
              Poważny traktat dotyczący  

   dobrze uzasadnionej pewności wiecznego szczęścia  

   i błogosławieństwa człowieka. Odkrywający naturę   

      pewności, możliwość uzyskania jej, przyczyny, źródła i stopnie jej   

                  posiadania z odpowiedziami na kilka ważkich pytań. 

 

               Tytuł oryginału: ,,Heaven On Earth." 
                 Rok wydania 1657. 
 

,,Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wzselkiemu bogactwu        

zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa" (Kol 2:2       

UBG) 
 

 

 

 

 

„Największą rzeczą, jakiej możemy pragnąć – obok chwały Bożej – jest nasze własne 

zbawienie; a najsłodszą rzeczą, jakiej możemy pragnąć, jest pewność naszego zbawienia. W 

tym doczesnym życiu nie możemy wznieść się wyżej, niż być pewnym tego, czym w przyszłym 

życiu będziemy się cieszyć. Wszyscy święci będą cieszyć się Niebem, kiedy opuszczą tę ziemię; 

jednakże niektórzy święci cieszą się Niebem, jeszcze gdy są tu na ziemi. Zamysłem tej księgi 

jest, aby święci mogli cieszyć się Niebiosami dwukrotnie.” Józef Caryl.  
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DEDYKACJA W FORMIE LISTU. 

 Do generałów flot Rzeczypospolitej Anglii,  

 

 Im coś jest lepsze, tym bardziej będzie komunikatywne. Istnieją dwa rodzaje dóbr; dobra 

tronu, jakimi są Bóg, Chrystus, łaska, pewność, itd.; i dobra podnóżka tronu, takie jak zaszczyty, 

bogactwa, itp. Człowiek może mieć dość dóbr podnóżka, by pójść na dno, ale nigdy nie może mieć 

ich wystarczającą ilość, by go zadowoliły. Szczęście i błogostan człowieka, a także jego 

pomyślność i chwała polega na tym, że posiada on dobra tronu, które, abyście mogli posiąść, 

pokornie pragnę, żebyście poważnie zapoznali się z poniższym traktatem.  

 Ludwik, cesarz Niemiec miał wspaniałe powiedzenie: „Takie dobra są warte nabycia i 

posiadania, które nie zatoną ani nie zostaną zmyte z pokładu, (jeśli przytrafi się nam rozbicie 

statku); ale będą brnąć przez wodę i płynąć z nami.” I takie też są dobra, które są tu przedstawione 

w poniższym traktacie. We wszystkich burzach, sztormach i katastrofach morskich będą przebywać 

z duszą, będą chodzić i kłaść się z nią, zaiste, pójdą z nią do grobu i do Nieba, w największych 

sztormach będą arką dla duszy.   

 Zauważyłem w niektórych straszliwych sztormach, które przeżyłem, że  brak pewności 

marynarzy i pasażerów oraz brak innych cennych perełek, które w tym traktacie przedstawia się 

szerszemu ogółowi, spowodował zmianę oblicza, i stopienie serc takich uczestników sztormu; oraz 

sprawił, że chwiali się i zataczali jak pijani, a cała ich mądrość zanikła (Ps 107:27 UBG), podczas 

gdy inni, którzy mieli pewność i przebaczenie w swoich piersiach itp., znosili wszystko odważnie, 

spali spokojnie, chodzili radośnie, i praktycznie powiedzieli, jak kiedyś Aleksander, kiedy był w 

wielkim niebezpieczeństwie: „Teraz”, powiedział on, „to jest odpowiednie niebezpieczeństwo, do 

zmierzenia się z duchem Aleksandra”. Tak więc teraz istnieją sztormy i niebezpieczeństwa 

odpowiednie do zmierzenia się z wierzącymi posiadającymi pewność zbawienia i przebaczenia. 

 Panowie, nie przedstawiam wam niniejszego traktatu jako rzeczy, która potrzebuje waszej 

ochrony, bo prawda stoi na otwartych polach, i sama sprawi, że jej miłośnicy staną za nią, 

zatriumfują i zwyciężą. Wielka jest prawda i zwycięży. Dlatego przekazuję wam ten traktat na 

następujących podstawach:  

 Po pierwsze, uczciliście Wszechmogącego Boga, pomagając mu w walce przeciw 

wyniosłemu i potężnemu przeciwnikowi; dlatego Bóg uhonorował was przez przyznanie się do 

was, przez stanie przy was, działając dla was i czyniąc was prosperującymi i zwycięskimi nad 

bliskim, potężnym, rozwścieczonym, zdecydowanym, subtelnym, przygotowanym i wyniosłym 

wrogiem; dlatego nie mogę nie pragnąć was uhonorować, poświęcając poniższy traktat służbie 

waszym duszom: „Tych bowiem, którzy mnie czczą, ja będę czcić, a ci, którzy mną gardzą, będą 

wzgardzeni” (1 Sam 2:30 UBG). 

 Po drugie, ponieważ jesteście moimi przyjaciółmi i ta serdeczna miłość i przyjaźń, których 

od was doznałem, odcisnęły w moich uczuciach piętno bardzo wysokiego cenienia was sobie. 

 Starożytni malowali przyjaźń jako pięknego młodzieńca w biednym odzieniu. Jego piersi 

były odkryte, aby jego serce mogło być widziane, na którym pisano „przyjaciel pod ręką i z 

daleka”. Zaprawdę, wasza niezasłużona miłość i wasz szacunek wobec mnie sprawiły, że w tym 

liście i w następującym po nim traktacie chcę otworzyć moje serce przed wami jako przyjaciółmi, 

których miłuję i szanuję. Wierni przyjaciele są bezcennym skarbem, a rzadkość ich 

występowania znacznie podnosi ich wartość. 

 Po trzecie, ze względu na jego (to jest niniejszego traktatu) niezmierną użyteczność i 

odpowiedniość do waszych warunków. Od kilku lat jestem na morzu i z łaski Bożej mogę 

powiedzieć, że nie zamieniłbym swoich morskich doświadczeń na bogactwa Anglii. Nie jestem 

całkowicie ignorantem w odniesieniu do kłopotów, prób, pokus, niebezpieczeństw i śmierci, które 

wam towarzyszą. I dlatego byłem bardziej pobudzony w moim duchu, aby przedstawić wam 

poniższy traktat, w którym odkryto naturę pewności zbawienia, możliwość uzyskania pewności, 

przyczyny, źródła, stopnie, wspaniałości cech i właściwości pewności; a także szczególne okresy i 

czasy Bożego jej udzielania, z rozstrzygnięciami kilku ważnych kwestii jej dotyczących. Co więcej, 



w niniejszym traktacie, jak w zwierciadle, możecie zobaczyć tych dziesięć wyjątkowych rzeczy 

wyraźnie i w pełni przedstawionych i zamanifestowanych. 

 1. Jaki rodzaj wiedzy towarzyszy zbawieniu? 

 2. Jaki rodzaj wiary towarzyszy zbawieniu? 

 3. Jaki rodzaj pokuty towarzyszy zbawieniu? 

 4. Jaki rodzaj posłuszeństwa towarzyszy zbawieniu? 

 5. Jaki rodzaj miłości towarzyszy zbawieniu? 

 6. Jaki rodzaj modlitwy towarzyszy zbawieniu? 

 7. Jaki rodzaj wytrwałości towarzyszy zbawieniu? 

 8. Jaki rodzaj nadziei towarzyszy zbawieniu? 

 9. Jaka jest różnica między prawdziwą pewnością, a tą, która jest fałszywa? 

 10. Jaka jest różnica między świadectwem Ducha Świętego a syczeniem starodawnego 

węża? 

  Panowie i Przyjaciele, macie swoje życie w swoich rękach, od wieczności dzieli was tylko 

krótki krok. Bardzo chciałbym, abyście wszyscy byli szczęśliwi na zawsze; w tym celu pokornie 

błagam, abyście poświęcili tyle czasu, ze swojego wypełnionego wieloma wielkimi i ważnymi 

sprawami harmonogramu, ile będzie wymagać przeczytanie poniższego traktatu, który z całą 

pokorą kładę u waszych stóp, i abyście podążyli za radą, którą teraz z całą miłością i wiernością 

wam udzielę. Bo moim zamysłem we wszystkim jest wasze szczęście tutaj na ziemi i wasze 

przebywanie w stanie błogosławieństwa w przyszłości. 

  Po pierwsze, nawiążcie i zachowajcie społeczność z Bogiem. Wasza siła, by stać, i by 

wytrzymać wszystkie ataki zależy od waszej społeczności z Bogiem. Społeczność z Bogiem jest 

tym, co sprawi, że staniecie mocno przeciwko i zatriumfujecie nad wszystkimi wrogami, 

trudnościami, niebezpieczeństwami i wszelkimi rodzajami śmierci. Uczyni ona także człowieka 

odważnym i śmiałym jak lew, zaiste, jak młody lew, który posiada gorącą krew i nie boi się 

żadnego stworzenia, (Przys 28:1 UBG). Przysłowie mówi, że jest więcej prawdopodobne, że jeleń 

odniesie zwycięstwo jeśli będzie miał lwa za swego przywódcę; niż lwy posiadające za przywódcę 

jelenia. Jozue, wódz wojen Pana, musiał mieć lwią odwagę, a co mogło mu ją dać, jeśli nie 

społeczność z Bogiem? Powiedzeniem starego hrabiego Essex było, że nigdy nie bał się walczyć – 

z wyjątkiem sytuacji, gdy był świadomy jakiegoś grzechu, którym sprowokował Boga i utracił 

społeczność z Nim. 

 Podczas gdy Samson zachowywał swoją społeczność z Bogiem, żaden wróg nie mógł się 

przed nim ostać, Samson kontynuował zwyciężanie, wyruszał, tylko aby zwyciężać, i kładł trupem 

stos na stosach; jednakże kiedy spowodował zerwanie swojej społeczności z Bogiem, to szybko 

upadł, i to łatwo i smutno przed swoimi wrogami. 

 Dopóki Dawid utrzymywał swoją społeczność z Bogiem, żaden wróg nie mógł się przed 

nim ostać; jednakże kiedy upadł w swojej społeczności z Bogiem, to musiał uciekać przed własnym 

synem, którego miłował.  

 Hiob utrzymał swoją społeczność z Bogiem i zwyciężył szatana na stosie popiołu.   

 Adam stracił społeczność z Bogiem i upadł przed szatanem w raju. Społeczność jest 

wynikiem posiadania wspólnoty. 

 Społeczność jest wzajemną wymianą między Chrystusem a duszą pełną łaski Bożej. 

Społeczność to drabina Jakuba, po której Chrystus słodko zstępuje do duszy, a dusza przez Boże 

wpływy słodko wstępuje w górę do Chrystusa. Społeczność z Bogiem jest tarczą na lądzie i kotwicą 

na morzu; to miecz do obrony i laska do podtrzymywania was; jest balsamem, który was leczy, i 

środkiem nasercowym, który was wzmacnia. Zażyła społeczność z Chrystusem da wam dwukrotny 

udział w Niebie, jeden gdy przebywacie jeszcze tu na ziemi (sprawi że będziecie mieli Niebo tu na 

niej), a drugi gdy będziecie rzeczywiście w Niebie po śmierci. Nie cieszy się niczym, ten komu 

brakuje społeczności z Bogiem; natomiast niczego nie brakuje temu, kto cieszy się taką 

społecznością z Nim; dlatego przede wszystkim zdobądźcie społeczność z Chrystusem, i ponad 

wszelkie utrzymania, utrzymujcie tę społeczność z Nim. Wszystkie inne straty nie są porównywalne 

z utratą społeczności z Chrystusem. Ten, kto stracił taką społeczność, stracił swoją pociechę, siłę 



oraz swoje wszystko, i nie potrwa długo, zanim Filistyni go nie pojmą, i nie wyłupią mu oczów, nie 

zwiążą go kajdanami ze spiżu, i nie zmuszą do mielenia w więzieniu, jak to zrobili z Samsonem, 

(Sędz 16:20-21 UBG). 

 Po drugie, sprawcie, aby wszystkie okazje łaski i miłosierdzia Bożego zostały szybko i 

gruntownie wykorzystane przez was w praktyce. Nie śpijcie w czas żniw; nie lekceważcie 

swoich złotych stosownych pór; gdyż macie dużo pracy do wykonania w krótkim czasie. Macie 

Boga do uczczenia, Chrystusa, na którym musicie się oprzeć, bieg do ukończenia, koronę do 

zdobycia, piekło od którego musicie uciec i Niebo do zdobycia. Macie wzmocnić słabe łaski, a 

osłabić silne zepsucie; macie wiele pokus do zwalczenia i cierpień do zniesienia; wiele łask do 

spożytkowania i pomnożenia, wiele służb do wykonania itp. Dlatego wykorzystajcie wszystkie 

możliwości i korzyści, dzięki którym możecie zostać wzmocnionymi i uczynieni lepszymi w swojej 

szlachetniejszej części. Strzeżcie się mówienia: „Jutro, jutro,” gdy Bóg mówi: „Dzisiaj, jeśli 

usłyszycie jego głos; Nie zatwardzajcie waszych serc” (Hbr 3:7-8 UBG). 

 Mannę trzeba zebrać rano, a ta perła orientu powstaje z porannej rosy. Jest bardzo smutną 

rzeczą, aby człowiek zaczął umierać, zanim zacznie żyć. Kto zaniedbuje złotą sposobność, 

przysparza sobie tylko wiele nieszczęścia, o czym Saul, jak i wielu innych przekonało się przez 

smutne doświadczenie. Kto chciałby stosownie do sytuacji zrobić dobrą rzecz, nie może 

zaniedbywać swojej stosownej pory.  

 Ludzie z pokolenia Issachara słynęli, według Dawida słów, z mądrości  ponieważ działali w 

porę i odpowiednio, (1 Kron 12:32 UBG). Bóg uzna za i napisze, że dany człowiek jest 

człowiekiem mądrym, jeśli ten będzie znał i przestrzegał odpowiednich pór swego działania. Byli 

tacy, którzy podając kubek wody w odpowiednim czasie, zyskali królestwo, jak to widać w historii 

Thaumastosa i króla Agryppy. 

 Czas — mówi Bernard — byłby w piekle cennym towarem, a korzystanie z niego 

najbardziej opłacalne; gdyż za jeden dzień człowiek dałby dziesięć tysięcy światów, gdyby je miał.  

 Pewien człowiek przechodzący ulicami Rzymu, widząc wiele kobiet bawiących się z i 

rozkoszujących małpami i pawianami i tym podobnymi błahymi sprawami spytał: „Czy nie mają te 

kobiety dzieci do bawienia się z i rozkoszowania nimi?” Podobnie gdy widzimy jak ludzie trwonią 

swój cenny czas i złote sposobności bawiąc się i flirtując z tą czy inną próżnością, możemy zapytać, 

czy ci ludzie nie mają Boga, Chrystusa, Pisma Świętego, jego obietnic, błogosławionych 

doświadczeń, czy też żadnych nadziei na chwałę niebiańską, aby się nimi radować i rozkoszować? 

Na pewno nie powinniśmy zaliczać każdego czasu na konto sprawozdania z naszego życia, z 

wyjątkiem tego, który troskliwie przeżywamy i dobrze spędzamy. 

 Czytałem o pewnym Barlaamie, który zapytany, ile ma lat, odpowiedział: Czterdzieści pięć; 

a któremu Jozafat odpowiedział: „Wydaje się, że masz siedemdziesiąt”. „To prawda”, powiedział 

Barlaam, „jeśli liczyć, odkąd się urodziłem. Jednakże ja nie liczę tych lat, które zostały spędzone w 

próżności”.  

 Większość ludzi spędza większość czasu na rzeczach, które mają małą lub nie mają żadnej 

wartości; jak Domicjan, cesarz rzymski, spędzał czas na łapaniu much; Artakserkses spędzał czas 

na robieniu rękojeści do noży; z kolei Archimedes spędzał czas na rysowaniu linii na ziemi, kiedy 

to słynne miasto Syrakuzy zostało zdobyte; a Myrmecides rzeźbiarz poświęcił więcej czasu na 

wykonaniu pszczoły niż niektórzy ludzie na budowę domu. 

 Panowie, błagam, abyście pamiętali, że to już Katon, poganin, powiedział „że trzeba zdać 

sprawę nie tylko z naszej pracy, ale także z naszego czasu wolnego”. A potwierdzając to, nie 

potwierdza nic więcej niż to, co mówi Pismo. A zatem, cóż za smutną relację, będą mieli niektórzy 

do zdania! Cóż, jak Kleopatra powiedziała do Marka Antoniusza: „Nie dla ciebie łowienie kiełbi; 

lecz zdobywanie miast, fortów i zamków”, tak mówię: „Umiłowani, nie przystoi wam  spędzać czas 

na biednych, poślednich i godnych pogardy rzeczach, ale na tych wzniosłych i szlachetnych, które 

najbardziej sprzyjają sprawie Chrystusa”. Chilo, jeden z siedmiu mędrców, zapytany, jaka była 

najtrudniejsza rzecz do zrobienia na świecie, odpowiedział: „Użycie i dobre spożytkowanie czasu 

człowieka.” 



 To Tytus, pogański cesarz, wypowiedział tę pamiętną i błyskotliwą sentencję: „Moi 

przyjaciele, straciłem dzień!' kiedy spędził go w towarzystwie, nie czyniąc nic dobrego.  

 Egipcjanie rysowali obraz czasu z trzema głowami, aby przedstawić trzy różnice. Pierwszą 

była głowa chciwego wilka, gapiącego się na miniony czas, ponieważ żarłocznie pożerał nawet 

pamięć o tylu rzeczach, które były już poza możliwością przypomnienia sobie; drugą była 

ukoronowana głowa lwa, ryczącego na czas teraźniejszy, ponieważ ma zwierzchność nad 

wszystkimi działami, na które głośno ryczy. Trzecią była głowa podstępnego psa, 

przypochlebiającego się czasowi, który ma dopiero nadejść, ponieważ karmi zaślepionych ludzi 

wieloma pochlebnymi nadziejami, ku ich własnej zgubie.  

 Czytałem o człowieku, który na swoim łożu śmierci chciał oddać cały świat za czas, wciąż 

krzyczał dzień i noc, „Wróć czasie, wróć czasie.” Podobnie królowa Elżbieta na łożu śmierci 

zawołała: „Czas, czas, wszystkie bogactwa świata, za odrobinę czasu." 

  Pewien człowiek, niejaki Hermanus, wielki dworzanin w królestwie czeskim, znajdując się 

w obliczu śmierci, wołał bardzo żałośnie:, że spędzał więcej czasu w pałacu niż w kościele, i że 

przyczynił się do powiększenia rozpusty i występków dworu, który to powinien był starać się 

zreformować i tak umarł, ku przerażeniu otaczających go ludzi.  

 Dłużej rozprawiałem właśnie na ten temat, ponieważ byłem smutnym świadkiem 

marnowania przez ludzi czasu i zaprzepaszczania wielkich okazji, tak na morzu jak i na lądzie, 

przez zajmowanie się błahostkami, jednakże chociaż tak mówię (to jednak wiedząc, że niniejszy 

traktat wpadnie w ręce także innych ludzi oprócz was), jestem co do was, którym go dedykuję, 

przekonany o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu (Hbr 6:9 UBG).  

 Po trzecie, nie przyjmujcie prawd od razu ufając im, ale wszystko poddawajcie próbie. 

„Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie  duchy, czy są z Boga, gdyż wielu 

fałszywych proroków wyszło na świat” (1 J 4:1 UBG). Ten wiek jest bardzo pełen oszustów; 

dlatego badajcie duchy, tak jak jubilerzy badają swoje kamienie, a złotnicy swoje metale. Jakaś 

imitacja kamienia z Bristolu może wyglądać równie dobrze jak prawdziwy Indyjski diament, a poza 

złotem błyszczy się wiele rzeczy. 

 Było to zaszczytną pochwałą dla Berejczyków, że „codziennie badali Pisma”, czy te rzeczy, 

które Paweł i Sylas przedstawili miały się tak rzeczywiście, i ta postawa Żydów z Berei czyniła ich 

bardziej szlachetniejszymi od tych z Tesaloniki, (Dz 17:10-11 UBG). Chrześcijańska szlachetność 

jest najlepsza i najprawdziwsza, gdzie sam Bóg jest największą troską, a religia korzeniem; w 

odniesieniu do których wszystkie inne rzeczy są tylko cieniami i zarysami szlachetności.  

 Pewien ojciec, który miał trzech synów, pragnął sprawdzić ich osąd, co uczynił, dając 

każdemu z nich jabłko w którym jakaś część była zgniła. Pierwszy syn zjadł całe swoje, częściowo 

zgniłe jabłko; drugi z kolei, wyrzucił swoje, bo jedna jego część była zgniła; trzeci natomiast usunął 

zgniłe części i zjadł pozostałe części jabłka, które były dobre. Ten trzeci syn okazał się 

najmądrzejszy. Niektórzy ludzie w naszych czasach łykają wszystko, zgniłe i zdrowe razem; inni 

odrzucają całą prawdę, bo nie wszystko z tego, co jest im przedstawiane, jest prawdą; ale na pewno 

najmądrzejsi są ci, którzy wiedzą, jak wybrać dobro a odrzucić zło, (Iz 7:15 UBG).  

 Po czwarte, bądźcie wzorem dla tych, wśród których żyjecie oraz dla tych, którym 

rozkazujecie. Dobry lider czyni innych dobrymi naśladowcami. Nakazy mogą pouczać, ale 

przykłady przekonywać. Zaiste, wasze przykłady będą miały bardzo duży wpływ na tych, którzy są 

pod wami. Jest naturalnym, że podwładni bardziej zwracają uwagę na to, co robią ich przełożeni, 

niż na to, co mówią; dlatego musicie być anielscy w swoim postępowaniu i zachowaniu. Jesteście 

jakby światłami na wzgórzu, dlatego każde oko będzie zwrócone na was. Ci, którzy nie będą chcieli 

usłyszeć tego co słyszą z waszych ust, zobaczą na własne oczy to co robicie. Pismo Święte i 

doświadczenie życiowe są obfitym dowodem na to, że przykłady dobrych ludzi uczyniły wiele 

dobra na świecie, oraz na to, że szczególnie złe przykłady wielkich ludzi są bardzo niebezpieczne. 

Błędy i zło wielkich ludzi niosą ze sobą wielkie zamieszanie i zło do miejsc i osób, wśród których 

żyją. Dlatego więc bądźcie wzorem zarówno ustnie jak i w życiu, słowem i uczynkiem, aby inni 

„widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie” (Mt 5:16 UBG). Och, 



dopilnujcie, aby wasze życie było komentarzem do życia Chrystusa. Nie mówcie o dobrym życiu, 

ale niech przemówi wasze życie, jak to wyraził pewien filozof. 

 Aleksander chciał, aby Greków i Barbarzyńców nie wyróżniała już szata, ale ich maniery; 

podobnie chrześcijanie powinni odróżniać się od wszystkich innych ludzi swoim życiem i 

przykładem; „Ten, który panuje nad ludem, ma być sprawiedliwy, ma panować w bojaźni Bożej” (2 

Sam 23:3 UBG). Doskonały mistrz jest zawsze lepszy od doskonałego prawa. Niech wasze prawa 

będą zawsze w zamierzeniu dobre, jednakże jeśli prawodawcy będą źli, wszystko pójdzie na marne. 

Oczy ludzi są bardzo skierowane na ten werset Pisma: „Czy ktoś z przełożonych…..uwierzył w 

niego?” (J 7:48 UBG). Abraham był przykładem sprawiedliwość w Chaldei, Lot był prawy w 

Sodomie, Daniel był przykładem świętości w Babilonie, Hiob był przykładem prawości w ziemi 

Uz, która była krainą pełną bezbożności i zabobonów, Nehemiasz był przykładem gorliwości w 

Suzie, a Mojżesz był przykładem pokory wśród sarkających i szemrzących Izraelitów. Nad 

wszystkimi tymi przykładami, wyniesiony został Chrystus, który był wzorem we wszelkiej 

pobożności i świątobliwości, we wszelkiej sprawiedliwości i świętości, pośród niewiernego i 

przewrotnego pokolenia. Z powyższych względów dlaczego nie mielibyście i wy być wzorem dla 

tych biednych stworzeń, wśród których się obracacie? 

 Było to dobre prawo, które ustanowili Efezjanie, że ludzie powinni przyjąć sobie najlepsze 

wzory i zawsze pamiętać o jakimś wybitnym człowieku. Arabowie, z kolei, jeśli ich król jest chory 

lub kulawy, to wszyscy udają, że tacy są. 

 Było to powiedzenie Trajana, Hiszpana, pierwszego obcego, który panował wśród Rzymian: 

„poddani okazują się dobrzy, pod wpływem dobrego przykładu króla.” Podobnie żołnierze i 

marynarze, dzięki dobrym przykładom swoich przełożonych dowódców. Tacy dowódcy, którzy są 

przykładami prawości i świętości dla innych, z pewnością posiadają wielką wartość i są pokorni 

sercem; z tego powodu są również chwałą Chrystusa i chlubą religii chrześcijańskiej. 

 Po piąte, tak jak zajmujecie publiczne stanowiska, tak oddajcie się bezstronnie czynieniu 

ogólnego dobra wszystkim, którzy pozostają w relacji żywotnego zainteresowania wami lub zależą 

od was. Podobnie jak robił to Abraham, Mojżesz, Jozue, Nehemiasz, Ezdrasz, Daniel, a przede 

wszystkim sam Chrystus. Jesteście bardziej ustanowieni dla ludzi, niż ludzie dla was. Sędziowie są 

rządcami ludu, ale jednocześnie są oni sługami dla jego dobra; tak jak obowiązkiem wszystkich jest 

służenie im, tak też zadaniem sędziów jest służenie wszystkim. Nie jest paradoksem stwierdzenie, 

że władcy są największymi sługami. Starożytni mieli w zwyczaju umieszczać swoje posągi swych 

władców przy swoich źródłach, dając do zrozumienia przez to, że byli oni (to znaczy władcy), a 

przynajmniej powinni byli być, źródłami dobra publicznego. 

 Doradcy mawiają: „że człowiek w na stanowisku publicznym powinien poddać swoją wolę 

Bogu, swoją miłość oddać swemu panu, swoje serce swojemu krajowi, swoje sekrety przyjaciołom, 

a swój czas zajęciom swej pracy.” Ten kto czyni siebie centrum wszystkich swoich działań, posiada 

podłego i niegodnego ducha. Nawet sam poganin mógłby powiedzieć, że ojczyzna człowieka, jego 

przyjaciele i inni zasługują na wielką jego część. Słońce, które jest księciem świateł, służy 

bezstronnie wszystkim, zarówno chłopom, jak i książętom, biednym i bogatym, słabym i silnym; 

musicie być jak słońce. Sam Chrystus, słońce sprawiedliwości posiadał odważnego publicznego 

ducha: uzdrawiał innych, ale sam został zraniony; karmił innych, ale był sam głodny; oddał się i 

poświęcił dla dobra publicznego. „Ten nawigator umiera szlachetnie”, powiadał Seneka, „który 

ginie w burzy ze sterem w ręku”. To naprawdę jest waszą chwała wśród świętych, że 

zaryzykowaliście bycie zabitymi, spalonymi, utopienie i wszystko inne po to, by uratować statek 

Rzeczypospolitej Anglii przed zatonięciem. 

 Szanowni Panowie! Nie bądźcie znużeni pracą publiczną. Wystarczającym zaszczytem jest 

to, że Bóg wykorzysta was w jakikolwiek sposób, aby kontynuować wykonanie swojego zamysłu 

na tym doczesnym świecie. Jest On wiernym płatnikiem; Niebo na końcu zadośćuczyni za 

wszystko. Będziecie żąć, jeśli nie ustaniecie, (Gal 6:9 UBG). Głęboko wierzę, że Bóg użyje was do 

czynienia większych rzeczy na morzu, niż dotychczas. Pan teraz zaczął stawiać stopę na morzu; 

niech drżą jego wrogowie. Bóg nie pozwoli, by jego chwała została pochowana w głębinach. On 

wstrząsa narodami i nie przestanie nimi wstrząsać, dopóki nie przyjdzie Ten, który jest pragnieniem 



wszystkich narodów. Pan powiedział: „Wniwecz, wniwecz, wniwecz ją obrócę…..aż przyjdzie, ten 

który do niej ma prawo i jemu ją oddam” (Ezech 21:25-27 UBG). Do tego czasu będzie mało 

spokoju, natomiast dużo wyrywania i niszczenia (Jer 45:4 UBG). Dlatego bądźcie odważni i 

podążajcie za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Nie musicie się bać wrogów, gdyż posiadacie po 

swojej stronie Chrystusa zwycięzcę. 

 Po szóste i ostatnie, dokładajcie coraz więcej i więcej starań, aby waszą główną pracą było 

zapewnienie obfitego zabezpieczenia dla wiecznego dobra waszych dusz. Wasze dusze są warte 

więcej niż dziesięć tysięcy światów. Wszystko ma się dobrze, jeśli wasza dusza ma się dobrze; jeśli 

ona jest bezpieczna, to wszystko będzie bezpieczne; jeśli zaś jest stracona, to wszystko będzie 

stracone — Bóg, Chrystus i wieczna chwała. Chociaż inni bawią się w dworzan wobec swych dusz, 

jednakże wy tego nie czyńcie. Dworzanin robi wszystko późno: późno wstaje, późno jada i późno 

pokutuje.  

 Szanowni Panowie! Czy nie jest szaleństwem obficie karmić niewolnika, przy 

równoczesnym głodzeniu żony? Czy większym szaleństwem nie jest obfite karmienie ciała przy 

równoczesnym głodzeniu duszy? Czy też hojne troszczenie się o ciało, a zaniedbywanie duszy? Czy 

nie zasługują na podwójne potępienie ci, którzy preferują swoje ciało ponad swoją dusze? Wydaje 

mi się, że nasze dusze powinny być podobne do statku, który jest mały i wąski w dolnej części, a 

szerszy i i bardziej przestrzenny w górnej. Przede wszystkim i ponad wszystko pilnujcie swojej 

duszy, strzeżcie jej i przygotowujcie wszelkie zaopatrzenie dla niej. Kiedy to jest zrobione, to 

wszystko jest zrobione; i dopóki tak nie jest zrobione, to nic nie jest zrobione, co by dało 

człowiekowi pociechę w życiu, radość w śmierci i odwagę przed sądem Bożym. 

 Callenuceus powiadał o pewnym szlachcicu z Neapolu, że zwykł bluźnierczo mówić, że 

miał w ciele dwie dusze, jedną dla Boga, a drugą dla tego, kto by ją kupił. Zaiste dokonują złego 

handlu ci, którzy dla zyskania świata sprzedają swoje dusze.  

 Szanowni Panowie, miałem dużo więcej do powiedzenia, ale obawiam się, że już zbyt długo 

was powstrzymywałem od ssania plastra miodu, i picia ze źródła. Zbyt długo trzymałem was na 

ganku; dlatego poproszę tylko o to abyście znieśli moją prostotę i nie zwracali uwagi na moją 

słabość; pamiętając, że dalsze zwracanie się do was z przemową miałoby bardziej posmak 

pochlebstwa niż szczerości oraz bardziej polityki niż pobożności i byłoby zarówno niemiłe dla 

mnie, jak i nieprzyjemne dla was. 

 Niech Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa błogosławi wam i wszystkiemu co wasze 

wszelkimi duchowymi błogosławieństwami w miejscach niebieskich, i czyni was jeszcze bardziej i 

bardziej narzędziami w służbie dla Jego chwały i dobra tego narodu, aby wasze imiona były na 

wieki drogie wśród Jego ludu, aby nadal nosili was w swoich sercach przed Panem. Co jest żarliwą 

i nieustanną modlitwą tego, który jest,  

 Waszym sługą we wszelkiej chrześcijańskiej służbie, 

 Tomasz Brooks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 LIST DO WIERZĄCYCH.  
 

 

 Do wszystkich wierzących, którzy trzymają się Chrystusa, Głowy i postępują według praw 

nowego stworzenia; łaska, miłosierdzie i pokój niech się wam rozmnożą od Boga Ojca przez Pana 

naszego Jezusa Chrystusa.  

 

 Umiłowani w naszym najdroższym Panu, 
 

 Wy jesteście świętymi, których ten świat nie jest godny (Hbr 11:38 UBG). Jesteście 

książętami, którzy przemagają u Boga, (Rdz 32:28 UBG). Jesteście tymi szlachetnymi, w których 

Chrystus ma całe upodobanie, (Ps 16:3 UBG). Jesteście Jego chwałą. Jesteście Jego wybranymi, 

powołanymi i najlepszymi narzędziami, z których będzie korzystał, aby przeprowadzić swoje 

najlepsze i największe dzieło przeciwko najgorszym i największym wrogom w tych ostatnich 

dniach. Jesteście „pieczęcią” na sercu Chrystusa, jesteście „wyryci na jego dłoniach”, wasze imiona 

są wypisane na Jego sercu, tak jak imiona synów Izraela były wyryte na napierśniku Aarona; 



jesteście „listem Chrystusa”; jesteście namaszczeni przez Chrystusa; posiadacie ducha 

rozeznawania oraz umysł Chrystusowy (Iz 4:5, Obj 17:14; 19:8,14; Pnp 8.6; Iz 49:16; Wj 28:29;  1 

J 2:27; 1 Kor 1:10; 2 Kor 2:16; 3:2-3 UBG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Posiadacie największe korzyści i najwspanialsze przywileje umożliwiające wam badanie, 

kosztowanie zastosowywanie, bronienie, wzmacnianie, podtrzymywanie i pomnażanie prawdy. 

