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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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Prawdziwa wiara 
 
 

 
Podstawowym pytaniem które musimy sobie 
zadać jest: czy wiara jest czynem (uczynkiem) 
człowieka czy jest darem Bożym? 
Nasza odpowiedź zależeć będzie od tego, jaki 
jest nasz pogląd na stan człowieka. Wielu 
chrześcijan co prawda uznaje, że człowiek jest 
grzeszny, ale w ich rozumieniu - bardzo słaby i 
chory, w związku z czym nie jest w stanie sam 
siebie uratować od grzechu. Jednocześnie 
twierdzą, że w momencie, kiedy Bóg oferuje 
łaskę i wiarę, człowiek mimo swej „choroby” 
jest w stanie sam zdecydować, czy chce się 
nawrócić i uwierzyć oraz przyjąć wiarę. 
Słowo Boże natomiast naucza, że przez grzech 
człowiek jest kompletnie martwy duchowo, co 
oznacza, że nie jest w stanie uczynić 
czegokolwiek dobrego w oczach Boga. Każdy 
człowiek bez wyjątku jest grzeszny, czyli jest 
winny wobec swego Stworzyciela i zasługuje 
jedynie na jego sprawiedliwy gniew i karę. 
Człowiek z natury koncentruje się na grzechu, 
jest egocentryczny, pragnie chwalić szatana, 
zamiast Boga. Niestety poprzez grzech człowiek 
stracił swoją wolność stając się niewolnikiem 
szatana, a niewolnik sam siebie nie może się 
wykupić lub uwolnić.  
Konsekwencją upadku w grzech jest to, że 
człowiek nigdy nie jest w stanie samodzielnie i z 
własnej woli przyjąć łaski i wiary. W 
przeciwieństwie do ciężko chorego człowieka, 
martwy człowiek nie reaguje w ogóle na 
cokolwiek co mu zostaje oferowane.  
 
Wiara jest darem Bożym. Powinniśmy jednak 
dobrze to rozumieć. Wielu uważa, że jest darem 
w tym sensie, że Bóg oferuje wiarę a człowiek ją 
przyjmuje lub nie. To pozytywne podejście do 
sytuacji człowieka; twierdzące, że mimo 
wszystko jego duchowa kondycja nie jest aż tak 
zła i mimo grzechu, jest on w stanie uczynić 
jeszcze coś dobrego będąc w stanie uwierzyć, 
jeśli Bóg zaoferuje mu zbawienie w Chrystusie.  
Niestety pozytywne podejście nie jest zgodne ze 
Słowem Bożym, bowiem sytuacja człowieka jest 
o wiele gorsza. Według prawdziwej biblijnej 
nauki człowiek jest martwy i nie jest w stanie 
czynić cokolwiek dobrego, gdyż przyjęcie daru 
wiary byłoby wtedy już czymś dobrym w oczach 
Boga. 

Gdyby człowiek stwierdził, że sam uwierzył i 
sam dobrowolnie przyjął dar łaski i wiary, tak 
naprawdę już nie mógłby powiedzieć, że tylko i 
wyłącznie z łaski jest zbawiony. Biblia odrzuca 
jednoznacznie usprawiedliwienie z uczynków, 
gdyż zbawienie jest tylko z wiary na podstawie 
łaski. Jeżeli natomiast twierdzimy, że sami 
uwierzymy, że sami przyjmiemy dar wiary lub 
sami nawet wyprodukujemy swoją wiarę, tak 
naprawdę uważamy wtedy, że jesteśmy co 
prawda zbawieni na podstawie łaski, ale 
przynajmniej jeden uczynek jest wtedy 
potrzebny, mianowicie - wiara. 
Niezwykle trudno jest człowiekowi przyjąć 
biblijną prawdę o tym, że jest on tak grzeszny i 
zły, że sam z siebie nie jest w stanie uczynić 
nawet najmniejszego kroku ku dobremu, nie 
jest w stanie samodzielnie wyprodukować 
nawet najmniejszej wiary. Ale tylko jeśli to 
zrozumiemy i uświadomimy sobie w jak 
okropnej duchowej sytuacji znajdujemy się, 
jesteśmy też w stanie zrozumieć czym jest Boża 
łaska.   
 
Na podstawie Słowa Bożego należy 
zdecydowanie odrzucić zbawienie na podstawie 
jakichkolwiek uczynków, co oznacza, że także 
wiara nie może być naszym uczynkiem 
koniecznym do zbawienia. Ponieważ jesteśmy 
duchowo martwi przez grzech, nie jesteśmy w 
stanie sami wyprodukować wiary, ani też nie 
jesteśmy w stanie samodzielnie przyjąć wiary.  
 
