny dla 
Księgi Powtórzonego Prawa, przydaje zachęcie 
wymiar patetyczny: jeżeli Bóg poprzysiągł dać 
kraj swojemu ludowi, to tylko przez wierności 
Izrael dostąpi do szczęśliwości.  
Kraj wymaga szacunku przymierza, aby mógł 
stać się ziemią szczęśliwą.  
„Wybrać, żyć, słuchać, kochać Boga” – te cztery 
czasowniki są jak synteza całego fragmentu 
biblijnego. Słuchanie jest wybraniem życia, jest 
to chęć kochania Boga.  
 
Tematy do refleksji.  

1. Prawo i szczęście. Bezpośrednia relacja 
ustanowiona przez Księgę Powtórzonego 
Prawa pomiędzy Prawem i szczęściem, 
nieposłuszeństwem i nieszczęściem, jest 
bardzo mocna. Istotnie, stwierdzenie 
nieszczęścia, w którym nurza się czasami 
wierzący, bądź też wrogość, której może być 
przedmiotem, prowadziły wiarę Izraela do 
modyfikacji tego twierdzenia. Księga Joba i 
Psalmy (np. Ps 73) ukazują stan nabytej 
radości, także w czasie przeciwieństw. Cel 
fundamentalny naszego tekstu nie może 
jednak nam umknąć: Prawo jest dobre. Nie 
jest ono kodeksem represywnym, który 
ogranicza osobowość ludzką i 
wprowadzającym go w sieć przygniatających 
zakazów.  

2. Przez ograniczenia, które nakłada natomiast 
pożądaniu, przez stałą uwagę, którą narzuca 
przeznaczeniu ludzkiemu, Prawo stawia nas 
w obecności Boga, który szuka rozwoju 
osobowego i wspólnotowego człowieka; 
naznacza ścieżkę prawdziwego życia.  

3. Wybranie życia. Wydaje się, na pierwszy rzut 
oka, że nasz tekst ubiera wierzącego w 
warunki zbawienia. Jakby posłuszeństwo 
zawierało w sobie obietnicę życia. Takie 
rozumienie, częste w tradycji 
chrześcijańskiej, nadaje Staremu 
Testamentowi reputację religii legalistycznej. 
Jest to błąd, który uważna lektura tego 
fragmentu pozwala skorygować. Jest rzeczą 
nie mogącą być poddaną kontestacji, że dar 
kraju poprzedza ustanowienie Prawa; 
obietnica jest nabyta (Pan przysiągł – w. 20), 
przykazanie podąża za obietnicą. 
Zwyczajowo, wzięcie w posiadanie kraju, nie 
jest ukazane jako błogosławieństwo, które 
wypływałoby z posłuszeństwa prawu. Jest to 
darmowy dar Boga, który On przyznaje 
swojemu ludowi, aby wypełnić przysięgę 
daną ojcom. Dar jest zawsze pierwszy. 
Posłuszeństwo prezentuje się jako dalsze, 
jako warunek nadany Izraelowi, aby cieszył 
się on otrzymaną łaską.  

4. „Słowo jest bliskie tobie”. Dla Księgi 
Powtórzonego Prawa, Prawo jest możliwe do 
praktykowania przez wierzącego. Według 
Jeremiasza (31,31-34: (31) Oto idą dni - 
mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z 
domem judzkim nowe przymierze. (32) Nie 
takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami 
w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich 
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wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to 
przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich 
Panem - mówi Pan - (33) lecz takie 
przymierze zawrę z domem izraelskim po 
tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w 
ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę 
ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (34) I 
już nie będą siebie nawzajem pouczać, 
mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni 
znać mnie będą, od najmłodszego do 
najstarszego z nich - mówi Pan - odpuszczę 
bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie 
wspomnę), tylko ostateczna interwencja 
Boga wpisze Prawo w serce ludzkie. Apostoł 
Paweł cytuje Pwt 30,14, ale odnosi je do 
wydarzenia, którym jest Jezus Chrystus (Rz 
10,8-9: (8) Ale co powiada Pismo? Blisko 
ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu 
twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. 
(9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus 
jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że 
Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony 
będziesz). Słowo bliskie tobie staje się 
wyznaniem wiary w Chrystusa 
zmartwychwstałego, który tylko i jedynie 