Dlatego komu poświęcę ten poniższy traktat, jeśli nie wam? Posiadacie w moim sercu miejsce zaraz 

po Chrystusie; a troska o wasze dobro, zysk, chwałę, zbudowanie, zaspokojenie, utwierdzenie, 

pocieszenie i zbawienie — sprawiły że wrzucam mój skromny grosz do waszego skarbca.  

 Umiłowani, wiecie, że w czasach obowiązywania Prawa Starotestamentowego Bóg łaskawie 

przyjmował kozią sierść i skóry borsucze, turkawki i młode gołębie — będące najlepszymi 

rzeczami, jakie niektóre z jego dzieci miały wtedy do zaofiarowania — tak jak przyjmował złoto, 

klejnoty, jedwab i purpurę od innych. Mam nadzieję, że wykażecie się tym samym Bożym 

usposobieniem wobec mnie, w życzliwym zaakceptowaniu tego, co jest oferowane w niniejszym 

traktacie do waszego mądrego i poważnego rozważenia. Mógłbym życzyć sobie, aby napisać ten 

traktat lepiej ze względu na was, jednakże oddaję go takim jakim jest z całą miłością i pokorą, 

prosząc, aby Pan uczynił go wewnętrzną i wieczną korzyścią dla was.  

 Pokrótce zapoznam was z POWODAMI, które pobudziły mnie biednego, niegodnego i 

najmniejszego ze wszystkich świętych, który nie jestem godzien być zaliczonym do ich grona, do 

przedstawienia tego poniższego traktatu szerokiemu gronu odbiorców; a są one następujące:  

 Po pierwsze, aby odpowiedzieć na pragnienia i zaspokoić gorliwe i pobożne prośby kilku 

cennych dusz, które pragną, aby te rzeczy, które są wydrukowane w tej księdze, zostały wypisane 

na ich sercach ręką Ducha Bożego. Bóg mówi głośno poprzez poważne i czułe pragnienia 

wierzących; i to sprawiło, że stałem się gotów odpowiedzieć na ich pragnienia. Jeśli pragnienia 

wielkich ludzi mają być traktowane jako nakazy, to dlaczego pragnienia dobrych ludzi mają być 

traktowane z przymrużeniem oka? Seneka, poganin, powiadał, że sam wygląd dobrego człowieka 

go zachwycał”. O ile więcej zatem pragnienia i prośby dobrego człowieka powinny owładać nami?  

 Po drugie, szczere uznanie, jakie moje prace podobnej natury znalazły wśród tych, którzy 

boją się Pana, zwłaszcza traktat pt. „Cenne Środki Zaradcze Przeciwko Pułapkom szatana” 

zachęciło mnie do zaprezentowania opinii publicznej niniejszego dzieła, nie wątpiąc, że Pan 

pobłogosławi je dla dobra wielu, tak jak wiem, że uczynił to z poprzednim. I aby mógł to uczynić, 

nie przestanę się modlić, aby moja słaba służba została dobrze przyjęta przez świętych i aby ich 

„….miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie” (Flp 1:9 UBG). Aby 

mogli rozpoznać rzeczy, które są lepsze; aby byli szczerzy i bez zarzutu, aż do dnia Chrystusa; 

napełnieni owocami sprawiedliwości, które są przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga (Flp 

1:10-11 UBG).  

 Po trzecie, pewność zbawienia jest niezmiernie użyteczna dla świętych w każdym czasie, a 

zwłaszcza w takich zmieniających się czasach jak nasze, w czasach, w których: wszyscy wołają: 

„Strażniku, co się stało w nocy? Strażniku, co się stało w nocy?” Na co strażnik odpowiada, że: 

,,Nadchodzi poranek, a także noc” (Iz 21:11-12 UBG). Ach, chrześcijanie, Pan wstrząsa niebem i 

ziemią, plami dumę wszelkiej chwały oraz swe szaty krwią swoich wrogów (Jl 3:16; Ag 2:6; Iz 

23:9; 58:2-3 UBG), rozdziera i drze, pali i łamie, wyrywa i odrzuca, (Jer 45:4-5 UBG). Teraz, 

pośród wszystkich tych zaburzeń i wstrząsów, po trzykroć szczęśliwe są te dusze, które zyskały 

dobrze ugruntowana pewność rzeczy niebiańskich, Hbr 10:34-35. Takie dusze nie zemdleją, nie 

padną ani nie cofną się w godzinie pokusy. Takie dusze zachowają także czyste i białe szaty i pójdą 

za Barankiem, dokądkolwiek On się uda, (Obj 3:4; 14:4 UBG). 

 Pewność zbawienia jest arką wierzącego, gdzie siedzi on, jak Noe, cichy i nieruchomy 

pośród wszystkich rozproszeń i zniszczeń, palącego ognia i zamieszania. Są podwójnie 

nieszczęśliwymi ludźmi ci, którzy nie mają ani Nieba, ani ziemi, ani rzeczy doczesnych, ani 

wiecznych, uczynionych pewnymi dla nich w zmieniających się czasach, (Ps 23:3-4; Obj 6:12 

UBG). 

 Czwartym powodem przedstawienia przeze mnie tego traktatu opinii publicznej jest to, że 

mało można znaleźć dobrze uzasadnionej pewności zbawienia wśród większości chrześcijan. 



Większość chrześcijan żyje między lękami a nadziejami i jakby wisi między Niebem a piekłem, 

czasem mają nadzieję, że ich stan jest dobry, innym razem obawiają się, że ich stan jest zły: raz 

mają nadzieję, że wszystko jest w porządku i że będzie z nimi dobrze na zawsze; jednakże za jakiś 

czas obawiają się, że zginą z ręki takiego czy innego zepsucia, lub przez przemożne działanie takiej 

lub innej pokusy; i tak są jak statek na morzu w czasie sztormu, miotani tu i tam itd. Dlatego, aby te 

słabe dusze mogły zostać wzmocnione, aby te niestabilne dusze mogły zostać utwierdzone, aby te 

niepocieszone dusze mogły zostać pocieszone itp., przedstawiłem ten traktat światu, nie wątpiąc w 

to, że jeśli Pan pociągnie ich ducha do poważnego przeczytania niniejszego traktatu, to odkryją 

dzięki błogosławieństwu Wszechmocnego Jahwe, że niniejsze dzieło bardzo przyczyni się do 

osiągnięcia przez nich zupełnej pewności ich wiecznego szczęścia oraz błogosławieństwa, jak 

również trzymania się i zachowywania tej pełnej i błogosławionej pewności zbawienia; i aby mogli 

to osiągnąć będę podążaj za tym w moich modlitwach.  

 Po piąte, opublikowałem następujący dyskurs, pamiętając, że moje życie jest tylko parą, 

która znika (Jak 4:14 UBG) i że czas mojego pobytu na tym świecie będzie krótki, (Ps. 39:12 

UBG). Życie człowieka jest tak krótkie, że Austin wątpił, czy nazwać je umierającym życiem, czy 

żywą śmiercią. Życie człowieka to tylko cień dymu, lub sen cienia. Te obecne życie nie jest życiem, 

ale ruchem, podróżą do życia (Bernard). Doczesne życie chrześcijanina jest raczej krokiem do 

życia, niż życiem. Jednakże wierzę mocno w to, że to nie śmierć, ale życie łączy umierającego 

człowieka z Chrystusem; i że to nie życie, ale śmierć, oddziela żyjącego człowieka od Chrystusa.  

 Wiem, że nie będę długo rozmawiał z przyjaciółmi, świętymi czy grzesznikami; dlatego tym 

chętniej chciałem skorzystać z okazji, aby przemawiać do was, gdy umrę. Jak Abel przez swoją 

wiarę, chociaż jest martwy, to jednak wciąż przemawia (Hbr 11:4 UBG), tak chcę, aby poniższy 

traktat przemawiał i żył, kiedy już powrócę do mojego wiecznego domu i zasnę na piersi Chrystusa 

(Kaz 12:5; Dz 7:60 UBG). Podobnie prorocy i apostołowie, chociaż są teraz w Niebie – to jednak 

dzięki swoim doktrynom, przykładom i pismom nadal przemawiają do wierzących na ziemi.  

 Żiżka pragnął, aby jego sława mogła służyć Czechom w ich wojnach, kiedy jego ciało nie 

będzie mogło już tego zrobić. Och, żebym tak biedny ja, który w moim życiu byłem tak mało 

przydatny świętym, mógł przez niniejsze dzieło i moje poprzednie słabe prace, być dużo bardziej 

użyteczny dla nich po mojej śmierci! KSIĄŻKI mogą kazać, kiedy autor nie może, kiedy mu nie 

wolno, kiedy nie ośmiela się, i co więcej, gdy autora już nie ma!  

 Po szóste, aby dać świadectwo o mojej serdecznej miłości i przywiązaniu do wszystkich 

prawdziwych wyznawców szczerze miłujących Chrystusa i dać im znać, że wszyscy oni są, choć 

pod różnymi postaciami, drogocenni w moich oczach i bardzo bliscy i drodzy memu sercu. 

Błogosławię Boga, że jestem, i pragnę coraz bardziej być jedno ze wszystkimi, którzy są jedno z 

Chrystusem, (Rzym 12:5; Kol 1:4; 2 Tes 1:3 UBG). Chciałbym szczerze posiadać serce tak skłonne 

do oraz wielkie i słodkie wobec wierzących, jak Chrystus. Jest rzeczą normalną że wilk wzbudza 

przerażenie i niepokój w jagnięciu, natomiast jest nie naturalne, aby jagnię było przerażone i 

martwiło się widząc inne jagnię; podobnie jest rzeczą zwyczajną, że lilie Chrystusa rosną wśród 

cierni, ale żeby  te lilie stawały się cierniami, rozdzierały się wzajemnie i piły krew jedna drugiej, 

jest potworne i dziwne. Ach, chrześcijanie! Czy Turcy i poganie nie zgadzają się? czy Herod i Piłat 

nie doszli do zgody? Czy Moab i Ammon nie zgadzały się? Czy niedźwiedzie i lwy, czy wilki i 

tygrysy nie zgadzają się? Ba, co więcej, czy legion diabłów może zgodnie znajdować się w jednym 

ciele? A czy wierzący nie powinni żyć w zgodzie tu na ziemi, wiedząc, że będą musieli żyć razem 

ze sobą w końcu w Niebie na zawsze?  

 Pancirolus pisał, że najcenniejsza perła, jaką mieli Rzymianie, nazywała się „jedność”. Och, 

ta jedność świętych jest bezcenną perłą! Pewien poganin, w świetle natury, mógł powiedzieć: „Że 

najgrubszym murem miasta w czasie pokoju i najbezpieczniejszą twierdzą w czasie wojny jest 

jedność.” Zaprawdę, wszyscy wierzący są jedno w Chrystusie, gdyż wszyscy mają udział w tym 

samym Duchu, obietnicach, łaskach i przywilejach. Wszyscy wierzący są współczłonkami, 

współżołnierzami, współpodróżnikami, współspadkobiercami, współcierpiącymi, i 

współobywatelami; dlatego nie mogę, i nie śmiem nie kochać ich wszystkich i nie cenić; i aby to 

udowodnić, poświęciłem niniejszy traktat służbie ich dusz.  



 Po siódme i ostatnie, aby ogrodzić i wzmocnić dusze prawdziwych, poważnych chrześcijan 

przed tymi szalonymi poglądami, wzniosłymi spekulacjami, urojonymi objawieniami, fanatycznymi 

wyobrażeniami itp.,  którymi wielu jest niestety zwiedzionych i przez które są też oszukani.  

 W ten sposób przedstawiłem wam krótką relację dotyczącą powodów, które przeważyły we 

mnie, aby opublikować poniższy traktat i poświęcić go wam. Niech wasze serca spoczywają na 

prawdzie, tak jak pszczoła spoczywa na kwiecie; gdyż każdy Prawda Biblijna jest jakby kwiatem 

raju, który jest cenniejszy niż cały doczesny świat.  

 Na koniec, niech Bóg wszelkiej łaski wypełni wasze serca i dusze wszelkimi owocami 

sprawiedliwości i świętości, abyście mogli osiągnąć zupełną pewność swojego wiecznego szczęścia 

i błogosławieństwa; co abyście posiedli jest szczerym, gorliwym i stałym pragnieniem tego, który 

jest sługą waszej duszy. 

 

 

 Tomasz Brooks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  PRZEDMOWA. 

 

 

 Znajdowanie się w stanie prawdziwej łaski, oznacza nie bycie już więcej nieszczęśliwym; 

ale szczęśliwym na zawsze. Dusza w tym stanie jest duszą bliską i drogą Bogu. Jest to dusza bardzo 

umiłowana i bardzo ceniona przez Boga. Jest to także dusza mieszkająca w Bogu. Jest to również 

dusza bezpiecznie spoczywająca w wiecznych ramionach Bożych. Jest to dusza zupełnie i wybitnie 

zainteresowana wszystkimi najwyższymi i najszlachetniejszymi przywilejami (Ps. 144:15; Mal 

3:17; Rzym 8:16-17; Pwt 33:26-27; 1 Kor 3:22-23 UBG). Bycie w stanie łaski czyni stan człowieka 

szczęśliwy, bezpiecznym i pewnym. A widzenie i wiedzenie o sobie, że jest się w takim stanie, jest 

tym, co czyni nasze życie słodkim i komfortowym. Bycie w stanie łaski przyniesie człowiekowi 

Niebo w przyszłości, natomiast widzenie siebie w tym stanie teraz na ziemi da takiemu 

człowiekowi zarówno możliwość cieszenia się Niebem już tutaj, jak i otrzymania Nieba w 

przyszłości; to uczyni go podwójnie błogosławionym, błogosławionym w Niebie i błogosławiony 

we własnym sumieniu.  

 Pewność zbawienia jest odruchowym aktem duszy obdarzonej łaską, przez który jasno i 

wyraźnie widzi siebie w łaskawym, błogosławionym, i szczęśliwy stanie; jest to odczuwalne 

uczucie i doświadczalne rozeznanie bycia człowiekiem w stanie łaski i posiadania prawa do 

wiecznej korony chwały; a to wynika z dostrzegania w sobie specjalnych, szczególnych i 

wyróżniających łask Chrystusa, w świetle Ducha Chrystusowego lub ze świadectwa i przekazu 

Ducha Bożego, który zaświadcza duchowi takiego człowieka, że jest synem i dziedzicem chwały 

(Rzym 8:16-17 UBG).  

 Co innego jest posiadać łaskę, a co innego widzieć swoją łaskę; jedną rzeczą dla mnie jest 

wierzyć, a inną wierzyć, że wierzę; co innego jest mieć wiarę, a co innego wiedzieć, że się posiada 

wiarę. Tak więc pewność zbawienia płynie z jasnej, pewnej i oczywistej wiedzy, że mam łaskę i że 

wierzę itp.  

 Ta pewność jest pięknem i szczytem szczęścia chrześcijanina w tym doczesnym życiu. 

Zwykle towarzyszy mu najsilniejsza radość, najsłodsze pociechy i największy pokój. Jest ona perłą, 

którą większość pragnie posiąść, i koroną, którą niewielu nosi. Tego stan jest bezpieczny i 

szczęśliwy, którego dusza jest ozdobiona łaską, choć jej nie widzi, i choć o tym nie wie.  

 Pewność zbawienia nie jest sednem życia chrześcijanina. Co prawda jest wymagana do 

dobrego samopoczucia, i do komfortowego i radosnego bycia chrześcijaninem; ale nie jest 

wymagana do ogólnego bycia chrześcijaninem. Człowiek może być prawdziwym wierzącym, a 

jednak oddałby cały świat, gdyby to było w jego mocy, aby wiedzieć, że nim jest. Posiadanie łaski i 

bycie pewnym, że się ją posiada, jest chwałą zasiadającą na tronie i posiadaniem  Nieba już po tej 

stronie Nieba. 

 Każdy nieutwierdzony chrześcijanin jest sam dla siebie przerażeniem,  jego życie jest 

piekłem; gdyż jego głównymi towarzyszami są lęki i wątpliwości, z których powodu chociaż uważa 

się za niegodnego i nienadającego się do życia, to jednak boi się umrzeć; i niestety jest to smutny 

stan naprawdę większości chrześcijan.  

 Człowiek może należeć do Boga, a jednak o tym nie wiedzieć; jego stan może być dobry, ale 

on tego może nie widzieć, (Ef 1:13; 1 J 5: 13; Gal 4:6 UBG). Co innego jest być spadkobiercą, a co 

innego wiedzieć, że się nim jest. Dziecko w łonie matki lub w jej ramionach, może być 

spadkobiercą korony, a jednak tego nie rozumieć. Ale więcej o tych rzeczach dowiecie się w 

poniższym traktacie — do którego was odsyłam.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. WIERZĄCY MOGĄ W TYM DOCZESNYM ŻYCIU UZYSKAĆ MAJĄCĄ 

MOCNE BIBLIJNE PODSTAWY PEWNOŚĆ  POSIADANIA RZECZY WIECZNYCH. 

  

  



 Z poniższych dziesięciu argumentów będzie ewidentnie wynikać, że wierzący mogą w tym 

życiu osiągnąć dobrze ugruntowaną pewność o ich wiecznym szczęściu i błogosławieństwie.  

 1. Po pierwsze, PODSTAWA, na której apostoł Paweł buduje swoją pewność, nie jest 

żadnym szczególnym objawieniem — ale takim fundamentem, który jest wspólny dla wszystkich 

wierzących, co jasno wynika z Rzym 8:32-34 (UBG): „On, który nawet własnego Syna nie 

oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakżeby nie miałby z nim darować nam wszystkiego? 

Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? 

Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia 

się za nami.” 

 Z tych słów jasno wynika, że ten błogosławiony apostoł nie miał tej chwalebnej pewności, o 

której mówi w dwóch ostatnich wersetach tego rozdziału (Rzym 8:38-39 UBG) przez bezpośrednie 

objawienie, gdyż wywnioskowuje ją z takich argumentów, które są ogólne lub wspólne wszystkim 

wierzącym; i dlatego wyraźnie z tego wynika, że: 

 (1.) Po pierwsze, wierzący mogą w tym doczesnym życiu osiągnąć ugruntowaną pewność 

swojego wiecznego szczęścia i błogosławieństwa. I tak pewność Ezechiasza wywodziła się z 

zasady, która jest wspólna dla wszystkich wierzących, (2 Krl 20:3 UBG). W konsekwencji,    

 (2.) Po drugie, samym zakresem i celem Pisma jest udzielenie pomocy wierzącym w 

uzyskaniu ugruntowanej pewności co do ich wiecznego szczęścia i błogosławieństwa. „To 

napisałem wam”, mówi Jan, „którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie 

życie wieczne” (1 J 5:13 UBG). Te drogocenne dusze wierzyły, i miały życie wieczne, ze względu 

na obietnicę życia wiecznego (Tyt 1:2 UBG), i ze względu na Chrystusa ich Głowy, który zajął ich 

mieszkania w Niebie, i który jako osoba publiczna reprezentuje cały swój lud, (Ef 2:6 UBG); i 

miały życie wieczne w odniesieniu do jego początków; bo czym jest łaska, jeśli nie chwałą 

rozpoczętą? A czym jest chwała, jeśli nie łaską doprowadzoną do doskonałości? Łaska jest chwałą 

w zarodku, a chwała jest łaską w pełni. Jednakże chociaż wierzący mieli życie wieczne pod 

wszystkimi tymi względami, to jednak o tym nie wiedzieli; pomimo, że wierzyli. Wierzący ci  nie 

wierzyli, że naprawdę wierzyli; dlatego apostoł, w tych swoich cennych listach, czyni to swoim 

zadaniem, poprzez różnorodność i mnóstwo argumentów, aby pomóc wszystkim — a zwłaszcza 

tym, którzy byli słabi w wierze, aby uzyskać dobrze ugruntowaną pewność ich wiecznego dobra. Z 

pewnością chwała to nic innego jak jasna konstelacja łask; a szczęście to nic innego jak 

kwintesencja świętości.  

 Jest to dążenie i zamysł całego Pisma, aby najpierw zaznajomić dusze z Chrystusem, a 

potem, sprawić żeby przyjęły Chrystusa, a następnie zbudować je w słodkiej pewności ich 

żywotnego zainteresowania Chrystusem: co sprawiło, że Luter powiedział, że nie chciałby żyć w 

raju gdyby mógł, bez Słowa Bożego, natomiast ze Słowem Bożym mógłby żyć nawet w piekle. 

Grzegorz nazywał Pismo Święte, sercem i duszą Boga. Żadne historie nie są porównywalne z 

historiami Pisma Świętego pod względem: 

1, starodawności;  

2, rzadkości;  

3, różnorodności;  

4, zwięzłości;  

5, zrozumiałości;  

6, zgodności;  

7, prawdy.  

 Słowo świadczy o prawdzie, demaskuje fałsz; walczy z głupotą, otwiera miłosierne serce 

Boga i zapewnia wierzące dusze o wiecznej szczęśliwości.  Drogocenne słowo w Liście do 

Hebrajczyków 6:17-18 mówi: „Dlatego też Bóg …...poręczył ją przysięgą, Abyśmy przez dwie 

niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy 

uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei”. Bóg dał nam swoje Słowo, swoją 

przysięgę i swoją pieczęć, aby nasza pociecha była silna, a nasze zbawienie pewne.  

 Jaki komfort może mieć wierzący bez pewności? To pewność posiadania mego udziału w 

ziemi Kanaan, w ewangelicznych lekarstwach, w drogocennych obietnicach i w drogocennym 



Chrystusie, jest tym, co daje komfort i raduje  moją duszę. Posiadanie samej wiedzy, że istnieją 

kopalnie złota, góry pereł, stosy skarbów czy ziemia mlekiem i miodem płynąca; nie jest 

wystarczającym powodem, by udzielić mojej duszy silnej pociechy, dopiero wiedza, że posiadam 

osobisty udział w nich budzi radość w mojej duszy. Wiedza, że takie rzeczy istnieją, i że nie mam w 

nich udziału, jest raczej przygnębieniem niż pocieszeniem dla mnie. Wiedza, że gdzieś ma miejsce 

uczta z najdoskonalszych przysmaków — ale której nie zasmakuję; że gdzieś istnieją przyjemne 

źródła i strumienie — podczas gdy ja muszę zginąć z pragnienia na pustyni; że przygotowane są 

królewskie szaty dla pewnych ludzi – podczas gdy ja muszę umrzeć w moich łachmanach; że 

istnieje przygotowane ułaskawienie dla pewnych ludzi, podczas gdy drabina życia musi być 

zabrana spod moich nóg; że dla pewnych ludzi istnieje wieczna chwała – podczas gdy ja muszę 

jeszcze leżeć z Łazarzem u drzwi Bogacza; taka wiedza może tylko pogłębić moje przygnębienie; 

nie doda mi pociechy.  

 To była raczej kwestia smutku niż radości dla ludzi starego świata, wiedzieć, że istniała 

arka, podczas gdy byli poza nią; i dla niektórych Izraelitów, że wiedzieli, że ustawiono miedzianego 

węża, przez który inni zostali uzdrowieni, podczas gdy oni umierali od ukąszeń ognistych węży. 

Odstępca Spira wołał: „Chrystus jest dla mnie smutkiem i męką, ponieważ wzgardziłem nim, 

odrzuciłem go i nie mam w nim udziału.”  

 Jak więc może mnie pocieszyć świadomość, że w Chrystusie jest pokój, przebaczenie, 

sprawiedliwość, bogactwo, szczęście itd. dla innych, ale nie dla mnie! Ach, taka wiedza byłaby 

raczej piekłem dla mnie, i torturowała by mnie niż była moją podstawą radości i pociechy. Ale teraz 

Bóg odkrył w Piśmie Świętym, kim są ci, którzy będą wiecznie szczęśliwi i jak mogą osiągnąć 

pewność swojej szczęśliwości i chwały; co sprawiło, że Luter mógł powiedzieć, że nie oddałby 

jednej strony Biblii za cały świat. Biblia jest Wielką Kartą Praw (Magna Charta) chrześcijanina, 

jego głównym dowodem na posiadanie Nieba. Ludzie wysoko sobie cenią i starannie przechowują 

swoje statuty, przywileje, nadania i akty własności swoich ziem; dlatego, czy wierzący nie powinni 

o wiele bardziej cenić i staranniej przechowywać w schowku swojego serca, drogocenne słowo 

Boże, które jest dla nich pewniejsze od wszelkich aktów i dokumentów potwierdzających ich 

utrzymanie, wyzwolenie, ochronę, utwierdzenie, pocieszenie i wieczne zbawienie?  

 (3) Po trzecie, Inni wierzący w zwykły sposób osiągnęli słodką pewność co do ich 

wiecznego szczęścia i błogosławieństwa. „Wiemy bowiem”, mówi apostoł w imieniu wierzących, 

„że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od 

Boga, dom nie ręką uczyniony,  wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc 

przyodziać się w nasz dom z nieba” (2 Kor 5:1-2 UBG). Ich pewność sprawiła, że jakby zasiedli 

tryumfalnie na tronie. Mamy dom, dom na górze, dom w Niebie, dom nie zrobiony rękami 

ludzkimi, wieczny w Niebiosach. Mamy dom, dom Niebiański, dom stworzony przez największą 

mądrość i najwyższa miłość; dom, który pod względem zaszczytów, przyjemności, bogactwa, 

bezpieczeństwa, stabilności, chwały i wieczności przewyższa wszystkie pałace królewskie na 

świecie. Jest to dom „nie uczyniony rękami, ale wieczny w niebiosach”. 

 Kościół w Pnp 2:16 (UBG) powiada „Mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego”. ,,Wiem,” 

mówi oblubienica, ,,że Jezus Chrystus jest mój. Mogę to potwierdzić z największą ufnością i 

śmiałością: On jest moją głową, moim mężem, moim Panem, moim Odkupicielem, moim 

Usprawiedliwieniem, i moim Zbawicielem; a ja jestem jego. Jestem tak samo pewna, że jestem 

Jego, jak jestem pewna, że żyję. Jestem Jego na podstawie nabycia i przez podbój; Jestem Jego na 

mocy darowizny i przez przedwieczny wybór; Jestem Jego przez przymierze i jestem Jego przez 

małżeństwo. Jestem całkowicie Jego; Jestem szczególnie Jego; jestem ogólnie Jego; Jestem Jego na 

wieki. Dobrze wiem o tym i  wiedza o tym jest radością mego życia, moją siłą i koroną w śmierci. 

(Ef 1:22-23; 1 Kor 1:30; 6:20; Ps. 110:3; J 10:29; 15:16; Ez 16:8; Oz 2:19-20 UBG). 

 Pierwowzór kościoła powiadał: „Ty, PANIE, jesteś naszym Ojcem; naszym Odkupicielem; 

twoje imię jest od wieków” (Iz 63:16 UBG). Dawid, z kolei, mógł  powiedzieć: „Bóg jest skałą 

mego serca i moim dziedzictwem na wieki”, (Ps 73:25-26 UBG), a innym razem mógł słodko 

zaśpiewać: „Twoim jestem, wybaw mnie!” (Ps 119:94 UBG). Hiob mógł spojrzeć przez 

najciemniejszy obłok i zobaczyć, że jego Odkupiciel żyje, (Hi 19:25 UBG). Tomasz apostoł, z kolei 



wołał: „Mój Pan i mój Bóg!” (J 20:28 UBG). A Paweł ogłaszał, że nic nie może go odłączyć od 

miłości Chrystusa (Rzym 8:38-39 UBG), i że stoczył dobrą walkę wiary i zakończył swój bieg; i że 

odłożono dla niego koronę sprawiedliwości (2 Tm 4:7-8 UBG).  

 Z tego, co zostało powiedziane, jasno wynika, że inni wierzący uzyskali pewność zbawienia 

w zwykły sposób i dlatego wierzący mogą teraz osiągnąć słodką pewność wiecznego szczęścia i 

błogosławieństwa. Z pewnością, Bóg jest tak samo kochający, a Jego uczucia miłosierdzia wobec 

wierzących są teraz tak samo silne, jak zawsze były względem wierzących w dawnych wiekach; i 

danie tej pewności teraz przyczynia się tak bardzo do przyniesienia chwały Bogu, wywyższenia 

Chrystusa, zatkania ust bezbożnym i wlania radości w serca sprawiedliwych — jak to się działo w 

przeszłości, gdy Bóg udzielał tej pewności wtedy.  

 (4.)  Po czwarte, Bóg przez obietnicę zaangażował się w zapewnienie swemu ludowi 

szczęścia i błogosławieństwa. ,,PAN obdarza łaską i chwałą. nie odmówi dobra tym, którzy 

postępują nienagannie” (Ps. 84:11 UBG). Jeśli nie odmówi żadnej dobrej rzeczy, to z pewnością nie 

zawsze będzie odmawiał udzielenia pewności zbawienia, która jest wielką dobrą rzeczą, jedyną 

rzeczą, główną rzeczą i szczególną rzeczą, której szukają wierzący. W Ez 34:30-31 (UBG) jest 

obiecane „I poznają, że ja PAN ich Bóg jestem z nimi, a oni,  dom Izraela, są moim ludem, mówi 

Pan BÓG. A wy, moje owce, owce mego pastwiska, jesteście ludźmi, a ja jestem waszym Bogiem, 

mówi Pan BÓG.” A w J 14:21,23 (UBG): „Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie 

miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec, j ja go będę miłował, i objawię mu 

samego siebie”. „….Jeśli ktoś mnie miłuje”, mówi Chrystus, „będzie zachowywał moje słowo. I 

mój Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy”. Jeśli Pan to powiedział, to 

czy miałoby się to nie wypełnić? Ludzie mówią i nie spełniają tego co mówili, a nawet odwołują 

swoje słowa jak tylko je wypowiedzieli, – ale czy Bóg postąpi tak jak oni? Na pewno nie! Jest 

wierny i obiecał, że ile jest Jego obietnic to wszystkie są ,,tak” i   ,,Amen” w Chrystusie (2 Kor 1:20 

UBG), to znaczy, że są stałe i niewzruszone, i na pewno zostaną spełnione. Obietnice Boże są jak 

cenna księga, której każdy liść opływa w mirrę i miłosierdzie, dlatego usiądźcie i ssijcie te piersi; 

ogrzejcie się też przy tym jakby także ogniu (Iz 64:4; 1 Kor 2:9; Ps. 21:3; Iz 65:24 UBG). 

 Bóg zawsze był tak dobry, jak jego słowo, ba, czasami był lepszy niż ono; zawsze je spełniał 

i to z naddatkiem. Obiecał synom izraelskim tylko ziemię Kanaan, ale  poza całą ziemię Kanaanu, 

dał im jeszcze dwa inne królestwa, których nigdy nie obiecał. Ach, jak często Bóg błogosławił nas 

swoimi hojnościami i obdarzał nas łaskami, które wykraczały tak daleko poza nasze nadzieje, jak na 

to nie zasługiwaliśmy. Jak daleko Bóg w te dni ciemności i przelewu krwi, wykroczył poza 

modlitwy, pragnienia, nadzieje i oczekiwanie swego ludu w naszym kraju, i poza to, o czym 

mogliśmy przeczytać w księdze obietnic.  

 Szatan natomiast, obiecuje najlepsze, ale płaci najgorszym! Obiecuje zaszczyty — a płaci 

hańbą; obiecuje przyjemności – a płaci bólem; obiecuje zysk – a płaci stratą; i obiecuje życie — a 

płaci śmiercią. Jednakże Bóg płaci tak, jak obiecuje, wszystkie jego płatności są dokonywane w 

czystym złocie; dlatego weźcie te obietnice, w których Bóg zobowiązał się, dać wam pewność co 

do swojej miłości, i rozwińcie je przed Panem, i powiedzcie mu, że to jest ku Jego czci jak i 

waszemu komfortowi, i dla jego chwały jak i waszego pokoju, że da wam pewność posiadania 

waszego wiecznego szczęścia i błogosławieństwa.  

