
Каноните од Дорт

Глава I: За Божествената предодреденост

Член 1

Сите луѓе се грешни преку Адам, живеат под клетва и заслужуваат вечна смрт. Бог не би

бил неправеден да ги остави сите да изгорат и да ги предаде на пропаст поради нивните

гревови, како што апостолот кажа во писмото до Римјаните 3:19, “Знаеме дека сѐ�  она, за 

што зборува Законот, се однесува на оние, што се под Законот, за да се затвори секоја 

уста, и така целиот свет да стане виновен пред Бога.“ Потоа во стих 23, “сите згрешија и 

лишени се од славата Божја.“ А во Римјаните 6:23 кажа, “платата, што ја дава гревот, е 

смрт.“

Член 2

Но Неговата љубов се покажа, зашто Бог толку го возљуби светот, што Го даде Својот 

Единороден Син, та секој што верува во Него да не загине, туку да има вечен живот. 1 

Јован 4:9. Јован 3:16.

Член 3

И за да можат да поверуваат, Бог милостиво ги праќа своите гласници за овие радосни 

вести секому кому Тој ќе посака и кога ќе посака. Преку нивната служба тие се 

повикани на покајание и вера во распнатиот Христос. Римјаните 10:14, 15: “Но како да 

Го повикаат Оној во Кого не поверувале? Како, пак, да поверуваат во Оној за Кого не 

слушнале? А како да слушнат, ако нема кој да проповеда? И како да проповедаат, ако не

бидат испратени?“



Член 4

Гневот Божји е врз сите што не веруваат во Неговото евангелие. Но тие што ќе го 

примат и го прифатат Исус Спасителот преку вистинска жива вера, во Него ќе бидат 

искупени од Божјиот гнев и од ништење, а ќе примат како дар живот вечен.

Член 5

Причината за вината поради неверство, како и за другите гревови, не е по потекло од 

Бога, туку во самиот човек. Додека пак верата во Исус Христос и спасението преку Него 

се дар Божји, како што е речено: “Зашто по благодат сте спасени преку верата; и тоа не е

од вас – туку дар Божји!“, Ефесјаните 2:8. “Зашто вам ви се даде дар поради Христос не 

само да верувате во Него, туку и да страдате за Него“, Филипјаните 1:29. 

Член 6

Тоа што некои ја добиваат верата како Божји дар, а некои не, потекнува од вечните 

декрети на Бога. “Познати Му се на Бога сите Негови дела од создавањето на светов.“ 

Дела 15:18. “Преку Него ние бевме избрани за наследници, однапред определени според

одлуката на Оној Кој врши сѐ�  според волјата Своја,“ Ефесјаните 1:11. Според тој декрет, 

Тој милостиво ги омекнува срцата на избраните, колку и да се тврдоглави, и ги 

наклонува да поверуваат, додека неизбраните ги остава според својата правична 

пресуда на сопствената злоба и инаетливост. И тука е прикажана големината и 

милозливоста, но и праведната дискриминација меѓу луѓето, кои се подеднакво склони 

кон пропаст. Или декретите за избор или отфрлање, прикажани во Словото Божјо, 

против кои луѓето со своите перверзни, нечисти и нестабилни умови се борат за 

сопственото уништување, а на светите и побожни души им даваат неискажана утеха.



Член 7

Изборот е непроменливата цел на Бога, според која  уште пред создавањето на светот, 

од чиста милост, а според сувереното задоволство по своја волја, ги избра од целата 

човечка раса падната по своја вина од примитивна состојба на исправност во состојба на

грев и пропаст, одреден број на лица за искупување преку Христос, кого од самата 

вечност го назначи за Посредник и Глава на избраните и темел на Спасението. 

Овие избраници, иако по природа не се ништо подобри од останатите, туку со нив 

споделуваат подеднаква мизерија, Бог заповеда да се дадат на Христа за преку Него да 

се спасат, ефективно повикувајќи и привлекувајќи ги кон Себе преку Своето Слово и 

Дух, како би им дал вистинска вера, оправдание и осветување. Моќно зачувувајќи ги 

преку заедништвото со Неговиот Син, конечно, Бог ги води во слава како приказ на 

Неговата милост и за воспевање на Неговата величествена благодат. Како што е 

запишано: “така што и нѐ�  избра преку Него, уште пред светот да биде создаден, за да 

бидеме свети и непорочни пред Него во љубовта, предопределувајќи нѐ�  за посинување 

за Себе преку Исус Христос, зашто тоа Му беше по волја, за да биде фалена славата на 

Неговата благодат, со која нѐ�  дарува преку Својот Возљубен Син.“ Ефесјаните 1:4-6. И на

друго место: “А оние што ги предопредели, тие и ги повика, и кои ги повика, тие и ги 

оправда; кои ги оправда, тие и ги прослави.“ Римјаните 8:30.

Член 8

Постојат различни декрети на избор, но еден ист декрет ги опфаќа сите кои што ќе се 

спасат под Стариот и Новиот Завет. Светото Писмо обзнанува дека задоволството, целта

и Божествениот совет ќе бидат единствени, спрема Оној кој ги избра од вечноста во 

милост и слава кон спасение и го предодреди начинот за спасение за по него да се 

водат. 

Член 9



Овој избор не е втемелен во согледаната вера, или покорноста во верата, светоста, или 

било кој друг човечки квалитет како претпоставка, причина или предуслов, туку луѓето 

се одбрани за вера и нивна покорност во верата, светоста и т.н. Следствено, изборот е 

извор на секое спасително добро од кое произлегува верата, светоста и секој друг дар на 

спасението, конечно и самиот вечен живот, како негови плодови и учинок. Апостолот 

рече: “така што и нѐ�  избра преку Него, уште пред светот да биде создаден, за да бидеме 

свети и непорочни пред Него во љубовта,“ Ефесјаните 1:4. 

Член 10

Задоволството Божјо е единствената причина за овој милостив избор, кој не се состои во

избор на луѓе за спасение условени спрема сите нивни можни квалитети и дела, туку 

Бог милуваше од масата на грешници за Себе да посвои само одредени лица и да бидат 

посебни. Како што е напишано: “уште додека не се беа родиле близнаците и сѐ�  уште 

ништо не беа направиле, добро или лошо,“ и т.н. ѝ�  беше речено (имено на Ребека): 

„Постариот ќе му служи на помладиот“, како што е напишано: „Јаков го возљубив, а 

Исав го намразив.“ Римјаните 9:11-13. “и поверуваа сите, кои беа определени за живот 

вечен.“ Дела 13:48.

Член 11

И бидејќи самиот Бог е најмудар, непроменлив, сезнаен и семоќен, така и изборот 

направен од Него не можат ниту да се прекине. ниту да се менува, отповика или 

поништи, ниту избраните можат да бидат отфрлени, ниту нивниот број да се намали.

Член 12

Избраните во догледно време, иако во различни степени и во различни мерки, 

постигнуваат уверување за овој нивни вечен и непроменлив избор, не со испитливо 

љубопитство во тајните и длабоки работи на Бога, туку со набљудување во себе, со 



духовна радост и свето задоволство, но и непогрешливите плодови на Божјиот изборот 

посочени во Словото Божјо. Плодови како што се вистинската вера во Христа, побожен 

страв и тага за гревот, глад и жед за правда, итн.

Член 13

Чувството на сигурност за сопствениот избор им дава на чедата Божји дополнителна 

причина за дневна понизност пред Него и за обожување на Неговите милости, за 

самопрочистување и возвратна благодарност и жарка љубов кон Него, кој прв ја покажа

Својата голема љубов кон нив. Ова учење за избраните е толку далеку од промовирање 

на послаба послушност кон Божјите заповеди или насочување кон поголема увереност 

во телесните наспроти духовните нешта, што по Божја праведна пресуда ова се 

вообичаените ефекти на избрзана претпоставка или бесмислено ситничарење со 

милоста на Неговиот избор токму кај тие што одбиваат да одат по патиштата на 

избраните.

Член 14

Бидејќи доктрината за божествен избор од најмудриот совет на Бога беше прогласена 

од пророците, од самиот Христос и од апостолите, исто така е јасно откриена во Светото 

писмо на Стариот и Новиот Завет, за да биде објавена во назначеното време и место во 

Црквата Божја, за која е посебно скроена. Ова под услов да се направи со почит, во 

духот на дискреција и побожност, за слава на најсветото Божјо име и за заживување и 

утеха на Неговите луѓе, без залуден обид да ги испитаат тајните начини на Севишниот. 

Дела 20:27, Римјаните 11:33-34, 12:3, Евреите 6:17-18.

