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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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Środki Łaski 
 
 

 
Spotyka się, i to nierzadko, społeczności 
chrześcijańskie (protestanckie), a przede 
wszystkim ich liderów, którzy uważają, bez 
wątpienia w dobrej wierze, że istnieje rodzaj 
hierarchii środków łaski, a nawet, że niektóre z 
nich są jakby „niższego (albo różnego) rzędu”. 
Wydaje im się właściwym pojmowanie, że 
najwyższy i najważniejszy ze wszystkich środek, 
to przede wszystkim głoszenie Słowa, a 
pozostałe (z ich praktyką – tu: sakramenty) 
mogą prowadzić do banalizowania (a 
przynajmniej do zmniejszenia poczucia 
ważności) tego najważniejszego.  
Problem ten nie jest tylko obserwowalny 
współcześnie, ale istniał on tak naprawdę przez 
całe wieki, od czasów Reformacji, z różnym 
nasileniem… 
 
Aby przypomnieć i wypracować sobie właściwe 
nauczanie (biblijne) Reformatorów w tej kwestii, 
warto nieco uporządkować myślenie w tej 
kwestii, a znakomity pod tym względem 
pretekst daje rozważany właśnie kolejny punkt 
(XVII) Kanonów Dordrechckich.  
 
Najpierw, skoncentrujmy przez moment naszą 
uwagę na pierwszym elemencie do wyjaśnienia, 
czy raczej przypomnienia, którym jest termin 
„środek łaski”.  
Środek, bądź „instrument”, to jakby „kanał”, 
przez który łaska Boża działa.  
Przypomnijmy, że mówimy tu zarówno o 
zwiastowaniu Słowa, jak i o sakramentach. Od 
razu także należy poczynić stosowną uwagę: nie 
chodzi tu o jakiś rodzaj magizmu działania 
Bożego. Wręcz przeciwnie! Właśnie 
Reformatorzy podkreślali w ich nauczaniu, a 
wyraźnie widać to w ich pismach, a w 
konsekwencji w dokumentach wyznaniowych 
Reformacji, że pojęli niezwykłą otwartość 
miłości Boga, który chce wpisać swoje działanie 
w rzeczywistość stworzonego przez siebie 
świata.  
Bóg jest Panem tego, co stworzył i chce działać 
w tej tak konkretnej, Jego, rzeczywistości. 
Dlaczego? Bo On jest Panem, On jest 
suwerenny; On takie ma upodobanie.  
Można powiedzieć, używając współczesnej 
terminologii, że Reformatorzy akcentowali 

„holistyczne” działanie Boga: poprzez 
zwiastowanie Słowa (odnosząc ją do sfery 
ducha/intelektu) i używanie sakramentów 
(odnoszących się do przesłania przez 
rzeczywistość materialną). Nie rzecz, nie słowo 
same z siebie działają, ale to Bóg żywy działa. 
Nie człowiek, nawet najbardziej i najwyżej 
umocowany w hierarchii kościelnej, ale to Bóg 
sam działa i jest autorem wszelkiego skutku.  
 
Skąd jednak postawy, pojawiające się w 
Kościołach protestanckich od czasów 
Reformacji, skutkujące hierarchicznym 
pojmowaniem środków/instrumentów łaski, a 
przynajmniej do takich wniosków mogą 
doprowadzić obserwacje ich praktyki życia 
kościelnego?  
Można z dużym prawdopodobieństwem (z 
pewnym oczywiście uproszczeniem) zakładać 
przynajmniej dwa elementy: 
1. Obawę przed obserwowalną w Kościele 

łacińskim/zachodnim, zwanym wreszcie 
Katolickim (tu zauważalna krytyka 
Reformatorów) nie tylko wręcz dominację 
sakramentów nad zwiastowaniem Słowa, ale 
wreszcie nadanie sakramentom formuły 
działania z samych siebie.  