 (5.) Po piąte, we wszystkich świętych istnieją źródła pewności i dlatego mogą osiągnąć 

oni omawianą pewność.  
 Drogocenna WIARA jest jednym ze źródeł pewności i występuje ona we wszystkich 

świętych, chociaż w różnym stopniu: ,,Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, 

którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, 

Jezusa Chrystusa” (2 P 1:1 UBG). Wiara z czasem, sama z siebie, wzniesie się i zamieni w 

pewność. Wiara jest przywłaszczającą sobie łaską; patrzy na Boga i mówi wraz z Dawidem o Bogu, 

że Ten Bóg jest jej Bogiem na wieki wieków, i że On będzie jej przewodnikiem aż do śmierci (Ps 

48:14 UBG). Spogląda na Chrystusa i mówi wraz z oblubienicą: „Ja należę do mojego 

umiłowanego, i do mnie zwraca się jego pożądanie” (Pnp 7:10 UBG). Spogląda na nieśmiertelną 

koronę i mówi wraz z Pawłem: ,,Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości” (2 Tym 4:8 



UBG). Spogląda na sprawiedliwość Chrystusa i mówi: „Ta sprawiedliwość jest moja, aby mnie 

okryć”. Patrzy na miłosierdzie Chrystusa i mówi: „To miłosierdzie jest moje, aby mi przebaczyć”. 

Patrzy na moc Chrystusa i mówi: „Ta moc jest moja, aby mnie podtrzymywać”. Spogląda na 

mądrość Chrystusa, i mówi: „Ta mądrość jest moja, aby mną kierować”. Patrzy na krew Chrystusa i 

mówi: „Ta krew jest moja, aby mnie zbawić” itd. Mogę powiedzieć o wierze, to, co Luter mówił o 

modlitwie, a mianowicie, że ma w sobie coś w rodzaju wszechmocy, jest zdolna do zrobienia 

wszystkiego.  

 Podobnie jak wiara, tak NADZIEJA jest kolejnym źródłem pewności. Kol 1:27 (UBG), 

„Chrystus w was”, mówił Paweł, „nadzieja chwały”. Podobnie mówi Hbr 6:18-19 (UBG), 

„…..uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei; Którą mamy jako kotwicę duszy, 

bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę”. Nadzieja mocno trzyma się samego Nieba, i 

miejsca najświętszego. Nadzieja chrześcijanina nie jest taka jak nadzieja Pandory, która może 

wylecieć z puszki i pożegnać duszę, jak to czyni nadzieja obłudników; nadzieja chrześcijanina jest 

jak światło poranka, którego najmniejszy promień zaczyna świecić, aż przejdzie w całkowite 

światło dnia; będzie świecić coraz jaśniej i jaśniej, aż do nastania jasnego dnia. Nie taka jest 

nadzieja obłudnika, która podobna jest do porannej rosy lub pajęczyny: „….i tak zginie nadzieja 

obłudnika. Jego nadzieja zostanie podcięta, a jego ufność będzie jak pajęczyna” (Hi 8:13-14 UBG).  

 Kiedy Aleksander wyruszył na pełną nadziei wyprawę, rozdał swoje złoto; a kiedy zapytano 

go, co zatrzymał dla siebie, odpowiedział, „nadzieję na rzeczy większe i lepsze”. Podobnie 

chrześcijanin rozstanie się ze wszystkim, ale nie ze swoją nadzieją; wie, że nadzieja uchroni jego 

serce przed bólem i złamaniem, omdleniem i pogrążeniem się w rozpaczy; wie również, że nadzieja 

jest promieniem Boga oraz iskrą chwały, i że nic jej nie zgasi, dopóki dusza nie zostanie napełniona 

chwałą. Dusze, które posiadają wielką nadzieję, nie pozostaną długo bez słodkiej pewności 

posiadania rzeczy niebiańskich. Bóg nie ma upodobania w tym, żeby dusza posiadająca nadzieję 

chodziła tam i z powrotem zawsze wzdychając i opłakując brak dobrych wieści z Nieba, a także 

brak posiadania tego, co ma nadzieję z czasem posiąść. Dlatego wytrzymajcie jeszcze trochę w 

nadziei i cierpliwości, ,,a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał”, (Hbr 10:37 UBG).  

  Następnym źródłem pewności posiadania rzeczy wiecznych jest DOBRE SUMIENIE, (2 

Kor 1:12 UBG): „To bowiem jest naszą chlubą; świadectwo naszego sumienia, że w prostocie i 

szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, ale w łasce Boga postępowaliśmy na świecie, a 

szczególnie względem was”. Podobnie mówi  1 J 3:21 (UBG): „Umiłowani, jeśli nasze serce nas 

nie potępia, mamy ufność ku Bogu”. Dobre sumienie ma pewną i zupełną pewność; ten, kto ją 

posiada, siedzi jak Noe pośród wszelkiego zamieszania i wrzawy, w szczerości i spokoju, prawości 

i śmiałości. Dobre sumienie i ufność czy też pewność ku Bogu idą w parze.  

 To, co uczeń w okresie próbnym powiedział do naszego Zbawiciela: „Mistrzu, pójdę za 

tobą, dokądkolwiek pójdziesz” (Mt 8:19 UBG), to dobre sumienie mówi do wierzącej duszy: „Będę 

podążało za tobą od obowiązku do obowiązku, od nakazu do nakazu; będę przy tobie, wzmocnię 

cię, będę cię wspierać, będę ci w życiu pociechą i przyjacielem w śmierci; chociaż wszyscy cię 

opuszczą, jednak ja nigdy cię nie opuszczę. Dobre sumienie przejrzy przez  najczarniejsze chmury, i 

zobaczy uśmiechniętego Boga. Jak złemu sumieniu towarzyszą największe lęki i obawy, tak 

dobremu towarzyszą największa jasność i słodycz. A ponieważ nie ma większego zła na tym 

świecie niż złe sumienie, które można porównać do piekła; tak i nie ma większego dobra na tym 

świecie niż dobre sumienie, które można porównać do Nieba. Ten, kto ma dobre sumienie ma jedno 

z najwspanialszych źródeł pewności posiadania rzeczy wiecznych i nie minie dużo czasu, zanim 

Bóg szepnie takiemu człowiekowi w ucho, mówiąc mu: „Ufaj,synu! Twoje grzechy są ci 

przebaczone” (Mt 9:2 UBG).  

 Kolejnym źródłem pewności posiadania rzeczy wiecznych jest MIŁOŚĆ DO 

WIERZĄCYCH, a to źródło jest źródłem nigdy nie wyczerpującym się. Te źródło znajduje się w 

najsłabszych, jak i w najsilniejszych wierzących: „My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, 

bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci” (1 J 3:14 UBG). Apostoł nie mówi: 

,,myślimy, czy mamy nadzieję, że przeszliśmy ze śmierci do życia,” – ale „wiemy, że przeszliśmy 

ze śmierci do życia, bo miłujemy braci.” Wiemy to na pewno; jesteśmy tego tak samo pewni, jak 



jesteśmy pewni, że żyjemy. Miłość do braci nie jest przyczyną naszego przejścia ze stanu 

naturalnego do stanu duchowego, z piekła do Nieba – ale dowodami na to. Przyznaję, że bardzo 

smutno jest, gdy się pomyśli, że ten drogocenny strumień miłości wysycha w wielu.  

 W przeszłości istniało przysłowie, że ,,jeden człowiek jest dla drugiego Bogiem”; ale teraz 

można po prawdzie powiedzieć: „jeden człowiek jest dla drugiego diabłem”. Komu brakuje miłości 

do braci, temu brakuje jednego z najsłodszych źródeł, z których płynie pewność posiadania 

wiecznych rzeczy. Nie życzę nikomu piekła, jakim jest życie na tym świecie i nie miłowanie 

umiłowanych przez Boga. Czyż nie jest to tak łatwe, jak przyjemne — dla człowieka, który posiada 

kilka słodkich źródeł w swoim ogrodzie, aby usiąść, czerpać wodę z nich i pić? (J 4:14 UBG). O 

wierzące dusze, istnieją źródła i studnie wody żywej nie tylko w pobliżu was – ale i wewnątrz was; 

dlaczego więc  siadacie z Hagar zmartwieni, płacząc, (Rdz 21:15-19 UBG), zamiast zakosztować i 

napić się nie tylko ze źródeł nad wami, ale także ze źródeł w was? Człowiek, który posiada owoce 

w swoim ogrodzie może zarówno rozkoszować nimi swoje oczy, jak i orzeźwiać swego ducha 

zjadając je, (Gal 5:22-23 UBG). Z pewnością możemy zarówno oglądać, jak i kosztować owoców 

Ducha w nas, które są pierwocinami życia wiecznego. Myślę, że nikt z wyjątkiem szalonych dusz 

nie powiedziałby, że łaska jest tym zakazanym owocem, którego Bóg nie chce, abyśmy oglądali, ani 

próbowali. Nie powinniśmy tak zważać na Chrystusa w Niebie, żeby nie zważać na Chrystusa w 

nas nadzieję chwały (Kol 1:27 UBG). Chrystus nie chciałby, aby Jego Oblubienica, tak bardzo 

zwracała uwagę na swój brud, żeby zapomniała, że jest cała piękna i pełna chwały wewnątrz, (Pnp 

1:5; 4:7; Ps. 45:11 UBG).  

 (6.) Po szóste, Duch Święty napomina nas, aby dokładać wszelkich starań, aby uczynić 

nasze powołanie i wybranie pewnym (2 P 1:10 KJV), i przymusza nas do szukania „zupełnej 

pewności”. Dlatego wierzący mogą osiągnąć pewność swojego wiecznego szczęścia i 

błogosławieństwa: „Dlatego bracia”, mówi apostoł Piotr, „dołóżcie wszelkich starań, aby uczynić 

wasze powołanie i wybór pewnym. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie” (2 P 1:10 KJV). 

Greckie słowo przetłumaczone jako „dołóżcie wszelkich starań” oznacza dwie rzeczy: (1) Wszelki 

możliwy pośpiech i szybkość; (2) Wszelki rodzaj powagi i intencji w działaniu. Z tego wynika, że 

apostoł jakby mówił, abyśmy uczynili to swoim głównym zajęciem, nadrzędną sprawą i największą 

troską, aby uczynić nasze powołanie i wybór pewnym. Kiedy to jest zrobione, to wszystko, co 

nasze jest zrobione. Dopóki to nie zostanie zrobione, to nic nie będzie zrobione. I, aby pokazać 

konieczność, użyteczność, wspaniałość i możliwość uzyskania takiej pewności, apostoł mówi, że 

jest to jedyna potrzebna rzecz; i że jest to wewnętrzną i wieczną troską, aby wykonać stanowczą i 

pewną pracę dla naszych dusz. 

 Pewność posiadania rzeczy wiecznych jest klejnotem tej wartości i perłą takiej ceny, że ten, 

kto ją chce zdobyć, musi pracować, pocić się, płakać, i czekać, aby ją otrzymać. Musi nie tylko 

posługiwać się pracowitością — ale także wszelką pracowitością; nie tylko kopać — ale musi 

kopać głęboko, zanim będzie mógł dostać się do tej złotej kopalni. Ta pewność jest tym „białym 

kamieniem”, tym „nowym imieniem”, i tą ukrytą manną, której nikt nie może uzyskać, jak tylko ci, 

którzy starają się tak jakby od tego zależało ich życie, aby ją zdobyć. Ta pewność jest również tak 

drogocennym złotem, że człowiek musi zdobyć je, zanim będzie mógł je nosić. Zdobywaj złoto i 

noś je, jest językiem Nieba i ziemi.  

 Bogactwa, zaszczyty, uznanie i łaski tego świata nie mogą być osiągnięte bez wielkiego 

trudu i wysiłku, bez wczesnego wstawania i późnego kładzenia się spać; dlatego czy myślicie, 

szanowni czytelnicy, że ta pewność posiadania rzeczy wiecznych, która jest więcej warta niż niebo i 

ziemia, może być uzyskana przez zimną, leniwą i bezduszną służbę? (Ps. 127:1-2; Łk 5:5; Przys 

14:23 UBG). Jeśli tak sądzicie, to tylko zwodzicie swoje własne dusze. Istnieje pięć rzeczy, których 

Bóg nigdy nie sprzeda tanio, a mianowicie Chrystusa, prawdy, swojej czci, Nieba i pewności 

zbawienia. Ten, kto chce je posiąść, musi zapłacić za nie dobrą cenę albo obejść bez nich na 

zawsze.  

 I tak jak Piotr wzywa nas do dołożenia wszelkich starań, aby uczynić nasze powołanie i 

wybór pewnym, tak Paweł nalega, abyśmy starali się  uzyskać zupełną pewność, co wyraźnie 

świadczy o tym, że istnieje możliwość jej osiągnięcia w odniesieniu do posiadania szczęścia i 



błogosławieństwa już w tym doczesnym życiu. A „pragniemy”, mówi apostoł, „aby każdy z was  

okazywał tę samą staranność, aby mieć zupełną pewność nadziei do końca, żebyście nie byli leniwi 

– ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice” (Hbr 6:11-12 KJV). 

Musimy nie tylko dążyć do tej pewności, ale i dokładać wszelkich starań, aby osiągnąć jej obfitą i 

zupełną miarę, która rozproszy wszelkie lęki i wątpliwości, co sprawi, że dusza stanie się cierpliwa 

w oczekiwaniu, odważna w działaniu oraz pogodna w cierpieniu, co spowoduje również, że Niebo 

będzie przebywało w sercu takiego człowieka jeszcze po tej stronie Nieba i umożliwi takiemu 

człowiekowi wchodzenie do raju ze śpiewem na ustach, pomimo wszystkich nieszczęść i 

przeciwności życia.   

 I z pewnością nigdy nie zgadzałoby się ze świętością, sprawiedliwością, wiernością i 

dobrocią Boga, to aby powoływać wierzących do dokładania starań, aby swoje powołanie i wybór 

uczynili pewnym i do uzyskiwania zupełnej pewności, jeśli nie byłoby możliwości takiego 

uzyskania zupełnej i dobrze uzasadnionej pewności posiadania  wiecznego szczęścia i 

błogosławieństwa w tym doczesnym życiu; dlatego niezaprzeczalnie wynika z tego, że można 

uzyskać błogosławioną pewność posiadania szczęścia i przyszłej chwały  podczas przebywania w 

tej dolinie łez. Przeciwna opinia uczyniłaby życie człowieka tutaj na ziemi piekłem, chociaż 

uniknąłby go w przyszłości.  

 (7.) Po siódme, Pan z wielkim miłosierdziem i miłością przedstawił w swoim słowie 

sposoby i środki, za pomocą których wierzący mogą uzyskać dobrze uzasadnioną pewność ich 

wiecznego szczęścia i błogosławieństwa; dlatego może być ona uzyskana. Weźmy trzy wersety 

Pisma Świętego, aby to udowodnić.  

 Pierwszy znajduje się w 2 P 1:5 (UBG). Jeśli zwrócimy uwagę na te słowa, to przekonamy 

się, że Pan nie tylko naciska w nich, aby wierzący dołożyli wszelkich starań, aby uczynić swoje 

powołanie i wybranie pewnym, ale i pokazuje im wyraźnie, w jaki sposób i jakimi środkami może 

to zostać osiągnięte, a mianowicie przez dodawanie do swej wiary cnoty, do cnoty poznania itp.  

 Drugi werset Pisma to 1 Kor 11:28 (UBG): „Niech więc człowiek bada samego siebie i tak 

niech je z tego chleba, i niech pije z tego kielicha”. Poprzez badanie dusza dochodzi do zobaczenia 

jakie ma prawo do Chrystusa i wszystkich drogocennych rzeczy w Jego domu; i do jedzenia z wiarą 

z tego chleba żywota, i z tej niebiańskiej manny, aby mogła żyć wiecznie.  

 Trzeci werset to 2 Kor 13:5 (UBG) „Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych 

siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że 

zostaliście odrzuceni” lub niezaaprobowani. Poprzez poważne badanie własnego stanu człowiek 

może dowiedzieć się, czy ma wiarę, czy nie, czy jest oblubienicą Chrystusa, czy ladacznicą diabła, 

czy posiada dzieło łaski w swoim sercu, czy nie. I na pewno nie mogłaby się z tym pogodzić 

chwalebna mądrość, niesplamiona sprawiedliwość; i transcendentna świętość Boga, aby usilnie 

nakłaniać ludzi do korzystania z takich a takich środków, aby uzyskać taki a taki cel, jeśli ten cel nie 

mógłby być osiągnięty przez użycie zalecanych środków, Wj 15:11: „Któż jest podobny do ciebie 

wśród bogów, PANIE? Któż jest jak ty, wspaniały w świętości, straszliwy w chwale, czyniący 

cuda?” 

 Człowiek, który ma choćby tylko iskrę tej mądrości, prawości i świętości, która jest w Bogu, 

nie będzie się starał używać takich lub innych środków do uzyskania zdrowia, bogactwa itp. – 

chyba że istnieje właściwa tendencja w używaniu tychże środków przewidziana do osiągnięcia 

takich celów. A czy Bóg, który jest mądrością, sprawiedliwością i świętość cały w sobie miałby  

postępować źle? Na pewno nie! Bóg jest jedną nieskończoną doskonałością samą w sobie — która 

jest wybitnie i praktycznie wszelką doskonałością stworzeń; dlatego jest niemożliwe, aby Bóg 

działał niegodnie wobec stworzenia, co miałoby miejsce, gdyby usilnie nakłaniał je do korzystania 

z tych środków, które nie osiągają celów (pomimo ich stosowania), do osiągnięcia których zostały 

przeznaczone.  

 W ten sposób widać wyraźnie poprzez ten siódmy argument, że wierzący mogą w tym 

doczesnym życiu osiągnąć dobrze uzasadnioną pewność, co do posiadania wiecznego szczęścia i 

błogosławieństwa.  



 (8.) Po ósme, głównym celem ustanowienia przez Chrystusa sakramentu Wieczerzy 

było zapewnienie Jego uczniów o Jego miłości, i aby mógł przypieczętować im przebaczenie 

grzechów, akceptację ich osób i zbawienie ich dusz, (Mt 26:27-28 UBG). Naturą pieczęci jest 

czynienie rzeczy między ludźmi pewnymi i wiążącymi; tak więc Wieczerza Pańska jest wielką 

pieczęcią Chrystusa, jest to Jego królewska pieczęć, którą On pieczętuje i zapewnia swój lud, że są 

szczęśliwi tutaj, że będą szczęśliwsi w przyszłości, że są na wieki wybrani i umiłowani przez Boga, 

że Jego serce jest nastawione na czynienie im dobra, że ich imiona są zapisane w księdze żywota, 

że jest dla nich odłożona korona sprawiedliwości, i że nic nie będzie mogło ich oddzielić od Niego, 

który jest ich światłością, ich życiem, ich koroną, ich wszystkim we wszystkim (Dan 6:8; Mt 27:66; 

2 Tym 4:8; Kol 3:11 UBG). 

 W tym sakramencie Chrystus przychodzi i okazuje swoją miłość, swoje serce, swoje uczucia 

i swoją krew – aby jego dzieci nie mogły dłużej mówić: ,,Czy Pan Jezus nas kocha? Czy ma w nas 

upodobanie?” Ale, aby mogli powiedzieć z oblubienicą: „Ja należę do mojego umiłowanego i do 

mnie zwraca się jego pożądanie” (Pnp 7:10 UBG). Hebrajskie wyrażenie tu użyte można 

przetłumaczyć następująco: „Jego pożądanie jest zwrócone ku mnie, tak jak największe uczucie 

żony jest skierowane ku jej ukochanemu mężowi.”  

 Jest wielu drogocennych chrześcijan, którzy długo leżeli w strachu i zwątpieniu, wzdychając 

i lamentując; którzy biegali od pastora do pastora i od jednego obowiązku duchowego do drugiego 

itd., a jednak mimo tego nigdy nie mogli posiąść pewności miłości Chrystusa do ich biednych dusz; 

gdyż ich lęki i wątpliwości podążały za nimi, dopóki nie czekali na Pana w tym chwalebnym 

sakramencie, przez który Pan zapewnił ich o odpuszczeniu ich grzechów i zbawieniu ich dusz. W 

tym obrzędzie Bóg dał im mannę do jedzenia, biały kamień i nowe imię, którego nikt nie zna 

oprócz tego, kto je otrzymuje, (Obj 2:17 UBG). Powiedzcie mi drogie, wierzące dusze, czy nie 

odkryłyście w tym obrzędzie, że Bóg często szeptał wam do ucha, mówiąc żebyście były dobrej 

myśli, bo wasze grzechy zostały wam odpuszczone (Mt 9:2 UBG). Wiem że tak było.  

 Te wersety Pisma Świętego, które wyraźnie wymagają od wierzących, aby obfitowali i byli 

stali w radowaniu się i chwaleniu Boga, i aby zawsze trzymali harfy w dłoniach i chodzili z 

,,alleluja” na ustach, wyraźnie dowodzą, że wierzący mogą osiągnąć dobrze uzasadnioną pewność 

w tym życiu. Jak mogliby się radować i chlubić w Bogu, jeśli nie wiedzieliby, czy będzie ich 

wiecznym przyjacielem — czy wiecznym wrogiem, i czy zawsze będzie tchnął miłością — czy 

gniewem na nich? Jak mogą postąpić jeśli nie tylko zawiesić swoje harfy na wierzbach ci, którzy 

nie wiedzą, czy będą musieli żyć w obcym kraju, (Ps. 137:2 UBG), ba, w krainie ciemności przez 

wszystkie dni? Jak mogą być pogodni lub wdzięczni ci, którzy nie wiedzą, czy aby w końcu nie 

usłyszą te łamiące serce, raniące sumienie, i mordujące duszę zdanie: „Idźcie od mnie, przeklęci, w 

ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów” (Mt 25:41 UBG). 

 W całej księdze Bożej nie ma obowiązku, który jest częściej i obficiej zalecany wierzącym 

niż ten dotyczący radowania się i weselenia, uwielbienia i dziękczynienia, o czym wiedzą wszyscy, 

którzy znają cokolwiek Pismo Święte: „Zawsze się radujcie” (1 Tes 5:16 UBG). Bóg nie chciałby, 

żeby jego dzieci zawsze płakały. Ach, chrześcijanie, pamiętajcie, co Chrystus uczynił dla was i co 

nadal czyni dla was w Niebie i co uczyni dla was przez całą wieczność — a nie będziecie mogli 

więcej spędzać dni na płakaniu i zawodzeniu. To byłaby niekończąca się praca, aby cytować każdy 

werset Pisma, który nakazuje obowiązek radowania się i dziękowania Bogu. Jest to także 

obowiązek, który jest mocno podkreślany w obu Testamentach, a jednocześnie tak mało 

praktykowany przez wszystkich biadolących chrześcijan.  

 Psalm 32:11 powiada: „Weselcie się w PANU i radujcie się sprawiedliwi, wykrzykujcie 

radośnie wszyscy prawego serca”. A 33:1, stwierdza: „Weselcie się w PANU, sprawiedliwi, bo 

prawym przystoi chwała”. „Użyte słowo oznacza sprawiedliwą i rozkoszną łaskę, dla której należy 

znajdować upodobanie w i pożądać danej rzeczy”. Ainsworth.  

 Chrześcijanie, czyż wasze otrzymane Boże łaski nie są większe niż wasze nieszczęścia? 

Tak! Czy wasze nawet największe cierpienia są porównywalne z najmniejszą iskra łaski lub 

promieniem chwały objawionymi w was lub wam? Nie! Czy jedna godzina przebywania na piersi 

Chrystusa nie wynagrodzi wam wszystkie wasze trudy i kłopoty? Na pewno tak. Dlaczego więc 



spędzacie więcej czasu na wzdychaniu niż na radowaniu się; i dlaczego, nie radując się, zasmucacie 

te drogocenne serca, co do których Bóg nie chce by chodziły zasmucone, a radujecie te pozbawione 

łaski serca, co do których Bóg nie chce by chodziły radując się? Tych radość trwa wiecznie, których 

obiekt radości trwa na zawsze. 

 Piękna twarz jest zawsze przyjemna dla oka – ale szczególnie wtedy, gdy manifestuje się 

radość na niej. Radość na twarzy nadaje nowe piękno i sprawia, że to, co wcześniej było piękne, 

staje się ponadprzeciętnie piękne. Nadaje blask i chwałę pięknu; tak samo radość na twarzy, w sercu 

i życiu chrześcijanina, rzuca ogólną świetność i chwałę na niego oraz na drogi Boże, którymi 

kroczy. Radość Pana to nie tylko siła — ale także piękno i chwała chrześcijan, (Neh 8:10 UBG). 

 Radość i radowanie się są konsekwencją i efektem pewności, jak wielu wierzących odkrywa 

ze swojego doświadczenia; i dlatego, bez wątpienia wierzący mogą osiągnąć w pełni uzasadnioną 

pewność swojego wiecznego szczęścia, w przeciwnym razie byłoby niemożliwe, aby „zawsze 

radowali się”; tak, że przez ten argument, podobnie jak przez poprzedni, wyraźnie wydaje się, że w 

tym doczesnym życiu wierzący mogą być pewni swego wiecznego dobra. Katherine Brettergh, pod 

wpływem tej pewności, wołała: „O radości, radości, niepojęte radości, którymi przepełnione jest 

moje serce!”  

 (9.) Po dziewiąte, ostatnim argumentem, aby udowodnić, że wierzący mogą w tym życiu 

osiągnąć dobrze uzasadnioną pewność, jest to, że Bóg nigdy nie uczyniłby tak wielkiej różnicy w 

Piśmie między potomstwem niewiasty, a potomstwem węża, między sprawiedliwymi a 

niesprawiedliwymi, między świętymi a grzesznikami, między synami a niewolnikami, owcami a 

kozłami, między lwami a jagniętami, między pszenicą a plewami, światłością a ciemnością itd., 

gdyby nie było możliwe dla ludzi, aby wiedzieli, w którym z tych dwóch stanów się znajdują (Rdz 

3:15; Ezech 18:19, nast.; Mt 25:1, nast.; 3:12; 2 Kor 6:14 UBG). Dlatego mogą wiedzieć, czy 

znajdują się w stanie życia, czy w śmierci, w stanie nieszczęścia czy w szczęścia, w stanie gniewu 

czy bycia umiłowanymi, (Mt 13:1, nast., UBG). 

 Oh, jest znacznie poniżej łaski Bożej i odrażającym dla mądrości Bożej, aby dokonać tak 

wielkiej różnicy między Jego własnymi dziećmi a dziećmi szatana, (J 8:44 UBG), a równocześnie 

nie umożliwić, aby każde dziecko znało własnego ojca. Iz 63:16, „Przecież ty jesteś naszym ojcem, 

bo Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje. Ty, PANIE, jesteś naszym Ojcem, naszym 

Odkupicielem; twoje imię jest od wieków”. Mottem wierzących jest: „Żaden ojciec nie jest taki jak 

nasz Ojciec!” Najsłabszy wierzący może powiedzieć: „Abba, Ojcze!” (Rzym 8:15 UBG); Pan nie 

zostawi swoich dzieci bez pociechy, ani jako sieroty, czy dzieci bez ojca, jak to jest w napisane w 

oryginale greckim. Bóg nie ma tak małego dziecka – które nie mogłoby w większym czy 

mniejszym stopniu nazywać go Ojcem. Chociaż zbawienie wierzących nie zależy od ich wiedzy, że 

Bóg jest ich Ojcem, to jednak ich pociecha tak; dlatego Pan nie tylko będzie Ojcem dla Izraela, ale i 

sprawi, że Izrael będzie wiedział, że jest On jego Ojcem: „Czy teraz nie będziesz wołać do mnie: 

Mój Ojcze! Ty jesteś wodzem mojej młodości?” (Jer 3:4 UBG). Mówimy, że jest mądrym 

dzieckiem, te które zna swojego ojca; i takimi mądrymi dziećmi są wierzący.  

 Z wyżej podanych dziesięciu argumentów ewidentnie wynika, że wierzący mogą w tym 

życiu dojść do dobrze uzasadnionej pewności ich wiecznego szczęścia i błogostanu. Teraz przejdę 

do przedstawienia zastosowania tej prawdy, a następnie zamknę ten rozdział.  

 ZASTOSOWANIE. Ta cenna prawda, udowodniona w ten sposób, patrzy kwaśno na tych 

wszystkich, którzy twierdzą, że wierzący nie mogą osiągnąć w tym życiu zupełnej, dobrze 

uzasadnionej pewności swego wiecznego szczęścia i błogostanu – jak to czynią papiści i 

arminianie. Wszyscy którzy znają ich pisma  i nauki wiedzą, że zwalczają oni tę wywyższającą 

Chrystusa i dodającej otuchy duszy doktrynę o pewności wierzącego. „W tym życiu nie znam 

czegoś takiego jak pewność posiadania Nieba” – mówił Arminianin Nicolaas Grevinchovius. 

Pewność to perła, którą depczą pod stopami; i chociaż jest to promień Nieba, który ma w sobie tyle 

światła, jasności i jaśniejącej chwały, to jednak ich zamglone oczy nie mogą tego zobaczyć.  

 Pewność to chwała w zarodku, to przedmieścia raju, to skupisko ziemi obiecanej, to iskra 

Boga, i radość i korona chrześcijanina; dlatego tym większa jest bezbożność i głupota tych, którzy 

zaprzeczają doktrynie o pewności posiadania rzeczy wiecznych, i którzy pomniejszają ją pod 



przykryciem wszelkich nazw lub pojęć. Są raczej dręczycielami niż pocieszycielami, którzy mówią: 

„Biedne dusze mogą wiedzieć, że istnieje korona sprawiedliwości, ale nie mogą być na tyle 

zuchwałe, żeby były przekonane, że same będą mieć zaszczyt ją nosić”; przez co czynią Boga 

podobnym do króla Kserksesa, który koronował swego sternika rano, a wieczorem tego samego 

dnia kazał ściąć mu głowę.  

 Arminianie nie wstydzą się powiedzieć, że Bóg może ukoronować człowieka w jednej 

godzinie, a pozbawić go korony w następnej; nie rumienią się, gdy mówią, że człowiek może być 

szczęśliwy i nieszczęśliwy, pod działaniem miłości i zarazem gniewu, dziedzicem Nieba a 

jednocześnie głownią piekła, dzieckiem światłości i dzieckiem ciemności – a wszystko to w tym 

samym czasie. Och, jacy to nieszczęśni pocieszyciele! Bo czym to jest jeśli nie dręczeniem 

znużonej duszy; zniechęcaniem zranionego ducha i czynieniem najbardziej zasmuconymi tych, 

których Bóg chciałby, aby byli najbardziej radosnymi? Ach, jak smutne jest dla ludzi stwierdzenie, 

że człowiek zraniony na duchu może wiedzieć, że Słońce sprawiedliwości posiada uzdrowienie na 

swoich skrzydłach, (Mal 4:2 UBG); ale nie może być pewnym, że zostanie uzdrowiony. Głodna 

dusza może wiedzieć, że jest dość chleba w domu jego Ojca – ale nie może wiedzieć, że skosztuje 

tego chleba, (Łk 15:17 UBG). Naga dusza może wiedzieć, że Chrystus posiada szaty 

sprawiedliwości, które zakrywają wszystkie plamy, rany, wady i deformacje duszy ludzkiej — ale 

nie może ośmielać się sądzić, że Chrystus włoży na nią te królewskie szaty, (Obj 3:18 UBG). 

Zubożała dusza może wiedzieć, że w Chrystusie znajdują się niezgłębione bogactwa, ale nie może 

być pewna, że kiedykolwiek będzie miała w nich udział, (Ef 3:8 UBG). Wszystko, na co ci ludzie 

pozwalają biednym duszom, to domysły i zgadywanie, że może być z nimi dobrze. Nie pozwalają 

duszom mówić za apostołem Tomaszem: „Mój Pan i mój Bóg”, (J 20:28 UBG); ani z Hiobem: 

„...mój Odkupiciel żyje”, (Hi 19:25 UBG); ani z Kościołem: „Ja należę do mojego umiłowanego i 

do mnie zwraca się jego pożądanie” (Pnp 7:10 UBG). I tak zostawiają dusze w pochmurnym, 

kwestionującym, wątpiącym i wahającym się stanie, wiszącym jak Erasmus, którego malują 

papiści, jako zawieszonego między niebem a piekłem. Z tych przyczyn arminianie czynią biedną 

duszę przerażeniem dla samej siebie.  

 Jaka jest bardziej przykra doktryna niż ta Arminian? Jaka jest bardziej niepokojąca i 

zatrważająca duszę doktryna niż ona? Jesteś według niej, drogi czytelniku, w jednej chwili w stanie 

duchowego życia – w następnej możesz być w stanie duchowej śmierci; jesteś teraz w stanie łaski – 

ale w następnej godzinie możesz stracić łaskę; jesteś teraz w ziemi obiecanej, ale za chwilę możesz 

umrzeć na pustyni; dziś jesteś mieszkaniem Boga – jutro możesz być synagogą szatana; dzisiaj 

możesz otrzymać biały kamień rozgrzeszenia – jutro możesz otrzymać czarny kamień potępienia; 

jesteś teraz w ramionach swojego Zbawiciela – jutro możesz być w szponach szatana; jesteś teraz 

wyzwoleńcem Chrystusa — jutro zaś możesz być niewolnikiem diabła; jesteś teraz naczyniem do 

celów zaszczytnych — ale wkrótce możesz nagle stać się naczyniem gniewu; jesteś teraz wielce 

umiłowanym, jednakże wkrótce możesz stać się tak samo znienawidzonym; dziś twoje imię jest 

zapisane w księdze żywota — jutro księga może zostać przekreślona, a twoje imię na zawsze z niej 

wymazane. Taka jest doktryna Arminian, a jeśli nie utrzymuje dusz w stanie zwątpienia, drżenia i 

wzdragania się, to cóż innego czyni? 