Член 15

Она што посебно има намера да ни ја прикаже и препорача вечната и неизоставна 

благодат на изборот е јасното сведоштво на Светото Писмо дека не сите, туку само 



некои се избрани, додека други се заобиколени од вечниот избор на Бог. Тие што се 

изоставени, Бог од своето суверено, најправедно, неразбирливо и непроменливо 

задоволство, одлучил да ги остави во заедничката мизерија во која тие своеволно се 

втурнале и да не им дарува спасувачка вера и благодат на преобраќање. Праведно 

судејќи, Тој ги остави да продолжат да ги следат нивните начини, за конечно праведно 

да ги осуди и казни засекогаш, но не само заради нивното неверување, туку и за сите 

нивни гревови. И ова е декретот за отфрлање (репробација) кој во никој случај не го 

прави Бог автор на гревот (што би било хула), туку Го прогласува за страшен, 

неразбирлив и праведен судија и одмаздник.

Член 16

Тие што сеуште не искусиле и немаат во себе жива вера во Христа, ниту уверена 

сигурност на душата, мир на совеста, искрена желба за блиска послушност и 

прославување во Бога преку Христа, но сепак опстојуваат во употребата на средствата 

што Бог ги назначил како милостиви да работат во нас, не треба да се вознемируваат 

при спомнување на репробација, ниту да се сметаат себеси во отфрлените, но 

внимателно да продолжат со употреба на нештата дадени, и со силна желба, посветено 

и понизно да чекаат време на нови поголеми благодати од Бога. Уште помалку имаат 

причина за страв од репробација оние кои сериозно посакуваат да се свртат кон Бога, да

му удоволат само Нему и да се искупени од овие тела на смртта, и покрај тоа што се 

неспособни да го постигнат тој степен на светост и вера за кој копнеат. Милостивиот Бог

вети дека скршената трска нема да ја здроби, и чадливата ламба нема да ја угасне. Но, 

оваа доктрина праведно ги заплашува оние кои, без оглед на Бог и на Спасителот Исус 

Христос, целосно се предадоа на грижите на светот и телесните задоволства, сè додека 

не бидат сериозно преобразени во Бога.

Член 17

Бидејќи треба да судиме за волјата Божја од Неговото Слово, кое сведочи дека децата на

верниците се свети, не по природа, туку по сила на заветот на благодатта во кој тие 



заедно со родителите се опфатени, побожните родители немаат причина да се 

сомневаат во изборот и спасението на своите деца, кои Бог милува да ги повика во овој 

живот уште од детството.

Член 18

На тие што мрморат против безусловната милост Божја во Неговиот избор и 

праведноста во отфрлањето, им одговараме со зборовите на апостолот: “Ама, човеку, кој

си ти што така се спориш со Бога?“ Римјаните 9:20. И да ги цитираме зборовите на 

Спасителот наш: “зар немам право да чинам со своето што сакам?“ Матеј 20:15. Па затоа

со свето обожавање на овие мистерии, ги кажуваме зборовите на апостолот: “О, 

длабочино на богатство, мудрост и знаење Божјо! Колку се несфатливи Неговите судови

и неистражливи Неговите патишта! Зашто, кој ја познал мислата на Господ? Или, кој 

Му бил советник? Или, кој однапред Му дал нешто за да му биде отплатено? Зашто, сѐ�  е 

од Него, според Него и за Него. Нему слава во вечни векови. Амин!“ Римјаните 11:33-36.

Отфрлање на грешките

По ова објаснување на вистинитото учење за изборот и репробацијата, Синодот ги 

отфрла грешките на оние:

I

Кои учат: Дека волјата Божја да го спаси секој кој ќе верува, истрае во верата и 

послушноста преку неа, е целосниот и единствен декрет за избор на спасение и ништо 

друго не е откриено во врска со истиот во Словото Божјо. Овие луѓе мамат и учат 

спротивно на Светото Писмо, кое обзнанува дека Бог не само што ги спасува оние кои 

веруваат, туку од вечноста одбрал одредени личности  на кои единствено и во соодветно

време ќе им дарува вера во Христа и истрајност. Како што е напишано: “Го објавив 

името Твое на луѓето, што си Ми ги дал од светот;“ Јован 17:6. “Поверуваа сите, кои беа 



определени за живот вечен.“ Дела 13:48. Исто така: “така што и нѐ�  избра преку Него, 

уште пред светот да биде создаден, за да бидеме свети и непорочни пред Него во 

љубовта.“ Ефесјаните 1:4.

II

Кои учат: Дека постои различен вид на избор од Бога за вечен живот: еден општ и 

неодреден, друг специфичен и одреден. Овој вториот е или нецелосен, отповиклив, 

неодлучувачки и условен, или целосен, неотповиклив, одлучен и апсолутен. Исто така: 

дека има еден избор во верата, а друг избор во спасението. Ова е омилена измислица на 

човечките умови, смислена спротивно на Светото Писмо, во кое учењето за изборот од 

нив е корумпирано и златниот ланец на нашето спасение е прекинат: “А оние што ги 

предопредели, тие и ги повика, и кои ги повика, тие и ги оправда; кои ги оправда, тие и 

ги прослави.“ Римјаните 8:30.

III

Кои учат: Дека доброто задоволство и целта Божја, која Светото Писмо ја споменува во 

учењето за изборот, не се состои во ова, дека Бог ги избрал одредени луѓе наспрема 

други, туку овој избор паднал како резултат на најдобрите можни околности (меѓу кои 

се и делата на Законот). Или дека од целиот поредок на нештата, чинот на верата, кој по

својата природа е незаслужен како и нецелосната покорност, се како услови за 

спасение, и дека Бог милостиво би го сметал ова само по себе како целосна послушност 

и ќе го смета за достојно за наградата на вечниот живот. Оваа грешка ги прави милоста 

Божја и заслугите на Христос без ефект, а луѓето стануваат заведени од бескорисни 

прашања за вистинитоста на Божјото милостиво оправдание и ја напуштаат 

едноставноста на Светото Писмо, а и оваа изјава на Апостолот станува невистинита: 

“Кој нѐ�  спаси и нѐ�  повика кон свето звање, не поради нашите дела, туку по Својата добра

волја и благодатта, што ни е дадена во Христос Исус пред вечни времиња.“ 2 Тимотеј 

1:9.



IV

Кои учат: Дека изборот во верата е предусловен од следново, имено, човекот правилно 

да го користи природното просветлување, да е побожен, понизен и кроток, соодветен за 

вечен живот, како од ова да зависи на било кој начин изборот за вечниот живот. Ова 

влече од учењата на Пелагиј и е спротивно на учењето на апостолот, кој напиша: “Меѓу 

кои и ние сите некогаш живеевме според телесните желби, извршувајќи ги похотите на 

телото и на помислите, и по природа бевме како и другите, чеда на гневот. Но Бог, Кој е 

богат со милост, поради големата Негова љубов, со која нѐ�  засака, иако бевме мртви 

поради гревовите наши, нѐ�  оживеа во Христос и нѐ�  воскресна со Него и нѐ�  постави на 

небесата во Христос Исус, за да им го покаже на идните векови преизобилното 

богатство на Својата благодат во добрина кон нас преку Христос Исус. Зашто по 

благодат сте спасени преку верата; и тоа не е од вас – туку дар Божји! Не е од дела, за да 

не се пофали некој.“ Ефесјаните 2:3-9.

V

Кои учат: Дека нецелосниот и неодлучен избор на одредени лица за спасение се случил 

заради предвидена вера, преобраќање, светост, побожност, која или започнала или 

продолжила некое време, но дека целосниот и одлучен избор се случил поради 

предвидената истрајност до крај во верата, преобраќање, светост и побожност. Тие учат 

дека тоа е благодатна и евангелска достојност, заради која избраниот е подостоен од 

отфрлениот. Следствено, верата, послушноста на верата, светоста, побожноста и 

упорноста не се плодови на непроменливиот Божји избор кон слава, туку се претходно 

барани услови, предвидени дека ќе бидат исполнат од оние што ќе бидат целосно 

избрани, и се причини без кои непроменливиот избор во слава не се случува.

Ова е отфрлено низ целото Свето Писмо со постојани изјави како што се на пример 

следните: Изборот не е поради дела, туку од Оној кој повикува. Римјаните 9:11. 

“Поверуваа сите, кои беа определени за живот вечен.“ Дела 13:48. “Така што и нѐ�  избра 

преку Него, уште пред светот да биде создаден, за да бидеме свети.“ Ефесјаните 1:4. “Вие



не Ме избравте Мене, туку Јас ве избрав вас.“ Јован 15:16. “Во тоа се состои љубовта, што

не ние Го возљубивме Бога, туку Бог нас нѐ�  возљуби и Го прати Синот Свој.“ 1 Јован 

4:10.