pozwala wierzącemu znaleźć łaskę przed 
Bogiem.  
Podczas gdy Pwt stwierdza możliwość 
posłuszeństwa, apostoł stanowi o radykalnej 
niezdolności dla człowieka, by ten umknął 
swojemu przeznaczeniu, wynikającemu ze 
statusu grzesznika i niezdolności poprzez 
swój wysiłek osiągnięcia sprawiedliwości 
wymaganej Prawem (Rz 7,13-25).  
Paweł jest zgodny z Księgą Powtórzonego 
Prawa, kiedy uznaje, że przykazanie jest 
święte i dobre (Rz 7,12: Tak więc zakon jest 
święty i przykazanie jest święte i 
sprawiedliwe, i dobre), ale dla niego, 
wierzący musi przejść przez stwierdzenie 
radykalnego nieposłuszeństwa, i przez wiarę 
w Chrystusa, aby być na nowo 
zmobilizowany do służby sprawiedliwości 
Bożej.  

  
Tomasz Pieczko  

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

 
 
 
 

Artykuł 
 

 Życie w pewności zbawienia 
 
Wiele religii naucza, że tylko przez nasze dobre 
uczynki możemy dojść do zbawienia. 
Najważniejszym według wielu jest, aby być 
‘dobrym człowiekiem’. To myślenie większości 
niewierzących nienależących do żadnej grupy 
religijnej. Niestety także wielu chrześcijan myśli 
w podobny sposób. Skutkiem takiego poglądu 
jest, że nigdy nie można mieć pewności 
zbawienia oraz, że zamiast koncentrowania się 
na Bogu i Jego dziele zbawienia, tak naprawdę 
w centrum uwagi znajdują się przede wszystkim 
ludzkie czyny. 
Wielu chrześcijan cierpi właśnie z tego powodu, 
że nie mogą mieć pewności, że wytrwają do 
końca. Kto zagwarantuje im, że kiedyś nie 
odpadną od wiary, czy że nie zgrzeszą kiedyś 
poważnie i nie zdążą poprosić o przebaczenie. 
Kto może wiedzieć, czy jego uczynki są 
wystarczająco dobre? Dlatego sporo chrześcijan 

myśli, że rzeczywiście można odpaść od wiary, 
co oznacza, że żaden człowiek nie może mieć 
pewności zbawienia, bo nikt nie może wiedzieć, 
czy wytrwa w wierze. Taka jest oficjalna nauka 
Kościoła Rzymsko-Katolickiego, ale też wielu 
protestantów, niestety, myśli w podobny 
sposób. To poglądy zdecydowanie niebiblijne, a 
poza tym zabierające wierzącym pocieszenie, 
dane przez samego Boga. 
  
Nauczanie biblijne jest wyraźne: nigdy ludzkie 
dobre uczynki nie będą wystarczająco dobre, i 
gdyby od nich to zależało, nikt nie byłby 
zbawiony. Pismo Święte uczy, że moje 
wytrwanie nie zależy od moich sił, gdyż nie 
byłbym w stanie wytrwać. To tylko łaska Boża, 
jak pisze Apostoł Paweł: 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).  

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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Ta Biblijna nauka daje nam wielką ulgę: nie ode 
mnie zależy moje zbawienie, pewność 
zbawienia mam na podstawie Bożych obietnic. 
 