2. Swoiście pojmowany biblicyzm, oczekujący i 
dążący do maksymalnie opartej o Biblię 
praktyki życia kościelnego (w tym życia 
sakramentalnego).  

 
Czy można w jakiś sposób odnieść się do obu 
tych zjawisk? Z pewnością nie w krótkim 
artykule, w którym możemy jedynie 
zasygnalizować (zresztą bez aspiracji do 
posiadania pełni racji) istniejące problemy.  
Spróbujmy jednak nieco przyjrzeć się obu tym 
zjawiskom, nie lekceważąc ich, nie oceniając ich  
pochopnie.  
 
Ad 1. Ten rodzaj krytyki praktyki Kościoła 
łacińskiego (nazwa średniowieczna późniejszego 
katolicyzmu) jest z pewnością zasadny. Doszło w 
nim w istocie rzeczy do radykalnego 
przeakcentowania znaczenia gestów 
sakramentalnych (w tym także do 
rozbudowania ich liczby). Przypomnijmy, że 
Reformatorzy, definiując sakramenty, kładli 
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nacisk na ustanowienie ich przez Jezusa 
Chrystusa i Jego „osobistą” w tej kwestii 
praktykę, a przynajmniej na Jego wskazówki co 
do ich  praktyki.  
Silnie wskazywali na znaczenie tego, co 
widzialne, w odniesieniu do tego co 
niewidzialne, ale nigdy w sposób para-magiczny, 
mające działać na podstawie samej „akcji 
sakramentalnej”.  
Historia potwierdza, że ich uwagi były w pełni 
słuszne, gdyż Kościół (nie tylko średniowieczny) 
podniósł do rangi niezwykle wysokiej, wreszcie 
sakramentalnej, różnego rodzaju gesty związane 
z pobożnością, czy też dyscypliną kościelną.  
Źródeł tego należy najprawdopodobniej szukać 
zarówno w chęci wzmocnienia zaangażowania 
chrześcijan w okresie bardzo niskiej edukacji 
religijnej, ale także (a z czasem coraz mocniej) w 
chęci panowania przez instytucję kościelną nad 
religijnością (i sumieniem, sposobem myślenia) 
wiernych, poddając ich tym mocniej 
przekonaniu, że jedynie instytucja Kościoła jest 
gwarantem i swoistym „dystrybutorem” 
środków budujących relację w Bogiem; 
budujących jakość tej relacji i jej następstwa.  
Taka postawa musiała i powinna wzbudzać 
ostrożność wśród chrześcijan opierających ich 
pragnienia życia z Bogiem o Jego Słowo 
objawione.  
Ad 2. W tak rozumianym biblicyzmie tkwi 
pewna pułapka. Zakłada on, że Pismo zawiera 
nie tylko właściwe odpowiedzi na wszystkie 
pytania związane z praktyką życia kościelnego, 
zewnętrznego przeżywania wiary wspólnoty, ale 
także, że daje jej jednoznaczne i spójne modele. 
To także dotyczy formy i miejsca (i praktyki) 
„środków łaski”.  
Myślenie takie jest z pewnością chwalebne, ale 
wynika bardziej z chcenia, niż z realnego 
rozumienia i poznania Słowa. Biblia nie jest ani 
kalendarzem, ani też formularzem liturgicznym. 
Zawiera pewne wskazówki, ale z pewnością nie 
wszystkie i nie szczegółowe. Reformatorzy 
rozumieli to znakomicie, przyjmując dużą 
elastyczność w praktyce życie wspólnotowego 
„środków łaski”. Może istotnie Marcin Luter 

miał duże problemy z relatywizacją praktyk np. 
sakramentalnych (i samego rozumienia 
sakramentów), było to jednak ściśle związane z 
jego osobistą formacją, przede wszystkim 
monastyczną.  
Nurt umownie określany mianem 
reformowanym był w tej sferze dużo bardziej 
zrównoważony: w odniesieniu do realnie i 
rzetelnie rozumianego biblicyzmu (potrzeby 
poznania Biblii w jej jak najszerszym wymiarze), 
jak i refleksji w kwestii praktyki „środków łaski”, 
podkreślał przede wszystkim suwerenność Boga 
w tej kwestii, relatywizując ludzkie rozumienie i 
chęć panowania nad tym, co jest domeną Boga 
żywego.  
 