 Cóż, chrześcijanie, pamiętajcie, że to jest wasze szczęście i błogosławieństwo, że nikt nie 

może wyrwać was z ręki waszego Ojca (J 10:29 UBG), że jesteście „trzymani”, jak w garnizonie 

lub jak pod strażą, „mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu” (1 P 1:5 UBG). Że ,,….choćby i góry się 

poruszyły i pagórki się zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od ciebie, a przymierze mojego 

pokoju nie zachwieje się, mówi PAN, który lituje się nad tobą" (Iz 54:10 UBG). Że  Chrystus 

zawsze żyje, aby się wstawiać za wami, (Hbr 7:25 UBG), i że ludzie i diabły są tak samo zdolni i 

będą tak samo mogli stworzyć świat, zdetronizować Boga, wyrwać słońce z firmamentu, a 

Chrystusa z łona Ojca — jak będą potrafili wyrwać wierzącego z wiecznych ramion Chrystusa lub 

ograbić Go z jednego z jego drogocennych klejnotów (Pwt 33:26-27 UBG). 

 Zakończę ten rozdział wspaniałym powiedzeniem Lutra: „Całe Pismo”, mówił on, „zmierza 

zasadniczo do tego, żebyśmy nie wątpili — ale żebyśmy mieli nadzieję, żebyśmy ufali i wierzyli, że 

Bóg jest miłosiernym, szczodrym, łaskawym i cierpliwym Bogiem dla swojego ludu”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. PRZEDSTAWIENIE KILKU WAŻKICH TWIERDZEŃ DOTYCZĄCYCH 

PEWNOŚCI POSIADANIA WIECZNEGO DZIEDZICTWA I SZCZĘŚCIA. 

  

  

 1. Pierwszym twierdzeniem, którą wyłożę odnośnie posiadania pewności, jest to, że Bóg 

przez pewien czas odmawia obdarzenia tą pewnością nawet swoich najdroższych i 

najwyborniejszych dzieci, i to z wielu istotnych powodów.  
 (1.) Jak, po pierwsze, dla ćwiczenia ich łaski. Dusza obdarzona łaską zawsze będzie na 

górze Tabor, patrząc na Kanaan; zawsze będzie w ramionach swojego Ojca, przed Jego 

uśmiechniętym obliczem; w promieniach Bożej przychylności; zawsze będzie miała otwarte 

Niebiosa, aby mogła widzieć swojego Chrystusa i Jego koronę; zawsze będzie z Piotrem na górze; i 

nie będzie chciała iść przez dolinę ciemności, przez dolinę Baka. Jak król Sodomy powiedział 

kiedyś do Abrahama: „Oddaj mi ludzi, a mienie weź dla siebie” (Rdz 14:21 UBG), tak dusze pełne 

łaski mają skłonność do mówienia: „Daj mi radość, daj mi pokój, daj mi pewność; a zabierz sobie 

próby, udręki i pokusy” Ale tak naprawdę – jaki byłby pożytek z gwiazd, gdyby słońce zawsze 

świeciło? Żaden. Przecież nie byłoby więcej pożytku z naszych łask, gdyby pewność było zawsze, 

nieprzerwanie przez nas odczuwana; dlatego Pan, dla wyćwiczenia wiary, nadziei, cierpliwości itd., 

swoich dzieci, upodobał sobie, przynajmniej na pewien czas, aby odmówić im udzielenia takiej 

pewności, choć szukają jej przez żarliwą modlitwę i potok skruszonych łez. Gdyby wierzący 

zawsze mieliby pewność, to byliby zbyt skłonni do powiedzenia: „dobrze, że tu (na ziemi) 

jesteśmy”.  



 (2.) Pan odmawia swoim najdroższym dzieciom udzielenia im omawianej pewności, aby 

móc zachować ich w wykonywaniu tych religijnych obowiązków które są najbardziej kosztowne i 

sprzeczne z ciałem i krwią – takie jak żałowanie, skrucha, samoocena, wstręt do siebie i badanie 

siebie; jak to widać w Lm 1:16 (UBG): „Dlatego ja płaczę; z oczu, z moich oczu ciekną wody, gdyż 

daleko jest ode mnie pocieszyciel, który by pokrzepił moją duszę”; Lm 3:2-3 (UBG): „Prowadził 

mnie i zawiódł do ciemności, a nie do światła. Oburzył się na mnie, zwraca swoją rękę przeciwko 

mnie przez cały dzień”; Lm 3:17 (UBG): „Oddaliłeś moją duszę od pokoju. Zapomniałem co to 

pomyślność”. Teraz, na jakie tory kieruje te zasmucające postępowanie Boga pierwowzór Kościoła 

możemy zobaczyć w Lm 3:40 (UBG): „Doświadczajmy i badajmy nasze drogi, nawróćmy się do 

PANA”. Aby przywrócił nasze dusze albo pochwycił je ponownie, to znaczy pocieszył nas, 

odświeżył i rozradował jak dawniej. Dwa hebrajskie słowa użyte razem w powyższym wersecie 

dają nam do zrozumienia, że powinniśmy przeprowadzić pilne, szczegółowe i dokładne badanie 

naszych dróg przeszukując je tak, jak ludzie pod ziemią poszukują bogatych złóż minerałów i 

skarbów.  

 A jeśli przejrzymy całą księgę Lamentacji, to zobaczymy, że pierwowzór Kościoła dużo 

badał i osądzał samego siebie, brzydził się sobą, itd., z tego powodu, że Bóg ukrył swoją twarz, 

rozciągnął zasłonę między Nim a nimi i stanął w z dala od nich, nie chcąc rozmawiać z nimi w 

sposób pocieszający i przyjaźnie. 

 A teraz, jeśli zapytacie mnie, dlaczego Bóg kieruje swoje dzieci na tory  wykonywania 

obowiązków religijnych, które są najbardziej kosztowne i sprzeczne z ciałem i krwią? 

Odpowiadam, 

 [1.] Aby Jego siła i moc objawiły się w ich słabości, (2 Kor 12:7-9 UBG). 

 [2.] Aby odkryć nie tylko rzeczywistość, ale także siłę ich łask. Odrobina łaski skłoni 

człowieka do wykonywania tych obowiązków religijnych, które są łatwe i przyjemne dla ciała i 

krwi, i raczej pożyteczne i zadowalające; ale musi to być silna łaska, która mogłaby skłonić 

człowieka do wykonywania tych obowiązków duchowych, które są kosztowne i przeciwne 

względem starej natury. 

 [3.] Aby byli bardziej w pełni i wybitniej podobni do Chrystusa, ich Głowy, który od 

początku do końca, od samej kołyski do krzyża – był najczęściej ćwiczony w wykonywaniu tych 

obowiązków i służbie, które były najbardziej kosztowne i przeciwne ciału i krwi, co jest najbardziej 

oczywiste dla wszystkich, którzy studiują pisma Ducha Świętego, bardziej niż pisma ludzi. 

 [4.] Ponieważ przy wykonywaniu takich obowiązków w bardziej szczególny sposób noszą 

imię i uznanie, cześć i chwałę Boga, Chrystusa i ewangelii na świecie. Tak, że cały świat woła: 

„Ach, to są chrześcijanie rzeczywiście!" 

 [5.] Ponieważ im częściej wykonują takie obowiązki, tym większa na końcu będzie ich 

nagroda (Hbr 11:26 UBG). 

 [6.] Aby lepiej zapobiec spiskom i planom szatana i sprawiedliwiej potępić niegodziwy 

doczesny świat, który nie tylko pogardza najtrudniejszymi obowiązkami religijnymi, ale także 

zaniedbuje najłatwiejsze, (Mt 25:4-6 UBG). 

 (3.) Trzecim powodem, dla którego Bóg odmawia udzielenia omawianej pewności swoim 

nawet najdroższym dzieciom, jest to, żeby mogły w sposób bardziej jasny i pełny zostać 

przekonane o tej ogromnej grzeszności i goryczy, które tkwią w grzechu, „Twoja niegodziwość 

ukarze cię; i twoje odstępstwo cię skarci. Dlatego poznaj i zobacz, że rzeczą złą i gorzką jest to, że 

opuściłaś PANA swego Boga, i że nie ma w tobie mojej bojaźni, mówi Pan, BÓG Zastępów” (Jer 

2:19 UBG). 

 „Ach Panie”, mówi dusza, która wzdycha i opłakuje brak posiadania  pewności, „Teraz 

widzę, że grzech to nie tylko zło – ale największe zło na świecie, ponieważ powstrzymuje mnie 

przed posiadaniem pewności mojego żywotnego zainteresowania Tobą, który jesteś największym 

dobrem na świecie i przed pewnością posiadania Twojej łaski, która jest lepsza niż życie, i przed 

pewnością wzniesienia światła Twego słodkiego oblicza nade mną, co jest lepsze niż jedzenie, wino 

i oliwa; oraz przed pewnością posiadania tych radości i pociech — które mogą tylko stworzyć raj w 

mojej duszy,” (Ps. 4:7; 63:3-4 UBG). ,,Ach, Panie! teraz uważam, że grzech jest nie tylko gorzki, 



ale że jest kwintesencją goryczy. Ach! nie ma goryczy tak gorzkiej jak grzech, który powstrzymuje 

moją duszę od tej słodkiej pewności, która jest nie tylko szczytem i koroną miłosierdzia, ale także 

osłodą wszelkiego miłosierdzia, niedoli i chwały. Och, jakie niewypowiedziane zło widzę teraz w 

tym złu, które trzyma mnie z dala od najbardziej pożądanego dobra! Oh co za gorycz odnajduję 

teraz w tym, o czym szatan, świat i moje zwiedzione serce powiedziały mi, że będzie słodkie jeśli 

przyłożę do tego rękę. Ach, teraz z doświadczenia stwierdzam, że to prawda, o czym dawno temu 

mówili mi wierni posłańcy Pana; mianowicie, że grzech upadla duszę człowieka, że kala ją i 

zanieczyszcza, że czyni ją najbardziej przeciwstawną Bogu, który jest optymalnym maksimum — 

najlepszym i największym; który jest wszystkim, i ponad wszystkim. Grzech czyni duszę 

najbardziej podobną do szatana, który jest morzem i zlewiskiem grzechu! Ach, teraz z 

doświadczenia odkrywam, że grzech obrabował moją duszę  z obrazu Boga oraz świętości, piękna, 

chwały i sprawiedliwości Bożej, i że powstrzymuje duszę przed noszeniem tego złotego łańcucha 

pewności!"  

 „Oszustwo grzechu”, (Hbr 3:13 UBG). Grzech ma swój początek w zwodniczym, 

wyrafinowanym wężu, jest podstawą wszelkiego oszustwa na świecie i jest wielkim zwodzicielem 

dusz. Tak, grzech jest zabijaniem Boga. „Oni  jednak wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!” (Łk 23:21 

UBG). 

 (4.) Czwartym powodem, dla którego Bóg odmawia udzielenia swoim najdroższym 

dzieciom omawianej pewności, jest to, że szukają oni jej bardziej dla siebie samych – niż robią to 

dla Jego czci i chwały; bardziej, żeby mogli mieć radość bez smutku, pociechę bez udręki, pokój 

bez kłopotów, słodycz bez goryczy, światłość bez ciemności i dzień bez nocy — niż żeby Bóg 

miałby być wywyższony i podziwiany, a tylko Jego imię uczynione wielkim i chwalebnym na 

świecie. Chwała Boża musi pochłonąć wszystkie inne cele, tak jak słońce zaćmiewa światło ognia. 

 Wielu chrześcijan jest jak pszczoła, która leci na pole w poszukiwaniu nektaru do zjedzenia, 

ale nie przynosi go do swojego ula. Szukają więc pewności, aby mogli się karmić tym słodkim 

nektarem bardziej niż by napełnić ul ich Pana i Mistrza podziękowaniami i uwielbieniem.  

 Ten sługa, który dba o swoją płacę bardziej niż o swoją pracę, nie powinien się dziwić, że 

jego pracodawca będzie opieszały w płaceniu; tak samo nie powinien dziwić się ten, komu bardziej 

zależy na wygodzie niż na posłuszeństwie, i komu zależy bardziej na posiadaniu omawianej 

pewności, niż na czci Bożej, że Bóg będzie zwlekał z udzieleniem tej pewności, chociaż, taki 

człowiek szukałby jej z wieloma modlitwami i łzami. Ten, kto jest najbardziej wyczulony na chwałę 

Bożą, odkryje przez doświadczenie, że Bóg jest najbardziej wyczulony na jego komfort. Bóg 

dopilnuje, aby ta dusza długo nie siedziała w worze i popiele, która dopilnowuje, aby Bóg zajmował 

należne mu miejsce na tronie. Kto bardziej troszczy się o chwałę Bożą, niż jego własne dobro, 

szybko przekona się, że Bóg nawet zaciemni swoją własną chwałę, byle tylko wyświadczyć mu 

dobro. Jeśli obfitujemy w oddawanie chwały Bogu — to On nie będzie długo zwlekał z udzielaniem 

nam radości.  

 Było to godne uwagi powiedzenie Grzegorza z Nazjanzu: „Lepiej mi zostać wrzuconym do 

morza, lub stracić pokój – niż żeby imię Chrystusa doznało ujmy  na czci”; tak czuły był on na 

cześć i chwałę Chrystusa.  

 (5.) Piątym powodem, dla którego Bóg odmawia udzielenia omawianej pewności swoim 

dzieciom, jest to, że kiedy ją w końcu otrzymają, to będą ją tym bardziej cenić, staranniej 

zachowywać, mądrzej umacniać i z większym uczuciem i oddaniem błogosławić Boga za nią. Nikt 

tak nie ceni sobie światła dnia, jak ten, kto długo leżał w ciemnym lochu. Podobnie, nikt tak bardzo 

nie ceni sobie omawianej pewności, jak te dzieci światłości, które najdłużej chodziły w duchowej 

ciemności. Ach, jak słodkie było światło dnia dla Jonasza, który przebywał jakby w łonie piekła 

przez 3 dni, (Jon 2:2 UBG). Tak samo jest z pewnością dla tych, którzy poprzez niewolnicze lęki i 

niewiarę przygotowali sobie posłanie w piekle, jak to mówi psalmista, (Ps 139:8 UBG). Złoto, które 

jest przywożone z daleka i drogo kupowane — jest najbardziej cenione. Właśnie tak jest z 

omawianą pewnością, która kosztuje duszę ludzką najwięcej bólu i cierpliwości, najdłuższe 

oczekiwanie i płacz, a także najwięcej zmagania się i mocowania— jest najwyżej ceniona i 

najmądrzej rozwijana. Sokrates cenił sobie oblicze króla ponad swoje pieniądze oraz jego łaskawe 



spojrzenie ponad złoto. Tak samo, wierzący cenią sobie omawianą pewność ponad wszelkie 

ziemskie przyjemności i radości. 

.  Tak jak przez brak rzeczy doczesnych — Bóg uczy swój lud, aby lepiej je sobie cenił i 

zarządzał nimi, gdy je otrzymają. Tak, przez brak rzeczy duchowych — Bóg uczy swój lud, aby 

lepiej je sobie cenili i rozwijali, kiedy je otrzymają. Ach, jak słodki był Kanaan dla tych, którzy 

długo przebywali na pustyni! Jak cenne było złoto i kolczyki dla Izraela, który długo był w niewoli 

w Egipcie; i jak cenne były dary i klejnoty dla Żydów, którzy długo przebywali w niewoli w 

Babilonie! Właśnie tak jest cenna omawiana pewność dla tych drogocennych dusz, które długo żyły 

bez niej – ale w końcu otrzymały ją w posiadanie, (Lb 14:33-34; Wj 11; Ezd 1 UBG). 

 Po tym, jak Trojanie długo żeglowali i byli miotani falami po Morzu Śródziemnym, gdy 

tylko zauważyli ląd— wołali z podniosłą radością: „Italia, Italia!” Tak samo, gdy  biedne dusze 

posiądą omawianą pewność, po tym, gdy długo były miotane falami morza smutków i kłopotów — 

z jakże wielką radością będą wołać: „Pewność, pewność, pewność! — Im dłużej będę czekał na 

cesarstwo — powiedział syn pewnego cesarza — tym będzie wspanialsze. Podobnie, im dłużej 

wierzący będzie czekał na otrzymanie omawianej pewności, tym wspanialsza w końcu będzie.  

 (6.) Szóstym powodem, dla którego Bóg odmawia udzielenia omawianej pewności swoim 

najdroższym dzieciom, przynajmniej do pewnego czasu, jest to, aby byli pokorni i niscy we 

własnych oczach; gdyż jak posiadanie Bożej łaski raduje nas, tak jej brak powoduje nasze 

ukorzenie się. Serce Dawida nigdy nie było bardziej pokorne niż wtedy, gdy miał koronę tylko w 

nadziei, ale nie w ręku. Jednakże ledwie korona została założona na jego głowę, a już jego 

nastawienie uniosło się wraz z jego zewnętrznym dobrem, i w dumie swego serca powiedział: 

„Nigdy się nie zachwieję” (Ps 30:6 UBG). 

 Ezechiasz był świętym człowiekiem, a mimo to uniósł się pychą pod wpływem otrzymanej 

łaski (2 Kron 32 UBG). Ledwie Bóg wywyższył jego dom wyżej niż inne — a już serce Ezechiasza 

stało się wynioślejsze nad innych. Kiedy Bóg wyniósł go wysoko w zaszczytach, duchowym 

doświadczeniu, a także obdarzył bogactwem i zwycięstwem - wtedy jego serce uniosło się wysoko, 

a on zapomniał o Bogu, o sobie, że wszystkie otrzymane łaski pochodziły z darmowego 

miłosierdzia Bożego, i że wszystkie jego łaski były tylko jakby pożyczonymi łaskami. Z pewnością 

lepiej jest odczuwać brak doczesnej łaski niż brak pokornego serca; lepiej nie mieć doczesnej łaski 

niż nie mieć pokornego serca. „Jak staję się dobry przez moje grzechy, tak jestem raniony przez 

otrzymywane łaski”, powiedział pan Fox, ponieważ te ostatnie były dla niego nieumyślnymi 

okazjami do dumy. Augustyn był przekonany, że pierwszą, drugą i trzecią cnotą chrześcijanina — 

jest pokora. 

 Bardzo, mała łaska, z pokornym sercem — jest o wiele lepsza niż największa łaska  z 

dumnym sercem. Wolałbym mieć skromny płaszcz Pawła z jego pokornym sercem – niż wzniosłe 

serce Ezechiasza z jego skarbami i królewskimi szatami. Cóż, chrześcijanie, pamiętajcie o tym, że 

Bóg posiada więcej niż jeden środek do osiągnięcia swojego celu; tak że jeśli wasze serca nie będą 

leżeć pokornie i nisko pod poczuciem grzechu i nieszczęścia, to sprawi, że będą pokornie leżały w 

prochu i popiele z powodu braku jakiejś upragnionej łaski. Brak posiadania omawianej pewności 

ma tendencję do uniżania i ukorzenia dusz ludzkich, tak jak posiadanie jej doprowadza do 

podniesienia ich i radowania się; i dlatego też nie dziwmy się, dlaczego drogocenne dusze tak długo 

nie mają omawianej pewności,  i dlaczego rydwan Chrystusa, czyli omawiana pewność, tak długo 

nie nadchodzi, (Sędz 5:28 UBG). Bóg posiada dwie ręce — jedną otwartą, a drugą zamkniętą; i 

używa obu, aby utrzymać dusze ludzkie w pokorze. 

 (7.) Siódmym i ostatnim powodem, dla którego Bóg przez pewien czas odmawia udzielenia 

omawianej pewności nawet swoim najdroższym dzieciom, jest to, żeby mogli żyć wyraźnie i w 

pełni polegali na Panu Jezusie Chrystusie, aby Jezus Chrystus był widziany jako wszystko we 

wszystkich. Jest rzeczą naturalną dla duszy, aby spocząć na wszystkim poniżej Chrystusa; czy to na 

stworzeniach, łaskach, obowiązkach, czy też na Bożych manifestacjach, niebiańskich pociechach, 

pełnych łaski dowodach i na omawianej słodkiej pewności. Z tego powodu Pan, aby uzdrowić swój 

lud z tej słabości i doprowadzić go do życia całkowicie i wyłącznie na Panu Jezusie Chrystusie 

odmawia udzielenia swemu ludowi komfortowego duchowego życia, omawianej pewności, etc., i 



na pewien czas pozostawia swoje dzieci światłości, by chodziły w ciemności. Chrześcijanie, 

powinniście o tym zawsze pamiętać, że chociaż posiadanie omawianej pewności przyczynia się 

najwięcej do waszego pocieszenie; to jednak życie wyłącznie w oparciu o Chrystusa w braku 

posiadania omawianej pewności czyni najwięcej dla Jego wywyższenia. Nie ma chrześcijanina jak 

ten, który nawet w czasie braku widzialnych pociech Bożych — może żyć w oparciu o 

niewidzialnego Boga; i który przebywając w gęstej ciemności – może żyć i polegać na Bogu jako 

wiekuistej światłości. Wszelkie dobro jest w dobru głównym. Chrystus jest wszelkim dobrem dla 

chrześcijan. Jest On— chlebem, który ich karmi, źródłem, które ich odświeża, lekarzem, który ich 

uzdrawia, skałą, która ich chroni, światłem, które ich prowadzi i koroną, aby ich ukoronować! 

 Jest szczęśliwy ten, kto wierzy, gdy widzi lub czuje – ale po trzykroć szczęśliwi są ci, którzy 

wierzą, gdy nie widzą; którzy miłują, gdy nie wiedzą, że są umiłowani; i którzy nawet w braku 

wszelkiej pociechy i omawianej pewności potrafią żyć w oparciu o Chrystusa jako ich jedyne 

wszystko (Hbr 11:27; Iz 60:19; Mi 7:7-9; J 20:28-29 UBG). Ten kto nauczył się tej świętej sztuki, 

nie może być nieszczęśliwy; natomiast ten, kto jest ignorantem w odniesieniu do niej, nie może być 

szczęśliwy.  

 2. Drugie twierdzenie jest takie, że Pismo Święte zawiera wiele słodkich i znaczących 

SŁÓW, na wyrażenie tej dobrze uzasadnionej pewności, którą wierzący mogą osiągnąć w tym 

życiu. 
 Czasami nazywa ją przekonaniem.  

 (1.) Istnieje naturalne przekonanie: naturalne zasady mogą przekonać człowieka, że istnieje 

Bóg, i że jest to wielki Bóg, piękny Bóg itd. — ale to nie uszczęśliwi człowieka; 

 (2.) istnieje moralne przekonanie; 

 (3.) istnieje tradycyjne przekonanie; 

 (4.) istnieje także Boże przekonanie, które wypływa z Boskich zasad i przyczyn. 

 ,,Jestem bowiem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani 

moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie 

nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu" 

(Rzym 8:38-39 KJV). 

 Omawiana pewność jest również wyrażana w Piśmie jako wyraźne i szczególne 

objawienie Chrystusa dla duszy ludzkiej, (J 14:21-24 UBG).  

 Często jest także oddawana przez słowo wiedzieć lub poznać, jak na przykład w 1 J 

3:14,19,24; oraz  1 J 5:13,19 (UBG) itd.  

 Ale słowo, przez które Pismo Święte najpełniej wyraża ją to zupełna pewność. To znaczy, 

kiedy dusza przez Ducha i słowo jest tak w pełni przekonana o swoim wiecznym szczęściu i 

błogosławieństwie, że jest niesiona, jak arka Noego, ponad wszystkimi falami, wątpliwościami i 

lękami; i jak Noe, siedzi spokojnie i cicho; i może wraz z apostołem Pawłem zatriumfować nad 

grzechem, piekłem, przyszłym gniewem, śmiercią i szatanem.  

 Czasami nazywa się ją ,,zupełną pewnością zrozumienia”, często „pełnią nadziei”; a także 

,,pełnią wiary”, ponieważ są one drogocennymi i przyjemnymi źródłami, z których wypływa 

omawiana pewność, (Kol 2:2; Hbr 6:11, 18-19; 10:22 UBG). 

 I chociaż ta zupełna pewność jest bardzo pożądana i wysoko ceniona; a jej brak bardzo 

opłakiwany; i o którą wszyscy wierzący zabiegają, to jednak osiągają ją tylko nieliczni. Omawiana 

pewność też jest łaską zbyt dobrą dla serc większości ludzi; oraz koroną zbyt ciężką dla większości 

ludzkich głów. Ta pewność jest optymalnym maksimum — najlepszą i największą łaską; i dlatego 

Bóg da ją tylko swoim najlepszym i najdroższym przyjaciołom.  

 Cesarz August podczas swoich wielkich uczt dawał niektórym drobiazgi, a innym zaś złoto. 

Właśnie tak jest z Bogiem, który daje zaszczyty, bogactwa i ziemskie przyjemności, czyli drobiazgi, 

najgorszym z ludzi. Ale omawianą pewność, która jest złotem wypróbowanym w ogniu, (Obj 3:18 

UBG) Bóg daje tylko wypróbowanym przyjaciołom. Wśród tych nielicznych, którzy mają cząstkę i 

udział w szczególnej miłości i łasce Bożej, znajduje się bardzo niewielu, którzy mają pewność Jego 

miłości. Wierzę, że większość wierzących może wydać głośne świadectwo na potwierdzenie tej 

prawdy. Cieszyłbym się, gdyby ich doświadczenia udowodniły, że jest inaczej.  



 Jedną łaską dla Boga jest miłować duszę; a inną danie pewności duszy o Jego miłości do 

niej. Bóg zapisuje imiona niejednego człowieka w księdze żywota, a jednak nie daje im tego poznać 

aż do godziny śmierci – jak to doświadczenie wielu drogocennych dusz jasno dowodzi. Omawiana 

pewność to kwiat raju, który Bóg umieszcza w sercu tylko nielicznych ludzi. Jedną rzeczą jest dla 

człowieka bycie dziedzicem Nieba, a inną pewność lub postrzeganie siebie jako takiego. Niemowlę 

może być dziedzicem korony czy królestwa – a jednak tego nie wiedzieć czy rozumieć. Podobnie 

wielu wierzących może być dziedzicami korony, czyli królestwa chwały — a jednak o tym nie 

wiedzieć. Tak jak niemowlęta, które przeszły ból fizycznego rodzenia, nie wołają, „Ojcze, ojcze”; 

tak nowo-narodzone niemowlęta w Chrystusie, które przeszły męki drugich narodzin, tym razem z 

ducha, natychmiast nie wołają „Abba, Ojcze”; ani: „Niebo, niebo jest nasze! Chwała, chwała jest 

nasza!” (Rzym 8:16-17; 1 P 2:2 UBG).  

 3. Trzecie twierdzenie jest takie, że człowiek może posiadać prawdziwą łaskę Bożą, ale 

nie mieć pewności co do miłości i łaski Boga względem siebie, ani odpuszczenia swoich 

grzechów i zbawienia swojej duszy. 
 Człowiek może być naprawdę święty – a jednak nie mieć pewności, że będzie wiecznie 

szczęśliwy. Człowiek może należeć do Boga – ale tego nie wiedzieć; jego stan może być dobry — a 

jednak on może tego nie widzieć; i może być w bezpiecznym położeniu - kiedy nie jest ono 

komfortowe. Wszystko może być z nim w porządku w sądzie niebiańskim — podczas gdy oddał by 

tysiąc światów, gdyby takowe istniały, za posiadanie dobrego stanu w sądzie sumienia. Ślepiec w 

Ewangelii nazwał swoją wiarę – niewiarą (Mk 9:24 UBG).  

 Kobieta kananejska okazała wielką miłość, mądrość, gorliwość, pokorę oraz mocną wiarę; i 

to tak mocną, że Chrystus zdziwił się, uległ jej, uświetnił ją,  i zaspokoił ją; a jednak kobieta ta nie 

miała pewności, o której moglibyśmy przeczytać, (Mt 15:22,28 UBG). 

 Paweł, zwracając się do wierzących Efezjan, powiedział: ,,W nim i wy położyliście 

nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy 

uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym  Duchem Świętym” (Ef 1:13 UBG). Jak widać 

z powyższego fragmentu Efezjanie najpierw usłyszeli słowo, a wtedy uwierzyli, i na skutek tego 

potem zostali  zapieczętowani, to znaczy w pełni zapewnieni o posiadaniu niebiańskiego 

dziedzictwa nabytej posiadłości. 

 Apostoł Jan, z kolei pisał „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, 

abyście wiedzieli, że macie życie wieczne” (1 J 5:13 UBG). Izajasz zaś:  „Kto wśród was boi się 

PANA? Kto słucha głosu jego sługi? Kto chodzi w ciemności i nie ma światłości? Niech zaufa 

imieniu PANA i polega na swoim Bogu” (Iz 50:10 UBG). Podobnie pisał Micheasz: „Nie ciesz się z 

mojego powodu, moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, powstanę; choć siedzę w ciemności, PAN 

będzie moją światłością. Zniosę gniew PANA, bo zgrzeszyłem przeciwko niemu, aż będzie bronił 

mojej sprawy i wykona dla mnie sąd. Wyprowadzi mnie  na światło i ujrzę jego sprawiedliwość” 

(Mi 7:8-9 UBG).  

 Asaf był bardzo świętym człowiekiem, wybitnie posuniętym w łasce; a jednak nie miał 

omawianej pewności, jak to można zobaczyć w Psalmie 77. Również Heman był bez wątpienia 

bardzo cenną duszą, a jednak od swojej młodości znosił nawet Bożą grozę, (Ps. 88 UBG). Na 

świecie żyją tysiące chrześcijan, którzy są w stanie łaski i zostaną zbawieni – którym jednak 

brakuje omawianej pewności i właściwych tego skutków – takich jak wielka radość, zupełny 

komfort, chwalebny pokój i silne tęsknoty za przyjściem Chrystusa, (Iz 8:17; 49:14-16; 54:6-11 

UBG). 

 Omawiana pewność jest niezbędna dla dobrego samopoczucia chrześcijanina – ale nie do 

bycia w stanie łaski. Jest niezbędna do pocieszenia chrześcijanina — ale nie jego zbawienia. Jest też 

niezbędna dla dobrego odczuwania łaski — ale nie do samej jej istoty. Chociaż człowiek nie może 

zostać zbawiony jeśli nie ma wiary – to jednak może zostać zbawiony bez posiadania omawianej 

pewności. Bóg w wielu miejscach Pisma oznajmił, że bez wiary nie ma zbawienia – jednakże w 

żadnym miejscu Pisma nie oznajmił, że nie ma zbawienia bez omawianej pewności. Bóg nigdy nie 

powiedział: „Dopóki nie będziecie mieli pewności posiadania rzeczy wiecznych nie wybaczę wam 

— natomiast w przeciwnym wypadku wybaczę; dopóki nie będziecie posiadali tej pewności nie 



zbawię was — natomiast w przeciwnym wypadku zbawię. To jest język, którego Bóg nigdy nie 

używał; dlaczego więc ludzie mieliby tak mówić?  

 Człowiek musi najpierw zostać zbawiony, zanim będzie miał pewność swojego zbawienia, 

ponieważ nie może być pewny tego, czego nie posiada. Ponadto człowiek musi posiadać zbawczą 

łaskę, zanim będzie mógł zostać zbawiony, ponieważ nie może być zbawiony przez to, czego nie 

ma. Dalej, człowiek musi być wszczepiony w Chrystusa, zanim uzyska pewność przebaczenia lub 

zbawienia — ale wszczepienie nie może mieć miejsca, dopóki   taki człowiek nie będzie miał wiary, 

z tego wynika – że łaska może istnieć tam, gdzie nie ma pewności. Chrystus wstąpił do Nieba w 

obłoku, a anioł w dymie i płomieniu ofiary; dlatego nie wątpię, że wiele drogocennych dusz 

wstępuje do Nieba w chmurach i ciemności, (Dz 1:9; Sędz 13:20 UBG).  

 Tak więc człowiek może posiadać łaskę, ale nie mieć omawianej pewności; a to może 

wynikać z następujących przyczyn.  