Wiara nie pochodzi od nas samych, nie jest 
prawdą, że po usłyszeniu Ewangelii sami 
jesteśmy w stanie ją ‘wyprodukować’. Naturalną 
reakcją człowieka jest odrzucenie usłyszanej 
Dobrej Nowiny. Z natury buntujemy się 
przeciwko Bogu i zatwardzamy nasze serca, 
nawet kiedy On oferuje nam zbawienie. Tylko 
Duch Święty jest w stanie złamać nasze serca i 
otworzyć na Ewangelię. Duch Święty wkłada 
wiarę, jako dar łaski w serca wierzących, przez 
co są w stanie się nawrócić i przyjąć Ewangelię. 
Wiara jest darem łaski, na który nie 
zasłużyliśmy.  
Jesteśmy zbawieni nie dlatego, ponieważ 
wierzymy, lecz: jesteśmy zbawieni na podstawie 
dzieła Chrystusa, z łaski przez wiarę. Wiara jest 
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drogą lub kanałem, przez który dostępujemy 
daru łaski i zbawienia a zarówno wiara jak i 
łaska pochodzi od Boga, bez żadnej zasługi z 
naszej strony. Bóg według upodobania sprawia 
w nas i chcenie i wykonanie (Fil. 2:13).   
 
W związku z tym człowiek nie ma żadnego 
powodu, aby chlubić się, że coś dobrego uczynił. 
Nie jest sprawiedliwym, nie może osiągnąć 
sprawiedliwości poprzez swoje uczynki (Rz. 
3:28). To wyłącznie Boże dzieło. Dlatego Apostoł 
Paweł pisze, że jesteśmy usprawiedliwieni z 
wiary dzięki której mamy dostęp do łaski i to jest 
powód, dlaczego chlubimy się nadzieją chwały 
Bożej (Rz. 5:1-2). Żaden człowiek nie może 
chełpić się, chwalić się (1 Kor. 1:29-31), bo nie 
ma Bogu nic do zaoferowania, nawet wiary. 
 
Fakt, że nic nie możemy zrobić dla naszego 
zbawienia wydaje się strasznym, ale właściwie 
stanowi wielkie pocieszenie. Sami z siebie 
jesteśmy słabi a jeśli jesteśmy szczerzy wobec 
siebie musimy przyznać, że sami nie jesteśmy w 
stanie czynić tego, co powinniśmy i jeszcze 

wytrwać w tym. Dobry Bóg natomiast w swojej 
łasce daje nam wszystko. 
Oczywiście nie powinno to oznaczać całkowitej 
bierności człowieka. Mimo wszystko ma on 
obowiązek uwierzyć, a jeśli nie wierzy, słusznie 
zasługuje na karę piekielną. Życie w wierze jest 
również aktywne. Prawdziwie wierzącego 
rozpoznać można na podstawie jego przekonań 
osadzonych na biblijnej prawdzie i zmiany jego 
życia, w którym wyraźnie można dostrzec 
owoce procesu uświęcenia. 
Wiara na podstawie łaski, a nie na podstawie 
uczynków – to prawdziwa biblijna nauka, 
stawiająca w centrum Boże dzieło w Chrystusie, 
pokazująca katastrofalną kondycję duchową 
człowieka a jednocześnie niewyobrażalną łaskę i 
miłosierdzie Stwórcy. Tylko mając świadomość 
naszej ludzkiej duchowej martwoty a 
jednocześnie ogromnej Bożej łaski okazanej 
nam poprzez dar wiary jesteśmy w stanie żyć w 
wdzięczności i chlubić się tylko w Panu.    
 

Pedro Snoeijer 
 
Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 

 
 
 
 
 

Rozważanie biblijne – Efezjan 4  
 
Cztery filary wiary chrześcijańskiej  
Apostoł mówi, w rozdziale 4 Listu do Efezjan, o 
czterech filarach wiary chrześcijańskiej. Liczba 
cztery zazwyczaj jest gwarancją solidniejszych 
podstaw pod budowlę, mebel…  
Owe cztery filary wiary są istotne dla życia 
zarówno indywiduum, jak związku mężczyzny i 
kobiety, czy też dla Kościoła w wymiarze 
lokalnym, czy ponadlokalnym.  
Spróbujemy odkryć w wersetach Pisma, 
mówiących o wierze chrześcijańskiej, cztery 
filary wiary w Boga, którymi są: 1. Prawda (w. 
5.15); 2. Miłość (w. 2.16); 3. Jedność (w. 3.13); 
4. Świętość (w. 12.13.17.24).  
 