Kanony Dordrechckie, przy swoim radykalizmie, 
przemawiają z ogromną mądrością, przywołując 
ten Boży plan objęcia Jego działaniem całej 
rzeczywistości ludzkiej, w tym także tej 
materialnej (wykorzystując to, co materialne, 
jako nośnik treści). Przestrzegają i chronią przed 
obawami, ale i przed subiektywnymi praktykami 
w życiu wiary społeczności kościelnych, 
wynikającymi z ich subiektywnej wizji rzeczy.  
Ani nie negują (lekceważąc), ani nie 
przeakcentowują wieków życia Kościoła, 
starając się jednak przywrócić spokojną wizję 
tego, co Bóg dał w ręce wierzącym, aby mogli 
Go uwielbiać, korzystać z owoców Jego 
działania, żyć z Nim i dzięki Niemu.  
A zatem refleksja, ale i zaufanie. Radość i 
uwielbienie. A nade wszystko ostrożność w 
chęci reglamentowania tego, co Bóg ustanowił, 
zadecydował i dał do naszej dyspozycji jako Jego 
środki, dla naszego odrodzenia, dla żywienia nas 
w życiu z Nim; zawsze ku naszemu dobru.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Rozważanie biblijne: Efezjan 4,11-16 
 
11 I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i 
nauczycielami, 12 aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, 
13 aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy 
do wymiarów pełni Chrystusowej, 14 abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem 
nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, 15 lecz abyśmy, będąc 
szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, 16 z którego 
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. 
 
Kościół jest Bożym zamysłem. Nie jest 
ukończonym dziełem, ale nieustannie podlega 
rozwojowi, wzrostowi, budowaniu. Chrystus 
ustanowił Go i nieustannie buduje Kościół dając 
dary i ludzi, aby mógł funkcjonować.  
 
W Nowym Testamencie znajdujemy różne listy 
darów, które Chrystus daje Kościołowi (Rzymian 
12,6-8; 1 Koryntian 12,8-10, 28-30; Efezjan 4,11-
12; por. 1 Piotra 4,10-11). 
Każda z list jest inna i żadna nie jest kompletna, 
co wskazuje na różnorodność darów Ducha 
Świętego dla Kościoła. 
 
Każdy wierzący posiada dary i służy, używając 
ich. Chrystus ustanowił, że przywódcy w 
Kościele, mają szczególną funkcję, nie aby 
rządzić w sposób autorytarny ale też nie po to, 
aby tylko samodzielnie decydować o wszystkim i 
wykonywać wszystko.  
Paweł pisze o funkcji i celach przywódców w 
Kościele. 
W tekście Apostoł wymienia cztery lub pięć 
(zależnie jak rozumiemy grecki tekst) funkcji: 
apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i 
nauczyciele.  
 
Funkcja apostoła jest szczególnie związana z 
zakładaniem zborów, z pierwszą pracą misyjną.  
Ewangeliści głoszą Ewangelię, ale oznacza to 
więcej niż tylko ewangelizację. Filip, jeden z 
siedmiu diakonów jest nazywany ewangelistą 
(Dzieje Apostolskie 6,3-6). Paweł pisze do 
Tymoteusza, aby wykonał pracę ewangelisty (2 
Tymoteusza 4,5). Prorocy głoszą Słowo Boże 
konfrontując wierzących i niewierzących z 
Prawdą Bożą. 
Ewangelista głosi Ewangelię i buduje wiernych, 
aby Kościół został budowany i się rozwijał. 
 

