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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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Studium biblijne: Ewangelia wg Jana 10:11-18 
 
 

 
Ewangelia wg Jana 10:11-18 
 
11 Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. 12 Najemnik, który nie jest 
pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk 
porywa je i rozprasza, 13 ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 14 Ja jestem dobry pasterz 
i znam swoje owce, i moje mnie znają. 15 Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. 
16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać 
będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. 17 Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby 
je znowu wziąć. 18 Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc 
znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. 
 
Jezus jako dobry pasterz – obraz znany niemal 
każdemu, chociażby z Biblii dla dzieci. Niestety 
często obraz pasterza zostaje idealizowany, 
znacznie przesłodzony. Zawód pasterza na 
Bliskim Wschodzie w pierwszym wieku był 
wymagający, ciężki, przeznaczony ‘tylko dla 
twardzieli’. Pasterz musiał być przygotowany na 
wszystko: ataki dzikich zwierząt, próby 
kradzieży przez bandytów itp. Musiał umieć żyć 
w bardzo surowych warunkach, często będąc 
wiele tygodni w drodze poza miejscowościami. 
Pasterz z pierwszego wieku bardziej 
przypominał kowboja na dzikim zachodzie. 
Niektórzy ówcześni pasterze byli najemcami, 
opiekującymi się owcami w zastępstwie za 
kogoś innego. Oni zainteresowani byli tylko swą 
wypłatą i w razie niebezpieczeństwa myśleli 
tylko o własnym bezpieczeństwie. 
Pan Jezus natomiast jest dobrym Pasterzem, 
który kładzie nawet swoje życie za owce. W 
Starym Testamencie znajdujemy ostrzeżenie 
dotyczące złych pasterzy: 

Biada pasterzowi nieużytecznemu, który 
porzuca owce! Niech miecz spadnie na jego 
ramię i na jego prawe oko! Niech jego ramię 
całkiem uschnie, a jego prawe oko całkiem 
się zaćmi! (Zach. 11:17). 

 
Pan Jezus nigdy nie opuści swych owiec, ale 
znaczenie jest głębsze niż tylko ochrona w 
doczesnym życiu. Pan Jezus kładzie swoje życie 
na krzyżu za swoje owce, aby uratować je od 
gniewu Bożego przez to, że sam bierze na siebie 
karę za grzechy tych, którzy należą do Niego.   
Pasterz jest obrazem Mesjasza, tak jak król 
Dawid, będący w młodości pasterzem był 
również jego obrazem. Pan Jezus jest 
Mesjaszem, który przyszedł na ziemię, stał się 

człowiekiem, aby uratować i ochronić stado 
Pana od szatana i śmierci. Największym 
zagrożeniem dla ludu Bożego nie są 
niebezpieczeństwa tego świata, lecz śmierć z 
powodu grzechu, wieczne potępienie. Bóg jest 
święty a każdy człowiek jest grzesznikiem i nikt 
nie jest w stanie cokolwiek uczynić, aby siebie 
samego uratować. Podobnie jak owce nie mogą 
siebie ochronić i uratować w momencie 
zagrożenia, lecz potrzebują ochrony pasterza, 
tak każdy wierzący potrzebuje Pasterza Jezusa 
Chrystusa, gdyż tylko On może go ochronić i 
uratować od śmierci wiecznej. 
  
Jezus jednak nie zmarł za wszystkich ludzi, lecz 
tylko za swoje owce. To jest poważna różnica. 
Biblia nie naucza, że Jezus w zasadzie zmarł za 
wszystkich, ale efektywnie tylko za tych, którzy 
uwierzą, czyli spełniają warunki. Gdyby tak nie 
było, wtedy wiara stałaby się uczynkiem 
koniecznym do zbawienia, co jest kompletnie 
sprzecznym z nauczaniem Biblii o wolnej łasce. 
Wtedy pewność naszego zbawienia zależałaby 
nie tylko od łaski Bożej, ale też od naszej wiary 
jako uczynku. Biblia jednak mówi wyraźnie, że 
nasze zbawienie jest możliwe wyłącznie dzięki 
ofierze Chrystusa i zawdzięczamy je łasce Bożej. 
 