 (1.) Po pierwsze, z jego czepiającego się ducha i jego opowiedzenia się za starym 

człowiekiem przeciwko nowemu, za ciałem przeciwko duchowi, za zepsuciem przeciwko łasce, za 

domem Saula przeciwko domowi Dawida, i za dziełem szatana przeciwko dziełu Bożemu. Grzech 

jest dziełem szatana; łaska i świętość są dziełem Boga; jednakże taka jest słabość i szaleństwo wielu 

biednych dusz, że opowiedzą się za i staną po stronie szatana, a nie Boga, przeciwko ich własnym 

duszom. Przestań czepiać się, słaba duszo, i powiedz: „Panie, przebacz to, czym byłem, popraw to, 

kim jestem, i kieruj, czym mam być." 

 Ach! Chrześcijanie, czy potępicie tego sędziego za niesprawiedliwość i nieprawość, który 

otworzy swoje uszy na skargę oskarżyciela — ale zatka je sobie na odpowiedzi pozwanego; a czy 

nie potępicie siebie samych za to, że obydwoma uszami słuchacie, co grzech i szatan mają do 

powiedzenia przeciwko duszy, ale w ogóle nie słuchacie, co Duch Święty, łaska Boża, nowy 

człowiek, szlachetna część człowieka, czy odrodzony człowiek mogą powiedzieć na 

usprawiedliwienie, usatysfakcjonowanie i pocieszenie duszy.  

 Tuż przed położeniem go na kole tortur, Jan Prostyborski z heroicznym oburzeniem odciął 

sobie język i odrzucił go. Zapytany, dlaczego to zrobił, zapisał swoją odpowiedź gęsim piórem na 

ścianie: „Zrobiłem to, ponieważ nie chcę, aby jakiekolwiek tortury skłoniły mnie do powiedzenia 

czegokolwiek, co jest kłamstwem.” Ah! Czepiające się dusze, prawie powiedziałem, że lepiej by 

było dla was, abyście wyrwali sobie języki niż pozwolili im czepiać się łaski Bożej, czy też obrazu 

Boga, który jest na was odciśnięty.  

 Pozwól, że ci powiem, czepiająca się duszo, że twoją mądrością i obowiązkiem jest 

pamiętać o tym przykazaniu Bożym, które zabrania ci składania fałszywego świadectwa przeciwko 

bliźniemu. To samo przykazanie zabrania ci składania fałszywego świadectwa przeciwko dziełu 

łaski Bożej w twoim sercu oraz przeciwko drogocennym i chwalebnym rzeczom, które Bóg zrobił 

dla twojej duszy. I powinieneś działać tak samo zgodnie z dyktatem sumienia odnośnie składania 

fałszywych świadectw przeciwko czemukolwiek, co Pan wypracował w tobie i dla ciebie, jak to 

czynisz w odniesieniu do składania fałszywego świadectwa przeciwko twemu bliźniemu. Nie może 

być inaczej jak tylko smutną rzeczą i nocą dla duszy – kiedy postępuje ona zgodnie z dyktatem 

sumienia w pierwszej sprawie, a nie zważa w ogóle na nie w drugiej.   

 Wielu pogan jest tak kochających i wiernych sobie nawzajem, że woleliby umrzeć, niż 

złożyć fałszywe świadectwo jeden przeciwko drugiemu. Jak zatem śmiecie, czepiający się 

wierzący, dawać fałszywe świadectwo przeciwko własnym duszom, i łaskawemu dziełu Pana w 

nich! Jeśli wasze postępowanie  nie jest sposobem na trzymanie z dala od siebie omawianej 

pewności i na przetrzymywanie duszy w  ciemności, ba, w jakby piekle — to nic nie wiem.  

 (2.) Po drugie, człowiek może mieć łaskę, a jednak nie posiadać omawianej pewności z 

powodu tego że jego łaska może być niezmiernie mała i słaba (Mt 14:30-31; Mk 9:24 UBG). Mała 

świeca daje mało światła, a mała łaska daje małe świadectwo. Wielkie miary łaski niosą ze sobą 

wielkie i jasne dowody — natomiast niewielkie miary łaski niosą ze sobą bardzo niewiele 

dowodów. Niektóre gwiazdy są tak małe, że trudno je dostrzec. Podobnie łaski niektórych 

wierzących są tak małe, że tacy wierzący ledwie widzą swoje łaski jako łaski. Mało ognia da mało 

ciepła, a mało łaski przyniesie mało pociechy i mało dowodów na jej posiadanie. Odrobina łaski 



przyniesie człowiekowi Niebo w przyszłości — ale to tylko wielka łaska może dać nam Niebo już 

tutaj na ziemi. Niewielkie zasoby przyniosą tylko niewielki zysk; tak samo niewielka łaska 

przyniesie, tylko trochę pokoju. Mały klejnot daje tylko trochę blasku; i z małą łaską jest tak samo. 

To jest powód, dla którego chrześcijanie, którzy mają małą łaskę posiadają tylko trochę blasku i 

połysku omawianej pewności; to znaczy mają mało duchowej radości i komfortu na tym doczesnym 

świecie. 

 Aby jednak duchy słabych chrześcijan nie zemdlały całkowicie, pozwólcie, że dam im tę 

WSKAZÓWKĘ, a mianowicie, że najsłabszy Chrześcijanin jest tak samo usprawiedliwiony, tak 

samo przebaczono mu grzechy, jest także tak samo adoptowany i tak bardzo zjednoczony z 

Chrystusem – jak najsilniejszy chrześcijanin. Najsłabszy chrześcijanin ma tyle samo żywotnego 

zainteresowania i działu w Chrystusie, co największy i najszlachetniejszy chrześcijanin jaki żyje; 

chociaż nie może osiągnąć tak dużej korzyści z i tak bardzo pomnażać swoje żywotne 

zainteresowanie i dział, jak mocny chrześcijanin, który ma większą miarę łaski.  

 Niemowlę w kołysce ma w ojcu tyle samo działu, co dziecko, które dorosło do dojrzałych 

lat, chociaż nie może spożytkować tego tak jak te dorosłe dziecko. Dłoń dziecka może otrzymać 

perłę, podobnie jak ręka olbrzyma. Tak więc słaba wiara może przyjąć Chrystusa – tak samo jak 

silna.  

 Hieronim zauważa omawiając błogosławieństwa, że istnieje wiele obietnic złożonych słabej 

łasce: „Błogosławieni ubodzy w duchu,….Błogosławieni, którzy się smucą,….Błogosławieni, 

którzy łakną i pragną sprawiedliwości…..” (Mt 5:3-4,6 UBG). Słabi wierzący, pamiętajcie o tym, że 

obietnica jest złotym pierścieniem, a Chrystus jest drogocennym wypróbowanym kamieniem 

osadzonym w tym pierścieniu; i na tym kamieniu musicie polegać i spocząć, jeśli chcecie, aby 

wasza łaska kwitła, a wasze dusze były bezpieczne i szczęśliwe. Pamiętajcie również o tym, że jak 

Józef wysłał rydwany, aby przywieźć do siebie swego ojca i swych braci, (Rdz 45 UBG), tak Bóg 

chce, aby wasze słabe łaski były jakby rydwanami, aby przywiozły was do Niego, który jest 

żywicielem, wzmacniającym i zwiększającym każdą łaskę. Ten, kto czyni swoje łaski sługami i 

służebnicami prowadzącymi go do Chrystusa, źródła łaski – znajdzie największą słodycz w łasce i 

doświadczy największego jej wzrostu.  

 (3.) Po trzecie, człowiek może mieć prawdziwą łaskę, a jednak nie posiadać omawianej 

pewności z powodu jakby zmartwychwstania starych grzechów. Ach! Kiedy te grzechy, które 

dawno temu zostały popełnione i żałowano za nie, znienawidzono je i ukrzyżowano; gdy te stare 

grzechy, które kosztowały duszę wiele modlitw i łez, wiele westchnień, jęków i skarg, gdy te 

grzechy, które zostały już dawno temu pogrzebane, zostaną ponownie wskrzeszone i spotkają się z 

duszą i wpatrując się w nią powiedzą jej: „Jesteśmy twoi i pójdziemy za tobą; jesteśmy twoi i 

będziemy nawiedzać cię", to jaką to spowoduje zmianę na twarzy człowieka, jak zagmatwa jego 

myśli, jakie spowoduje zwiotczenie jego stawów i jak przerazi go. 

 Spotkanie Dawida i Hioba z grzechami ich młodości, długo po tym jak żałowali za nie i 

otrzymali przebaczenie spowodowało że ich serca przestraszyły się i zadrżały, (Ps 25:7; Hi 13:26  

UBG). Po tym jak stare grzechy ożyły na nowo dusza zaczyna kwestionować wszystko, i 

rozumować w tej sprawie następująco: „Z pewnością mój stan nie jest dobry, moje przebaczenie nie 

jest zapieczętowane; jeśli by tak było, to dlaczego te grzechy są ożywione na nowo, i wspomniane? 

Czy Bóg nie zaangażował się w obietnice łaski, że te grzechy, które zostaną odpuszczone, nigdy 

więcej nie będą wspomniane? (Iz 43:25; Jer 31:34 UBG), i z pewnością, jeśli te grzechy nie są 

odpuszczone, to mam powody do obaw, że i inne nie są przebaczone; a jeśli moje grzechy nie są 

przebaczone, to jak mam uniknąć zniszczenia? Z pewnością moja skrucha nie była zdrowa, mój 

smutek nie był szczery; a mój cios i rana, które zadałem grzechom, nie były śmiertelne. Gdyby to 

wszystko było szczere, to jak to się stało, że teraz te stare grzechy spotykają mnie jak uzbrojony 

wróg?” I w ten sposób podnoszenie się na nowo starych grzechów trzyma dusze niejednego 

wierzącego z daleka od doświadczania omawianej pewności.  

 (4.) Po czwarte, człowiek może mieć łaskę, ale nie mieć omawianej pewności, w wyniku 

braku duchowej dojrzałości, której wymaga słowo Boże, a którą osiągnęli inni wierzący. "Ach!" 

mówi taka dusza, „na pewno nie mam łaski! Och, jak daleko nie dostaję do przestrzegania takich a 



takich sprawiedliwych zasad i do takich a takich drogocennych chrześcijan! Ach! Jak  jaśni są w 

swoim świetle! Jak mocni w swojej miłości! Jak wysoko w swoich osiągnięciach! Jak bardzo są ich 

serca pełne łaski, a ich życie świętości! Wszystkie ich poruszenia skierowane do Boga i do 

człowieka wskazują wyraźnie na posiadanie łaski; modlą się rzeczywiście jak święci i żyją 

naprawdę jak aniołowie.”   

 Wiele biednych dusz porównuje się z doskonałą zasadą sprawiedliwości, która znajduje się 

w Piśmie i z tymi, którzy są w najwyższych klasach w szkole Chrystusa, i z tymi, którzy są 

najszlachetniejszymi i najwyborniejszymi wzorami czystości oraz świętości, i znajdując tak 

ogromną dysproporcję między swoim sercem a wyżej wymienioną zasadą oraz między swoimi 

uczynkami i życiem a uczynkami i życiem innych – mają skłonność do siadania zasmuceni i 

zniechęceni. Jednakże niech pamiętają o tym, że chociaż ich pociecha zależy od wielkości łaski, to 

jednak ich zbawienie zależy wyłącznie od prawdziwości łaski.  

 Swetoniusz donosi o Juliuszu Cezarze, że widząc posąg Aleksandra Wielkiego, westchnął 

głęboko, ponieważ w tym wieku osiągnął tak mało. Podobnie wiele cennych dusz siada, 

wzdychając i płacząc – że żyjąc tak długo, zrobiły tak mało dla Boga i dla własnego wewnętrznego 

i wiecznego dobra. To rani i pogrąża ich dusze, że są tak niepodobni do tych w łasce, do których 

pragną być podobni w chwale; i że są tak daleko poniżej takich a takich w sprawach duchowych, 

nad którymi górują tak daleko w sprawach doczesnych.  

 (5.) Po piąte, człowiek może posiadać prawdziwą łaskę, a jednak nie mieć omawianej 

pewności, z powodu dymu i chmur, czyli lęków i wątpliwości, które zepsucie rodzi w duszy 

ludzkiej, tak że dusza nie widzi tych wspaniałych łask, które w innym wypadku można by było 

dostrzec. Chociaż w domu może znajdować się wiele drogocennych klejnotów i skarbów, to jednak 

dym może przeszkodzić człowiekowi w zobaczeniu, jak błyszczą i połyskują. Podobnie, chociaż 

może istnieć wiele cennych łask w duszy wierzącego, to jednak zepsucie może wzniecić taki kurz i 

dym w duszy, że ta nie będzie mogła ich zobaczyć w ich pięknie i chwale. Studnia z wodą była 

blisko Hagar, ale ona nie mogła jej zobaczyć, dopóki jej oczy nie zostały otwarte przez Pana, (Rdz 

21:19-20 UBG). Podobnie łaska może być blisko albo w samej duszy, a jednak taka dusza może jej 

nie widzieć, dopóki Bóg nie otworzy jej oczu i nie pokaże jej (to jest duszy) danej łaski. „Naprawdę 

PAN jest na tym miejscu”, powiedział Jakub, „a ja o tym nie wiedziałem” (Rdz 28:16 UBG). Tak 

samo wiele cennych dusz może powiedzieć, że łaska była w ich sercu, a one tego nie wiedziały i nie 

widziały.  

 Błogosławiony Bradford w jednym ze swoich listów pisał następująco: „O Panie, wydaje mi 

się, że czuję czasami, że tak jest ze mną jakby nie było różnicy między moim sercem a sercem 

bezbożnych; mój umysł jest ślepy jak ich, mój duch tak oporny, uparty i zbuntowany jak ich, moje 

myśli tak pogmatwane jak ich, moje uczucia tak chaotyczne jak ich, a moja służba Bogu tak 

formalistyczna jak ich” itd. Ach, chrześcijanie, czy wielu z was nie odkryło, że tak się rzeczy mają 

w waszych duszach? Wielu odpowie, że z pewnością tak! Nic dziwnego zatem, że chociaż 

posiadacie łaskę, to jednak nie widzieliście jej iskrzącej się i lśniącej w waszych duszach; tak jak 

niektórzy myśleli, że na ich polach nie ma zboża, ponieważ były tak bardzo pełne chwastów; i że na 

ich klepisku nie ma, pszenicy, bo pojawiły się tylko plewy; i że ich stos sztab nie jest ze złota, 

ponieważ pokrył się bardzo śniedzią. Podobnie, niektórzy myśleli, że ich serca są pozbawione łaski, 

ponieważ były tak pełne obaw i wątpliwości. Piotr raz wierzył i szedł po morzu, za chwilę wątpił i 

tonął (Mt 14:30 UBG). Abraham tak samo raz wierzył i ofiarował Izaaka, a za innym razem bał się i 

upadł: „mów o mnie: To jest mój brat” (Rdz 20:13 UBG). Również  Dawid i Hiob mieli swoje 

wahania się, drżenie, omdlenia, trzęsienie się i wątpliwości, (Ps 116:11; Ps. 31:22 UBG). Nie 

zawsze wierzący płyną na wysokiej fali, czasami są zmuszeni płynąć po wodzie bardzo niskiego 

odpływu. Najlepsi z wierzących są jak arka miotani falami, z lękami i wątpliwościami; i tak będzie 

z nimi, dopóki nie znajdą się całkowicie na piersi Chrystusa.  

 (6.) Wreszcie, człowiek może mieć łaskę, a jednak jej nie widzieć, ani tego nie wiedzieć, z 

powodu nie szukania, nie badania, ani nie przetrząsania  własnej duszy. W kopalni złota znajduje 

się złoto, a ludzie mogą je znaleźć, jeśli tylko będą kopać i pilnie go szukać w niej. Na powierzchni 

ziemi wyrastają bezwartościowe i łatwe do znalezienia stokrotki — ale drogocenne i najbogatsze 



rarytasy są ukryte we wnętrznościach ziemi. Jesteście mądrzy, drodzy, wierzący czytelnicy, i wiecie, 

jak to zastosować. 

 W sercu znajduje się łaska i możecie ją zobaczyć, jeśli tylko weźmiecie świecę Pańską i 

przeszukacie dokładnie swoje dusze. Popatrzcie, jak niejeden człowiek po pilnym przeszukaniu 

może odkryć, że jego doczesny stan jest lepszy niż się tego obawiał; podobnie wiele drogocennych 

dusz po starannych poszukiwaniach może uznać, że ich stan duchowy jest znacznie lepszy, niż 

sobie wyobrażały lub sądziły że był. Dlatego dusze, przestańcie narzekać, powstrzymajcie się od 

pochopnego osądzania i skazywania siebie na piekło, i bądźcie pilne w dociekaniu, co uczynił Pan i 

co czyni Pan w was i dla was. Porównajcie książki razem, porównajcie Jego pracę nad sobą i 

innymi razem. Co! Nie masz światła poznania, miłości, tęsknot, łaknienia i pragnienia Boga? Co! 

Czy nie wzdychasz, nie narzekasz, nie smucisz się pod wpływem świadomości popełniania przez 

siebie grzechów i braku Bożej życzliwości? Z pewnością, jeśli zaczniesz szukać, znajdziesz 

niektóre z tych rzeczy; a jeśli tak się stanie, ceń je jako klejnoty, które są więcej warte niż cały 

świat. Bóg nie pogardzi „dniem małych początków” (Zach 4:10 UBG), a czy miałbyś pogardzić ty? 

Czy ośmielisz się powiedzieć, że to niewiele, co jest tak naprawdę więcej warte niż Niebo? 

Najmniejsza iskra łaski zostanie na końcu zamieniona w koronę chwały! Dobrze zapamiętajcie to, 

że jak najmniejsza łaska, jeśli jest prawdziwa i szczera, wystarczy do zbawienia, tak poczucie 

posiadania najmniejszej łaski będzie wystarczające dla waszego pocieszenia.  

  4. Czwarte twierdzenie jest takie, że Bóg może początkowo długo odmawiać udzielenia 

omawianej pewności, swoim dzieciom, ale na końcu po przeciągłym cierpliwym oczekiwaniu 

udzielić im jej. Przykładem czego był Dawid, któremu Bóg objawił się i wyprowadził go ze 

strasznego dołu, i którego nogi postawił na skale, a w usta włożył nową pieśń (Ps 40:1-4 UBG). 

 Po tym, jak pierwowzór kościoła w Pieśniach nad Pieśniami przeszedł przez wiele 

niebezpieczeństw i trudów, wiele problemów i trudności, odnajduje Tego, którego kochała jego 

dusza, (Pnp 3:4 UBG).  

 Psalmista siada i opłakuje swój smutny stan w ten sposób:  „Zmęczyłem się wołaniem, 

wyschło mi gardło; słabną moje oczy, gdy czekam na mojego Boga…..Hańba złamała moje serce, 

ogarnęło mnie przygnębienie; oczekiwałem współczującego, ale go nie było; szukałem 

pocieszającego, ale nie znalazłem” (Ps 69:3,20 UBG). Ale w końcu Bóg się pojawił i dlatego 

psalmista powiedział: „Będę chwalił imię Boga pieśnią, będę go wywyższał dziękczynieniem” (Ps 

69:30 UBG).  

 Hiob wzdychał: „Ale oto idę prosto, a jego nie ma; cofam się, a nie dostrzegam go. Idę w 

lewo, gdzie on działa, a nie oglądam go; idę na prawo, a nie widzę go” (Hi 23:8-9 UBG). Ale po 

tym westchnieniu Hiob stwierdził: „Gdyż on zna drogę, którą kroczę; kiedy mnie doświadczy, 

wyjdę jak złoto” (Hi 23:10 UBG). Doświadczenie obficie udowadnia, że w taki sposób Bóg 

postępuje z obfitością tych drogocennych dusz, których ten świat nie jest godny. Mógłbym  

zaczerpnąć wiele przykładów z własnej wiedzy na ten temat, ale muszę powstrzymać się od 

zapalania świecy, aby zobaczyć słońce w południe.  

 Pan Frogmorton był tak świętym i wybornym kaznodzieją, jak większość ludzi w Anglii w 

jego czasach, a żył trzydzieści siedem lat bez posiadania omawianej pewności, a potem umarł; ale 

na godzinę przed śmiercią otrzymał tę pewność. Zmarł posiadając zupełną pewność co do 

usprawiedliwienia swojej osoby, odpuszczenia grzechów i zbawienia swojej duszy. Podobnie Bóg 

odmówił przez długi czas udzielenia omawianej pewności Robertowi Gloverowi, choć ten szukał 

jej z wieloma modlitwami i łzami; gdy jednak był on na stosie w zasięgu ognia, Pan oświecił go tak 

słodko, że Glover wołał do swojego przyjaciela: „On Przyszedł, On przyszedł!”. Tak samo pani 

Katherine Bretterge, po wielu gorzkich konfliktach z szatanem na dzień przed śmiercią, miała 

słodką pewność posiadania niewzruszonego królestwa, niezniszczalnych bogactw i nie więdnącej 

korony sprawiedliwości.  

 Czytałem o trzech męczennikach, którzy gdy zostali związani i przyprowadzeni na stos, to 

jeden z nich padł na ziemię i zmagał się żarliwie z Bogiem w modlitwie o otrzymanie poczucia 

Jego miłości i Bóg dał mu je wtedy natychmiast, a wtedy on podniósł się, objął stos i zmarł 

radośnie i z oddaniem jako chwalebny męczennik.  



 Bóg opóźnia udzielenie omawianej pewności swoim najdroższym dzieciom, częściowo po 

to, by dać im do zrozumienia, że w Nim ma być pokładana nadzieja, i że omawiana pewność jest 

klejnotem, na który warto czekać. Najmniejszy uśmiech od Boga, gdy nasz czas pobytu na ziemi się 

kończy wynagrodzi naszym duszom całe ich oczekiwanie.  

 A po części, abyśmy mogli wiedzieć, że Bóg jest wolny w swoich działaniach i że nie jest 

związany żadnymi przygotowaniami lub kwalifikacjami stworzenia – ale może przychodzić, kiedy 

chce, i odchodzić, kiedy chce, i pozostawać tak długo, jak chce, chociaż dusza wzdycha: „Jak 

długo, Panie, to potrwa, zanim moja żałoba przemieni się w radość?”  

 Dalej, Bóg opóźnia udzielenie omawianej pewności, nie dlatego, że lubi trzymać swoje 

dzieci w obawach i wątpliwościach ani ponieważ uważa, że ta pewność jest zbyt rzadkim, zbyt 

wielkim i zbyt wybornym klejnotem, by ich nim obdarzyć; ale jest tak ponieważ albo uważa, że ich 

dusze nie trzymają się w wystarczającej odległości od grzechu; albo dlatego, że ich dusze są tak 

pochłonięte i wypełnione radościami doczesnymi, że Chrystus jest zmuszony przebywać na 

zewnątrz nich; albo dlatego, że nie dążą do uzyskania omawianej pewności z całej siły; nie 

dokładają wszelkiej staranności, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; albo też dlatego, że ich 

serca nie są należycie przygotowane, nie są wystarczająco ukorzone i pokorne, aby otrzymać tak 

wielką łaskę (Iz 59:1-2; Jer 5:25; Łk 2:7 UBG). 

 Opóźnianie przez Boga udzielenia omawianej pewności z wyżej wymienionych ważnych 

przyczyn powinno raczej wypracować w nas  podziwianie Go, usprawiedliwianie Go i spokojne 

czekanie na Niego, niż skłaniać nas do posiadania  jakichś złych myśli o Nim, albo uważania, że 

jest to nieżyczliwe z Jego strony, albo do niecierpliwego mówienia: ,,Dlaczego jego rydwan 

opóźnia się z przybyciem?” (Sędz 5:28 UBG).  

 5. Piąte twierdzenie jest takie, że te wyborne dusze, które posiadają omawianą pewność, 

mogą ją utracić lub zostać jej pozbawionymi za karę. Tak, że świeżość i zieleń, piękno, blask i 

chwała tej pewności mogą zostać utracone. 

 Prawdą jest, że wierzący nie mogą stracić korzenia łaski; jednakże mogą stracić omawianą 

pewność, którą jest pięknem i miłą wonią, a także koroną i chwałą łaski, (1 J 3:9; 1 P 1:5 UBG). Te 

dwie umiłowane rzeczy, łaska i omawiana pewność, nie są przez Boga tak blisko ze sobą połączone, 

żeby nie mogły być rozdzielone przez grzech po naszej stronie, a sprawiedliwość po stronie Bożej. 

Zachowywanie tych dwojga umiłowanych rzeczy, łaski i pewności razem, da duszy jakby dwa 

Niebiosa, jedno radości i pokoju tutaj na ziemi oraz drugie właściwe Niebo szczęścia i 

błogosławieństwa w przyszłości; przy czym rozdzielenie tych dwojga umiłowanych rzeczy sprawi, 

że dusza taka będzie doświadczać jakby piekła tutaj na ziemi, chociaż w przyszłości uniknie tego 

prawdziwego. To Chryzostom dobrze wiedział, gdy wyznał, że brak radowania się Bogiem byłby 

dla niego o wiele większym piekłem niż odczuwanie jakiejkolwiek kary. Bardzo rzadko zdarza się, 

aby dusza, która kiedykolwiek posiadała omawianą uzasadnioną pewność a później ją utraciła, nie 

doświadczyła tej prawdy w swoim życiu prędzej czy później. Oddzielenie ciała od duszy nie będzie 

tak dręczyć duszy, jak oddzielenie łaski od omawianej pewności.  

 Tak jak zachowalibyście swojego Chrystusa, swoją pociechę i swoją koronę, tak 

zachowujcie łaskę i omawianą pewność razem, i ani z powodu swoich ust, ani życia, słowem, ani 

uczynkami, niech one nie zostaną rozdzielone. Jest to możliwe, że najlepsi z wierzących mogą 

zamazać i zaciemnić swoje dowody na szczęście i chwałę do tego stopnia, że nie będą w stanie ani 

ich rozpoznać ani zrozumieć. Mogą tak rozdrażnić i zasmucić Ducha Świętego przez okropne 

grzechy, albo przez odrzucenie Jego pociechy i lekarstw, albo  przez zaniedbywanie lub 

lekceważenie jego łaskawych działań w sobie, albo przez błędną ocenę jego działania, nazywając 

wiarę fantazją, szczerość, obłudą itp., albo przez przypisywanie temu Duchowi ojcostwa tych 

bachorów, które są tak naprawdę dziećmi ich chorych serc, że może On odmówić udzielenia im 

świadectwa ich udziału w Nim, chociaż jest Duchem świadczącym o tym, oraz odmówić 

pocieszenia ich, chociaż jest On jedynym Pocieszycielem. Duch Święty jest bardzo wrażliwą istotą.  

 Najlepszy wierzący może zmienić swój letni dzień w zimową noc, radość we wzdychanie, 

śpiew w płacz, weselne szaty w żałobne, swoje wino w wodę, swoją słodycz w gorycz, swoją 

mannę, ten pokarm aniołów w strąki, którymi żywią się świnie, swoje przyjemne winogrona w 



winogrona Sodomy, i swój urodzajny Kanaan, ten rozkoszny raj, w suchą i jałową pustynię. 

Uważajcie! Jak wierze często towarzyszy niewiara,  szczerości obłuda, a pokorze próżność, tak 

omawianej pewności towarzyszą obawy i wątpliwości.  

 Błogosławiony Hooker żył blisko trzydzieści lat w bliskiej społeczności z Bogiem, bez 

żadnych znaczących odsunięć się Boga przez cały ten czas; a jednak, na swoim umierającym łożu, 

odszedł bez żadnego poczucia omawianej pewności, czy odkrycia uśmiechów Boga, na przekór 

oczekiwaniu wielu drogocennych dusz.  

 Uważajcie, jak niejeden człowiek traci z oczu miasto, gdy się do niego zbliży, tak niejedna 

szlachetna dusza traci z oczu Niebo, nawet wtedy, gdy jest najbliżej niego. Abraham jak wiecie miał 

pewność, udzieloną w niezwykły sposób, dotyczącą swojej ochrony przez Boga; a jednak nakazał 

swojej żonie żeby mówiła, że jest jego siostrą, bo bał się, że inaczej zostanie zabity (Rdz 12:13; 

20:2 UBG). Ah, jak świeżość, zieleń, piękno i chwała jego pewności zwiędła; tak że z 

niewolniczego strachu wystawił swoją żonę na cudze pożądliwości, a siebie i innych na Boże 

niezadowolenie; za jednym zamachem Abraham zranił cztery rzeczy, honor Boga, czystość żony, 

własne sumienie i duszę faraona.  

 Dawid, jak wiecie, czasami słodko śpiewał: „Będę cię miłował, PANIE, mocy moja. PAN 

moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i 

rogiem mego zbawienia, moją warownią” (Ps. 18:1-2 UBG). Za innym razem natomiast wzdychał: 

„Dlaczego się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz?” (Ps. 42:5 UBG); ,,Twoje 

strzały utkwiły bowiem we mnie i ciąży na mnie twoja ręka. Nie ma nic zdrowego w moim ciele 

wskutek twego gniewu, nie ma odpoczynku dla moich kości z powodu mojego grzechu. Bo moje 

nieprawości sięgają ponad moją głowę, obciążają mnie jak ciężkie brzemię. Cuchną i ropieją moje 

rany z powodu mej głupoty. Jestem zgnębiony i bardzo pochylony, przez cały dzień chodzę 

smutny”  (Ps. 38:2-6 UBG); "gdy ukryłeś swoje oblicze, strwożyłem się” (Ps. 30:7 UBG); "Daj mi 

usłyszeć radość i wesele; niech się rozradują kości, które skruszyłeś….Przywróć mi radość twego 

zbawienia,  (Ps. 51:8,12 UBG).  

 Jego serce było częściej rozstrojone niż jego harfa. Wiele ze swoich psalmów zaczyna 

wzdychaniem, a kończy śpiewaniem; a niektóre zaczyna  radośnie, a kończy w smutku. Tak, że 

można by pomyśleć, że te psalmy zostały skomponowane przez dwóch ludzi o przeciwnych 

temperamentach. Tak, jest to bardzo widoczne, że choć Dawid miał w nadzwyczajny sposób daną 

pewność,  że będzie królem, gdyż został namaszczony przez wielkiego proroka Samuela, to jednak 

blask i chwała tej pewności zatarły się, tak że Dawid, owładnięty niewolniczymi lękami, wołał, że 

,,Każdy człowiek to kłamca” (czyli nawet Samuel i inni, Ps. 116:11 UBG) i że pewnego dnia zginie 

z ręki Saula. Dawid jakby mówił, że to prawda, że miał koronę i królestwo w obietnicy; ale że 

musiał dążyć do korony przez krew i pot, że będzie musiał zdobyć tę koronę, zanim ją będzie mógł 

założyć; a prawda według niego była taka, że prawdopodobnie umrze zanim ją zdobędzie. A gdy 

został królem, kiedy król Jezus tylko zakrył swoje oblicze, to Dawid był bardzo zaniepokojony i ani 

jego chwalebny tron, ani jego królewskie szaty, ani jego złota korona, ani jego lśniący dworzanie, 

ani jego wielkie dochody, ani radosny temperament, ani dawne doświadczenia i przeżycia nie 

mogły go uspokoić ani zadowolić, gdy Bóg odwrócił się plecami do niego. Dlatego uważajcie! 

Gdyż tak jak wszystkie świece nie zrekompensują braku światła słonecznego, tak wszystkie 

doczesne wygody nie mogą zrekompensować braku jednej duchowej pociechy.  

 Podobnie Hiob czasami mówił: „Oto teraz mój świadek jest w niebie, mój obrońca na 

wysokości” (Hi 16:19 UBG) kub ,,Wiem bowiem, że mój Odkupiciel żyje” (Hi 19;25 UBG). A za 

innym razem skarżył się: „Tkwią we mnie bowiem strzały Wszechmocnego, których jad osuszył 

mego ducha, a strachy Boże walczą przeciwko mnie” (Hi 6:4 UBG). A za jeszcze innym razem 

wzdychał w ten sposób: „Obym był taki jak za dawnych miesięcy, za tych dni, w których Bóg mnie 

strzegł; Gdy jego pochodnia świeciła nad moją głową, a przy jego świetle przechodziłem w 

ciemności; Taki, jaki byłem za dni swojej młodości, gdy tajemnica Boga pozostawała nad moim 

namiotem; Gdy Wszechmocny był jeszcze ze mną” itp., (Hi 29:2-5 UBG). Ktoś, kiedyś powiedział, 

że: „Całe życie dobrego chrześcijanina to pobożne życzenie”.  



 Tak więc, na podstawie tych wszystkich jasnych przykładów i doświadczeń wielu innych 

wierzących, jest oczywiste, że najwyborniejsi wierzący mogą stracić omawianą pewność, tak że jej 

blask i chwała może zaniknąć i uschnąć. Co więc taka dusza powinna zrobić w takim przypadku, i 

jak należy wydobyć omawianą pewność z takiego smutnego stanu, pokażę wam pod koniec tego 

traktatu.  