VI

Кои учат: Дека не секој избор за спасение е непроменлив, туку некои од избраните, без 

оглед на Божјите декрети, можат да отпаднат и некои навистина отпаѓаат. Со оваа 

голема грешка тие го прават Бог променлив и ја ништат утехата која Божјите луѓе ја 

имаат во сигурноста на нивниот избор. Ова е спротивно и на Светото Писмо кое учи 

дека избраните нема да бидат заведени на погрешен пат (Матеј 24:24), дека Христос 

нема да изгуби ниту еден од тие што Отецот му ги дал (Јован 6:39), и дека Бог ги 

прослави сите кои ги предодреди, повика и оправда (Римјаните 8:30). 

VII

Кои учат: Дека во овој живот нема плод и свест за непроменливиот избор кон слава, 

ниту каква било сигурност, освен она што зависи од променливи и неизвесни услови. 

Зашто, не само што е апсурдно да се зборува за неизвесна сигурност, туку и спротивно 

на искуството на светците, кои според свеста за нивниот избор се радуваат со Апостолот 

и ја фалат оваа Божја наклоност (Ефесјаните 1), а спрема Христовата изјава се радуваат 

заедно со Неговите следбеници што нивните имиња се напишани на небото (Лука 

10:20).  Тие исто така ја ставаат свеста за нивниот избор да ги надвладее огнените 

стрели на ѓаволот, прашувајќи: “Кој ќе ги обвини избраниците Божји“, Римјаните 8:33.

VIII

Кои учат: Дека Бог со Својата праведна волја не одлучил да ги остави некои во падот на 

Адам и во нивната заедничката состојба на грев и проклетство, или не изоставил никого

од Својата милост потребна за добивање вера и преобратување. Затоа што го знаеме ова 



со сигурност: “Па така, му искажува милост кому што сака, и го закоравува кого што 

сака.“ Римјаните 9:18. Понатаму напишано е: “Зашто вам ви е дадено да ги знаете 

тајните на царството небесно, а ним не им е дадено.“ Матеј 13:11. Исто така: “Во тоа 

време, откако продолжи Исус, рече: „Те прославувам, Оче, Господи на небото и на 

земјата, зашто си го скрил тоа од мудрите и разумните, а си им го открил на децата! Да, 

Оче, зашто таква беше волјата Твоја.“ Матеј 11:25-26. 

IX

Кои учат: Дека причината зошто Бог го праќа евангелието некому, а не секому, не е 

поради Неговото задоволство тоа така да биди, туку некои луѓе се подобри и повредни 

од другите кои ќе го чујат. Мојсеј ја одбива оваа грешка вака обраќајќи се до 

Израелците: “Ете, небото и небото над небесата, земјата и сѐ�  што е на неа, е на Господ, 

твојот Бог; но само предците ваши ги прими Господ и ги засака, и ве избра вас, нивното 

семе по нив, од сите народи, како што гледаш денес.“ Повторени закони 10:14-15. А 

Христос рече: “Тешко тебе, Хоразине! Тешко тебе, Витсаидо! Ако во Тир и Сидон беа 

чуда, што станаа кај вас, тие одамна би се покајале во вреќиште и пепел.“ Матеј 11:21. 

Глава II: За смртта Христова и човековото искупување преку неа

Член 1

Бог не е само врховно милостив, туку и врховно праведен. Оваа праведност бара (како 

што ни се откри преку неговото Слово) сите гревови извршени против Неговата 

бескрајна величественост да се казнат, не само со времена, туку и со вечна казна во 

телото и душата. Ова е неизбежно за нас и мора да му се удоволи на правдата на Бог. 

Член 2



Бидејќи за нас самите е невозможно да го задоволиме и да се спасиме од гневот 

Господов, Тој во Својата бесконечна милост ни го даде Својот единороден Син за наш 

гарант, кој стана грев и клетва за нас и наместо нас, како би ја задоволил Божествената 

праведност во наше име.

Член 3

Смртта на Синот Божји е единствената и најсовршената жртва и задоволство за гревот, 

со бесконечна цена и вредност, изобилно доволна да ги избрише гревовите на целиот 

свет.

Член 4

Оваа смрт ја извира својата бесконечна вредност и достоинство од овие размислувања, 

затоа што Тој кој ѝ�  се потчини, не само што беше навистина човек и совршено свет, туку

и единородниот Син Божји, од истата вечна и бесконечна суштност на Отецот и Светиот

Дух, кои беа квалификации неопходни за да биде наш Спасител, но и затоа што се 

истури проклетството и гневот Божји врз Него заради нашите гревови.

Член 5

Покрај тоа, ветувањето на евангелието е дека секој што верува во распнат Христос, нема

да загине, туку ќе има живот  вечен. Ова ветување, заедно со заповедта да се покаеме и 

да веруваме, треба да биде најавено и објавено на сите народи и на сите лица 

безусловно, не разликувајќи едни од други, на кои Бог заради свое задоволство им го 

испраќа евангелието.

Член 6



Иако многумина кои се повикани од евангелието, не се каат, ниту веруваат во Христа, 

туку пропаѓаат во неверување, ова не се должи на каков било дефект или недостаток на 

жртва што ја принесува Христос на крстот, туку целосно им се припишува на самите нив

како неуспех.

Член 7

Но сите што навистина веруваат, се искупени и спасени од гревот и уништувањето 

преку смртта на Христос, се должни за оваа придобивка единствено на благодатта 

Божја дадена во Христа од вечни времиња, без било каква нивна заслуга.

Член 8

Поради суверениот совет, милоста, волјата и намерата на Бог Отецот, оживувањето и 

моќта на спасение преку најскапоцената смрт на неговиот Син се прошири на сите 

избрани, давајќи им го само на нив дарот на оправдување преку вера, со што совршено 

се доведени до конечно спасение. Тоа беше волјата на Бог, Христос со крсната крв што 

го потврдува новиот завет, ефективно да ги откупи од секој народ, племе, нација и 

јазик, сите оние, и само оние, кои беа избрани од вечноста за спасение и дадени нему од

Отецот. Тој им дава вера, која заедно со сите други спасоносни дарови на Светиот Дух, 

ги купи за нив со својата смрт. Тој ги чисти од сите гревови, првобитни и тековни, без 

разлика дали се сторени пред или по верувањето. Тој верно ги зачувува до самиот крај, 

конечно ослободувајќи ги од сите несовршености и дамки, за да уживаат во славата на 

Неговото присуство засекогаш.

Член 9

Оваа цел која произлегува од вечната љубов кон избраните, е моќно остварена од 

почетокот на светот до денес, и отсега ќе продолжи да се остварува и покрај целото 

неефективно спротивставување на портите на пеколот. Избраните со тек на време ќе се 



соберат заедно и никогаш нема да фали црква составена од верници, чии темели ги 

постави крвта Христова, кој верно ги сака и служи како нивен Спасител, кој како 

младоженецот за Својата невеста го положи животот на крстот за нив, за избраните да 

го слават сега и низ целата вечност засекогаш. 

Отфрлање на грешките

По ова објаснување на вистинитото учење, Синодот ги отфрла грешките на оние:

I

Кои учат: Дека Бог Отецот го одредил својот Син за смртта на крстот без посебен и 

дефинитивен декрет за да спаси некого, така што неопходноста, профитабилноста и 

вредноста на она што Христос го заслужил со својата смрт постоело и останало во сите 

делови целосно, совршено и недопрено, дури и ако заслужениот откуп никогаш не бил 

применет на некое лице. Ова учење ја презира мудроста на Отецот и заслугите на Исус 

Христос, што е спротивно на Светото Писмо. Како што нашиот Спасител рече: “душата 

Своја ја полагам за овците Свои.“ Јован 10:15, 27. А пророкот Исаија во врска со 

Спасителот рече: “а кога ќе го принесе Својот живот како милостивна жртва, Тој ќе види

долговечно потомство, и волјата Господова ќе напредува преку Неговата рака.“ Исаија 

53:10. Конечно, ова е спротивно на постулатот на верата според кој веруваме во 

соборната Христијанска црква. 

II

Кои учат: Дека не била целта на смртта на Христос тој да го потврди новиот завет на 

благодатта преку неговата крв, туку само да му стекне на Отецот право да го воспостави 

со човекот посакуваниот завет, без оглед дали тој е преку милост или дела. Ова е 

спротивно од Светото Писмо кое учи дека Христос станал Гарант и Посредник на 

подобриот, односно новиот завет, и дека тестаментот е на сила таму каде што се случила

смртта. Евреите 7:22, 9:15, 17. 



III

Кои учат: Дека Христос со своето удоволување на Отецот не заслужил ниту спасение за 

никого, ниту вера, ниту дека ова спасително дело е ефективно присвоено од спасениот. 