W Ewangelii nie czytamy, że Jezus kładzie swoje 
życie za wszystkich, lecz tylko za swoje owce, 
którymi są ci, za których się modlił zanim został 
aresztowany: 

Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz 
za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są 
twoi (Jn. 17:9). 

Oczywiście nie oznacza to, że śmierć Jezusa nie 
miałby mocy, aby zbawić wszystkich. Z 
pewnością nie jest tak, że Jezus nie byłby w 
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stanie zbawić więcej ludzi. Jezus zmarł za 
konkretnych ludzi, mianowicie za tych, których 
dał Mu Bóg Ojciec (Jn. 17:6). 
 
Jezus dokładnie wie, kim są jego owce: Ja 
jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje 
mnie znają (w. 14). Pan Jezus nie jest jak obcy 
najemca, dla którego życie owiec nie ma 
znaczenia, nie jest pracownikiem, wykonującym 
pracę pasterza za pieniądze lub z powodu zysku. 
Jezus jest Pasterzem, który miłuje swoje owce 
tak, że czyni wszystko, aby je uratować i dać im 
wieczne życie. 
 
Jezus zna swoje owce - wierzących, ale oni też 
znają Go. Owce są w stanie słyszeć głos 
pasterza, ponieważ Duch Święty ich odrodził, 
aby się nawrócili po głoszeniu Ewangelii. Dzieci 
Boże znają Pana Jezusa i przez niego Boga Ojca, 
ponieważ Bóg ich wybrał przed założeniem 
świata w Chrystusie ku wiecznej chwale (Ef. 
2:4). Nie ma innego wyjścia niż to, że ci, którzy 
zostali wybrani, uwierzą, usłyszą i rozpoznają 
głos Pasterza Jezusa Chrystusa (Rz. 8:29-30). 
 
Pan Jezus jeszcze coś całkiem nowego dodaje, 
czego Żydzi by się nie spodziewali. Jego stado 
jeszcze nie jest kompletne, jego owce nie są 
tylko w Izraelu, ale też poza nim: Mam i inne 
owce, które nie są z tej owczarni; również i te 
muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać 
będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz 
(w. 16). 
Tą jedną owczarnią jest Kościół, ciało Chrystusa, 
składający się z wierzących z etnicznego Izraela, 
także w Starym Testamencie, oraz pogan, którzy 
uwierzyli. Apostoł Paweł przedstawia to 
następująco: 

11 Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś 
poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi 
przez tych, których nazywają obrzezanymi na 
skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, 12 
byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy 

od społeczności izraelskiej i obcy 
przymierzom, zawierającym obietnicę, nie 
mający nadziei i bez Boga na świecie. 13 Ale 
teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, 
staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez 
krew Chrystusową (Ef. 2:11-13). 

 
Poganie zostali włączeni do prawdziwego 
Izraela, do prawdziwego ludu Bożego, ponieważ 
Bóg ich wybrał, i Jezus wylał krew i oddał swoje 
życie za nich wszystkich. 
To wszystko Jezus uczynił, aby zbawić: 

17 Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę 
życie swoje, aby je znowu wziąć. 18 Nikt mi go 
nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. 
Mam moc dać je i mam moc znowu je 
odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego 
(w. 17-18). 

 
Pan Jezus przygotowuje uczniów na to, co ma 
nastąpić: Jego śmierć na krzyżu. W momencie 
kiedy Jezus został aresztowany i zmarł na 
krzyżu, jego uczniowie myśleli, że wszystko się 
skończyło, że nie udało się i nie ma już nadziei. 
Jezus jednak już teraz chce podkreślić, że nigdy 
nie jest ofiarą sytuacji, nie jest ofiarą gwałtu i 
przestępstwa Żydów lub Rzymian. Jezus ma 
wszystko, co się dzieje i co jemu będzie 
czynione, pod kontrolą. To, że Jezus został 
ukrzyżowany nie jest nieszczęśliwym 
przypadkiem w historii, lecz jest wolą Bożą, 
której Jezus był posłuszny, ponieważ chciał 
oddać swoje życie za swe owce, aby miały 
wieczne życie w chwale z Bogiem. Jezus poniósł 
śmierć, ponieważ sam tego chciał, aby zbawić 
swoich wybranych. Jezus uczynił to, ponieważ 
taka była wola Boga, część Jego planu zbawienia 
dla swego ludu. 