 6. Szóste twierdzenie jest takie, że zupełne przekonanie i nieomylność omawianej 

pewności w sercu danego chrześcijanina nie mogą być dzielone z innymi. Wierzący taki może 

powiedzieć, tak jak powiedział kiedyś były ślepiec: „To tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę” 

(J 9:25 UBG). ,,Kiedyś byłem niewolnikiem, ale teraz jestem synem; kiedyś byłem martwy — ale 

teraz żyję; kiedyś byłem ciemnością – ale teraz jestem światłością w Panu; kiedyś byłem dzieckiem 

gniewu i dziedzicem piekła – ale teraz jestem dziedzicem Nieba; kiedyś byłem niewolnikiem 

szatana – ale teraz jestem wyzwoleńcem Boga; kiedyś byłem pod wpływem działania ducha niewoli 

– ale teraz jestem pod wpływem Ducha adopcji – który potwierdza mi odpuszczenie moich 

grzechów, usprawiedliwienie mojej osoby i zbawienie mojej duszy (Rzym 8:6,11,13; Ef 2:3; 5:8; J 

8:36; 2 Kor 3:17; Gal 1:1,13; Ef 1:13-14 UBG). ,,Wszystko to wiem,” mówi wierzący posiadający 

omawianą pewność do innego wierzącego; ,,ale nie mogę sprawić, żebyś to wiedział na pewno i 

nieomylnie, nawet gdybyś dał mi cały świat.” Czy możecie, drodzy wierzący czytelnicy, otoczyć 

niebiosa przęsłem, albo zmieścić morze w łupinie orzecha? Tylko wtedy, gdy będziecie potrafili to 

zrobić, będziecie w stanie napełnić swoją pewnością serca innych. 

 Wierzący posiadający omawianą pewność może powiedzieć: ,,To, co znalazłem i poczułem, 

a także to, co znajduję i odczuwam, cudownie wykracza poza to, co jestem w stanie wyrazić. 

Równie dobrze mógłbym próbować policzyć gwiazdy na niebie, lub piasek morski, jak próbować 

wyrazić wam radość, niepojętą radość i pewność, tę chwalebną pewność, które dał mi Bóg.”  

 Seweryn, indyjski wierzący, będąc pod wpływem omawianej pewności  mówił, jak słyszano: 

,,O mój Boże, nie napełniaj mnie tak wielką, wylewającą się z mojej duszy z powodu nadmiaru 

radością; jeśli muszę jeszcze żyć i mieć takie pocieszenia, to zabierz mnie do Nieba” itd. Tak więc 

dusze pod wpływem doświadczanej omawianej pewności mówią: ,,Panie! Jesteśmy tak przepełnieni 

radością i pociechą, zachwytem i zadowoleniem, że nie jesteśmy w stanie wyrazić tego tu na ziemi; 

dlatego zabierz nas do Nieba, abyśmy zostali przyobleczeni w tę chwałę, która pozwoli nam głosić i 

wyrażać te chwalebne rzeczy, których dokonałeś w nas.”  

 Rodzice z doświadczenia odczuwają takie poruszenia, takie wzruszenia, takie reakcje, i takie 

słodkie działania swoich uczuć i serca względem swoich dzieci, że chociaż bardzo by się starali to 

nie mogliby opisać innym, co do joty, co to znaczy być ojcem czy matką; czy też, jak to jest, jak się 

posiada takie głębokie uczucia do swoich dzieci. Omawiana pewność jest tym białym kamieniem z 

wypisanym imieniem, którego nikt nie zna z wyjątkiem tego, kto go posiada: ,,Temu, kto zwycięży, 

dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt 

nie zna oprócz tego, który je otrzymuje” (Obj 2:17 UBG). Biały kamyki były bardzo powszechnie 

używane wśród Rzymian.  

 (1.) Na białych kamykach zwykli pisać imiona zwycięzców i zdobywców. I tak właśnie jest 

napisane, w powyższym wersecie Pisma: „Temu, kto zwycięży, dam…..kamyk biały.” 

 (2.) Uniewinniali niewinnych w sądach, dając im biały kamyk; tak więc biały kamyk w 

powyższym fragmencie Pisma wskazuje na rozgrzeszenie i odpuszczenie. Natomiast na znak 

potępienia Rzymianie dawali oskarżonemu czarny kamyk. 

 (3.) Rzymianie, ponadto, dawali biały kamyk tym, którzy zostali wybrani na dowolne 

zaszczytne stanowisko. I właśnie taką funkcję pełni biały kamyk omawianej pewności, który jest 

dowodem naszego przedwiecznego wybrania, przeznaczenia do niewzruszalnego królestwa, a także 

do otrzymania niezniszczalnych bogactw i niewiędnącej korony sprawiedliwości. I to będzie na tyle 

jeśli chodzi o tej szóste  twierdzenie, a mianowicie, że zupełne przekonanie o, i nieomylność 

omawianej pewności chrześcijanina nie mogą być wiadome nikomu poza własnym sercem tego, kto 

je posiada, (Hbr 12:28; Mt 6:20; 1 P 1:4 UBG). 



 7. Siódme twierdzenie jest takie, że Istnieją pewne szczególne pory i czasy, w których 

Pan ma łaskawe upodobanie w udzieleniu swoim dzieciom słodyczy omawianej pewności, co 

do posiadania przez nich Jego łaski i miłości, a są one następujące. 

 (1.) Po pierwsze, czasami, ale nie zawsze, przy pierwszym nawróceniu Pan raczy udzielić 

skruszonej duszy słodkich przejawów swojej miłości. Po tym jak dusza od dawna była pod 

poczuciem winy, gniewu i niezadowolenia Boga, i jak przez długi czas widziała zamknięte przed 

sobą bramy Niebios, a paszczę piekła otwartą na jej przyjęcie; kiedy dusza już prawie mówiła: „Z 

pewnością nie ma nadziei i nie ma pomocy, na pewno stracę Boga, Chrystusa i Niebo na zawsze!” 

wtedy Bóg przychodzi i ogłasza pokój takiej duszy mówiąc: „Ja, właśnie ja, zmazuję twoje 

przestępstwa, ze względu na siebie, a twoich grzechów nie wspomnę” (Iz 43:25 UBG). „Słuchaj, 

duszo, słuchaj!”, mówi Chrystus, „Moje myśli są nie jako myśli wasze, ani moje drogi jako wasze 

drogi. Moje myśli o tobie są myślami o pokoju i myślami o miłości. Słuchaj, duszo! Oto jest 

miłosierdzie, by ci przebaczyć, i łaska, by cię ozdobić; i sprawiedliwość by cię usprawiedliwić; 

także maść na oczy, byś przejrzała, złoto, aby cię wzbogacić, białe szaty, aby cię przyodziać, 

balsam, aby cię uzdrowić, chleb, aby cię nakarmić, wino, aby cię pocieszyć, szczęście, aby cię 

ukoronować, oraz oto jestem Ja, aby cię zadowolić!” Ach, ludzkie dusze, czy niektóre z was nie 

doświadczyły tego, że tak jest? Na pewno tak (1 Kor 1:30; Obj 3:18; Iz 25:6 UBG). 

 Bóg czasami postępuje z grzesznikami, tak jak książęta z tymi, którzy otwarcie się przeciw 

nim zbuntowali. Wiecie, że książęta twardo się obchodzą z takimi buntownikami, tak że bardzo 

ciężko im się powodzi i znajdują się w bardzo ciężkich warunkach; łańcuchy i narzędzia tortur, i co 

jeszcze złego można sobie wyobrazić towarzyszą takim więźniom; a jednak po wydaniu na nich 

wyroku, gdy znajdują się na ostatnim stopniu drabiny życia, a wszelka nadzieja na ratunek zniknęła, 

wtedy w ich ręce trafia ułaskawienie księcia. Tak samo Pan doprowadza wiele biednych dusz do 

wejścia na ostatnie stopnie drabiny, do beznadziejnego stanu, a potem wkłada ich przebaczenie w 

ich serca mówiąc do każdego z osobna: „Bądź dobrej myśli, przyjąłem cię do swojej łaski, 

obdarzyłem ciebie moją miłością, pojednałem się z tobą i nigdy cię nie porzucę."  

 Wiemy, jak Bóg postąpił z Pawłem: po tym, jak go przebudził duchowo i przekonał o 

grzechu, po tym, jak zrzucił go z konia i obalił na ziemię, po tym, jak go zadziwił i zdumiał, jak 

ukazał się mu łaskawie i przychylnie, a potem porwał go do trzeciego Nieba i pozwolił mu 

doświadczyć i zobaczyć takie wspaniałe przejawy swojej miłości i łaski, swego piękna i chwały, 

oraz swego miłosierdzia i majestatu, że Paweł nie był w stanie ich wyrazić!  

 Podobnie działo się po powrocie syna marnotrawnego, oto utuczone cielę zostaje zabite, a 

na jego (to jest syna) plecy nakładana jest najlepsza szata, na jego rękę zakładany jest pierścień, a 

obuwie na nogi, (Łk 15:22-23 UBG). Niektórzy rozumieją przez szatę, królewskość Adama, inni, 

sprawiedliwość Chrystusa; a przez pierścień, niektórzy rozumieją przysięgi Bożej miłości, 

ponieważ pierścienie były dawane jako rękojmia miłości; inni rozumieją to jako pieczęć Ducha 

Bożego, gdyż ludzie mieli w zwyczaju pieczętować dokumenty swoimi pierścieniami. Myślę, że w 

tej przypowieści Bóg przedstawia swoją dobroć i nasze szczęście w przywróceniu nam więcej przez 

śmierć drugiego Adama, niż straciliśmy przez grzech pierwszego.  

 Wśród Rzymian pierścień był znakiem cnoty, honoru i szlachetnego urodzenia, dzięki 

czemu ci, którzy go nosili, odróżniali się od zwykłych ludzi. Myślę, że głównym celem tych 

wszystkich fragmentów jest pokazanie nam, że Bóg czasami po pierwszym nawróceniu grzesznika i 

jego powrocie do Niego (to jest Boga), raczy łaskawie dać mu trochę wybornych i niezwykłych 

przejawów swojej miłości i łaski, swojej dobrej woli i zadowolenia, a to z następujących przyczyn:   

 [1.] Pierwszą przyczyną jest, aby nie zostali pochłonięci przez smutek, spowodowany 

bólami i boleściami nowego narodzenia. Przebudzone duchowo sumienie jest jak sęp Prometeusza, 

leży wiecznie gryząc. Ach, gdyby Pan nie posłał jakichś promieni miłości do duszy, gdy ta jest 

Magormissabib, przerażeniem dla samej siebie; kiedy serce jest piekielną grozą, a sumienie 

Aceldama, polem czarnej krwi; gdy dusza nie znajduje ukojenia ani w domu ani poza nim, ani w 

łóżku, ani podczas jedzenia, ani w towarzystwie, ani poza towarzystwem, ani w spełnianiu 

nakazanych praktyk religijnych, ani w czasie ich zaniedbywania; to jak bardzo mdlałaby, 

pogrążałaby się w beznadziei i rozpaczała na zawsze! Ale teraz, gdy panuje taka ciemność w takiej 



duszy, Pan przychodzi słodko i mówi jej, że wszystko jest w porządku, że znalazł okup za duszę, że 

księgi zostały przekreślone, że wszystko długi zostały spłacone, a Jego łaska i miłość do duszy 

zostały nieodwołalnie ustanowione, (Hi 33:24 UBG). W ten sposób Bóg przez swój słodki i cichy 

głos, przemawiając w ten sposób do duszy, uspokaja ją i zadowala, nie pozwalając jej pogrążyć się 

w rozpaczy. 

 [2.] Drugą przyczyną z powodu której Bóg daje omawianą pewność czasami przy 

pierwszym nawróceniu grzeszników jest to, że przez to może bardziej wzmocnić i rozpalić ich 

miłość i uczucia do Niego. Ach, jak udzielone ułaskawienie, gdy człowiek jest gotowy na przyjęcie 

wyroku potępiającego wyzwala jego miłość i kieruje jego uczucia do tego księcia, który okazuje mu 

miłosierdzie, gdy człowiek taki znajdujące się na krawędzi nieszczęścia! Podobnie, gdy biedny 

grzesznik znajduje się na ostatnim szczeblu drabiny, na samej krawędzi piekła i nędzy, to wtedy 

przychodzi Bóg, ogłaszając pokój i przebaczenie dla takiej duszy, a to ach, jakże rozpala takiego 

grzesznika i sprawia, że jego duszę ogarnia święty podziw dla Boga i duchowe rozkoszowanie się 

Nim! 

 Król Antygon, wyciągając własnoręcznie owcę z brudnego dołu, spowodował, że jego 

poddani niezmiernie go chwalili i miłowali. Tak samo Król Jezus, wyciągając biedne dusze z ich 

grzechów i niejako z piekła, nie może nie powodować, że bardzo Go chwalą i bardzo miłują. 

Chrystus nie ma nic więcej na oku, ani na swoim sercu, jak tylko żeby działać wobec swego ludu w 

taki sposób i o takich porach, jakie najbardziej mogą zwyciężyć uczucia grzeszników. I dlatego jest 

tak, że czasami Chrystus daje najsilniejszą pociechę przy pierwszym nawróceniu.  

 [3.] Trzecią przyczyną z powodu której Pan Jezus Chrystus czasami przy pierwszym 

nawróceniu udziela swojemu ludowi najsłodszych doświadczeń swojej miłości, jest to, żeby przez 

to mogli być bardziej aktywni, gorliwi, obfitujący i stali na drogach łaski i świętości. Bo wie, 

że Boskie przejawy miłości najbardziej pobudzą, ożywią i zmobilizują duszę do chodzenia drogami 

pobożności i świętości. 

 Posłuchajcie! Czym są skrzydła dla ptaka, olej dla kół, obciążniki dla zegara naściennego, 

nagroda dla tchórza i magnes dla igły — tym są uśmiechy i objawienia się Boga dla biednej duszy 

podczas jej nawrócenia. Manifestacje Bożej miłości wlewają żar i życie w duszę, czyniąc ją bardzo 

poważną i pilną w uczeniu się, jak działać dla Boga i żyć dla Niego i chodzić z Nim. "Ach," mówi 

dusza pod promieniami Bożej miłości, „moim pokarmem i napojem, oraz moją radością i koroną 

jest robienie wszystkiego co w mojej mocy, dla tego Boga, który uczynił tak wiele dla mnie – 

odszukał mnie w ciemności i przemówił do mnie słowami miłości, kiedy byłam najbardziej 

niemiłowana; i zamienił moją żałobę w radość, a moje piekło w Niebo”.  

 [4.] Czwartą przyczyną dla której Chrystus czasami przy pierwszym nawróceniu daje 

swemu ludowi najsłodsze przejawy swojej miłości jest to, że przez to ogradza jakby murem i 

wzmacnia ich przed ognistymi pokusami szatana. Zanim Chrystus został zaprowadzony na 

pustynię, aby być kuszonym przez diabła, Duch Pański zstąpił na niego jak gołębica i Chrystus 

usłyszał głos z Nieba, mówiący: „To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie”, (Mt 

3:17 UBG). ,,Umiłowany” jest w tym wypadku dobitnym słowem i oznacza tutaj nieskończoną 

miłość, zachwyt i zadowolenie, które Bóg Ojciec powziął względem Chrystusa – po to, aby 

Chrystus wiedząc o tym mógł być silny w stawianiu oporu i chwalebny w triumfowaniu nad 

wszystkimi atakami i pokusami szatana, (Ef 6:16 UBG). Podobnie, wiele razy przy pierwszym 

nawróceniu Pan daje poznać duszy ludzkiej słodkie przejawy swojej miłości — aby dusza mogła 

stać mocno i nie ustępować pola, a będąc świadoma Bożej miłości tak operowała tarczą wiary, aby 

mogła ugasić wszystkie ogniste strzały diabła. 

 Bóg wie, że kiedy zabiera się za wyzwolenie biednej duszy z królestwa ciemności i 

przeniesienie jej do królestwa swego umiłowanego Syna – tp szatan będzie ryczał i szalał, oraz 

rozdzierał i szarpał grzesznika, jak to było w przypadku pewnego młodzieńca opisanego w 

ewangelii Marka: „A Jezus widząc, że ludzie się zbiegają, zgromił ducha nieczystego, mówiąc: 

Duchu niemy i głuchy! Rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź. Wtedy duch 

krzyknął i szarpiąc nim gwałtownie, wyszedł. A chłopiec wyglądał jak martwy, tak że wielu 

mówiło, iż umarł” (Mk 9:25-26 UBG). Ledwie Pan Jezus Chrystus spojrzał okiem miłości, litości i 



współczucia na tego chłopca – a już diabeł w swojej wściekłości i gniewie zaczął szarpać go i 

wykręcać, tak jak wściekłe psy robią z rzeczami, które trzymają w zębach. To biedne dziecko nigdy 

nie doświadczyło takiego gwałtownego ataku diabła, jak dopiero wtedy, kiedy było najbliżej 

uleczenia. 

 Kiedy bogate miłosierdzie i chwalebna moc są najbliżej duszy, wtedy szatan najbardziej 

burzy się i szaleje przeciwko niej, (Kol 1:13 UBG). Faraon w swojej wściekłej i gwałtownej pogoni 

za Izraelem, gdy zobaczył, że Bóg wyrwie go z jego mocy, był typem szatana. Im bardziej uczucia 

Chrystusa działają na grzesznika, tym bardziej wściekle będzie szatan go atakował. Dlatego Boża 

mądrość i dobroć bardziej wyraźnie jaśnieją w dawaniu ubogiej duszy kilku widoków Kanaanu i 

kilku wiązek i kiści z płodów tej ziemi, gdy taka dusza po raz pierwszy wyjdzie z pustyni grzechu i 

smutku.  

 Ale żeby żadna dusza źle nie zrozumiała tego ostatniego twierdzenia, niech mi będzie wolno 

dołączyć do niego poniższe  DWIE UWAGI. 

 [A.] Uwaga pierwsza. Bóg okazuje swoją miłość tylko niektórym przy pierwszym 

nawróceniu, a nie wszystkim. Chociaż bardzo miłuje każdą skruszoną duszę, to jednak nie okazuje 

swojej miłości przy pierwszym nawróceniu każdej pokutującej duszy. Bóg jest niezależnym 

sprawcą, i dlatego działa tam, gdzie chce i kiedy chce, i ujawnia swoją miłość, jak chce, kiedy chce 

i komu chce. Czym innym jest to, że Bóg dokonuje dzieła łaski w duszy, a czym innym jest to, że 

Bóg pokazuje duszy to dzieło. Człowiek może cieszyć się ciepłem i upałem słońca, nawet kiedy nie 

może go widzieć. Podobnie jest z wierzącym, człowiek taki może mieć łaskę nawet wtedy. kiedy 

nie widzi, że ją posiada. 

 Bóg często działa łaską w sposób cichy i sekretny, i poświęca na to czasami pięć, czasem 

dziesięć, za innym razem piętnaście, za jeszcze innym dwadzieścia lat; a w innych przypadkach 

więcej czasu, zanim przedstawi jasną i satysfakcjonującą relację z własnej pracy w duszy danych 

ludzi. Chociaż nasze łaski są naszymi najwspanialszymi klejnotami, to jednak czasami są one, przy 

pierwszym nawróceniu, tak słabe i niedoskonałe, że nie jesteśmy w stanie dostrzec ich blasku. 

Istnienie łaski sprawia, że nasz stan jest bezpieczny i pewny, natomiast widzenie łaski czyni nasze 

życie słodkim i komfortowym.  

 [B.] Uwaga druga. Człowiek może przy pierwszym nawróceniu posiadać tak wyraźny i 

chwalebny przejaw Bożej miłości do siebie i swego żywotnego zainteresowania i działu w Bogu, 

oraz prawa do wiecznej chwały, że może nie mieć podobnych przejawów przez wszystkie swoje 

następne dni życia. Rozmawiałem z kilkoma drogocennymi duszami, które odkryły to przez  własne 

doświadczenie i z tego właśnie powodu kwestionowali wszystko i mocno wątpili, czy aby nie 

wzięli oni złudzeń szatana za Boskie manifestacje.  

 Tuczone cielę nie jest zabijane co dzień, tak samo świąteczne szaty królów nie są nakładane 

codziennie. Nie każdy dzień jest dniem świętym, czy dniem ślubu; żona nie jest codziennie 

przytulana do piersi, dziecko nie jest na co dzień w ramionach, przyjaciel nie jest codziennie przy 

naszym stole – ani dusza na co dzień nie jest pod przejawami Bożej miłości.  

 Jakub nie codziennie widywał wstępujących i zstępujących aniołów; Szczepan nie 

codziennie widział otwarte Niebiosa, i Chrystusa stojącego po prawicy Boga; Paweł nie był 

codziennie porywany w zachwyceniu do Nieba, podobnie jak Jan nie otrzymywał objawień w 

Duchu każdego dnia. Żaden wierzący nie może zawsze każdego dnia wołać, mam Chrystusa, mam 

pociechę, czy też, mam swoją pewność. Hioba harfa zamieniła się w lament, a jego flet w głos 

płaczących, (Hi 30:31 UBG). Nawet najlepsi z wierzących są czasami zmuszeni do zawieszenia 

swoich harf na wierzbach i wołania: „Czy Pan odrzuci na wieki i już więcej nie okaże łaski?” (Ps. 

137:2; 77:7-9 UBG).  

 (2.) Istnieje drugi szczególny okres czasu lub pora, w którym Pan raczy udzielać swoim 

dzieciom słodkiej pewności swojej przychylności i miłości, a ma to miejsce wtedy, kiedy zamierza 

zaangażować ich do jakiejś wielkiej i mozolnej, oraz niebezpiecznej i trudnej służby. Wtedy 

odpowiednio wcześniej daje takiej duszy słodki posmak Nieba; posyła jej uśmiech, całuje, obejmuje 

ją, bierze za rękę i sprawia, że Jego dobroć i chwała przechodzą przed taką duszą, wtedy otwiera 

swoje serce przed nią, tak, że będzie ona Jego dworem i radą, wtedy też obłoki zostaną rozproszone 



i dusza nie będzie już pogrążona w mroku, nie będzie także pogrążona w żałobie i nie będzie już 

przebywać w dolinie cienia śmierci, gdyż wtedy Chrystus zaniesie duszę na górę i tam objawi jej 

swoją chwałę, aby mogła dokonywać odważnie wielkich rzeczy, a także działać szlachetnie i 

chwalebnie w obliczu trudności i zniechęcenia. Boża miłość ma zdolność zniewalania do działania, 

jest bardzo mocna, w zaprzęganiu duszy do pracy w najznamienitszej i najtrudniejszej służbie dla 

Chrystusa. 

 Chrystus rzeczywiście zamierzał zaangażować Piotra, Jakuba i Jana do ciężkiej i trudnej 

służby, dlatego zaprowadził ich na wysoką górę i tam dał im wizję swojego piękna i chwały; tam 

ujrzeli Go przemienionego; tam widzieli Jego twarz lśniącą jak słońce, a jego szaty błyszczące, (Mt 

17:1.6 UBG). Na tej górze pokazuje im takie promienie swojego Bóstwa i taką iskrzącą się chwałę, 

które zadziwiły ich, porwały, i zdumiały; a całą tę łaskę i chwałę, oraz dobroć i słodycz Chrystus 

ukazał im, aby dodać im otuchy i zachęcić ich, aby przylgnęli do Niego i Jego prawdy, by stali przy 

Nim i przy prawdzie, i aby głosili Jego i Jego prawdę światu, chociażby miałyby im towarzyszyć, w 

czasie robienia tego, nienawiść, więzy i pogarda.  

 W ten sposób Bóg postąpił z Pawłem, zanim powierzył mu tę trudną i niebezpieczną służbę, 

którą dla niego przeznaczył, (Dz 9:1-23 UBG). Zabrał go w widzeniu do Nieba i wlał swoją miłość 

do jego serca, i powiedział Pawłowi, że jest Jego wybranym naczyniem; ukazał mu się na drodze i 

napełnił go Duchem Świętym, to znaczy darami, łaskami i pociechami Ducha Świętego tak, że 

Paweł od razu zabrał się za zwiastowanie Chrystusa i za wywyższanie Go, ku zdumieniu i 

zadziwieniu wszystkich, którzy słyszeli tego apostoła. A ponieważ doświadczył bardziej jasnych, 

pełnych i chwalebnych przejawów Bożej miłości i łaski niż inni, dlatego był częściej, bardziej 

obficie i bardziej nieprzerwanie  zaangażowany w pracę i służbę dla Chrystusa niż inni, (2 Kor  

11:21-33 UBG).  

 I takie też było stałe postępowanie Boga z patriarchami, jak na przykład z Abrahamem, 

Izaakiem, Jakubem itd., oraz z prorokami, jak na przykład z Mojżeszem, Izajaszem, Jeremiaszem, 

Ezechielem itd. Wystarczy wskazać na te przykłady, ponieważ są powszechnie znane wszystkim, 

którzy wiedzą cokolwiek o mocy Pisma Świętego. Jak powiedział Plutarch o Scytach, że chociaż 

nie mieli wśród nich muzyki ani winorośli, to jednak za lepsze rzeczy uważali posiadanie swoich 

bogów; tak wierzący, choć może im brakować tej czy innej zewnętrznej zachęty w służbie Bogu, to 

jednak cieszą się Jego obecnością, co jest lepsze niż wszystkie inne rzeczy na świecie.  

 Gdy Bóg angażuje swój lud do wielkiej służby i wielkich zadań, to wpierw wlewa miłość do 

serc swoich wybranych, odciska swoją pieczęć na ich duchu i sprawia, że wiedzą, że położył ich jak 

pieczęć na swoim ramieniu. Zapewnia ich o swoim wsparciu, obecności i pomocy. Mówi im, że 

chociaż inni opuszczą ich, to jednak On będzie trwał przy nich, wzmacniał ich, podtrzymywał i 

wspierał prawicą swojej sprawiedliwości. Zapewnia ich, że Jego moc będzie należeć do nich, aby 

ich bronić, Jego mądrość tak samo będzie do ich dyspozycji, aby kierować nimi, Jego dobroć 

podobnie, aby ich zaopatrywać, Jego łaska także, aby ich uzdrowić, Jego miłosierdzie tak samo 

będzie nad nimi, aby im przebaczyć, Jego radość także będzie ich, aby ich wzmocnić, Jego 

obietnice również, aby dodawać im otuchy, a w końcu Jego Duch będzie w nich, aby ich prowadzić. 

I to sprawiło, że stali się odważni jak lwy, to uczyniło ich także niezłomnymi i doprowadziło do 

tego, że stali twardo przy dziele Bożym w obliczu wszelkich niebezpieczeństw i trudności; to 

sprawiło również że wraz z dzielnym Nehemiaszem, gardzili zaniechaniem pracy nad lub ucieczką 

od wykonywania dzieła Pana; to sprawiło także, że ich łuki odnawiały się w ich dłoniach w siłę, 

chociaż łucznicy strzelali w takich wierzących boleśnie. Istnieje wiele powodów, dla których Bóg 

raczy udzielać swoim dzieciom trochę słodkich przejawów swojej miłości, czy pewności o 

posiadaniu przez nich Jego łaski, kiedy nakłada na nich żmudną i trudna służbę; a są one 

następujące.  

 [1.] Pierwszym powodem jest to, żeby nie zemdleli ani nie zachwiali się w Jego służbie – 

ale przeszli przez nią stanowczo i odważnie, w obliczu wszystkich trudności i przeciwności. 

Kiedy Bóg powierzył Jozuemu tę ciężką służbę przewodzenia i rządzenia jego ludem Izraelem, to 

równocześnie zapewnił go o swojej miłości i obecności: „Nie porzucę cię ani nie opuszczę. 

Wzmocnij się i bądź mężny” (Joz 1:5-6 UBG). A to sprawiło, że trzymał się i trwał w służbie Pana 



odważnie i stanowczo, w obliczu wszelkich zniechęceń: „….wybierzcie sobie dziś, komu będziecie 

służyć, czy bogom, którym służyli wasi ojcowie po drugiej stronie rzeki, czy bogom Amorytów, w 

których ziemi mieszkacie. Lecz ja i mój dom będziemy służyli PANU” (Joz 24:15 UBG). Podobnie, 

gdy Pan zaangażował apostoła Pawła do służby, która pociągała za sobą więzy i utrapienia, które 

czekały na niego w każdym mieście, (Dz 20:23 UBG), to zawczasu dał Pawłowi przedsmak Nieba i 

wzniósł nad nim światłość swojego oblicza, co uczyniło Pawła stanowczym i odważnym w pracy 

dla Pana. Po tych duchowych doświadczeniach Paweł nie radził się ciała i krwi, (Gal 1:15-17 

UBG); i ani wyrzuty, ani chłosty, ani więzienia, ani sieczenie rózgami, ani niebezpieczeństwa, ani 

groźby śmierci, nie mogły sprawić, aby przyłożywszy rękę do pługa Pana, oglądał się wstecz. 

Promienie Bożej miłości w jego duszy napełniły go taką odwagą i stanowczością, że jakby wraz z 

Szammą, jednym spośród sławnych wojowników Dawida, stał i bronił działki pola, gdy inni padli 

lub z niej uciekli, (2 Tm 4:16-17 UBG). 

 [2.] Drugim powodem dlaczego Bóg daje swojemu ludowi trochę przedsmaku swojej 

miłości i poczucia swojej łaski, kiedy powołuje go do żmudnej i trudnej służby, jest to, że w 

przeciwnym wypadku nie tylko działałby poniżej Siebie i swoich atrybutów, będąc Bogiem 

mądrym, wiernym, potężnym, miłosiernym, sprawiedliwym  itd. – ale także poniżej atrybutów 

swoich biednych słabych stworzeń. A wyobrażanie sobie, że kiedykolwiek potężny Bóg będzie 

działał poniżej mądrości tych, którzy są głupi, jest największym szaleństwem i bluźnierstwem na 

świecie. Bo który mąż zlecając swojej żonie, ojciec swemu dziecku, pracodawca swemu 

pracownikowi, dowódca swemu żołnierzowi, a książę ambasadorowi, ciężkie i trudne zadanie —nie 

uśmiechał by się doń łaskawie i przemawiał doń uprzejmie, składając wielkie obietnice uczczenia 

takiej osoby, a także życzliwego przyjęcia i szlachetnego nagrodzenia za wykonanie zleconego 

zadania itd.? Na pewno żaden. A czy Bóg? Czy Bóg, który nie odda swojej chwały nawet 

najwspanialszym istotom, miałby pozwolić, aby jego chwała została przyćmiona przez roztropne 

działania słabych robaków? Na pewno nie! (Iz 42:8; 48:11 UBG). 

 [3.] Trzecim powodem, dla którego Bóg wznosi światło swojego oblicza nad swoim ludem, 

gdy powołuje go do żmudnej i trudnej służby jest to, aby nigdy nie żałowali oddania się Mu na 

służbę. Ach, gdyby Pan nie rozgrzewał serc swoich wybranych chwalebnymi promieniami swojej 

miłości, gdy zaprzęga ich do ciężkiej pracy – to wierzący gotowi by byli, kiedy spotykają się z 

jakimikolwiek przeciwnościami i niebezpieczeństwami, porzucić wszystko i usiąść, lamentując i 

żałując, że kiedykolwiek byli zaangażowani w Jego służbę. Byliby tak samo rozdrażnieni i 

przewrotni jak Jonasz, i wraz z nim zaryzykowaliby utonięcie, byle tylko porzucić służbę Bożą. 

Dlatego Pan, pozwalając, by Jego dobroć rozlała się w ich sercach i kładąc pensa zastawu w ich 

ręce — sprawia, że radośnie kontynuują swoją pracę, nie wzdychając ani nie żałując. Pocałunki i 

serdeczne uściski Boga wnoszą w ich dusze takie życie, takiego ducha i taki zapał, które powodują 

że gardzą największymi niebezpieczeństwami i koronują ich jako zwycięzców pokonujących 

największe trudności. ,,Ach,” mówi dusza, która chodziła przez chwilę  w raju, ,,czym jest żużel 

wobec złota! Czym jest ciemność wobec światła! I czym jest piekło wobec Nieba! Tak samo 

niczym są wszystkie trudności i przeciwności dla mnie, który odnalazłem słodycz łaski Bożej i 

miałem szczęście leżeć na piersi Boga.” 