Ktoś może zarzucić nam, że taka nauka czyni 
wierzącego leniwym, skoro nic nie trzeba i 
nawet nie można zrobić a łaska wystarczy, łatwo 
wtedy pomyśleć, że dobre uczynki nie są 
potrzebne. Rzeczywiście są chrześcijanie, którzy 
myślą, że uczynki są niepotrzebne, lub nawet 
boją się dokonywać dobrych uczynków, nie 
chcąc lekceważyć łaski Bożej. To jest druga 
skrajność, która tak samo jest niebiblijna. 
 
Biblijne nauczanie, na przykład wyrażone w 
klasycznej teologii reformowanej podkreśla 
zarówno łaskę i wybranie, jak i uczynki, pod 
warunkiem, że utrzymana jest właściwa biblijna 
kolejność. 
Pytaniem jest więc, czy wykonuję dobre uczynki, 
aby osiągnąć zbawienie, lub współpracować dla 
mojego zbawienia, lub aby udowodnić moje 
zbawienie, czy raczej czynię dobre uczynki jako 
logiczny skutek faktu, że jestem zbawiony? 
Inaczej mówiąc można zadać pytanie: czy pies 
szczeka, aby stać się psem, czy raczej pies 
szczeka, ponieważ jest psem? Czy chrześcijanin 
wykonuje dobre uczynki, aby być 
chrześcijaninem, czy jego dobre uczynki 
wynikają z tego, że jest chrześcijaninem? 
 
Wielu chce podobać się Bogu poprzez swoje 
uczynki a wielu niewierzących lub agnostyków 
(to ci, którzy sądzą, że nie możemy wiedzieć, czy 
Bóg istnieje) twierdzi, że Bóg musi jakąś 
uwzględnić i wynagrodzić to, co czynimy.  
W Słowie Bożym czytamy, np. w Liście do 
Hebrajczyków, że bez wiary nie można podobać 
się Bogu (Hb. 11:6). Czyli, jeśli nie wierzysz w 
Chrystusa Jezusa, w żaden sposób to, co czynisz 
nie może się podobać Bogu. Tylko wierzący, 
który otrzymał wiarę od Stwórcy, może się Jemu 
podobać. Dlatego tylko dobre uczynki 
wierzących są naprawdę dobrymi uczynkami 
miłymi Bogu i to nie z powodu ich ‘jakości’, lecz 
tylko przez Jezusa Chrystusa i wiarę w Niego! 
Decydującym nie jest sam uczynek, lecz wiara.  
Nawet najlepsze uczynki niewierzących, które z 
ludzkiej perspektywy nieraz są lepsze niż wiele 
uczynków wierzących, nie są miłe Bogu. 
Według Słowa Bożego więc uczynek ludzki jest 
tylko dobrym uczynkiem, jeśli jest uczyniony w 
kontekście wiary w Chrystusa. Inaczej mówiąc, 

w ogóle nie jest możliwym czynić dobre uczynki, 
jeśli nie wierzysz w Jezusa Chrystusa! 
Apostoł Paweł pisze:  

Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, 
kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; 
wszyscy zboczyli, razem stali się 
nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, 
nie masz ani jednego (Rz. 3:10b-12).  