Pedro Snoeijer 
 
Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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Suwerenny wybór, działanie woli Bożej, w 
Jezusie Chrystusie.   

 
Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek rozważanie 
tej wspaniałej, a jednocześnie – i to zaskakujące 
po głębszym zastanowieniu – budzącej tak wiele 
kontrowersji prawdzie nauczania biblijnego, 
podziękujmy naszemu Panu za Jego wielki dar 
zbawienia. Bo tak naprawdę wszelka refleksja w 
wierze, dla właściwego uporządkowania i 
nabrania kierunku, winna rozpoczynać się 
dziękczynieniem… 
 
I tutaj właśnie chcemy Panu naszemu 
podziękować, że nas zbawił. Gdyby to nie było 
prawdą, nic nie miałoby wartości… 
Jednocześnie, nasze dziękczynienie odnosi się 
do faktu, że zbawienie to jest całkowicie 
dziełem Bożym, który jest godny wszelkiej 
chwały, ponieważ to On nas  nim obdarzył .  
 
Tekstem, który wspaniale oddaję tę prawdę jest 
fragment z Listu do Efezjan 1, 3-12:  

(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. (7) W nim mamy 
odkupienie przez krew jego, odpuszczenie 
grzechów, według bogactwa łaski 
jego, (8) której nam hojnie udzielił w postaci 
wszelkiej mądrości i 
roztropności, (9) oznajmiwszy nam według 
upodobania swego, którym go uprzednio 
obdarzył, (10) tajemnicę woli swojej, aby z 
nastaniem pełni czasów wykonać ją i w 
Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i 
to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi 
w nim, (11) w którym też przypadło nam w 
udziale stać się jego cząstką, nam 
przeznaczonym do tego od początku według 
postanowienia tego, który sprawuje wszystko 
według zamysłu woli swojej, (12) abyśmy się 
przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, 

którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w 
Chrystusie. 

 
Tekst ten jest doskonale znany, stąd nawet 
cytowanie go wydaje się zbędne, niemniej…  
 
Zauważcie, że podąża on właśnie porządkiem, 
który wyznaczyliśmy sobie na początku naszego 
rozważania, tzn. rozpoczyna słowami 
dziękczynnymi, oddania Bogu chwały, 
podziękowania Mu.  
Za co? No właśnie tu zaczyna się sprawa 
budząca sporo napięć, i to od szeregu wieków.  
Paweł ośmiela się napisać, że oto Bóg wybrał 
swoich przed założeniem świata. A wybrał po 
co? Aby byli święci i nienaganni przed Jego 
obliczem, aby dostąpili łaski synostwa, czyli 
mówiąc krótko, by byli zbawieni.  
Łatwo się domyślić, które ze sformułowań budzi 
tyle napięcia… Oczywiście chodzi tutaj o 
wybranie. O to, że Bóg sam, zgodnie ze swoją 
suwerenną wolą, podjął decyzję, że efektami 
śmierci Chrystusa, odkupieniem przez krew 
Jego, obdarza wybranych przez siebie.  
 
Oczywiście, odkupieńcza śmierć Jezusa ma 
wartość, która mogłaby objąć wszystkich, ale 
Bóg, sam z siebie, podjął decyzję, że tylko 
wybrani przez Niego dostąpią łaski jej owoców.  
 