1. Pierwszy filar wiary chrześcijańskiej: 

Prawda.  
Możemy stwierdzić, że dość powszechnie 
przeżywamy okres, w którym odczuwamy 
niepewność wobec pojęcia prawdy. Ale to nie 
tylko współczesność. Kwestia prawdy stawiana 

była już dawno: np. w Biblii Piłat pytał Jezusa: 
Cóż to jest prawda?  
Dzisiaj, bardzo często filarem prawdy określa się 
tolerancję. Dlaczego? Każdy ma swoją prawdę, a 
ściślej – każdy ma swoją część prawdy. Prawda 
nie jest jedna, ale jest w liczbie mnogiej, jest ich 
wiele…  
Przesłaniem, które często słyszymy, jest 
poszukiwanie w głębi siebie i życie w harmonii 
ze sobą samym. Coś staje się prawdą, jeśli 
wchodzi w moją koncepcję harmonii.  
 
Apostoł Paweł pisze w 2 Liście do Tymoteusza 
4,3-4: Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki 
nie ścierpią, ale według swoich upodobań 
nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho 
łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się 
ku baśniom.  
Według Biblii, czym jest prawda? Jest ona jedna: 
jeden Pan, jedna wiara… (Efezjan 4,5).  

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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Prawda jest nie w teorii, ale przede wszystkim w 
osobie Jezusa Chrystusa. On sam powiedział: Ja 
jestem prawda (Jana 14,6). A zatem to, co On 
mówi, jest prawdą. Paweł łączy wyznawanie 
prawdy i wierzenie w Tego, który jest Głową – 
Chrystusa (Efezjan 4,15). On jest Słowem, które 
zamieszkało między nami, pełnym prawdy, jak 
naucza Ewangelia Jana 1,14.  
Ten pierwszy filar wiary chrześcijańskiej – 
prawda – opiera się także o nauczanie 
apostołów, które otrzymali oni od Jezusa 
podczas 3 lat nauczania.  
Interpretacje tego Słowa nie zawsze są prawdą, 
ale można próbować nie tylko lepiej ją schwycić, 
ale przede wszystkim dać się jej pochwycić.  
Ta prawda, fakt przyjęcia całego Słowa, pozwala 
nam żyć innym wymiarem życia, niż w oparciu o 
nasze własne osądy. Jezus stwierdza, że tylko 
Jego prawda wyzwala (Jana 8,32). Mogą istnieć 
inne prawdy (jakieś systemy religijne, czy 
filozoficzne), ale tylko Jezus uwalnia, wyzwala 
do głębi. I tylko dzięki Niemu możemy być 
realnie wolnymi.  
 
2. Drugi filar wiary chrześcijańskiej: Miłość.  
Ten drugi filar jest często pojmowany jako 
uczucie i jest synonimem grzeczności (zachowań 
pozytywnych) wobec tych, którzy są dla nas mili, 
bądź też jest synonimem zmysłowości.  
To dlatego także jest tyle dramatów rodzinnych, 
a także tak strasznych wojen. Ponieważ jeśli 
jakaś część ludzka, bądź społeczna, nie wchodzi 
w wyznaczony tym pojęciem (tak okrojonym), 
to nie jest już możliwym porozumieć się i żyć z 
nią w pokoju.  
Kiedy Paweł mówi o miłości, jako będącej 
jednym z fundamentów życia chrześcijańskiego, 
co o niej mówi? Że miłości nie można przeżywać 
bez prawdy; są one dwoma siostrami 
bliźniaczkami: potrzeba być szczerym 
(prawdziwym) w miłości (Efezjan 4,15). 
Przypomina to słowa Jezusa, który mówił: Jeśli 
kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać 
będzie… (Jana 14,23).  
Prawdzie musi towarzyszyć miłość. Prawda bez 
miłości czyni człowieka twardym; wiara (= 
doktryna, prawda nauczana) bez miłości czyni 
człowieka fanatykiem.  
Jak powinno się żyć miłością według Boga? To 
właśnie w Chrystusie można znaleźć model 
prawdziwej miłości. Jesteśmy wezwani do 
miłości tak, jak Chrystus miłował, tzn. w pokorze 
i poszukując stale czyjegoś dobra. Apostoł Paweł 

mówi: z wszelką pokorą i łagodnością, z 
cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości 
(Efezjan 4,2).  
 
Chrystus nie kocha nas dlatego, że my Go 
pokochaliśmy: to On pierwszy nas umiłował.  
Chrystus nie kocha nas dlatego, że jesteśmy mili 
i sympatyczni: my ludzi odrzuciliśmy Go.  
Chrystus nie kocha nas dlatego, że ma taką 
ochotę: czyni tak, ponieważ tak zdecydował.  
 