Wyraz pasterz (lub pastor) jest tylko w tym 
miejscu używany w Nowym Testamencie. W 
innych miejscach czytamy o opiekowaniu się 
trzodą, którą jest Kościół (np. Dz. Apostolskie 
20,28; 1 Piotra 5,2).  
Funkcja pastora jest podobna do funkcji 
nadzorcy (gr.: episkopoi, też tłumaczone, jako 
biskup, por. Filipian 1,1) oraz starszych (por. Dz. 
Apostolskie 20,17 i 28; 14,23; 1 Tymoteusza 
4,14; 5,17-19). W Dziejach Apostolskich wyrazy 
nadzorca/biskup i starszy są używane jako 
synonimy. Zadaniem 
nadzorcy/biskupa/starszego jest bycie 
pasterzem dla Kościoła/zboru (Dz. Apostolskie 
20,17 i 28).   
Pastorzy i starsi są przywódcami zborów, 
troszczą się i zapewniają wszystko, czego zbór 
potrzebuje, tak jak pasterz troszczy się o trzodę. 
Są oni też rodzajem menedżera dla Kościoła, co 
wyraża wyraz, tłumaczony jako przełożony, (1 
Tesaloniczan 5,12; Rzymian 12,8). 
 
Już w Starym Testamencie znajdujemy obraz 
pasterza. Bóg jest dobrym pasterzem, 
prowadzącym do dobrych miejsc (Ks. Rodzaju 
49,24; Psalm 23,1; 40,11; 80,1). Czytamy o 
przywódcach Izraela, którzy są pasterzami ludu, 
dobrymi albo złymi (2 Samuela 5,2; Psalm 78,71; 
Jeremiasza 23,2; Ezechiela 34,11).  
Pasterze w Kościele powinni być odbiciem 
Jezusa, służąc w Jego imieniu i kontynuując Jego 
działanie. Jezus jest dobrym pasterzem, 
troszczącym się o swoją trzodę (Ew. Jana 10,11-
18; Ew. Mateusza 18,12-14; Ew. Łukasza 15,3-7; 
Hebrajczyków 13,20; 1 Piotra 2,25; 5,4) 
podobnie przywódcy w Kościele mają być 
dobrymi pasterzami (1 Piotra 5,2; Dz. 
Apostolskie 20,28).  
 
Wyrazy pasterz i nauczyciel są w języku greckim 
ściśle związane ze sobą, co sugeruje bardzo 
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bliski związek między nimi. Z tego powodu wielu 
twierdzi, że chodzi tu o jedną połączoną funkcję: 
nauczających pasterzy. Grecki tekst jednak 
wskazuje na dwie funkcje lub służby bardzo 
blisko związane ze sobą i częściowo 
pokrywające się wzajemnie. W innych miejscach 
nauczyciele stanowią osobną grupę (1 Koryntian 
12,28-29; Galatów 6,6). Wszyscy pasterze 
nauczają, ponieważ jest to podstawą dla 
budowania Kościołów, ale nie każdy nauczyciel 
jest pasterzem. 
 
Nauczyciel naucza, wyjaśnia Pismo Święte, aby 
wierni rozumieli i mogli dostosować Słowo Boże 
do praktycznego życia. Nauczanie nie jest tylko 
przekazaniem teorii, choć przekazanie wiedzy 
jest niezbędną częścią nauczania, ale powinno 
mieć zawsze wymiar praktyczny.  
Nauczyciel posiada autorytet w Kościele, nie 
można lekceważyć jego nauczania, choć to w 
żadnym przypadku nie znaczy, że nie można go 
nigdy krytykować. Wszelkie nauczanie należy 
sprawdzić, czy jest zgodne z Pismem Świętym. 
 