Ważne jest wychwycenie tutaj istotnych 
elementów. Przede wszystkim założeniem 
głównym jest przyjęcie faktu, że to Bóg jest 
Bogiem, a zatem tym, który jest Panem 
wszystkiego. Ta właśnie prawda jest 
najistotniejsza, a jednocześnie budząca od 
początku świata, od pierwszych ludzi, od Adama 
i Ewy, najwięcej kontrowersji. Bo jakże to.. to 
Bóg, a nie człowiek ma stanowić prawa 
wszystkiego? To Bóg, a nie człowiek ma 
wyznaczać granice tego, co człowiek może, bądź 
nie może czynić? Kim jest ten Bóg?  
I tu chyba pojawia się problem główny. Gdyby 
istotnie zatrzymać się w rozważaniu na analizie 
problemu opartej o wszechmoc, wszechpotęgę 
Boga, to istotnie ryzykowalibyśmy łatwo 
oskarżenie, że mówimy o jakimś potężnym, 
mogącym się w swojej wszechmocy nie liczyć z 
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nikim - w sumie budzącym przerażenie – 
bóstwie. I tu niestety trzeba wyznać ze 
wstydem, że przez całe wieki taki obraz Boga 
Kościół Zachodni promował. Był to obraz Boga, 
który czyha na błędy, na grzechy ludzkie i który 
karze (najczęściej w jakiś straszny i bezlitośny 
sposób) wszystkie ludzkie zaniedbania.  
Ale to nie jest Bóg Ewangelii. Gdyby 
rzeczywiście przyjąć, że mający takie 
charakterystyki Bóg na dodatek wszystko 
jeszcze ustalił, i to przed założeniem świata, to 
byłby On po prostu potworem, a ten świat 
najgorszym piekłem…  
 
Ale to nie jest – powtórzmy – Bóg Biblii, Bóg 
Ewangelii/Dobrej Nowiny.  
On nie jest „tylko” wszechmocny, ale jest też - i 
to w równy sposób „wszech” – wszechdobry.  
Zauważcie, że Apostoł Paweł mówi o wybraniu 
zbawionych w Jezusie Chrystusie, w Synu 
Bożym, który wylał swoją krew za swoich. Czyli, 
że to wybranie, to przeznaczenie Boże swoich 
dzieci, owszem, wynika z Jego suwerennej woli, 
ale wybór ten przebiega w Tym, który jest 
największym objawieniem miłości Bożej, w Jego 
Synu, a Panu naszym.  
Ten Syn nie przychodzi jako egoistyczny, pyszny 
i arbitralny władca, ale przychodzi jako człowiek 
prawdziwy (i Bóg prawdziwy), stając obok 
najbardziej odrzuconych, cierpiących i 
zaniedbanych.  
Broni się przed wszelkimi pustymi hołdami, jest 
Emmanuelem, Bogiem z nami, Bogiem z 
człowiekiem.  
Czy jeśli wyobrazimy sobie właściwie ten 
konieczny kontekst, w którym następuje 
wybranie, a kontekstem tym jest Jezus Chrystus, 
to czy nie zmienia on radykalnie naszego 
postrzegania działania Bożego?  
Bo przecież przez całość tego procesu Bożego 
przebija Jego przeogromna miłość, Jego chęć 
zadbania o swoje dzieci. Czy zatem Ten, który 
jest twórcą miłości, sam będąc miłością, 
podejmuje wybory, wybiera, inaczej niż z 
postawionym na najwyższym poziomie 
kryterium miłości?  
 
Co tak naprawdę byłoby lepsze? Czy 
uzależnienie owego wyboru, naszego wiecznego 
życia w chwale z Nim, od naszych wysiłków? Od 
naszych wyborów?  

Czy nigdy nie doświadczyliśmy tego, jak bardzo 
nasze siły są ograniczone, jak bardzo czasem 
ciężko jest nam robić to, co dobre i właściwe?  
 
Mając tego świadomość, to zadajmy sobie 
pytanie, ale z całą odwagą:  
czy gdyby o wyborze swoich dzieci, tych 
zbawionych dzięki krwi swojego Syna, Bóg 
miałby decydować na podstawie wiedzy (a 
przecież taką ma) o tym, co owi kandydaci do 
wybrania w życiu osiągną, jaka ich będzie ich 
wiara i czyny, to czy byłaby to istotnie duża 
grupa? Ilu zasłużyłoby na wybranie?  
Tymczasem On wybiera na podstawie swojej 
suwerennej woli, będąc wszechmocny, ale 
przede wszystkim wypełniony miłością. Nie ma 
innego kryterium, kierującego Bożym wyborem, 
który ma On pełne prawo, jak Pan wszechświata 
dokonać, jak Jego miłość.  
 
Kto zasługuje na większe zaufanie: Bóg 
wszechmocny i wszechdobry, czy ludzie (i ich 
decyzje) tak zagubieni i tak niestali?  
 