Kochanie jest dawaniem: Bóg tak umiłował 
świat, że dał… (por. Jana 3,16). Jest to dawanie 
siebie.  
Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was 
i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę 
Bogu ku miłej wonności (Efezjan 5,2).  
 
Miłość Chrystusa ukazała się w tym, że oddał się 
za nas na krzyżu. Taki rodzaj miłość nie pochodzi 
z uczuć, ale z decyzji woli (ja chcę cię kochać, ja 
chcę ci wybaczyć).  
Dla nas wynika i jest dowodem nasze zależności 
od Boga: taka miłość, jeśli pojawia się w nas, 
jest owocem działania Ducha Świętego. Ma ona 
za cel nie nasz interes osobisty, ale pragnienie 
budowania, konstruowania drugiego człowieka. 
W takiej sytuacji możemy zrozumieć, że sam ni 
damy radę kochać kogoś tak głęboko: mamy 
potrzebę bycia przemienionymi wewnętrznie i 
odnowionymi przez Ducha Bożego.  
To z Chrystusa całe ciało spojone i związane 
przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, 
według zgodnego z przeznaczeniem działania 
każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje 
siebie samo w miłości (Efezjan 4,16): kiedy w 
Kościele (jak i w życiu jednostek Kościół 
stanowiących) istnieje realna zależność od 
Chrystusa i wzajemne budowanie się w miłości, 
cała rzeczywistość Kościoła (i poszczególnych 
osób tworzących go) staje się solidna o pełna 
głębi. Dzieje się tak zarówno w wymiarze 
wspólnotowym, jak i indywidualnym, ponieważ 
to właśnie fundament jest solidny.  
 
3. Trzeci filar wiary chrześcijańskiej: Jedność.  
Zauważamy dość łatwo, że jedność współczesna 
jest często bardzo powierzchowna; opiera się 
ona nierzadko na rentowności i zysku. Np. w 
ekonomii: dwie firmy doprowadzają do fuzji po 
to, aby zniszczyć konkurenta. Kiedy jedność jest 
efektem dwóch egoizmów także w związku 
ludzkim, załamie się ona niezwykle łatwo.  
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Kiedy jedność religijna spoczywa na korzyści lub 
jakiejś etykietce, to nie może być ona 
prawdziwa.  
 
Paweł mówi o jedności jako o jednym z filarów 
wiary w Boga: starajcie się zachować jedność 
Ducha w spójni pokoju (Efezjan 4,3). Celem 
chrześcijan jest dotarcie do jedności wiary 
(Efezjan 4,13). Kwestia istotną pozostaje jak i za 
jaką cenę!  
 
Istnieją dwa rodzaje jedności: Ducha i wiary.  
Jedność Ducha jest czymś nabytym, co należy 
zachować. Istnieje ona między wszystkimi 
dziećmi Bożymi (poza wszelkimi etykietkami), 
pomiędzy tymi, którzy mają tego samego 
Zbawiciela i którzy narodzili się z Niego. Są oni 
zjednoczeni, z tego faktu, przez Ducha, który ich 
zamieszkuje. Ta jedność nie zna granic 
geograficznych, językowych, społecznych, 
rasowych. Ta jedność istnieje nawet tam, gdzie 
znajdą się różnice, które mogą dzielić. Bóg chce, 
abyśmy świadczyli tę jedność z innymi 
chrześcijanami, ponieważ jedność jest realna 
(gdy ma za źródło Zbawiciela) i nie da się jej 
wyprodukować sztucznie.  
Jedność wiary jest złączona przez Pawła z 
poznaniem Syna Bożego. Aby chrześcijanie 
doszli do niej, Bóg dał apostołów, proroków, 
ewangelistów, pastorów i nauczycieli (Efezjan 
4,11). Prawdziwa jedność jest związana nie 
przede wszystkim z miłością (która jest 
motorem jedności), ale z bazą, którą jest 
prawda, to znaczy Słowo Boże. Tam też można 
uczynić naszą dewizę Melanchtona: „W 
sprawach zasadniczych jedność; w sprawach 
drugorzędnych różność; ale we wszystkich tych 
rzeczach – miłość”. Zawsze jednak 
podstawowym problemem jest zdefiniowanie 
tego, co jest zasadnicze, a co drugorzędne…  
 
Jezus modlił się do swojego Ojca, aby Jego 
uczniowie byli jednym (Jana 17): jest to zatem 
cel ważny, który nas motywuje do nie 
zadowalania się pozostawaniem tylko w ramach 
naszych środowisk. Jakie jednak warunki należy 
spełnić: „Aby jak my (Ojciec i Syn) jesteśmy 
jedno i oni byli jednym w nas”. Fundamentem 
jedności jest zatem społeczność z Bogiem, życie 
w wierze w Boga, a nie tylko wierzenie religijne i 
rytualne.  