Туку Христос при Отецот заслужил само овластување или совршена волја повторно да 

се справи со луѓето, и по Своја желба им пропише нови услови, чие исполнување зависи

од слободната волја на човекот, како би се случило да ги исполнат сите или ниеден. Ова 

учење гледа со презир кон смртта на Христос и во никој случај не дава признание на 

најважниот плод и благодат стекнат преку неа, туку ја враќа од длабочините на пеколот 

Пелагиската ерес.

IV

Кои учат: Новиот завет на благодатта, кој Бог Отецот го воспостави со човекот преку 

застапувањето и смртта Христова, не се состои во прифаќање на заслугите Христови,  

оправдување пред Бога и спасение преку вера, туку преку тоа што Бог ги отповика 

задолжителните барања за совршена послушност кон Законот и ја смета верата и 

послушноста преку неа, иако несовршена, како совршена послушност кон Законот, и не 

ја дава наградата за вечен живот од Својата милост. Ова е спротивно на Светото Писмо: 

“Но ќе бидат оправдани преку дар, со Божјата благодат, а преку откупот во Исус 

Христос. Него Бог Го постави со крвта Своја да биде жртва за помирување преку 

верата.“ Римјаните 3:24, 25. И овие изјавуваат, исто како и злобниот Социниј, ново и 

чудно оправдување на човекот пред Бога, спротивно на консензусот на целата Црква. 

V

Кои учат: Дека сите луѓе се прифатени во состојба на помирување и во благодатта на 

заветот, така што никој не е достоен за осуда заради првобитниот грев, и дека никој 

нема да биде осуден поради истиот, но дека сите се ослободени од вината за 



првобитниот грев. Ова мислење е спротивно на Светото Писмо, кое учи дека по природа

сме чеда на гневот. Ефесјаните 2:3.

VI

Кои ја користат разликата помеѓу заслуги и присвојување како би ги поматиле умовите 

на неразумните и неискусните со учењето дека Бог, што се однесува до Него, имал 

намера да ги примени подеднакво придобивките од Христовата смрт врз сите луѓе 

подеднакво. Но додека некои добиваат помилување на гревовите и вечен живот, а 

некои не. Оваа разлика зависи од нивната слободна волја применета заедно со 

благодатта секому понудена без исклучок, и дека не зависи од посебниот дар на 

милоста Божја, која моќно работи кај помилуваните, туку тие треба своеволно да ја 

присвојат оваа благодат за разлика од оние кои ќе ја отфрлат. Овие учители иако 

мислат дека прават дистинкција во здраворазумска смисла, настојуваат да му го всадат 

на народот разорниот отров на Пелагиската ерес.

VII

Кои учат: Дека Христос ни можеше да умре, ни требаше да умре, ниту умре за оние кои 

Бог највеќе ги сакаше и ги избра за вечен живот бидејќи нив не им е потребна смртта на

Христос. Тие му противречат на Апостолот, кој изјави: “Синот Божји, Кој ме возљуби и 

Себе се предаде за мене.“ Галатјаните 2:20. Исто така: “Кој ќе ги обвини избраниците 

Божји? Бог е Тој Кој ги оправдува! Кој е тој што ќе суди? Христос Исус, Кој умре,“ 

Римјаните 8:33-34, имено, за нив.  И Спасителот рече: “и душата Своја ја полагам за 

овците Свои.“ Јован 10:15. Потоа: “Ова е Моја заповед: да се љубите еден со друг, како 

што ве возљубив Јас. Никој нема поголема љубов од оваа: да ја положи душата своја за 

своите пријатели.“ Јован 15:12-13.



Глава III/IV: За распадот на човекот, неговото преобраќање кон 

Бога и за начинот на кој тоа се случува

Член 1

Човекот беше првично оформен спрема ликот Божји. Неговото разбирање беше 

пропратено со вистинско и спасително спознание на Создателот и сите духовни нешта, 

неговото срце и волја исправни, неговите чувства чисти, а целиот човек свет. Но 

прелажан од ѓаволот за да се побуни против Бог и да ја злоупотреби слободата на 

својата волја, ги поништи сите овие квалитети и стана слеп при умот, ужасно помрачен, 

суетен и перверзен во носењето одлуки, злобен, бунтовен, со изопачено срце и волја, 

нечист во своите чувства. 

Член 2

Човекот по падот направи потомок налик себеси. Расипаниот родител произведе 

расипани чеда. Сиот Адамов потомок, со исклучок на Христос, ја превзеде во себе 

расипаноста на своите родители, но не преку нивно имитирање, како што Пелагијците 

тврдат, туку со наследство на нивната злобна природа. 

Член 3

Затоа сите луѓе се родени во грев и се по природа чеда на гневот, неспособни за 

спасително добро, склони кон зло, мртви во гревот и робови во неговите окови. Без 

обновителната благодат на Светиот Дух тие се ниту способни ниту волни да му се вратат

на Бога, да ја преобразат расипаност  на својата природа, ниту себеси да се 

реформираат. 



Член 4

Но сепак по падот во човекот останале неколку искри светлина, при што е задржано 

минималното  знаење за Бога, за природните нешта и за разликите меѓу добро и зло, 

како и дале извесно вреднување на доблеста, на добриот поредок во општеството и 

одржувањето на уредно надворешно однесување. Но оваа светлина е толку далеку од 

доволна за спасително спознание на Бог и вистинско преобратување, што човекот е 

неспособен да ја користи правилно дури и во природните и општествени нешта. Што е 

полошо, човекот дури и оваа слаба светлина целосно ја загадува делувајќи неправедно и

без изговор во очите на Бога. 

Член 5

На ист начин треба да гледаме на декалогот даден од Бога до неговиот засебен народ 

Евреите, преку раката на Мојсеј. Иако преку него се открива големината на гревот, 

силно набедувајќи го човекот за истиот, не нуди никакво решение, ниту извор на сила 

за избавување од мизеријата, туку го остава грешникот, слаб во своето тело, под клетва. 

Човекот не може преку законот да ја добие благодатта за спасение. 

Член 6

Тоа што не можеа ни светлината на природата ниту законот да го сторат, тоа Бог го 

прави со делувањето на Светиот Дух преку Словото и службата за помирување, која 

доаѓа преку добрите вести за Месијата. Бог милуваше на овој начин да ги спаси тие што 

веруваат во евангелието, како под Стариот, така и под Новиот Завет. 

Член 7

Оваа мистерија за волјата Божја им е откриена само на малкумина во времето на 

Стариот Завет. Под Новиот (каде се отстранети разликите меѓу народите), Тој се 



открива Себеси на многумина без дискриминација. Причината за ваквата поделба на 

времињата не е за да прикаже супериорност на еден народ врз друг, ниту нивната 

употреба на природната светлина, туку е резултат од суверената добра волја и 

незаслужената љубов на Бога. Оттука, тие кому е даден овој голем благослов, не по 

нивна заслуга и покрај нивните недостатоци, се должни да го признаат со понизни и 

благодарни срца, заедно со апостолот да величаат, а не љубопитно да ја преиспитуваат 

сериозноста и правдата на Божјите пресуди кон оние кому Бог не дал милост. 

Член 8

Без разлика колкав е бројот на повиканите од евангелието, тие се беспоштедно 

повикани. Зашто Бог искрено и вистинито прикажа во Своето Словото тоа што го 

милува, имено, тие што се повикани да си дојдат при Него. Тој ревносно ветува вечен 

живот и одмор за сите што ќе дојдат и веруваат во Него. 

Член 9

Затоа не е грешката во понуденото евангелие, ни на Христос во него, ниту на Бог кој 

повикува и благословува, кога тие што се повикани од службата на Словото одбиваат да 

дојдат и да се преобратат. Вината лежи во самите нив, тие кои и покрај нивната опасна 

состојба, го отфрлаат животното Слово. Други пак го прифаќаат, но не дозволуваат да 

им направи траен впечаток во нивните срца, по што нивната радост од привремената 

вера наскоро исчезнува, а тие отпаѓаат. А трети го гушат семето на Словото со 

збунувачки грижи и световни задоволства, не давајќи плод. Ова го поучува Спасителот 

во параболата за сејачот. Матеј 13. 

Член 10

Но тие кои ги повикува евангелието, се покоруваат на повикот и се преобратуваат, не 

треба да им се припишува ова како дело на слободна волја, како би се издвоиле од 



останатите еднакво помилувани да поверуваат и се преобратат, што е гордата ерес на 

Пелагијците, туку ова дело мора целосно да се припише на Бога, кој ги избра од 

вечноста своите во Христа. Тој нив им дава вера и покајание, ги спасува од моќта на 

темнината и ги преведува во Божјото царство на Неговиот Син, како би му дале величие

на Тој кој ги повика надвор од мракот во чудесната светлина. Тие не можат да се 

величаат во себе, туку во Господа, спрема сведоштвото на апостолите пратени на разни 

места. 