 
Dlaczego wierzący wykonuje dobre uczynki i 
dlaczego są one potrzebne? Dobre uczynki są 
logicznym skutkiem i owocem wiary wierzącego. 
Jeśli ktoś naprawdę wierzy w Jezusa Chrystusa, 
nie może być inaczej niż to, że czyni dobre 
uczynki. Nie jest możliwym, że prawdziwie 
wierzący nie czyniłby dobrych uczynków (np. 
Gal. 5:16-26), ponieważ on zmienił się ze złego, 
martwego drzewa nie przynoszącego owoców 
na drzewo zdrowe, i przez nowe narodzenie, 
automatycznie będzie wydawał owoc. Tak jak 
zdrowe drzewo nie może inaczej niż wydawać 
owoce, tak prawdziwie wierzący nie może 
inaczej niż wydawać owoce, którymi są jego 
uczynki wdzięczności (por. np. Mt. 7:15-21; 1 Jn. 
5:1). Nawrócenie zawsze oznacza zmianę życia, 
ponieważ człowiek wtedy przez Ducha Świętego 
rodzi się na nowo. 
Nie powinniśmy się koncentrować na naszych 
uczynkach, jako dowodach zbawienia, ponieważ 
niebezpieczeństwem jest, że tak znowu skupimy 
się na sobie i swoich uczynkach, że w końcu 
bardziej zaufamy temu, co sami widzimy, niż 
temu, co czyni i obiecuje Bóg. Nie jesteśmy w 
stanie samego siebie dobrze ocenić, ale o wiele 
ważniejszym jest fakt, że nasze dobre uczynki są 
przede wszystkim znakami otrzymanej łaski 
Bożej. Dlatego nie jesteśmy dumni i zadowoleni 
z naszych uczynków lecz raczej dziękujemy Bogu 
za okazaną nam łaskę, która sprawia, że 
możemy dokonywać dobrych uczynków. 
 
Jeśli będziemy się trzymać tego, co sam Bóg 
uczy w Swoim Słowie, nie wpadniemy w jedną 
skrajność dając za dużo wagi naszym uczynkom, 
ale też nie wpadniemy w drugą skrajność, która 
może nas czynić leniwymi, skoro tylko z łaski, a 
nie na podstawie uczynków jesteśmy zbawieni. 
Prawdziwy chrześcijanin nie pyta, ile może 
grzeszyć, by nadal być chrześcijaninem, ani też 
ile musi mieć dobrych uczynków, aby móc być 
(dobrym) chrześcijaninem.  
Prawdziwy chrześcijan jest przekonany, że może 
mieć pewność zbawienia, ponieważ Bóg chciał 
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mu je dać. Tą pewność znajduje tylko i 
wyłącznie w Jezusie Chrystusie na podstawie 
jego dzieła i Jego obietnic. Jezus powiedział:  

27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam 
je, a one idą za mną. 28 I Ja daję im żywot 
wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze 
ich z ręki mojej. 29 Ojciec mój, który mi je dał, 
jest większy nad wszystkich i nikt nie może 
wydrzeć ich z ręki Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy (Jn. 10:27-30).  

 
Pismo Święte w jasny sposób naucza, że w 
momencie, kiedy jesteśmy w Chrystusie, mamy 
pewność wybrania i zbawienia, gdyż Jezus sam 
powiedział:  

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc 
wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o 
cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, 
dał wam (Jn. 15:16).  

Nie możemy odwrócić kolejności, gdyż Biblia 
naucza: najpierw wybranie i nowe narodzenie a 
potem dobre uczynki.  
Jeśli to rozumiemy widzimy, że Bóg nie tylko 
daje nam z łaski zbawienie, przebaczenie 

grzechów, nowe życie, ale też pewność, że to 
wszystko jest prawdą dla mnie i że nikt nie może 
mnie wyrwać z rąk Chrystusa:  

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. (Rz. 8:28-30) 
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. 8:38-39) 
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Przez pewność i wewnętrzne pojmowanie tego wybrania dzieci Boże nabierają z dnia na dzień większego 
powodu do korzenia się przed Bogiem, adorowania głębi jego miłosierdzia, oczyszczania się, a także 
bardzo gorącego umiłowania z ich strony Tego, który pierwszy ich tak silnie umiłował. Jest dalece 
fałszywym, aby przez tę naukę o wybraniu i w wyniku medytacji jej móc stać się bardziej opieszałym lub 
cieleśnie nonszalanckim w zachowywaniu przykazań Bożych. Przydarza się to zazwyczaj, ze 
sprawiedliwego wyroku Bożego, tym, którzy czy to zakładając lekkomyślnie, czy też bajdurząc z 
upodobaniem o łasce wybrania, nie chcą podążać drogami wybranych.  
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