Jezus ustanowił te służby/funkcje w konkretnym 
celu, o którym Paweł pisze w następnych 
wersetach.  
Celem służby apostołów, ewangelistów, 
proroków, pasterzy i nauczycieli jest, aby 
przygotować świętych (w. 12).  
Wyraz przygotować (w greckim oryginale to 
rzeczownik) ma różne znaczenia: naprawiać (jak 
w Ew. Mateusza 4,21), uzupełniać coś, co 
brakuje (1 Tesaloniczan 3,10), ale też: 
zaopatrzyć, uzbroić, przygotować, uzupełnić, 
trenować, dyscyplinować.  
Przygotowanie zawsze ma konkretny cel, 
przygotowujemy coś lub się do czegoś. 
Przywódcy (starsi, pasterze, nauczyciele, 
ewangeliści) przygotowują wiernych do dzieła 
posługiwania. Nie tylko przywódcy służą, jest to 
zadanie wszystkich świętych, każdego 
wierzącego.  
Bóg dał Kościołowi ludzi, spełniających 
szczególne funkcje i służby, aby cały Kościół 
składał się z wiernych, budujących i służących 
sobie wzajemnie. 
 
Celem jest nie tylko budowanie indywidualnych 
chrześcijan, lecz budowanie Ciała Chrystusa.  
Każdy wierzący jest powołany do budowania 
Kościoła poprzez służenie braciom i siostrom.  
 

Paweł pisze w innych miejscach o budowaniu 
Kościoła i wzroście Kościoła. Kościół jest 
świątynią, która jest budowana (Efezjan 2,21; 
4,16, por. 1 Koryntian 3,10-23).  
Wyraz, tłumaczony jako budować, oznacza 
budować budynki ale także zakładać państwa. 
W Starym Testamencie czytamy, że Bóg, po 
wygnaniu, stanowiącym sąd Boży, buduje dla 
siebie lud (Jeremiasz 24,6; 31,4; 33,7). Czyni to 
przez mówienie poprzez proroków (Jeremiasz 
1,9-10). W Nowym Testamencie Jezus Chrystus 
buduje Kościół, lud Boży (Ew. Mateusza 16,18).  
Kościół, jest budowany, rozwija się i rośnie tak 
jak ciało, organizm - metafora, używana przez 
Apostoła Pawła w 1 Koryntian 12,12-31.  
 
Apostoł Paweł określa w trzy cele budowania 
Kościoła. 
 
Pierwszym celem jest jedność wiary i poznania 
Syna Bożego (w. 13).  
Jedność między wierzącymi stała się tylko 
możliwa przez Jezusa Chrystusa i jego dzieło 
(por. Galatów 3,28; Efezjan 2,11-22). Jest to 
jedność w wierze i nauczaniu, co oznacza, że 
głoszenie i nauczanie w Kościele jest zgodne i 
jedno. Kościół zna Syna Bożego Jezusa 
Chrystusa, co zawiera także wiedzę o tym, kim 
On jest i co uczynił. To implikuje, że Kościół 
przeciwstawia się fałszywym naukom, które 
nauczają czegoś innego niż Pismo Święte.  
 
Następnym celem jest osiągnięcie przez 
wszystkich męskiej doskonałości (w. 13). Nie 
oznacza to tutaj dojrzałości każdego wierzącego 
osobno, lecz dojrzałość Kościoła, jako całości. 
Wyraz ten nie oznacza doskonałości, lecz 
dojrzałość, jako przeciwieństwo niedojrzałości 
charakterystycznej dla dzieci i niemowląt, o 
których mowa w następnych wersetach. 
Dojrzały człowiek nie wieje z wszystkimi 
wiatrami fałszywych nauk (w. 14) ale 
rozpoznaje fałszywe nauki i przeciwstawia się 
im. W Kościele ciągle pojawiają się nauczyciele i 
pastorzy, głoszący fałszywe nauki, niezgodne z 
Pismem Świętym. Wielu chrześcijan nie 
rozpoznaje ich, bo nie zostali przygotowani 
przez przywódców (pastorów, starszych) i sami 
się nie starali, aby lepiej poznać Syna Bożego.  
Fałszywe nauczanie jest zagrożeniem dla 
Kościoła. Czasami wygląda niewinnie, ale 
pochodzi od szatana, pragnącego w ten sposób 
zniszczyć Kościół. Dlatego tak ważne jest, aby 
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wierzący byli dojrzali, aby Kościół, zbór był 
dojrzały w wierze i w wiedzy.  
 