Член 11

Но кога Бог ќе го постигне тоа што го милува кај избраните, или создаде нивно 

вистинско преобраќање, Тој не само што прави евангелието да им биде проповедано 

надворешно, силно да им ги просветли умовите преку Неговиот Свет Дух за да можат да

ги разберат работите на Духот Божји, туку и преку дејството на истиот обновителен Дух 

ја исполнува најдлабоката внатрешност на човекот. Тој го отвора затвореното, го 

омекнува стврднатото срце, го обрежува необрежаното, внесува нови квалитети во 

човековата волја, кои иако до сега биле мртви, Тој ги оживува. Од злоба, непослушност 

и отпор, Тој создава добрина, послушност и кроткост, активирајќи и зајакнувајќи ја, за 

човекот како добро дрво да може да раѓа плодови од своите добри дела. 

Член 12

Ова е обновувањето кое високо се цени во Светото Писмо, и чини ново суштество, 

воскреснување од мртвите и оживување, кое Бог го врши во нас без наша припомош. Но

ова не е предизвикано од обичното слушање на проповедта на евангелието, или некакво

морално набедување, ниту преку волјата на човекот после завршеното дело на Бог да 

одлучи дали да биде оживеан и преобратен или не. Повеќе е од јасно дека ова е 

натприродно дело, навистина моќно, истовремено воодушевувачко, зачудувачко, 

мистериозно и необјасниво. Тоа не инфериорно во создавањето или воскреснувањето од

мртвите, како што Светото Писмо инспирирано од авторот на ова дело изјавува, сите во 

чие срце Бог работи на овој прекрасен начин, непогрешливо и ефективно се оживуваат 



и навистина веруваат. Обновената човечка волја не само што е покрената и поведена од 

Бога, туку како последица на Неговото влијание станува самата активна. Затоа човекот 

самиот изјавува дека верува и се кае за гревовите како последица на благодатта дадена 

од Бога. 

Член 13

Принципите на ова Божјо делување не можат целосно да се разберат од верниците во 

овој живот. Без оглед на тоа, тие остануваат задоволни знаејќи и доживувајќи дека со 

оваа Божја благодат им е овозможено да веруваат со своето срце и да го сакаат својот 

Спасител.

Член 14

Затоа верата треба да се смета за дар Божји, а не само понуда до човекот како би ја 

примил или отфрлил по своја волја, туку во реалност таа е му се дава, вдишува и 

внесува во него. Исто грешка е да се мисли дека Бог ја дава способноста за верување, за 

потоа да очекува од човекот со својата слободна волја да ги прифати условите за 

спасение и вистински поверува во Христа. Всушност Бог работи внатре во човекот за да 

има волја да верува и да делува. Сѐ�  во сѐ�  е од Бога дадено за човекот да има таква волја и

да поверува. 

Член 15

Бог нема обврска никому да ја покаже Својата милост. Како може Бог да му е должен на 

човекот, кој нема никаков скапоцен дар да принесе како основа за таквата размена? 

Зарем има човек нешто друго да понуди освен својата грешност и расипаност? Така тој 

станува предмет на  милостина и е должен вечно да му благодари на Бога. Секој што не 

е помилуван од Бога, така е без разлика на духовните дарови и е задоволен од својата 



состојба, или не знае за опасноста во која се наоѓа, туку суетно се фали со поседите кои 

ги нема. 

Во однос на оние кои надворешно ја исповедаат христијанската вера и живеат нормален

живот, имаме обврска по примерот на апостолот да судиме и зборуваме за нив на 

најпофален начин, зашто тајните на човековото срце нам ни се непознати. А другите 

кои не се сеуште повикани, за нив имаме обврска да се помолиме на Бога, кој ги 

повикува нештата сеуште неповикани, исто како да се. Но во никој случај не смееме да 

се однесуваме кон нив со надменост, како ние самите да сме придонеле нешто кон 

причините за нашата разлика.

Член 16

Бидејќи човекот и по падот не престана да биде суштество, обдарено со разбирање и 

волја, ниту гревот што ја зафати целата човечка раса не го лиши од човечката природа, 

но му внесе расипаност и духовна смрт, исто така благодатта на обновата не ги третира 

луѓето како неразумна стока или камења, ниту им ја одзема волјата и својствата, ниту 

насилно делува врз нив, туку духовно ги оживува, лечи, исправа, а истовремено и 

милостиво и моќно ги повинува. Така таму каде што преовладуваше телесна бунтовност

и отпор, сега отпочнува да владее спремна и искрена духовна покорност, а во која се 

состои вистинската и духовна обнова и слободата на нашата волја. Да не е 

величествениот Авторот на секое добро дело покренато во нас, човекот би бил без 

надеж да се избави од падот преку својата слободна волја, која уште во својата 

првобитна невиност ја злоупотреби и се фрли себеси во состојба на пропаст. 

Член 17

Бидејќи семоќната работа на Бога, со која тој го продолжува и го поддржува овој наш 

природен живот, бара користење на средства кои Тој во својата бесконечна милост и 

добрина ги избра за да го изврши своето влијание, така и претходно споменатото 

натприродно работење на Бог со кое сме обновени, во никој случај не ја исклучува или 



ја поништува употребата на евангелието, кое најмудриот Бог го наредил да биде семе на

обновата и храна на душата. Затоа апостолите и учителите што ги наследија, побожно 

го учеа народот за Божјите благодати, за Неговата слава и омразата кон секоја човечка 

горделивост,  без да занемарат да го држат народот во практикување на Словото, 

светите тајни и црковната дисциплина. До ден денешен во црквата далеку е од умот на 

учителот и ученикот да го искушуваат Бога преку поделба на тоа што Тој милувал да го 

спои интимно во едно цело. Зашто благодатта е дадена и со прекори. Колку повеќе сме 

спремни да си ги исполниме должностите, толку повлијателна е благодатта на Бог што 

делува во нас, напредувајќи посилно, а кому му припаѓа целата слава и за средствата и 

за принесените спасителни дела засекогаш. Амин. 

Отфрлање на грешките

По ова објаснување на вистинитото учење, Синодот ги отфрла грешките на оние:

I

Кои учат: Како не е вистина дека првобитниот грев сам по себе е доволен да го осуди 

целиот човечки род или за заслуга на времена и вечна казна. Тие учат спротивно на 

Апостолот кој рече: “Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку 

гревот – смртта, по таков начин и смртта премина на сите луѓе преку еден човек, зашто 

сите згрешија.“ Римјаните 5:12. Исто: “зашто судењето за еден престап води кон 

осудување,“ Римјаните 5:16. Потоа: “платата, што ја дава гревот, е смрт,“ Римјаните 6:23.

II

Кои учат: Дека духовните дарови или добрите квалитети и доблести како што се: 

добрина, светост, праведност, не можат да припаѓаат на волјата на човекот кога тој за 

прв пат е создаден, и дека затоа тие не можат да бидат издвоени од падот. Бидејќи тоа 

учење е во спротивност со описот на Божјиот лик кој Апостолот го дава во Ефесјаните 

4:24, каде што изјавува дека се состои од праведност и светост, кои несомнено 

припаѓаат на волјата.



III

Кои учат: Дека во духовната смрт духовните дарови не се одделени од волјата на 

човекот, бидејќи волјата сама по себе никогаш не била расипана, туку само попречувана

преку темнината на разбирањето и неправилноста на наклонетоста. Следствено ако се 

отстранат овие пречки, волјата потоа може да ги донесе во функција своите природни 

сили, односно дека самата волја е во состојба да сака и да избере, или да не сака и да не 

избере, било какво добро кое и се нуди. Ова е измислица и грешка и има тенденција да 

ја преувеличи моќта на слободната волја, спротивно на изјавата на Пророкот: “Лукаво е 

човечкото срце повеќе од сѐ�  и е наполно расипано;“ Еремија 17:9. Исто и зборовите на 

Апостолот: “меѓу кои и ние сите некогаш живеевме според телесните желби, 

извршувајќи ги похотите на телото и на помислите,“ Ефесјаните 2:3.

IV

Кои учат: Дека необновениот човек не е ниту мртов во грев, ниту е лишен од сите сили 

за духовно добро, туку дека тој сè уште е способен да гладува и жеднее за правда и 

живот, како и да ја принесува богоугодната жртва на понизниот и скршен човечки дух.  

Овие учења се спротивни на јасните сведоштва на Светото Писмо:  “бевте мртви поради 

вашите престапи и гревови,“ Ефесјаните 1, 5. Исто така: “сите мисли и помисли во 

срцата нивни беа зли во секое време.“ Создавање 6:5, 8:21.