Ciekawe, że kiedy słyszy się zarzuty, związane z 
nauczaniem reformowanym, że oto wszystko, 
co związane jest z tzw. predestynacją, to 
nauczanie potworów o potworze.  
Niejednokrotnie atak na Bożą suwerenność 
wyboru jest wypełniony tak ogromnym 
zacietrzewieniem, że nie pozwala ono usłyszeć i 
zrozumieć, jak wielką wartością jest owo 
wybranie, przez Niego, oparte o Jego miłość i 
miłosierdzie.  
 
Kiedy Jan Kalwin pisał o Bożej suwerenności w 
dziedzinie realizacji Jego woli w wybraniu, które 
następuje w Jezusie Chrystusie, to przede 
wszystkim podkreślał, że jest to zawsze 
działanie dobre (owo Boże, suwerenne). 
 Ten, Bóg prawdziwy, nie ludzkich niedobrych 
wyobrażeń, który jest dobrocią i miłością, nie 
może skrzywdzić, a człowiek może.  
Bóg nie może się pomylić w swoich decyzjach, w 
swoim poznaniu, a człowiek przecież tak często 
jest powierzchowny w poznaniu i ocenach, a 
także decyzjach…  
Więcej nawet: Bóg troszczy się o każdego 
człowieka bardziej, niż on sam potrafi się o 
siebie zatroszczyć. Czy zatem ktoś może ponieść 
w takim procesie szkodę?  
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Problem leży zatem w tym, który jest 
odwiecznym oskarżycielem, kłamcą – w złu 
osobowym, w szatanie. To on, od początku 
świata, jak wąż, sączy jad w życie ludzkie, 
prowokując człowieka do oporu wobec Boga, do 
braku zaufania Mu.  
To on Ewę skusił twierdzeniem, że oto Bóg jest 
zazdrosny, że nie mówi prawdy, że ogranicza…  
 
Efektem pierwszym dla obojga (Adama i Ewy) 
uwierzenia oskarżycielowi było poczucie 
nagości, czyli już nie tylko nie-zaufanie Bogu, ale 
i nie-zaufanie sobie wzajemnie, między ludźmi, 
nie-akceptacja wzajemna, a w konsekwencji 
potrzeba ukrycia się przed Bogiem i przed sobą 
wzajemnie (także przed sobą samym, 
indywidualnie, w nie-akceptacji siebie).  
Bóg natomiast jest wyzwolicielem. Bóg w swoim 
Synu wyprowadza z niewoli śmierci. Krew Syna 
obmywa nas z naszych grzechów.  

I jest to Jego dziełem, a Jego wybór jest słuszny.  
 
Bałbym się zaufać sobie i bałbym się zaufać 
ludziom, gdy trzeba byłoby dokonywać oceny 
moich i czyichś zasług, bądź ich braku.  
Ale Bogu nie tylko mogę, ale chcę zaufać. Bo On 
nie tylko nie ocenia, ale wybiera z największą 
możliwą miłością. Czy może się mylić lub 
skrzywdzić? 
Z pewnością nie. On ma wszelkie prawo i 
realizuje je z wszelką troską i dobrocią. Bez 
obaw.  

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Artykuł 8 
 
Ponieważ taka była całkowicie wolna decyzja i całkowicie łaskawa wola i intencja Boga Ojca, by 
ożywiająca i zbawcza skuteczność najcenniejszej śmierci Jego Syna rozciągnęła się na wszystkich Jego 
wybranych, aby im tylko dać usprawiedliwiającą wiarę i przez nią doprowadzić ich 
niezawodnie/nieomylnie do zbawienia. To znaczy Bóg zechciał, aby Jezus Chrystus, przez krew krzyża, 
przez którą potwierdził nowe przymierze, odkupił skutecznie wszystkich tych i nie innych, spośród 
każdego ludu, narodu i języka, którzy od całej wieczności byli wybrani do zbawienia i zostali Mu dani od 
Ojca; im dał wiarę (którą, jak i wszystkie inne dary Ducha Świętego, nabył dla nich przez swoją śmierć), 
oczyścił ich przez swoją krew ze wszystkich grzechów, i pierworodnego i aktualnych, popełnionych 
zarówno po jak i przed wiarą, i wreszcie ukazał ich przed sobą chwalebnych, bez jakiejkolwiek skazy, ani 
plamy.  
 

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