 Dioklecjan, najgorszy i ostatni prześladowca ze wszystkich dziesięciu prześladowców, 

zauważył, ,,że im bardziej starał się wymazać imię Chrystusa, tym bardziej stawało się znane i 

podziwiane; i im bardziej starał się zablokować drogę Chrystusa, tym bardziej ludzie po niej 

chodzili; a cokolwiek o Chrystusie chciał wykorzenić, tym głębiej to zakorzeniało się i wznosiło się 

wyżej w sercach i życiu wierzących, między którymi Chrystus posiał promienie swojej miłości i 

rozrzucił bogate perły swojej łaski.” Takie dusze, które kiedyś były w ramionach Boga, pośród 

wszystkich przeciwieństw, są jak ludzie stworzeni z ognia chodzący po ściernisku; spalają i 

pokonują wszelkie przeciwieństwa, a wszystkie trudności są dla nich jak rzeczy, które wzmacniają 

tylko ich hart ducha. Księżyc biegnie swoim kursem, choć szczekają na niego psy. Tak samo jest z 

tymi wszystkimi wybornymi duszami, które znalazły ciepło pod skrzydłami Chrystusa, biegną w 

swoim chrześcijańskim wyścigu pomimo wszelkich trudności i niebezpieczeństw. Koń rży na głos 

trąby, a lewiatan śmieje się z włóczni. I tak czyni też wierzący pod wpływem posiadania omawianej 



pewności,  śmieje się z niebezpieczeństw i trudności, z którymi spotyka się w służbie dla Pana. 

Poczucie Bożej miłości i dobroci sprawia, że triumfuje on nad największymi trudnościami.   

 [4.] Powód czwarty i ostatni: Bóg daje swemu ludowi trochę przedsmaków swojej miłości, 

kiedy angażuje go do wykonania żmudnych i trudnych zadań, aby usta bezbożnych zostały 

zamknięte. Gdyby Bóg nałożył ciężkie brzemiona na ramiona swojego ludu, a nie podtrzymałby 

tych brzemion swoim palcem, aby dać wierzącym trochę ulgi; gdyby podwoił ilość cegieł jakie ma 

wykonać jego lud, a jednak nie dał mu słomy; gdyby poprowadził swój lud do walki przeciwko 

potężnemu wrogowi, a potem ich opuścił; i gdyby wreszcie Bóg wysłał swój lud z jakimś 

poważnym poselstwem, a nie udzielił by mu odpowiednich zachęt — to co by powiedział na to 

wszystko świat? (Wj 32:12; Li 14:12-16 UBG). Czy nie powiedziałby, że jest twardym Panem i że 

jego drogi nie są równe? Czy nie powiedziałby: ,,Zaprawdę są kłamcami, ci którzy mówią, że jest 

chwalebny w mocy, cudowny w radzie, nieskończony w miłosierdziu, godny podziwu w dobroci, 

bogaty w łaskę i niezbadany w swoim zrozumieniu? Bo na pewno gdyby taki był, to nie mógłby i 

nie chciał by, powierzać swoim dzieciom tak trudnych i niebezpiecznych zadań bez przyznania się 

do swych wybranych, stania przy nich; asystowania im i uśmiechania się do nich; byłby tak samo 

ostrożny, aby ich śmiało przeprowadzić przez wszystko, jak był gotowy, aby ich przedtem 

dobrowolnie powołać. Oh, nie mógłby znieść oglądania ich w szatach zbroczonych krwią — żeby 

jego uczucia nie wyrywały się ku nim, a On sam nie powstał i nie zlitował się nad nimi.” 

 (3.) Następnie, po trzecie, czasy OCZEKIWANIA są czasami, w których Bóg raczy 

udzielać swemu ludowi kilku sekretnych przedsmaków swojej miłości, i wznieść nad nim światło 

swego oblicza: „Z tęsknotą czekałem na PANA”, mówił Dawid, „a skłonił się ku mnie i wysłuchał 

mojego wołania. Wyciągnął mnie ze strasznego dołu i z błota grząskiego i postawił moje stopy na 

skale, i umocnił moje kroki. I włożył w moje usta nową pieśń, chwałę dla naszego Boga” (Ps. 40:1-

3 UBG). Po tym, jak Bóg sprawdził cierpliwość Dawida w oczekiwaniu, przyszedł słodko do niego 

i odsunął zasuwy, otworzył drzwi więzienia, wziął go za rękę i wyprowadził ze straszliwej otchłani 

zamętu, w której się znajdował, następnie Bóg sprawił, że Jego miłość i dobroć promieniowały na 

Dawida tak, że jego serce się radowało, a jego język śpiewał. 

 Podobnie, kiedy pobożny Symeon czekał na nadejście pociechy Izraela, czyli Chrystusa, 

Duch Święty zstąpił na niego i zaprowadził go do świątyni, aby zobaczył wnoszonego Chrystusa, a 

ten widok sprawił, że dobry stary człowiek modlił się: „Teraz pozwalasz odejść swemu słudze, 

Panie, w pokoju” (Łk 2:29 UBG). Symeon jakby mówił: ,,Żyłem już wystarczająco długo! Teraz 

mam Chrystusa w sercu i w moich ramionach, który jest moim światłem, moim życiem, moją 

miłością, moją radością i moją koroną; pozwól mi zatem odejść teraz według Twego słowa.”  

 Ach, wierzący, apeluję do was, czyż wielu z was nie doświadczyło słodkiego tchnienia 

Chrystusa nad sobą, kiedy czekaliście u drzwi miłosierdzia? I podczas gdy płakaliście i czekaliście, 

czyż Pan Jezus nie przyszedł i nie powiedział: „Pokój wam! Bądźcie dobrej myśli, oczekujące 

dusze, to ja! Bądźcie dobrej myśli, wasze grzechy są przebaczone.” Z pewnością tak było.  

 Czyż Bóg nie spełnił wam drodzy wierzący czytelnicy, tego słowa: „Oczekuj PANA, bądź 

dzielny, a on umocni twoje serce; oczekuj więc PANA” (Ps. 27:14 UBG). Tak! I czyż nie spełnił 

także wam następującej obietnicy: „….nie bywają zawstydzeni ci, którzy na mnie oczekują” (Iz 

49:23 UBG). Te słowa „nie bywają zawstydzeni” w hebrajskim języku, nie oznaczają tylko, że tacy 

ludzie nie będą zawstydzeni lub nie zginą, ale także, że zostaną wyniesieni do wielkiej godności i 

chwały, do wiecznego szczęścia i błogosławieństwa; i że nie zostaną zwiedzeni ani rozczarowani w 

ich nadziejach i oczekiwaniach. Tak! I czy nie doświadczyliście tego, że poniższe słowa, stały się 

słodyczą dla waszych dusz: „I dlatego PAN będzie czekać, aby okazać wam łaskę…..Błogosławieni 

wszyscy, którzy na niego czekają”? (Iz 30:18 UBG). Tak!  

 I czy Pan nie spełnił wam tego słowa: „Dobry jest PAN dla tych, którzy Go oczekują, dla 

duszy, która go szuka.” (Lm 3:25 UBG). Tak! Oczekujące dusze, pamiętajcie, że omawiana 

pewność należy do was – ale czas udzielenia jej należy do Pana; klejnot należy do was — ale pora, 

w której Pan go podaruje, znajduje się w Jego własnej ręce; złoty łańcuch jest wasz – ale tylko Bóg 

zna godzinę, w której włoży go na waszą szyję. Cóż, czekajcie cierpliwie i cicho, czekajcie 

wyczekująco i z wiarą, wreszcie czekajcie z uczuciem i pilnie, a odkryjecie, że następujący werset 



Pisma spełni się z mocą w waszych duszach, „Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie 

ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał” (Hbr 10:37 UBG). On na pewno przyjdzie, przyjdzie w 

stosownej porze i nagle. Cóż! Powiem tylko to – jeśli pewność Bożej miłości nie jest klejnotem 

wartym czekania, to nie jest on nic warty.  

 (4.) Po czwarte, pory CIERPIENIA to okresy czasu, w których Pan z upodobaniem daje 

swemu ludowi pewne poczucie swojej łaski. „Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą 

wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam. Radujcie 

się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie” (Mt 5:11-12 UBG). Gdy wierzący 

cierpią ze względu na sprawiedliwość, ze względu na ewangelię – to  wtedy zwykle Bóg sprawia, 

że Jego oblicze jaśnieje nad nimi. I wtedy usłyszą najlepsze wieści z Nieba — gdy zniosą najgorsze 

z ziemi. Bóg najbardziej lubi uśmiechać się do swojego ludu, kiedy świat najbardziej marszczy brwi 

przeciwko niemu. Kiedy niegodziwy świat nakłada żelazne łańcuchy na ich nogi, wtedy Bóg 

nakłada na nich swoje złote łańcuchy na ich szyje. Kiedy świat wkłada im w ręce gorzki kielich, to 

wtedy Bóg nalewa doń trochę swojego miodu, trochę swojej dobroci i trochę swojej słodyczy. 

Kiedy świat jest gotowy ukamienować ich, wtedy Bóg daje im biały kamyk. Kiedy świat miesza z 

błotem dobre imiona wierzących, wtedy Bóg nadaje im nowe imię, którego nikt nie zna prócz tego, 

kto je otrzymuje, a imię takie jest lepsze niż imię synów i córek. Kiedy świat woła: „Ukrzyżuj ich, 

ukrzyżuj ich”, wtedy oni słyszą ten słodki głos z Nieba: „To są moi umiłowani, w których mam 

upodobanie”. Kiedy świat przyodziewa ich w łachmany, to wtedy Pan nakłada na nich swoje 

królewskie szaty i sekretnie oznajmia ich duchom: „Tak niech się stanie ludziom, których Król chce 

uczcić.” Kiedy świat daje w jedną rękę wierzących kubek wody, to Bóg daje w drugą  kielich 

nektaru czy też ambrozji. Kiedy świat zgrzyta na nich zębami przedstawiając im wszystkie tortury, 

to wtedy Pan otwiera raj przed nimi, tak jak uczynił to Szczepanowi. 

 Kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu ze względu na ewangelię, Bóg napełnił ich tak 

niewypowiedzianą radością, że nie mogli nie śpiewać, podczas gdy inni spali, (Dz 16:23-24 UBG). 

Bóg zamienił ich więzienie w pałac i raj a oni zamienili Jego łaski w chwałę. Paweł i Sylas znaleźli 

w więzieniu więcej przyjemności niż bólu, więcej radości niż smutku, więcej słodyczy niż 

gorzkości i więcej dnia niż nocy. Bóg sprawi, że promienie Jego dobroci i chwały przebiją się przez 

kamienne mury, by ogrzać i ucieszyć serca swoich cierpiących wierzących.  

 „Wydaje mi się”, powiedział jeden wierzący, ,,że stąpam po perłach”, gdy chodził po 

rozżarzonych węglach; a następnie dodał „nie czuję więcej bólu, niż gdybym leżał w puchowym 

łóżku”; podczas gdy leżał w płomieniach ognia.  

 Kiedy apostoł Jan został wygnany na wyspę Patmos „z powodu słowa Bożego i świadectwa 

Jezusa Chrystusa”, (Obj 1:9-10 UBG), to wtedy został napełniony Duchem i doświadczył 

najwspanialszych Bożych manifestacji i objawień, jakie kiedykolwiek miał w całym swoim życiu. 

Bóg uczynił go wtedy jednym z jego dworu i rady, i wyjawił mu, jakie chwalebne i potężne rzeczy 

będą miały miejsce w dniach ostatecznych. Jan był wtedy w duchowym zachwycie i ekstazie, 

przeniesiony ponad siebie i ponad wszystko, co zewnętrzne, by uczestniczyć w tych wspaniałych 

wizjach, które Bóg chciał mu dać poznać.  

 To właśnie Boże wzniesienie światła Jego oblicza sprawiło, że męczennicy śpiewali w 

ogniu, klaskali w dłonie w płomieniach i stąpali po rozżarzonych węglach jak po grządkach róż. To 

sprawiło, że jeden z męczenników, gdy poczuł jak płomień zbliżał się do jego brody, powiedział, 

„Cóż to jest za mały ból w porównaniu z nadchodzącą chwałą? Czym jest kropla octu znajdująca 

się w oceanie wina? Cóż to znaczy dla kogoś przechodzić przez małe kłopoty, gdy ten ktoś idzie, 

aby wziąć w posiadanie królestwo?” Boże uśmiechy skłoniły innego męczennika do śpiewania w 

straszliwych cierpieniach: „Jestem chrześcijaninem!” W czasach Tertuliana prześladowani 

Chrześcijanie śpiewali: „Wasze okrucieństwo jest naszą chwałą!”  

 To świadomość wzniesienia światłości Bożego oblicza nad sobą sprawiła, że francuski 

męczennik powiedział, kiedy sznur był na szyi jego towarzysza: „Daj mi ten złoty łańcuch i pasuj 

mnie na rycerza tego szlachetnego zakonu!” Sprawiła ona również, że inny męczennik, gdy miał 

umrzeć, zapragnął, aby jego kajdany zostały pochowane wraz z nim, jako oznaki dostąpienia przez 

niego zaszczytu.  



 Ta świadomość sprawiła także, że Bazyli powiedział: „Ogień, miecz, więzienie czy głód — 

wszystko to dla mnie przyjemność i rozkosz”. Ta świadomość sprawiła również, że apostoł Paweł 

pobrząkiwał żelaznymi łańcuchami i chlubił się nimi bardziej niż ludzie tego świata chlubią się całą 

swoją zewnętrzną chwałą.  

 Omawiana świadomość spowodowała także, że Teodoret zaczął skarżyć się, że jego 

oprawcy wyrządzili mu krzywdę, kiedy zdjęli go z koła tortur i przestali torturować; bo, powiedział, 

„Przez cały czas, gdy leżałem na kole, wydawało mi się, że młody człowiek w bieli, niewątpliwie 

jakiś Anioł, stał przy mnie, który ocierał ze mnie pot; i odkryłem w tym wiele słodyczy, którą teraz 

utraciłem."  

 Cierpienia są znakami niebiańskiej szlachetności. Nic więc dziwnego, że wierzący są tak 

radośni, gdy doświadczają cierpień.  

 Podsumowując, uśmiechy Boga nad więźniami nadziei są tym, co czyni ich bardziej 

radosnymi i pogodnymi w ich cierpieniach, niż Pan Jezus Chrystus był w swoim.  

 Kiedy jeden z włoskich męczenników Faninus został zapytany, dlaczego jest tak wesoły gdy 

umierał, skoro sam Chrystus był taki smutny w czasie swojej śmierci, to odpowiedział: „Chrystus 

poniósł na swojej duszy wszystkie smutki i konflikty z piekłem i śmiercią, należne nam, dlatego 

przez Jego cierpienia jesteśmy uwolnieni od smutku i strachu przed nimi wszystkimi; i z tej 

przyczyny mamy powód, aby się radować przechodząc nawet przez największe cierpienia”.  

 Teraz podam szczególne powody, dla których Pan ma upodobanie w chwilach cierpienia, 

aby nawiedzać swój lud swoją życzliwością, i wznosić nad nim światłość swojego oblicza.  

 [1.] Powód pierwszy. Aby ich cierpliwość i stałość w cierpieniu były nie do pokonania. Bóg 

dobrze wie, że jeśli jego lewa ręka w czasie cierpienia nie będzie pod Jego ludem, a jego prawa nad 

nim, a także, że jeśli nie podałby wierzącym kilku łyków słodyczy i kilku smacznych kęsów swojej 

dobroci, to szybko zniecierpliwiliby się i stali by się niestali. A tak, uśmiechy Boga i łaskawe 

nawiedzenia wierzących przez Niego sprawiają, że ich cierpliwość i stałość stają się niezwyciężone, 

tak jak to było w przypadku Wincentego męczennika, który przez swoją cierpliwość i stałość 

rozwścieczył swoich oprawców; tak że rozebrawszy go do naga, biczowali całe jego ciało, tak że 

stało się jedną krwawą raną, po czym posypali solą i natarli octem wszystkie jego rany oraz 

postawili jego stopy na płonących węglach, następnie wrzucili go nagiego do odrażającego lochu, 

którego chodnik pokryty był ostrymi muszlami, a łożem była wiązka cierni. Wszystko to ten 

błogosławiony męczennik przyjął bez jęku, i oddał ducha wypowiadając te słowa „Wincenty to 

moje imię i dzięki łasce Bożej nadal będę Wincentym, pomimo wszystkich waszych tortur”. 

Prześladowanie niesie śmierć w jednej ręce, a życie w drugiej; gdyż podczas, gdy zabija ciało, to 

jednocześnie wieńczy duszę koroną. 

 Najokrutniejsze męczeństwo jest tylko objazdem, by uniknąć wiecznej śmierci, by przejść z 

życia doczesnego do życia wiecznego, z więzienia do raju, i z krzyża do korony.  

 Okiem wiary możemy zobaczyć, jak błogosławione dusze cierpiących wierzących jadą do 

Nieba, jak Eliasz w swoim ognistym rydwanie.  

 Jan Hus, męczennik, miał takie wyborne poznanie i Boga i tak słodkie wpływy Ducha, które 

sprawiły, że jego cierpliwość i stałość były niezwyciężone. Kiedy został wyprowadzony na 

spalenie, włożono mu na głowę koronę z papieru, z namalowanymi na niej wstrętnymi diabłami; a 

gdy ją zobaczył, powiedział: „Mój Pan Jezus Chrystus, ze względu na mnie, nosił koronę 

cierniową; dlatego, czemuż bym nie miał dla niego nosić tej lekkiej korony, niezależnie od tego jak 

jest hańbiąca? Zaprawdę zrobię to chętnie”. A kiedy przywiązano mu szyję łańcuchem do pala, 

uśmiechając się, powiedział: „Że chętnie przyjmie ten łańcuch ze względu na Pana Jezusa 

Chrystusa, o którym wiedział, że ze względu na niego był związany o wiele gorszym łańcuchem.” 

No cóż! Zapamiętajcie to, że imiona tych, którzy cierpliwie cierpieli są nie tylko zapisane 

czerwonymi literami krwi w kalendarzu kościelnym – ale i złotymi literami w rejestrze Chrystusa, 

w księdze żywota.  

 [2.] Powód drugi, dla którego Pan wznosi światło swego oblicza nad swój lud w czasie jego 

cierpienia, jest taki, że jest to czynione dla utwierdzenia jednych, nawrócenia innych, a także dla 

większego przekonania i wprowadzenia w większe zakłopotanie ich przeciwników, którzy się 



dziwią i są jak ludzie zdumieni, gdy widzą komfort i odwagę wierzących w czasach cierpienia. 

Wyborne postępowanie Pawła w jego więzach było dla wielu utwierdzeniem w wierze. „A wielu 

braci w Panu nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą, bez lęku zaczęło głosić 

słowo” (Flp 1:14 UBG). A jak cierpienia wierzących przyczyniają się do utwierdzenia w wierze 

niektórych, tak przez błogosławieństwo Boże także przyczyniają się do nawrócenia innych. „Proszę 

cię”, mówił apostoł Paweł, „za moim synem Onezymem, którego zrodziłem w moich więzach”, 

(Filem 1:10 UBG). Było to godne uwagi powiedzenie Lutra: „Kościół nawraca cały świat krwią i 

modlitwą”. Wierzący męczennicy wiedzieli, że podróż między krzyżem a rajem i między tą 

krótkotrwałą burzą a wiecznym spokojem jest bardzo krótka. 

 Bazyli potwierdza, „że pierwotni święci okazywali tyle heroicznej gorliwości i stałości, że 

wielu pogan stało się chrześcijanami.” To właśnie, ten wyborny duch, którego święci okazali w 

swoich cierpieniach, kiedy Chrystus  zacienił ich swoją miłością i pokrzepił bukłakami i posilił 

jabłkami (Pnp 2:5 UBG), doprowadzał do szaleństwa, rozpaczy, skrajnego poirytowania i 

niezwykle dręczył ich oprawców. Byłoby zbyt żmudne, aby przedstawić wam opis wszystkich 

poszczególnych prześladowców w tym przypadku, którzy zostali wymęczeni i sprzykrzyło im się 

życie, z powodu odwagi, wiary i cierpliwości wierzących, a które poza tym wzbudziły zdumienie i 

zdziwienie u widzów i czytelników, czytających o tych sprawach.  

 Laktancjusz chwalił się odwagą męczenników swoich czasów: „Nasze dzieci i kobiety, nie 

mówiąc już o mężczyznach, naprawdę w ciszy zwyciężają swoich oprawców, tak że nawet ogień 

nie może zmusić ich do wydania jęku.” 

 Hegezyp donosi obserwację cesarza Antonina, a mianowicie: „Że chrześcijanie byli 

najodważniejsi i zawsze pewni siebie w czasie trzęsień ziemi, podczas gdy jego pogańscy żołnierze 

byli w takich chwilach najbardziej przerażeni i przygnębieni”. Z pewnością żadne trzęsienia ziemi 

nie mogą wywołać wstrząsu serca wśród cierpiących wierzących – tak długo, jak oblicze Boga 

świeci na ich twarzach, a Jego miłość rozgrzewa ich serca. Cierpiący wierzący może zostać 

zaatakowany — ale nie pokonany; może być zmartwiony – ale nigdy nie może być zwyciężony; 

może stracić głowę, ale nie może stracić korony, którą sprawiedliwy Pan przygotował i odłożył dla 

niego, (2 Tym 4:7-8 UBG).  

 Cierpiący wierzący nadal będzie panem sytuacji; chociaż go zabijają, nie mogą mu 

zaszkodzić; może ponieść śmierć— ale nigdy nie zostać podbity. „Ale oni zwyciężyli go przez krew 

Baranka i przez słowo swego świadectwa; i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci”, (Dz 

12:11 UBG). Nie kochają swojego życia ci, którzy kochają Chrystusa i Jego prawdę bardziej niż 

swoje życie; lekceważą i gardzą swoim życiem, kiedy ono konkuruje z Chrystusem. W słowach 

powyższego wersetu widzimy więc, że wierzący umierając zwyciężają. „Mogą mnie zabić”, 

powiedział Sokrates o swoich wrogach, „ale nie mogą mi zaszkodzić”. Wierzący może zacytować 

powyższe słowa a nawet powiedzieć więcej. Ziele heliotrop obraca się i otwiera zgodnie z ruchem 

słońca. Tak samo czynią wierzący w swoich cierpieniach, zgodnie z wewnętrznymi ruchami Słońca 

sprawiedliwości nad nimi. „O Panie Jezu”, powiedział ktoś, kiedyś, „Kocham Cię bardziej niż 

wszystkie dobra, bardziej niż wszystkich moich przyjaciół, ba, bardziej niż moje życie.”  

 [3.] Powód trzeci. Trzeci powód, dla którego Pan sprawia, że Jego dobroć przechodzi przed 

jego ludem, a Jego oblicze świeci nad nim w chwilach cierpienia jest taki, że czyni to On ku chwale 

własnej łaski i ku chwale własnego imienia. Bóg straciłby wiele ze swojej chwały, gdyby nie stał 

przy swoim ludzie, nie pocieszał go i nie wzmacniał w dniu ich smutków. Ach, jaki brud, pogardę i 

szyderstwa próżni ludzie rzucaliby wtedy na Boga, (Wj 32:12; Li 14:13-16 UBG). Zauważcie! Tak 

jak nasze największe dobro pochodzi z cierpień Chrystusa – tak największa chwała Boża, 

którą On otrzymuje od swoich wierzących przychodzi przez ich cierpienia! 
 „Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni  jesteście, gdyż Duch 

chwały, Duch Boży spoczywa na was” (1 P 4:14 UBG). Bardzo przyczynia się do zwiększenia 

chwały Bożej to, że jego lud jest pocieszany i ożywiany, podnoszony i uduchowiany oraz  

budowany i dodawana jest mu otucha – w dniu jego cierpień. Och, widok tak szlachetnego ducha w 

wierzących, powoduje, że inni podziwiają, wywyższają, zakochują się w i wielbią Boga; za 



przyznawanie się do swojego ludu i za bycie ich światłem w ciemności, radością w smutku i 

pałacem w więzieniu (Dan 3:28-30; 6:25-27 UBG). 

 Bóg jest bardzo świadomy tego, że utraciłby liczne uwielbienia i modlitwy, gdyby nie 

sprawił, że Jego miłość i chwała spoczęłyby na Jego ludzie w chwilach cierpienia. Nie ma nic, o co 

Bóg tak bardzo dbałby — jak o swoją chwałę; i na czym Jego serce byłoby tak mocno skupione – 

jak na niej; dlatego będzie  odwiedzał wierzących w więzieniu, pokrzepiał ich w lochu, chodził z 

nimi w ognistym piecu i okazywał im dobroć w jaskini lwa, aby każdy mógł wołać i wykrzykiwać: 

,,Łaska, łaska” (Iz 48:11; Rdz 39:20 UBG). Bóg lubi działać łaską wobec swoich cierpiących 

wierzących w taki sposób, żeby zamknąć usta ich nieprzyjaciół, a rozweselić serca swoich dzieci.  

 (5.) Okresy szczególnego POLEGANIA na WIERZE, to czasy, w których Pan łaskawie 

raczy wznosić światło swego oblicza nad swoim udem. Kiedy jego dzieci okazują wiarę, wtedy 

Pan z radością zaznajamia ich ze swoją dobrocią i przypieczętowuje i potwierdza im wieczne 

szczęście i błogosławieństwo: „W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo 

prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani 

obiecanym Duchem Świętym” (Ef 1:13 UBG) albo w którego wierząc zostaliście zapieczętowani, 

to znaczy, gdy byliście w trakcie okazywania i polegania wiarą na Panu Jezusie Chrystusie, Duch 

Pański uczynił pewnym i potwierdził wam, pieczętując was sobą, waszą adopcję, wasze pojednanie 

z Bogiem, wasze przebaczenie i wieczne dziedzictwo. 

 Ten ko czci Chrystusa poprzez wierzenie, przez działanie i poleganie świeżymi i częstymi 

aktami wiary na Nim, tego z pewnością Chrystus uczci i zabezpieczy, umieszczając na nim swoją 

pieczęć i znak, i dając mu pewność posiadania niewzruszonego królestwa, niezniszczalnych 

bogactw i wiecznej korony chwały. Ach chrześcijanie, wyrządzacie podwójną krzywdę naraz, 

krzywdzicie Chrystusa i wasze własne dusze, podczas gdy tak rozumujecie: „Panie, daj mi najpierw 

pewność posiadania rzeczy niebiańskich, a wtedy uwierzę w Ciebie i spocznę na Tobie”; podczas 

gdy waszą jedyną pracą jest wierzenie, trwanie w wierzeniu i działaniu wiarą na Pana Jezusa, aż 

dojdziecie do zupełnej pewności i zostaniecie zapieczętowani na dzień odkupienia. To jest 

najpewniejsza i najkrótsza droga do otrzymania omawianej pewności.  

 Rzym 15:13 jest niezwykłym fragmentem apostoła Pawła, w którym napisał on: „A Bóg 

nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję 

przez moc Ducha Świętego”. „Bóg nadziei”, powiedział apostoł, „niech was napełni wszelką 

radością i pokojem w wierze”. To znaczy, kiedy jesteście w trakcie praktykowania i działania wiarą, 

to Bóg nadziei napełni was tą radością, która jest „niewypowiedziana i pełna chwały” i tym 

„pokojem, który przewyższa zrozumienie”. Oznacza to napełnienie radością i spokojem, tak jak 

żagle statku napełniane są wiatrem. Wiara jest kluczem, który otwiera raj i wpuszcza do duszy 

powódź radości. Wiara jest przywłaszczającą sobie łaską, gdyż przywłaszcza sobie wszystko; 

patrzy na Boga i mówi za psalmistą, że Ten Bóg jest jej Bogiem na wieki wieków, (Ps 63:1; 48:14 

UBG). Patrzy na Chrystusa i mówi: „Ja należę do mojego umiłowanego i do mnie zwraca się jego 

pożądanie” (Pnp 7:10 UBG). Patrzy na drogocenne obietnice i mówi, że te cenne obietnice są jego, 

(2 P 1:4 UBG). Patrzy na Niebo i mówi: „Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości” (2 

Tm 4:8 UBG); a to napełnia duszę radością i pokojem. Wiara ma wpływ na inne łaski, jest jak 

srebrna nić, która biegnie przez łańcuch pereł, dodaje siły i żywotności wszystkim innym cnotom. 

Sprawiła, że Abrahama rozradował się; a Noe siedział spokojnie i cicho w arce w czasie potopu.  

 Wiara jest pierwszym trzpieniem, który porusza duszę; jest jakby sprężynką w zegarku, 

która uruchamia działanie wszystkich kół, w tym koła miłości, radości, pociechy i pokoju. Wiara 

jest łaską-korzeniem, z którego wyrastają wszystkie słodkie kwiaty radości i pokoju. Wiara jest jak 

pszczoła, która wysysa słodycz z każdego kwiatu; wiara wydobędzie światło z ciemności, pociechy 

z udręk, miłosierdzie z nieszczęść, wino z wody, miód ze skały i pokarm z pożerającego, (Sdz 14:14 

UBG). W 1 P 1:8 (UBG) napisano: „A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go 

nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały”. Przez okazywanie 

wiary serca wierzących napełniają się radością, i to niewypowiedzianą i chwalebną. Wiara widzi w 

Chrystusie pełnię obfitości; i to napełnia wierzące serce chwalebną radością.  



 Ach, chrześcijanie, wierzenie jest gotową droga, najbezpieczniejszą droga, najsłodszą drogą, 

najkrótszą drogą i jedyną drogą do dobrze ugruntowanej pewności i do niewypowiedzianej radości i 

pokoju, które z niej wypływają, jako efekt z przyczyny, jak owoc z korzenia czy też jak strumień ze 

źródła. Istnieje taka zupełna pewność i taka radość, które wypływają ze świeżych i częstych działań 

wiarą, których nie można wyrazić, i których nie można namalować. Żaden człowiek nie może 

namalować słodyczy plastra miodu, słodyczy grona Kanaanu, słodyczy raju czy też zapachu róży 

Szaronu. Jak nie można namalować zapachu i słodyczy rzeczy – tak nie można namalować lub 

wyrazić omawianej pewności i radości, które wypływają z wiary; są one zbyt wzniosłe i zbyt 

chwalebne dla słabego człowieka, aby mógł je przedstawić lub namalować. W Chrystusie znajduje 

się nie tylko pełnia naczynia, ale i pełnia źródła; i to sprawia, że serce wierzącego skacze z radości, 

gdy widzi to okiem wiary.  

 Kiedy Abraham uwierzył w nadzieję wbrew nadziei (Rz 4,18) i gdy w obliczu wszelkich 

niebezpieczeństw i trudności, wykazał się tak szlachetnymi i chwalebnymi aktami wiary, że 

wywnioskował, że „sam Bóg dostarczy baranka na ofiarę całopalną” (Rdz 22:8 KJV) i że „….na 

górze PANA będzie upatrzony” (Rdz 22:14 UBG); Bóg był tak poruszony uczynkami jego wiary i 

jej efektami, że przysiągł na siebie samego, że: błogosławiąc będzie mu błogosławił; czyli na 

pewno będzie błogosławił mu i pobłogosławi mu jego błogosławieństwo; dalej Bóg przysiągł, że 

rozmnażając go, rozmnoży jego potomstwo jak gwiazdy na niebie, i jak piasek na brzegu morza 

(Rdz 22:17 UBG). A anioł Pański, czyli Pan Jezus, jak Jego własne słowa pokazują, (Rdz 22:12,15-

16 UBG), wezwał Abrahama z nieba, nie raz, ale dwa razy; i okazał swoją godną podziwu miłość w 

cudownym dostarczeniu baranka na całopalenie. „Pan upatrzy” powinno być mottem każdego 

wierzącego w opałach i kłopotach.   

 A zatem widzimy, że czasy szczególnego okazywania wiary to czasy, w których Pan 

łaskawie raczy objawiać swoją miłość i sprawiać, by Jego lud poznał Jego łaskę. Pan spogląda 

wtedy na nich z Nieba, i przemawia do nich słodko i w miłości raz za razem.  

 (6.) Czasy słuchania i przyjmowania to czasy, w których Pan ma upodobanie, aby 

łaskawie wznieść światło swego oblicza nad swoim ludem. Kiedy wierzący słuchają słowa życia 

wiecznego i łamią chleb żywota, wtedy przychodzi do nich Bóg, i okazuje im miłość, która jest 

lepsza niż życie: „A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich 

słuchających tej mowy” (Dz 10:44 UBG). W czasie gdy Piotr mówił, to Duch Święty, czyli łaski 

Ducha Świętego, a mianowicie radość, pociecha, miłość, pokój itd., zstąpiły na słuchających 

wierzących. Podobnie w Gal 3:2 (UBG) napisano, „Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć: 

Czy przez uczynki prawa  otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie wiary?” Przez Ducha tutaj, 

Kalwin, Bullinger oraz inni egzegeci rozumieją radość, pokój i pewność, która jest zradzana w 

sercu przez słuchanie wiarą, to znaczy przez naukę ewangelii; albowiem w powyższych słowach 

apostoła Pawła słuchanie oznacza rzecz słuchaną, a wiara doktrynę ewangelii, ponieważ ewangelia 

jest zwykłym środkiem wzbudzania wiary. „Wiara więc jest ze słuchania”, mówił apostoł (Rz 10:17 

UBG). 