Освен тоа, гладта и жедта за избавувањето од мизеријата, новиот животот, како и 

жртвата на скршениот дух принесена на Бога е специфично поведение само на 

обновените и оние што се нарекуваат благословени. Псалми 51:10, Матеј 5:6. 

V



Кои учат: Дека расипаниот и природен човек може толку добро да ја искористи 

заедничката благодат (под тоа тие го подразбираат просветлувањето на природата), или

даровите во него преостанати по падот, што тој постепено може да стекне преку нивна 

правилна употреба се поголема и поголема милост, т.е. евангелистичка и спасителна 

благодат, како и самото спасение. И дека на овој начин Бог ја покажува својата 

подготвеност да им го открие Христос на сите луѓе, бидејќи на сите им ги дава доволно 

и ефикасно потребните средства за преобратување. Искуството стекнато низ сите 

времиња, како и зборовите на Светото Писмо, заедно сведочат дека ова е невистинито. 

“Тој му го објави словото Свое на Јаков, Своите повелби и Своите уредби – на Израел. 

За никој друг народ Тој не го направил тоа, и Своите судови ним не им ги јавил.“ 

Псалми 147:19-20. “Кој поранешните поколенија на народите ги остави да врват по 

нивните патишта,“ Дела 14:16. Исто така: “Така тие ги преминаа Фригија и Галатискиот 

крај, зашто ним не им беше допуштено од Светиот Дух да го проповедаат словото во 

Азија. А кога дојдоа во Мизија, се обидоа да отидат во Витинија; но Духот на Исус не ги 

пушти.“ Дела 16:6-7.

VI

Кои учат: Дека во вистинското преобраќање на човекот, Бог не може да внесе нови 

квалитети, моќ или дарови во човечката волја. Следствено, верата преку која првично 

сме преобразени и поради која сме наречени верници, не е квалитет или дар внесен од 

Бога, туку автономно дело на самиот човек и дека не може да се нарече дар освен во 

однос на способноста за достигнување спасителна вера. Ова учење противречи на 

Светото Писмо, кое изјавува дека Бог внесува во нашите срца нови квалитети на вера, 

покорност и свест за неговата љубов: “ќе го вложам Мојот закон внатре во нив, и ќе го 

напишам во срцата нивни,“ Еремија 31:33. Потоа: “зашто ќе излеам вода врз жедната 

земја, и потоци врз исушеното; ќе го излеам духот Свој врз твоето поколение и 

благословот Свој – врз твоите потомци.“ Исаија 44:3. Потоа: “Зашто љубовта Божја е 

излеана во нашите срца преку нам дадениот Свети Дух.“ Римјаните 5:5. Ова учење е 

исто така спротивно на континуираната пракса на Црквата, која на овој начин се моли 

преку устата на Пророкот: “обрати ме – и ќе се обратам,“ Еремија 31:18.



VII

Кои учат: Дека благодатта со која сме преобратени во Бога е само нежно советување, 

или (како што другите го објаснуваат тоа) дека ова е најблагородниот начин на 

преобразување на човекот. Овој начин, кој се состои во Божјото советување е во 

најголема хармонија со човечката природа и нема причина зошто единствено оваа 

советодавна благодат да не биде доволна да го преобрази природниот човек во духовен. 

Тие учат како Бог не ја создава согласноста на човечката волјата освен преку овој начин 

на советување, а моќта на божественото дело со кое се надминува работењето на 

сатаната, се состои во тоа што Бог ветува вечност, додека сатаната ветува само 

привремени добра. Но ова учење е целосно Пелагијско и спротивно на целото Свето 

Писмо, кое учи на друг и далеку помоќен божествен начин за работата на Светиот Дух 

при преобраќањето на човекот. Како што е напишано во Езекиел: “Ќе ви дадам ново 

срце, и нов дух ќе ви дадам; ќе го земам од вашето тело каменото срце и ќе ви дадам 

срце од месо.“ Езекиел 36:26. 

VIII

Кои учат: Дека во регенерацијата на човекот, Бог не ја користи силата на Својата семоќ 

непогрешливо да ја наведе човечката волја кон вера и преобраќање, туку во сите 

благодатни дела, завршени за да го наведат човекот кон духовно преобразување, тој 

може да пружа отпор на Бога и Светиот Дух спротивно на Божјата волја. Дека човекот 

често дава таков отпор и  во целост си ја спречува регенерацијата, што би значело дека е

комплетно во неговата моќ дали таа ќе се случи или не.  Ова учење не е ништо друго 

туку негирање на ефикасноста на Божјата благодат во нашето обраќање и повинување 

на дејството на Семоќниот Господ под волјата на човекот, што е спротивно на учењето 

на Апостолите, кои кажаа: “веруваме преку дејството на Неговата крепка сила.“ 

Ефесјаните 1:19. Потоа: “Бидејќи Неговата божествена сила ни подари сѐ�  што е 

потребно за животот и побожноста,“ 2 Петар 1:3. 



IX

Кои учат: Дека благодатта Божја и човечката слободна волја се делумни причинители, 

кои заедно работат во синергија на почетокот на преобратувањето и благодатта во 

редоследот на дејствата не претходи на делувањето на човечката волја. Што значи Бог 

не и помага успешно на човечката волја кон преобратување се додека самата човечка 

волја не се покрене и одлучи да го стори тоа. Древната Црква го осуди ова учење на 

Пелагијците преку зборовите на Апостолот: “И затоа, изборот не зависи од оној кој 

пожелува, ниту од оној кој трча, туку од Бога, Кој покажува милост.“ Римјаните 9:16. 

Исто така: “Зашто, кој ти дава предимство? Што имаш, што не си примил?“ 1 

Коринтјаните 4:7. Потоа: “зашто Бог е Оној Кој во вас прави да сакате и да дејствувате 

според Неговата добра волја.“ Филипјаните 2:13. 

Глава V: За истрајноста на Светците

Член 1

Оние кои Бог ги повика според својата непроменлива намера за причест со Неговиот 

Син, нашиот Господ Исус Христос, и ги обнови преку Својот Свет Дух, Тој навистина ги 

ослободи од власта и ропството на гревот во нивниот живот, но не целосно од 

слабостите на телото и од самото грешно тело додека сеуште живеат во овој свет.

Член 2

Затоа секој ден гледаме толку многу гревови што произлегуваат од нашата слабост, па и

најдобрите дела на светците се извалкани со дамки, што им дава понизност пред Бога и 

желба да одат при распнатиот Христос. Тие ги кротат своите тела се повеќе и повеќе 

преку духот на молитва, свети вежби на побожност, целејќи кон совршенство се додека 

не се ослободат од ова грешно тело и зацаруваат на небото со Јагнето Божјо. 



Член 3

Поради овие остатоци од гревот внатрешен, како и искушенијата на гревот и на светот, 

оние што се преобратени не можат да издржат во состојба на блаженост оставени на 

сопствените сили. Но Бог е верен, кој дарувајќи благодат, милостиво ги потврдува и 

моќно ги зачувува, дури и до самиот крај.

Член 4

Иако слабоста на телото не може да преовлада против моќта на Бога, Кој ги потврдува и

сочувува вистинските верници во состојба на благодат, сепак тие не се секогаш водени 

од Светиот Дух и потпаѓаат под заводливите страсти на телото, заборавајќи ги Божјите 

упатства. Затоа верниците треба да се постојано будни и во молитва, како не би 

потпаднале под искушение. Кога ова не се практикува, не само што се под опасност да 

бидат навлечени од ѓаволот, светот и телото во големи и одвратни гревови, но некогаш 

по праведната допустливост на Бога тие потпаѓаат под овие зла. За оваа тажна вистина 

нѐ�  учи падот на Давид, Петар и другите светци запишани во Светото Писмо.

Член 5

Со тие огромни гревови сериозно го навредуваат Бога, сносат смртоносна вина, го 

жалостат Светиот Дух, го прекинуваат верскиот живот, сериозно ја повредуваат нивната

совест и понекогаш се случува привремено да го изгубат чувството на Божјата 

наклоност. Така е се додека Божјата татковска милост не ги просветли повторно, 

водејќи ги кон покајание и назад на вистинскиот пат.

Член 6



Но Бог кој е богат со милост, според својата непроменлива цел на изборот, не го 

повлекува целосно Светиот Дух од својот народ, дури и во нивните меланхолични 

падови. Но не дозволува тие да продолжат да грешат до смрт, дотаму што ќе ја изгубат 

благодатта на своето посвојување и оправдување, ниту дозволува да останат целосно 

напуштени и потонати во вечно уништување.