Jako trzeci cel, Paweł podaje, dorośnięcie do 
wymiarów pełni Chrystusowej. Chrystus jest 
miarą naszej dojrzałości. Wierzący i Kościół, jako 
całość, stają się coraz bardziej podobni do 
samego Jezusa Chrystusa. 
 
Kościół ma być szczery w miłości (w. 15). Grecki 
tekst mówi dosłownie: mówić prawdę. 
Mówienie prawdy stanowi wielki kontrast z 
fałszywą nauką, która jest kłamstwem. 
Kościół głosi prawdę, co oznacza też, że 
przeciwstawia się kulturze, demaskuje 
kłamstwo w kulturze i w społeczeństwie. Kościół 
głosi prawa Boże i żyje prawdą Bożą (por. 
Efezjan 6,14). 
 
W ten sposób, będąc w Kościele, przygotowany 
przez przywódców, wierzący rośnie w 
Chrystusie pod każdym względem (w. 15), lub 
jak można lepiej tłumaczyć: w każdy sposób. W 
każdy sposób, czyli w wierze, w wiedzy, w 

jedności, w miłości (por. 2 Koryntian 10,5; 2 
Tesaloniczan 1,3; Kolosan 1,10; 2,19). 
 
W taki oto sposób funkcjonuje Kościół 
Chrystusa. Każdy wierzący otrzymał dary, ale 
nikt nie otrzymał w taki sposób, aby już nie 
potrzebował być budowanym przez braci i 
siostry. Kościół jest wspólnotą, ciałem, w 
którym każdy członek jest ściśle związany z 
Chrystusem i w Nim z wszystkimi innymi braćmi 
i siostrami, co zostaje wyrażone poprzez 
członkostwo lokalnego zboru.  
Przywódcy w Kościele, w lokalnym zborze, mają 
szczególną funkcję i odpowiedzialność, aby 
Kościół w całości dobrze funkcjonował według 
Słowa Bożego. Kościół funkcjonuje dobrze, jeśli 
zostaje ciągle budowany, jeśli każdy członek 
aktywnie służy, używając otrzymanych darów.  
  

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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Rozdział III/IV, Artykuł XVII 

 
Jak także to wszechmocne działanie Boże, przez które tworzy On i wzmacnia to nasze życie naturalne, 
nie wyklucza, ale wymaga używania środków, przez które Bóg zgodnie ze swoją mądrością i 
nieskończoną dobrocią zechciał rozwinąć tę swoją wielkość, podobnie to wyżej wspomniane 
nadprzyrodzone działanie Boże, przez które On nas odradza, nie wyklucza, ani wcale nie odwraca 
używania Ewangelii, którą tak mądry Bóg nakazał jako zasiew odrodzenia i pożywienie duszy.  
Przez co jak apostołowie i nauczyciele którzy za nimi podążali pobożnie nauczali lud dotykając tej Bożej 
łaski, ku Jego chwale i poniżeniu wszelkiej pychy, jednakże nie zaniedbali jej zachować przez święte 
pouczenia Ewangelii, pod sprawowaniem Słowa, sakramentów i dyscypliny, a zatem niech nie zdarzy się, 
aby ci, którzy nauczają i uczą się w Kościele, zakładali kuszenie Boga, rozdzielając rzeczy, które Bóg 
zgodnie ze swoim upodobaniem zechciał ściśle ze sobą złączonymi. Ponieważ łaska jest udzielana przez 
napomnienia, a im mocniej wykonujemy nasz obowiązek, tym bardziej jest znakomitym i korzystnym dla 
Boga działającego w nas, i to wtedy Jego dzieło postępuje bardzo dobrze. Do tego Boga samego należy 
wszelka chwała i środki i ich owoc i skuteczność zbawcza na wieki wieków. Amen.   
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