Jedność według Boga jest koniecznym celem, 
przeżywanym w miłości i prawdzie zgodnie z 
Bogiem.  
 
4. Czwarty filar wiary chrześcijańskiej: 

Świętość.  
To pragnienie życia, jak Bóg tego od nas chce, 
jest czwartym fundamentem wiary 
chrześcijańskiej. Spotkanie z prawdą i miłością 
rodzi jedność, ale spotkanie z prawdą (=Słowem 
Bożym) i miłością wytwarza uświęcenie. 
Pragnienie życia zgodnie z prawdą budzi 
pragnienie życia w zgodzie z innymi, podobnie 
jak w czystości wobec nich. Kiedy, przez 
Chrystusa, jest się nową osobą, prawda 
produkuje świętość: i obleczcie się w nowego 
człowieka, który jest stworzony według Boga w 
sprawiedliwości i świętości prawdy (Efezjan 
4,24). Jezus, w tej modlitwie podanej przez Jana 
(rozdz. 17), mówi: Poświęć ich w prawdzie 
twojej; słowo twoje jest prawdą (w. 17).  
 
Dzisiaj, świętość jest ideą, która stanowi część 
pewnych „reliktów przeszłości”, które czasem 
mają wręcz nieprzyjemny zapach…  
Nierzadko słyszy się słowa: nie wolno wzbudzać 
zbyt mocnego poczucia winy u ludzi, niech 
każdy robi to, co bardziej czuje, na co ma 
pragnienie… Ale Bóg w Biblii mówi wyraźnie nie 
takiemu rozumowaniu.  
 
Nie będzie pragnienia życia czystego, jak tego 
chce Bóg, jeśli nie zaakceptuje się prawdy Słowa 
Bożego, jako jedynej swojej normy życia. To 
właśnie poznanie i uznanie Biblii jako Słowa 
Bożego prowadzi do uświęcenia. Ten, który 
szuka życia jak najpoprawniejszego, bez oparcia 
się o to, co Bóg mówi i na Jego sile, albo będzie 
prowadził życie mdłe (którego kryterium będzie 
to, co dyktują własne instynkty lub to, co 
dyktują modne w danym czasie prądy – 
uważające się za normy – społeczne), albo 
pozna destrukcyjne poczucie winy i klęskę 
swoich (dobrych w pierwszym zamierzeniu) 
zamysłów.  
 
Ale prawda wyzwala, mówi Jezus: …Jeżeli 
wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami 
moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda 
was wyswobodzi (Jana 8,31-32).  
Paweł rozwija, w drugiej części Efezjan 4, co 
znaczy życie święte, i to konkretnie: ten, który 
żyje z Bogiem, poszukuje jak ograniczyć błędne i 
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marne myśli, kłamstwa, błędne pożądania, 
gniew, kradzież, złe słowa, złość we wszelkich 
swoich formach, nieczystość, chciwość.  
Chrześcijanie, przeciwnie, są wezwani do 
podążania przez życie jak dzieci światłości.  
 
Te cztery filary wiary w Boga mogą wydawać się 
przeciwstawne: prawda i miłość są trudne do 
pogodzenia (zdarza się, że kiedy w coś się w 
pełni angażujemy, miłość staje się mniej 
ewidentna…); kiedy łączy się prawdę i jedność, 
często ktoś czuje się pełnym zaniepokojonym w 
swoim poczuciu pewności…  

A jednak solidność życia tak jednostki, jak i 
wspólnoty Kościoła, jest związana z tymi 
czterema filarami. Nie można konstruować życia 
pozostawiając z boku któryś z tych 
fundamentów, tworzących nierozłączną całość.  
Biblia wskazuje, że tego Bóg od nas oczekuje…  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Rozdział III/IV 

Artykuł XIV 
 
A zatem wiara jest darem Bożym, nie dlatego, że jest ona ofiarowana przez Boga wolnej woli człowieka, 
ale ponieważ w istocie jest ona udzielona, tchnięta i wlana w człowieka. Nie także dlatego, że Bóg daje 
tylko moc wierzenia i że po tym oczekuje, by wola człowieka zgodziła się, lub faktycznie by uwierzył, ale 
ponieważ to On sprawia i chcenie i czynienie, a wręcz sprawia wszystko we wszystkich, wytwarza w 
człowieku i chęć wierzenia i samo wierzenie.  

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