Член 7

Дури и низ овие падови, Бог ги сочувува светците од пропаст, како нерасипливо семе на 

обнова, никогаш да не се изгубат целосно. Преку Словото и Духот, со сигурност и сила, 

ги обновува кон покајание и побожна тага за нивните гревови, како би стекнале прочка 

преку крвта на Посредникот. Така повторно да ја искусат наклоноста и блискоста Божја,

во вера да ја обожуваат Неговата милост, и понатаму да продолжат внимателно 

одработувајќи го своето спасение со страв и трепет. 

Член 8

Следствено, ова не е последица на нивните заслуги и сили, туку на милоста Божја да не 

отпаднат целосно од вера и блаженство, ниту да продолжат и пропаднат во нивниот 

поврат кон грешен живот. Да зависеа верата и благодатта од самите нив, тие несомнено 

би пропаднале во грев. Но затоа што тие се дадени од Бога, нивниот повик на светост не

може да се поништи, ниту заслужи, а ни посредувањето и чувањето Христово да се 

обезвредни, ниту печатот на Светиот Дух да се избриши и уништи. 

Член 9

Знаејќи дека избраните се зачувани за спасение и за нивна истрајност во верата, 

вистинските верници можат да стекнат уверување спрема количината на вера што им е 

доделена од Бога дека ќе продолжат до крај како вистински и витални членови на 

црквата, со што ќе дојдат до одредено убедување, дека тие секогаш ќе продолжат да се 



вистинити и живи членови на црквата. Тие се свесни за простувањето на нивните 

гревови и знаат дека ги очекува живот вечен. 

Член 10

Меѓутоа ова уверение не доаѓа од некакво невообичаено откритие спротивно или 

независно од Словото Божјо, туку вирее од верата во Божјите завети, кои во изобилство 

Тој ни ги откри преку Неговото Слово за наша утеха. Преку сведоштвото на Светиот Дух

до нашиот дух, знаеме дека сме деца и наследници на Бога (Римјаните 8:16), и конечно 

од искрената и побожна желба да зачуваме чиста совест и да чиниме добрина. Ако 

избраните луѓе Божји беа лишени од оваа цврста утеха во очекуваната победата и 

сигурниот залог на вечен живот, тие би биле најмизерните од сите луѓе.

Член 11

Освен тоа, Светото Писмо сведочи дека верниците во овој живот мораат да се борат со 

разни телесни сомнежи и под огромните искушенија тие не се секогаш разумни за 

целосното уверение во верата и сигурноста на истрајноста. Но Бог како Отец на секоја 

утеха, не дозволува искушение над нивните способности, туку низ искушението им нуди

начин да го избегнат и одолеат (1 Коринтјаните 10:13), а преку Светиот Дух повторно ги 

инспирира со цврсто уверување за нивната истрајност.

Член 12

Но далеку од тоа дека оваа сигурност на истрајноста во верниците побудува некаква 

горделивост или телесна сигурност. Напротив, од таму доаѓа вистинска понизност, 

братска љубов, побожност, трпеливост во секоја потешкотија, честа молитва, 

постојаност во маките и исповед на вистината, како и силна радост во Бога. Оваа 

благодат дава мотивација за озбилна и постојана пракса на благодарност и чинење 

добрина, како што и ни сведочи Светото Писмо и животните примери на светците. 



Член 13

Обновената увереност во истрајноста ниту произведува неморал, ниту занемарување на 

побожноста кај тие што се повратиле од привремен пад во грешност, туку ги прави 

повнимателни да продолжат по Божјите патишта кои Тој ги зацртал, за тие што ќе ги 

следат да имаат уверение во својата истрајност. Во нив тлее стравот дека злоупотребата 

на Божјата татковска милост ќе резултира со повлекување на Неговата наклоност кон 

нив, која да се има за верникот е помило од самиот живот. Губењето на наклоноста 

Божја е погорчлива реалност од самата смрт и совеста ќе продолжи силно да ги 

измачува тие што ќе ја изгубат. 

Член 14

Како што Бог милуваше, Тој ја отпочна работата на Неговата благодат во нас преку 

проповедта на евангелието. Па така Тој ја одржува, продолжува и усовршува оваа 

блаженост преку слушање на Словото, медитација врз истото, преку неговите содржани 

прекори, опомени и ветувања, но и преку светите тајни. 

Член 15

Телесниот ум не е способен да го восприема ова учење за истрајноста на светците и 

нивната сигурност. Бог повеќе од доволно ја откри оваа доктрина во Своето Слово за да 

служи за слава на Неговото име, но и утеха на побожните души, но и како Негов траен 

впечаток во срцата на верниците. Сатаната ја мрази оваа вистина, светот ја исмева, 

лицемерот ја злоупотребува, а еретикот ја противречи. Но невестата Христова 

отсекогаш нежно ја сакала и опстојно ја брани како неизмерно богатство.  И Бог против 

кого ниеден совет ни сила не може да се спротивстави, ќе и даде испомош да издржи во 

овој свој став до самиот крај. Затоа, на едниот и единствен Бог, Отецот, Синот и Светиот 

Дух, нека му е чест и слава засекогаш. АМИН. 



Отфрлање на грешките

По ова објаснување на вистинитото учење, Синодот ги отфрла грешките на оние:

I

Кои учат: Дека истрајноста на вистинските верници не е плод на Божјиот избор, ниту 

дар по заслуга на смртта Христова, туку предуслов на новиот завет, кој (како што 

тврдат) човекот по својата слободна волја мора да го исполни пред да биде избран и 

оправдан од Бога. Светото Писмо сведочи спротивно на ова, дека истрајноста следи од 

изборот и е дадена на избраниците само поради смртта, воскресението и 

посредништвото Христово: “избраните, пак, го добија, а другите се закоравија,“ 

Римјаните 11:7. Исто така: “Оној, Кој не Го поштеди ни Својот сопствен Син, туку Го 

предаде за нас сите, зарем нема да ни подари со Него сѐ�? Кој ќе ги обвини избраниците 

Божји? Бог е Тој Кој ги оправдува! Кој е тој што ќе суди? Христос Исус, Кој умре, но 

уште и воскресна, Кој е од десната страна на Бога и се застапува за нас! Кој ќе нѐ�  одвои 

од љубовта кон Христос?“ Римјаните 8:32-35. 

II

Кои учат: Дека Бог навистина го опремува верникот со сѐ�  што му е потребно да истрае, 

спремен да ги зачува потребните моќи во него, но само доколку си ги исполни 

должностите. И покрај тоа што Бог обезбедува сѐ�  неопходно за истрајност и зачувување 

на верата, дури и тогаш сѐ�  зависи од човековата волја дали ќе истрае или не. Оваа идеја 

недвосмислено ја пропагира грешката на Пелагијците. Правејќи ги луѓето слободни, 

ова учење ја негира Божјата слава, што е спротивно на големиот консензус во 

евангелиските учења, кои ги изземаат сите причини за фалба на човекот и ги 

припишуваат единствено на Божјата милост и на Бога. Понатаму, тоа е спротивно на 

изјавата на Апостолот: “Тој ќе ве утврди и до самиот крај за да бидете беспрекорни во 

денот на нашиот Господ Исус Христос.“ 1 Коринтјаните 1:8. 



III

Кои учат: Дека вистинските верници и тие што се регенерирани, не само што можат да 

отпаднат од верата која ги оправдува, како и од благодатта и спасението до самиот крај, 

туку тие и често отпаѓаат и се изгубени засекогаш. Ова учење ги прави немоќни Божјата

благодат, оправдувањето, обновата и постојаното зачувување во Христа, што е 

спротивно на учењето на Апостол Павле: “Но Бог ја докажа љубовта Своја кон нас, со 

тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешни. Затоа сега, откако веќе сме 

оправдани со крвта Негова, многу повеќе ќе се спасиме преку Него од гревот.“ 

Римјаните 5:8-9. Исто така спротивно на учењето на Апостол Јован: “Секој што е роден 

од Бога, грев не прави, зашто семето Негово пребива во него; и не може да греши, 

бидејќи е роден од Бога.“ 1 Јован 3:9. Но и спротивно на зборовите на Исус Христос: “и 

Јас ќе им дадам вечен живот; и никогаш нема да загинат; и никој не ќе ги истргне од 

раката Моја. Мојот Отец, што Ми ги даде, е поголем од сите; и никој не може да ги 

грабне од раката на Мојот Отец.“ Јован 10:28-29. 

IV

Кои учат: Дека вистинските верници и тие што се регенерирани можат да грешат до 

самата смрт и против Светиот Дух. Истиот Апостол Јован, откако проговори во петтото 

поглавје во неговото прво писмо (стих 16-ти и 17-ти) за тие што грешат до смрт 

забрането е да се молиме, веднаш во стих 18 додава: “Знаеме дека секој роден од Бога не

греши: но родениот од Бога се пази, и лукавиот не се допира до него.“ 1 Јован 5:18. 

V

Кои учат: Дека без посебно откровение не можеме да знаеме со сигурност за истрајноста

на светците во овој живот. Со ова учење се одзема утехата од животот на сите верници, а

сомнежот на папството повторно навлегува во црквата, додека пак Светото Писмо јасно 



го прикажува ова уверение, стекнато не преку посебно откровение, туку преку одликите 

соодветни за секое чедо на Бога, но и постојаните ветувања на самиот Бог. Посебно 

Апостолот Павле истакнува: “ниту, пак, кое било друго создание нема да може да нѐ�  

оддели од љубовта Божја во Христос Исус, нашиот Господ.“ Римјаните 8:39. И Апостол 

Јован изјави: “И оној, што ги чува заповедите Негови, пребива во Него, и Тој – во него. 

А дека Тој пребива во нас, знаеме по Духот што ни Го дал.“ 1 Јован 3:24. 

VI

Кои учат: Дека учењата за сигурната истрајност на светците и спасението, по нивната 

природа и одлики, се причина за индолентност и навреда на божественоста, добриот 

морал, молитвите и сите други свети вежби, а дека за пофалба е да се негува сомнеж. 

Тие што го учат ова покажуваат незнаење за моќта на Божјата милост и внатрешното 

дејство на Светиот Дух. Тие уште и противречат на Апостолот Јован, кој го учи 

спротивното во неговото прво писмо: “Возљубени, сега сме чеда Божји! Но уште не се 

покажа што ќе бидеме. Знаеме само дека, кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на Него, 

зашто ќе Го видиме каков што е. И секој што ја има таа надеж во Него, се очистува 

самиот себе, како што е чист Тој.“ 1 Јован 3:2-3. Понатака, овие учења се спротивни на 

примерите од животите на светците и во Стариот и Новиот Завет, кои иако беа уверени 

во нивното спасение, поминаа живот во постојана молитва и други побожни дела. 

VII

Кои учат: Дека верата на тие што веруваат привремено, не се разликува од оправданата 

и спасителната вера по ништо друго освен во временската должина. Но и самиот 

Христос, во Матеј 13:20,  Лука 8:13 и други места, јасно посочи дека независно од 

времетраењето, постои тројна разлика меѓу тие што веруваат привремено и 

вистинските верници. Тој рече дека привремените верници го примаат семето како 

каменита почва, но вистинските се како добра и плодна почва во своите срца. Првите се 

без корен, а другите со силни корења. Првите се без плод, а другите раѓаат секој во 

различна мера, со постојаност и упорност. 



VIII

Кои учат: Дека не е апсурдно да се мисли како некој што ја изгубил првичната 

регенерација, повторно и често се раѓа одново. Овие учења ја негираат нерасипливата 

природа на Божјото семе со кое вистинскиот верник е роден одново. Исто така е 

спротивно на сведоштвото на Апостол Петар: “како преродени не од распадливо семе, 

туку од вечно“ 1 Петар 1:23. 

IX

Кои учат: Дека Христос никогаш не се помолил за верниците да бидат беспрекорни во 

истрајноста во верата. Тие противречат на самите зборови на Христос, кој кажа: “но Јас 

се молев за тебе (Симон) за да не се изгуби твојата вера;“ Лука 22:32. Но и на зборовите 

на Апостол Јован, кој изјави дека Христос не се молеше само за Апостолите, туку и за 

сите што ќе веруваат преку нивните зборови: “Оче Свети, запази ги во Твоето име“ и: 

“Не се молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од злото.“ Јован 17:11, 15, 20. 

Заклучок

Ова е прецизната, едноставна и генијална декларација на православната доктрина во 

однос на петте артикли кои беа противречни во Белгиските цркви, како и отфрлањето 

на грешките од кои тие подолго време беа вознемирувани. Ова учење Синодот пресуди 

дека треба да извира директно од Словото Божјо и во согласност со исповедите на 

Реформираните цркви. Јасно е дека некои имаа спротивно однесување, и во обидите да 

ја убедат јавноста ги запоставија вистината, еднаквоста и љубовта. 

“Дека учењето на Реформираните цркви за предодреденоста, заедно со петте точки 

анексирани, по својата карактеристика неопходно следи и ги води човечките умови од 

вон секаква побожност и религија. Дека тоа е опијат понуден од телото и ѓаволот, 



упориште на сатаната, каде што тој ги демне сите, ранувајќи многумина и трајно 

убивајќи со своите огнени стрели на очајот и сигурноста. Дека тоа учење го прави Бог 

автор на гревот, неправеден, тиранин и лицемерен. Дека не е ништо повеќе од 

упориште на Стоицизмот, Манихејството, Либерализмот и Туркизмот. Дека ги прави 

луѓето телесно сигурни, препуштени на гревовите на телото зашто се убедени во 

нивното спасение како Божји избраници, безгрижно убедени дека се безбедни да вршат

одвратни криминални дела. Исто дека учењето тврди доколку отфрлените грешници се 

обидат верно да ги практикуваат делата на светците, нивната покорност не влијае 

воопшто на нивното спасение. Дека Бог произволно и без оглед на гревовите на 

човештвото, го предодреди најголемиот дел од светот на вечно проклетство, создавајќи 

ги првично за оваа намена. Дека на ист начин како што изборот е извор и причина за 

вера и добри дела, отфрлањето од Бога е причина за неверство и неморал. Дека многу 

чеда на верниците се оттргнати како невини од мајчините гради и на тирански начин 

фрлени во длабочините на пеколот, како не би им биле од корист ни нивната крштевка,

ниту молитвите на Црквата за време на крштевката.“ и уште многу други слични нешта,

кои Реформираните Цркви не само што не ги исповедаат, туку од длабочината на 

својата душа ги презираат. 

Затоа, овој Синод на Дорт, во името на Господ ги собира сите кои побожно се 

повикуваат на името на нашиот Спасител Исус Христос, да судат за верата на 

Реформираните Цркви, но не за нечие оцрнување, што од сите страни се практикува, 

ниту за промовирани на лични убедувања на малкумина древни и современи учители, 

често нечесно цитирани, изопачени и наведени на значење спротивно од нивната 

оригинална замисла. Туку тие да судат од јавните исповеди на самите Цркви, како и 

декларациите на православното учење, потврдено од едногласната согласност на сите 

членови на овој Синод. 

Понатака, Синодот ги опоменува тие што оцрнуваат, да го земат во обѕир страшниот суд

Божји кој ги очекува за давање лажни сведоштва против исповедите на толку многу 

Цркви, како и за тормозење на совеста на послабите и фрлање сомнеж врз 

заедништвото на верниците. 



Конечно, овој Синод ги укорува сите браќа по евангелието Христово да се однесуваат 

побожно и религиозно со ова учење, подеднакво во универзитетите и црквите. Да го 

насочуваат како во разговор, така и во пишана форма, за славата на Божјото Име, за 

светоста на животот и за утеха на измачените души. Да ги регулираат согласно Светото 

Писмо и аналогно на верата не само нивните чувства, туку и нивниот говор. Да не 

користат изрази кои одат вон неопходноста за искажување на вистините во Светото 

Писмо, станувајќи дрски софисти со намера да ја напаѓаат и оцрнуваат доктрината на 

Реформираните Цркви. 

Нека Исус Христос, Синот Божји кој царува од десната страна на Отецот, ги дарува 

луѓето, ја освети вистината, им даде вистина на тие што грешат, ги замолчи устите на 

тие што оцрнуваат здрави учења, и ги опреми верните служители на Неговото Слово со 

духот на мудроста и дискрецијата, како сите дискусии би биле за слава на Бог и духовна 

поткрепа на тие што ќе ги чујат. АМИН.

Како потврда дека ова е нашата вера и одлука, ние ги запишуваме нашите 

имиња.

Тука следат имињата не само на Претседателот, Помошник Претседателот и 

Секретарите на Синодот, на Професорите по Теологија во Холандските цркви, туку и на 

сите Членови кои беа застапени во Синодот како претставници на нивните соодветни 

Цркви: од делегатите од Велика Британија, Фалачка, Хесија, Швајцарија, Ветерав, 

Републиката и Црквата во Женева, Републиката и Црквата во Бремен, Републиката и 

Црквата во Емден, Војводството Гелдерленд и Зутфен, Јужна Холандија, Северна 

Холандија, Зеланд, Покраината Утрехт, Фрисланд, Трансилванија, Државата Гронинген

и Омланд, Дрент и Француските Цркви.