 W 1 Tes 1,5-6 (UBG), apostoł Paweł pisał: „Gdyż nasza ewangelia nie doszła was tylko w 

słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy 

byliśmy dla was, przebywając wśród was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, 

przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego”. W tych słowach opisaną 

mamy Bożą moc towarzyszącą posłudze Pawła, moc przekonującą, oświecającą, uniżającą, 

podnoszącą, zachwycającą, reformującą, odnawiającą i przekształcającą tych, którzy go słyszeli. 

Również i wy, wierzący czytelnicy, posiadacie słodkie i błogosławione świadectwo Ducha 

towarzyszące Jego służbie i zapewniające o skutecznym powołaniu i przedwiecznym wyborze tych, 

do których przyszło słowo, podnoszące ich ducha do wyżyn radości pośród smutku.  

 Ach! Drodzy synowie i córki Syjonu, którzy czekacie i drżycie u drzwi Mądrości, 

powiedzcie mi – czyż Bóg nie spuścił manny na wasze dusze, kiedy słuchaliście słowa? Tak! Czy 

Bóg nie zstąpił z mocą na was i przez swojego Ducha nie przypieczętował wam waszego wybrania, 

odpuszczenia waszych grzechów, usprawiedliwienia waszych osób i zbawienia waszych dusz? Tak, 



bez wątpienia, wielu wierzących doświadczyło tego, że usta Chrystusa w tym nakazie słuchania 

słowa Bożego upuszczają miód i słodycz oraz szpik i tłustość.  

 I tak jak Chrystus w czasach słuchania, kiedy jego lud słucha słowa życia, wznosi światło 

swojego oblicza nad nimi, tak, kiedy przyjmują chleb życia, daje im poznać swoją miłość i ich 

żywotne zainteresowanie Nim. W tej uczcie tłustości, mistrz tej, uczty, Pan Jezus, przychodzi 

pośród swoich gości, mówiąc: „Pokój wam”.  

 Ten nakaz czy też zarządzenie słuchania słowa Bożego i spożywania wieczerzy Pańskiej jest 

szkatułką klejnotów; znajduje się w niej obfitość źródeł duchowych, bogate kopalnie i skarby 

niebiańskie. W niej promienie Jego chwały tak świecą, że sprawiają, że serca wierzących płoną w 

głębi i rozpraszają całą tę gęstą ciemność i chmury, które się wokół nich gromadzą. Kiedy wierzący 

są w tej piwnicy na wystałe wino, to powiewa nad nimi sztandar miłości Chrystusa; kiedy są w tym 

Kanaanie, wtedy Chrystus karmi ich mlekiem i miodem; kiedy są w tym raju, wtedy kosztują 

anielskiego pokarmu; gdy znajdują się u tej bramy Niebios, wtedy widzą Chrystusa po prawicy 

Ojca; a gdy stoją przed tą Jego ubłagalnią, wtedy widzą, jak kierują się ku nim uczucia miłosierdzia 

Chrystusa. W tym nakazie wierzący widzą, smakują, i czują to, co jest Chrystusa – a czego nie są w 

stanie wyrazić i zamanifestować innym. W tym nakazie wierzący zobaczą prawdę swoich łask oraz 

odczują wzrost ich łaski i będą się radować jasnością ich dowodów. W tym też zarządzeniu 

Chrystus także zapieczętuje obietnice, przymierze, swoją miłość oraz ułaskawienie wierzących, 

dostrzegalnie, w ich duszach.  

 Istnieje wiele drogocennych dusz, które znalazły Chrystusa w tym nakazie, podczas gdy nie 

mogły Go znaleźć w innych, chociaż z wielką troską Go w nich szukali. Każda dusza obdarzona 

łaską może powiedzieć nie tylko: „Wierzę w życie wieczne,” ale i ,,przyjmuję, i spożywam życie 

wieczne.” Wiele zimnych dusz zostało ogrzanych w czasie przestrzegania tego nakazu, a niejedna 

dusza głodna została nakarmiona manną w trakcie jego spełniania, również wiele spragnionych 

dusz zostało orzeźwionych winem na osadzie znajdującym się w obchodzeniu tego nakazu, a także 

niejedna ospała dusza została ożywiona w celebrowaniu tego nakazu. W czasie spełniania tego 

nakazu ręce słabe i słabe kolana zostają wzmocnione, omdlewające serca pocieszone, 

kwestionujące dusze zostają uleczone z powątpiewania, kroki zataczających się dusz zostają 

utwierdzone, a upadające dusze otrzymują wsparcie.  

 Nie mówię, że kiedykolwiek martwa dusza została ożywiona przestrzegając nakazu 

spożywania wieczerzy Pańskiej, która jest obrzędem ustanowionym przez Chrystusa, nie aby 

zrodzić do życia duchowego tam, gdzie go nie było, ale aby pomnożyć je tam, gdzie wcześniej je 

zapoczątkował Duch. Każda niegodziwa dusza, która pije z kielicha Pańskiego, może powiedzieć: 

„kielich życia stał się moją śmiercią” (1 Kor 11:27 UBG).  

 Ach, chrześcijanie! Jeśli tylko powstaniecie i przemówicie, to musicie powiedzieć, że w tym 

nakazie obchodzenia wieczerzy Pańskiej mają miejsce między Chrystusem a wami takie wzajemne 

pocałunki, takie wzajemne uściski, takie wzajemne otwieranie i zamykanie serc, jakie czynią takie 

Niebo w waszych sercach, którego nie można wyrazić, ani opisać. Chrystus w tym obrzędzie 

otwiera takie pudełka drogocennych maści, które napełniają wierzących duchowym aromatem; daje 

im także kiść winogron Kanaanu, co sprawia, że patrzą żarliwie na i pragną być w Kanaanie. 

Chrześcijanie w czasach pierwotnych, po przyjęciu tego sakramentu wieczerzy Pańskiej, przywykli 

do tego, że zostawali napełniani taką gorliwością i żarliwością,  radością i pociechą oraz wiarą, 

męstwem i pewnością, które sprawiały, że stawali przed tyranami z niedoścignioną śmiałością i 

radością. Istnieją następujące powody, dla których Bóg ma upodobanie we wznoszeniu światła 

swego oblicza nad swoim ludem, kiedy słucha on słowa życia i łamie się chlebem żywota.  

 [1.] Powód pierwszy. Aby mogli wysoko cenić te zarządzenia Boże. Wyborne objawienia 

siebie, których Bóg udziela ich duszom w tych zarządzeniach, pobudzają wierzących do cenienia 

ich sobie bardzo wysoko. ,,Ach”  powiadają nasze dusze, ,,nie możemy ich nie cenić — za to czym 

od Boga, cieszyliśmy się w nich”  (Ps 84:10-11 UBG). 

 Wielu jest podobnych do starego Barzillaja Gileadczyka, który stracił smak i słuch, i dlatego 

nie dbał o uczty Dawida i jego muzykę, (2 Sm 19:32, nast. UBG). Tacy ludzie nie mogą zobaczyć 

ani zakosztować niczego Bożego w Bożych zarządzeniach: nie troszczą się o nie, lecz lekceważą je. 



Ten wiek jest pełen niedbałych ludzi podobnych do Gallia, (Dz 18 UBG), którzy nie zważają w 

ogóle na te rzeczy.  

 Jednakże dusze, które widziały, słyszały i zakosztowały dobroci Pana w omawianych 

zarządzeniach Pańskich — bardzo miłują je i wysoko cenią! „Ceniłem słowa jego ust”, mówił Hiob, 

„bardziej niż mój własny pokarm” (Hi 23:12 UBG). A Dawid śpiewał: „Prawo twoich ust jest 

lepsze dla mnie niż tysiące sztuk złota i srebra” (Ps 119:72). Luter cenił słowo Boże tak wysoko, że 

mówił, iż nie chciałby żyć w raju, gdyby mógł, bez tego słowa - ale ze słowem mógłby żyć w 

samym piekle, (Ps 27:4 UBG).  

 (2.) Powód drugi. Bóg wznosi światło swego oblicza nad swoim ludem, w czasie spełniania 

przez niego Bożych zarządzeń, aby zawsze pamiętali o nich i stale je spełniali. Dusza usłyszy dobrą 

nowinę z Nieba, gdy będzie czekać, u drzwi mądrości, (Przys 8:34-35 UBG). Bóg zapozna duszę z 

duchowymi tajemnicami i nakarmi ją kroplami padającymi z plastra miodu – aby dusza mogła 

przylgnąć do zarządzeń Bożych, tak jak Rut przylgnęła do Noemi, i powiedzieć o nich tak, jak 

powiedziała o niej, że gdzie te idą, tam taka dusza pójdzie; i gdzie one zamieszkają, tam i ona 

zamieszka (Rut 1:15-17 UBG); i nic z wyjątkiem śmierci nie dokona separacji między spełnianiem 

zarządzeń Bożych a taką duszą. 

 Po tym, jak Jozue doświadczał wybornej obecności Boga ze swoim duchem w służbie, do 

której został powołany, powiedział: „….wybierzcie sobie dziś, komu będziecie służyć…..Lecz ja i 

mój dom będziemy służyli PANU” (Joz 24:15 UBG). Podobnie uczyni wierzący; niech rezultat tego 

będzie, jaki chce, wierzący przylgnie do służby swemu Bogu; swoją duszę odda pod opiekę Bożą, 

będzie czekać na Niego w Jego świątyni (Mal 3:1 UBG); będzie Go szukał pośród siedmiu złotych 

świeczników, (Obj 2:1 UBG); wierzący odkryje, że Chrystus to dobry Pan; i będzie chciał żyć i 

umrzeć w Jego służbie; będzie także uważał, że jego praca jest lepsza niż zapłata; znajdzie nagrodę, 

nie tylko za przestrzeganie — ale także w przestrzeganiu Bożych przykazań, jak mówi psalmista, 

(Ps. 19:11 UBG). Słodkie wizje i nawiedzenia, wyborne wskazówki oraz niebiańska wspólnota, 

jakie będą miały miejsce między Panem Jezusem a duszą wierzącego, w służbie Chrystusowi — 

nałożą na duszę wierzącego tak wielkie i chwalebne zobowiązania, że nie będzie mógł nie 

powiedzieć za sługą opisanym w prawie, że kocha swojego Pana i nie odstąpi od Jego służby, bo 

mu się dobrze dzieje i że chce mieć przekłute ucho i chce być sługą swego Pana na wieki (Wj 21:5; 

Pwt 15:16-17 UBG).  

 [3.] Trzeci powód, dla którego Pan sprawia, że promienie Jego miłości i blask Jego chwały 

jaśnieją nad Jego ludem w czasie spełniania przez lud Bożych zarządzeń to, ogrodzenie i 

wzmocnienie ich dusz przed wszystkimi pokusami, które mogą napotkać ze strony szatana i jego 

narzędzi, którzy czają się by zwieść, i przez ich przebiegłą podstępność starają się ze wszystkich 

swoich sił, aby najpierw doprowadzić ludzi do posiadania niskich myśli o zarządzeniach Bożych, a 

następnie do ich lekceważenia, a potem gardzenia nimi. 

 Dlatego Pan przez słodkie objawienia samego siebie, przez pocałunki i oznaki miłości, które 

daje swojemu ludowi w czasie spełniania przezeń Jego zarządzeń, tak ujmuje i angażujące ich 

serca, że stają się zdolni nie tylko oprzeć się pokusom — ale także zwyciężyć je przez Tego, który 

ich umiłował i w swoich zarządzeniach objawił swoją obecność, i bogactwo swojej łaski i dobroci 

względem nich. Słodka rozmowa, błogosławione zawracanie i kroczenie, które wierzący 

doświadczają z Bogiem spełniając Jego zarządzenia, czynią ich silnymi w stawianiu oporu i 

szczęśliwymi w przezwyciężaniu tych pokus, które mają tendencję do odrywania ich od spełniania 

nakazanych Bożych zarządzeń; które są domem biesiadnym Chrystusa, gdzie stawia On przed 

swoim ludem wszystkie przysmaki i słodycze Niebios, i zachęca ich, aby obficie jedli i pili, gdyż 

nie ma niebezpieczeństwa doświadczenia przesytu w jedzeniu lub piciu tych smakołyków 

Chrystusa. Zaprawdę, niejedna dusza przesyciła się smakołykami tego świata i umarła na zawsze; 

natomiast żadna dusza, która miała zaszczyt i szczęście być przyprowadzoną do domu biesiadnego 

Chrystusa, aby jeść i pić jego przysmaki nigdy nie przejadła się i żyje wiecznie. Chryzostom mówił, 

że przez sakrament Wieczerzy Pańskiej jesteśmy tak uzbrojeni przeciwko pokusom szatana, że 

ucieka od nas, jakbyśmy byli lwami, które plują ogniem.  



 [4.] Czwarty powód, dla którego Pan z upodobaniem daje swemu ludowi, w czasie 

spełniania przezeń Jego zarządzeń, poczucie swojej miłości i przedsmak Nieba, jest taki, że chce 

On odpowiednio ukształtować ich i sprawić by dojrzeli do Nieba, a także pobudzić ich do 

gorliwszego szukania oraz większej tęsknoty za doskonałym, zupełnym i pełnym radowaniem się 

Bogiem. Dusze na początku nawrócenia są tylko jakby surowo odlane – ale Bóg, nawiedzając je i 

objawiając się im w swoich zarządzeniach coraz bardziej i bardziej przysposabia te naczynia 

miłosierdzia ku chwale, (Iz 64:5 UBG). Ach! Chrześcijanie, powiedzcie mi, czyż te święte wpływy, 

te duchowe tchnienia, i te Boże oddziaływania – które napotykacie spełniając zarządzenia Boże nie 

sprawiają, że wasze dusze wołają za Dawidem: „Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza 

pragnie ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się 

przed obliczem Boga?” (Ps. 42:1-2 UBG). 

 Podobnie napisane jest w Psalmie 63:1-2 (UBG): „Boże, Ty jesteś moim Bogiem, od rana 

cię szukam; pragnie ciebie moja dusza, tęskni do ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w 

której nie ma wody: Abym widział twoją moc i chwałę, jak cię ujrzałem w twojej świątyni. (Grecy 

wywodzą swoje słowo oznaczające pragnienie z rdzenia, który oznacza palenie się. Jeśli ktoś 

nałożyłby nie wiadomo jak wielki stos opału na ogień, to nie zgasi go — ale wręcz przeciwnie, tym 

bardziej go rozpali. Podobnie nic nie może zaspokoić pragnień wierzącego za wyjątkiem pełnej 

niebiańskiej radość z Boga.) W tych powyższych słowach Psalmu wyrażone są silne, żarliwe i 

gwałtowne pragnienia Dawida; przedstawione są pragnienie za pragnieniem; tutaj opisany jest sam 

kwiat i wigor jego ducha, siła i ścięgna jego duszy, a także pełnia i szczyt jego rozpalonych uczuć – 

wszystkie silnie dążące do pełniejszego radowania się Bogiem.  

 Zwróćcie uwagę na to, że jak zaręczona panna tęskni za dniem ślubu; uczeń-praktykant za 

zdaniem egzaminu na mistrza w swoim zawodzie; jeniec za okupem; skazaniec za ułaskawieniem; 

podróżnik za gospodą; a żeglarz za swoją przystanią, tak samo robi dusza, która spotkała się z 

Bogiem w Jego zarządzeniach: otóż pragnie się spotykać z Nim w Niebie. To nie kropla, to nie 

przytulenie do piersi i odstawienie, i to nie łyk i zaprzestanie picia – co wystarczy takiej duszy. To 

nie krople, ale pływanie w oceanie zadowoli duszę, która zajrzała do raju. Taka dusza nigdy nie 

uspokoi się, dopóki nie ujrzy Boga twarzą w twarz, i dopóki nie spocznie na Jego piersi. Im bardziej 

wierzący smakuje Boga w zarządzeniach Bożych, tym bardziej jego pragnienia są wzmagane i 

zaostrzane, i tym bardziej jest pobudzany do doświadczania coraz więcej i więcej Boga.  

 Plutarch pisał, że „kiedy Galowie spróbowali słodkiego wina, które było zrobione z 

winogron Italii, to nic ich nie mogło zadowolić poza Italią.” Podobnie zachowuje się dusza, która 

zakosztowała słodyczy i dobroci Boga w Jego zarządzeniach, nic nie jest w stanie zaspokoić jej, jak 

tylko więcej tej dobroci i słodyczy w nich. Pełne radowanie się Bogiem jest najważniejszym 

lśniącym diamentem w pierścieniu chwały. Trochę miłosierdzia może zbawić duszę — ale musi być 

ono wielkie, aby mogło ją zadowolić. Najmniejszy przebłysk Bożego oblicza może być laską 

wspierającą duszę, arką zapewniającą bezpieczeństwo duszy oraz obłokiem w dzień i słupem ognia 

w nocy do prowadzenia duszy; natomiast, aby ją zadowolić musi ona otrzymać dużo, a nawet 

bardzo dużo Boga. 

 [5.] Piąty powód. Piątym i ostatnim powodem, dla którego Pan raczy łaskawie udzielać 

swemu ludowi trochę poczucia swojej miłości i zapewnienia o posiadaniu Jego łaski przez lud, gdy 

spełnia on Jego zarządzenia jest to, że przez to Jego lud ma środki, aby uciszyć i zatkać usta 

niegodziwych i bezbożnych ludzi, których słowa są twarde wobec Pana; którzy mówią, że próżną 

rzeczą jest służenie Bogu i jaki jest pożytek z przestrzegania Jego ustaw i nakazów oraz chodzenia 

w żałobie przed Panem zastępów? (Mal 3:13-14 UBG). Dlatego Pan sprawia, że Jego oblicze 

jaśnieje nad Jego ludem w spełnianych zarządzeniach, aby wierni powstali i złożyli świadectwo 

przed niegodziwym światem, że nie jest twardym Panem, i że nie zbiera tam, gdzie nie sieje. 

Wierzący, przez łaskawe doświadczenia słodkich tchnień Boga nad sobą w przestrzeganych 

zarządzeniach Bożych, są w stanie zmieszać, nałożyć kaganiec, powstrzymać lub zatykać usta 

próżnych i niegodziwych ludzi, którzy mówią Panu: „….Odejdź od nas, bo nie chcemy poznać 

twoich dróg. Kim jest Wszechmocny, abyśmy mieli mu służyć? Cóż nam pomoże to, że będziemy 

się modlić do niego?” (Hi 21:14-15 UBG). 



 W Jego, spełnianych przez Jego wierzących, zarządzeniach Bóg całuje ich, objawia im 

swoją miłość i daje poznać swoją dobroć i chwałę tak, że Jego dzieci mogą, na podstawie własnych 

doświadczeń, być w stanie obalić wszystkie kłamstwa i protesty niegodziwych ludzi przeciwko 

Bogu i Jego drogom. I błogosławiony niech będzie Bóg, który nie pozostawił siebie bez świadectwa 

– ale ma wiele tysięcy tych, którzy mogą stanąć przed całym światem i oświadczyć, że widzieli 

piękno i chwałę Boga w Jego świątyni, (Ps. 96:6 UBG),  że spotkali się z tymi radościami i 

pociechami na Bożych drogach, które tak dalece przewyższają wszystkie inne radości i pociechy, 

jak światło przewyższa ciemność, a Niebo piekło, i że spotkali się z takim skruszaniem, ukorzeniem 

się, ożywianiem i pokrzepianiem serca, jakiego nigdy wcześniej nie spotkali przez wszystkie swoje 

dni.  

 ,,Ach” mówią tacy wierzący: „Lepszy bowiem jest jeden dzień w twoich przedsionkach niż 

tysiąc gdzie indziej” (Ps. 84:10 UBG). ,,Och, wolelibyśmy raczej z Mojżeszem stracić wszystko, 

zostać ubiczowanymi i ogołoconym ze wszystkiego, niż stracić słodkie radości Boga w Jego 

zarządzeniach. Och w nich Bóg okazuje się być światłem i życiem, oraz radością i koroną dla 

naszych dusz.” Bóg jest czuły na swoją chwałę, i pociechy swoich dzieci; i dlatego daje im takie 

wyborne przejawy i takie słodkie nawiedzenia w swoich zarządzeniach,  że mają pod ręką 

argumenty, aby zamknąć usta grzesznikom i oświadczyć na podstawie własnego doświadczenia, że 

wszystkie drogi Boga są drogami przyjemności, a wszystkie Jego ścieżki ociekają tłustością (Przys 

3:17; Ps. 65:11 UBG).  

 I to by było na tyle jeśli chodzi o powody, dla których Bóg w w swoich zarządzeniach 

wznosi światło swego oblicza nad swoim ludem. Zanim jednak przejdę dalej, konieczne będzie, 

abym przedstawił poniższe PRZESTROGI, aby nie dopuścić do potknięcia się i wątpienia słabych 

wierzących, którzy jeszcze nie doświadczyli Pana okazującego przychylność i objawiającego swoją 

łaskę i miłość w tak dostrzegalny sposób w ich duszach, podczas łamania przez nich chleba żywota, 

jak to doświadczyli inni.  

 [A.] Przestroga pierwsza. Pierwsza przestroga, którą podam, jest taka, że nawet prawdziwi 

wierzący mogą czasami przychodzić i odchodzić z tego sakramentu wieczerzy Pańskiej, bez tej 

pociechy, pewności, radości i pokrzepienia, które mają lub z którym się spotykają inni. A to może 

wynikać częściowo z ich nieprzygotowania i nienadawania się na spotkanie z Bogiem w tym 

zarządzeniu (2 Kron 30:19-20; 1 Kor 11:20-34 UBG); częściowo z ich bawienia się i igrania z 

jakimś sekretnym i umiłowanym grzechem; albo może to wynikać z tego, że nie starają się, by 

uchwycić się Boga, jak skarży się prorok Izajasz: „I nie ma nikogo, kto by wzywał twego imienia i 

zbudził się, aby się ciebie chwycić. Zakryłeś bowiem swoje oblicze przed nami i sprawiłeś, że 

niszczejemy z powodu naszych nieprawości” (Iz 64:7 UBG). 

 Sytuacja taka może  wynikać jeszcze z tego, że Duch Święty stoi z dala od takiej duszy. Być 

może, o duszo, sprawiłaś że Pocieszyciel, Duch Święty  zasmucił się; dlatego też nie chce cię 

pocieszać i być zapieczętowującym i poświadczającym ci Duchem. Zasmuciłaś Go swoimi 

grzechami, dlatego teraz będzie cię zasmucał swoim milczeniem; wyrzuciłaś Jego środki 

nasercowe; podeptałaś jego mannę pod swoimi stopami; i dlatego zakrył swoją twarz i zmienił 

swoje oblicze i postępowanie wobec ciebie. Byłaś niemiła dla Ducha; i dlatego zachowuje się 

wobec ciebie jak wróg, a nie jak przyjaciel, (Ps.77:2; Rdz 31:5 KJV).  

 [B.] Drugie ostrzeżenie jest takie, że chociaż Bóg w omawianym zarządzeniu czy też 

sakramencie odmawia udzielenia wam pociechy i pewności, to jednak musicie wytrwać w 

spełnianiu tego obowiązku i czekać w szpitalu nadziei. Musicie leżeć przy tej niebiańskiej sadzawce 

— aż anioł przymierza Pan Jezus przyjdzie i tchnie Ducha na was; przy tych wodach świętego 

przybytku musicie leżeć aż Duch poruszy wasze dusze. Nie wolno wam zaniedbywać swoich 

duchowych obowiązków — chociaż Bóg opóźnia udzielenie wam pociechy. Musicie być tak 

posłuszni w przypadku posiadania braku pewności, jak jesteście wdzięczni, gdy cieszycie się jej 

posiadaniem. Im dłużej ta łaska nadchodzi, tym większa, słodsza i zwykle lepsza jest, gdy wreszcie 

nadejdzie. Niejedno dziecię Boże otrzymało porcję Benjamina, porcję Anny, czy też podwójna 

porcję – przez czekanie. Tak więc, niejeden wierzący otrzymał pięciokrotną, wyborną, czy też 



podwójną porcję komfortu i pewności — poprzez czekanie. W związku z tym czekajcie cierpliwie i 

wykonujcie swoje obowiązki duchowe z całego serca. 

 Laban często zmieniał zapłatę Jakuba, ale Jakub nigdy się nie zmieniał ani nie zaniedbywał 

swojej pracy. Chociaż Bóg zmieniłby waszą zapłatę, wasze wygody w niewygody, waszą wiosnę w 

jesień itd., to jednak nigdy nie wolno wam wypaczać ani zaniedbywać waszej pracy duchowej, 

która polega na posłuszeństwie, wierze i czekaniu – aż Bóg w swoich zarządzeniach wzniesie 

światło swego oblicza nad wami i zamieni waszą noc w dzień, a waszą żałobę w wesele. Bóg jest 

taki sam, i przykazania ewangelii są takie same; dlatego wasza praca jest taka sama, czy to, gdy jest 

noc, czy też dzień w waszej duszy, czy też, gdy jesteście pod gniewnym spojrzeniem czy 

uśmiechem, czy w ramionach, czy wreszcie u stóp Boga.  

 [C.] Trzecie ostrzeżenie brzmi: wielu drogocennych synów i córek Syjonu miało i może 

mieć tak wiele pociechy i słodyczy, tyle życia i ciepła, tyle odświeżenia i ożywienia oraz tyle szpiku 

i tłuszczu w tym sakramencie Wieczerzy – że mogą one być jasnym dowodem szczególnej 

obecności Boga w ich duchu. A jednak oddaliby cały świat, gdyby to było w ich mocy, za te silne 

pociechy i zupełną pewność, którymi radują się inni uczestniczący w tym sakramencie. W tym 

zarządzeniu, Chrystus patrzy na jednego, a całuje drugiego; kiwa głową jednemu, a drugiemu daje 

znak ręką. Niektórzy w tym sakramencie otrzymają tylko małe łyczki miłosierdzia, inni natomiast 

będą mieli duże jego hausty; niektórzy praktykując spożywanie wieczerzy Pańskiej zobaczą tylko 

plecy Chrystusa, inni zaś ujrzą go twarzą w twarz, (Lm 1:16 UBG); jednemu Chrystus da srebro, 

drugiemu zaś złoto; jednemu da tylko szklankę pocieszenia, drugiemu natomiast pełne jej bukłaki, 

(Pnp 2:5 UBG); niektórzy będą mieli tylko krople, inni zaś będą pływać w oceanie; wreszcie 

niektórzy będą mieli obfite żniwa, inni natomiast będą mieli tylko kilka kłosów, które jednak, jeśli 

właściwie ocenione, są więcej warte niż cały świat. 

 Słońce sprawiedliwości jest niezależnym sprawcą i będzie działać i świecić tak, jak mu się 

podoba i na kogo mu się podoba. Kim jesteś, który ośmielasz się powiedzieć Chrystusowi: „Co 

robisz?”  

 Pamiętajcie – jak najmniejsza gwiazda daje światło, najmniej kropla nawilża, a najmniejsza 

perła lśni, tak najmniejsza cząstka szczególnej łaski zbawia  

 Ach! Chrześcijanie, nie możecie i nie wolno wam mówić: ,,Nie spotkaliśmy się z 

Chrystusem w tym sakramencie, ponieważ nie doświadczyliśmy radości i pewności w tym Jego 

zarządzeniu;” bo możecie się radować Chrystusem w tym sakramencie, a jednak nie tak bardzo, 

żeby przerodziło to się w zupełną pewność posiadania rzeczy Niebiańskich i sprawiło, że 

odeszlibyście śpiewając: „Mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego” (Pnp 2:16 UBG). Możemy 

cieszyć się ciepłem i upałem słońca, kiedy nie możemy go zobaczyć. Podobnie dusze mogą 

radować się bardzo Chrystusem przez święte wpływy doświadczane w tym sakramencie, kiedy nie 

mogą zobaczyć w nim Chrystusa.  

 7. Po siódme, czasy osobistych UTRAPIEŃ to pory, w których Pan raczy łaskawie 

udzielić swojemu ludowi słodkich przejawów swojej miłości i przychylności. Kiedy Jego ręka 

ciężko na nich spoczywa, wtedy wznosi nad nimi światło swego oblicza: „Zesłałeś na mnie wielkie 

i ciężkie utrapienia, lecz znowu przywrócisz mi życie i z głębi ziemi znów mnie wydobędziesz. 

Pomnożysz moje dostojeństwo i znowu mnie pocieszysz” (Ps. 71:20-21 UBG). Podobnie mówi 

Psalm 94:19 (UBG): „W niezliczonych myślach mego serca twoje pociechy rozweselają moją 

duszę.” 

 Ach, chrześcijanie! Czy Bóg przez wszystkie utrapienia nie podniósł waszych dusz bliżej 

Nieba, tak jak arka Noego była unoszona bliżej i bliżej nieba przez podnoszenie się wód coraz 

wyżej? Piłka z natury rzeczy jest taka, że im mocniej się nią uderzy o ziemię, tym wyżej odbije się 

do góry. Podobnie jest z wierzącym, im mocniej się go uderzy utrapieniami tym wyżej zwrócą się 

jego uczucia w kierunku Nieba i rzeczy niebiańskich. Tak więc utrapienia tylko podnoszą i 

nakierowują uczucia wierzącego na Niebo i rzeczy niebiańskie.  

 Kiedy Munster leżał chory, a jego przyjaciele zapytali go, jak się czuł i jak się mu 

powodziło, wtedy wskazał na swoje wrzody i rany, których był pełen, i powiedział: „To są skarby i 



klejnoty Boga, którymi ozdabia swoich najlepszych przyjaciół; dla mnie są one cenniejsze niż całe 

złoto i srebro na świecie”.  

 Utrapienia są błogosławieństwem. Boże karcenia są naszymi pouczeniami, Jego razy 

naszymi lekcjami, Jego bicze naszymi nauczycielami, a Jego kary naszymi korektami. Warto 

zauważyć, że zarówno Hebrajczycy, jak i Grecy wyrażają karcenie i nauczanie jednym i tym 

samym słowem, ponieważ te drugie jest prawdziwym celem pierwszego. Przysłowie mówi: „Ból 

daje mądrość; a przykrość zrozumienie”. Błogosławię Boga za to, że znam kilka drogocennych 

dusz, których nie jest godzien ten świat, a które znalazły więcej Boga w utrapieniach niż w 

jakimkolwiek innym łaskawym działaniu Bożym. Manasses otrzymał i zrozumiał więcej przez swój 

żelazny łańcuch niż kiedykolwiek otrzymał i zrozumiał dzięki swojej złotej koronie.   

 Ach, udręczeni synowie i córki Syjonu, czy nie mieliście tak słodkich nawiedzeń Boga, tak 

dostrzegalnych przejawów jego miłości, i takich uczuć działających w Nim względem was? Czy nie 

mieliście tak łaskawych odwiedzin i tak chwalebnych wizji, których nie zamienilibyście za cały 

świat? Czy nie doświadczyliście tej drogocennej obecności Boga z sobą, wyciszającej, 

uspokajającej, podtrzymującej, dodającej otuchy i odświeżającej wasze dusze? A czyż nie 

doświadczyliście również zastosowania przez Pana drogocennych obietnic i odpowiednich lekarstw 

do uleczania wszystkich waszych dolegliwości? Czy nie przeżyliście również tego, że Bóg obdarzył 

was nieoczekiwanym miłosierdziem w dniu waszego nieszczęścia, stosownym do następującej 

obietnicy: „Dlatego oto zwabię ją, zaprowadzę na pustynię, i będę mówić do niej łaskawie” (lub 

,,przemówię poważnie do jej serca”, jak czytamy w języku hebrajskim) (Oz 2,14 UBG)? Tak!  

 Czy nie zauważyliście, że Bóg tak osłodził i uświęcił wasze cierpienia, że uczynił je 

środkiem do odkrycia przez was wielu ukrytych grzechów, i oczyszczenia was z wielu takich, które 

przylgnęły do was mocno, i zapobieżenia przed popadnięciem przez was w wiele grzechów, które 

połamałyby wasze kości i spowodowałyby utratę waszej pociechy? Tak! Czy nie zauważyliście, że 

jesteście jak drzewo orzechowe, lepsze do bicia; jak winorośl, lepsza do tłoczenia; i jak niegrzeczne 

dziecko, bardziej nadające się do otrzymania lania? Tak! Piżmo, jak powiadają, gdy straci swój 

zapach, należy wrzucić do kloaki, aby było pośród nieczystości, gdyż wtedy odzyska go. Tak samo 

cierpienia i utrapienia odbudowują i ożywiają nadwątlone łaski.  

 Czy nie odkryliście, że utrapienia ożywiają, odświeżają i odbudowują wasze nadwątlone 

łaski? Czy nie rozpaliły one miłości, która była zimna i nie włożyły życia w waszą umierającą 

wiarę i nie ożywiły tej nadziei, która więdła, i nie włożyły ducha w te radości i pociechy, które 

słabły? Na pewno tak, dlatego  wstańcie i ogłoście całemu światu, że czasy utrapień to czasy, w 

których widzieliście oblicze Boga, i słyszeliście Jego głos, ssaliście słodycz z Jego piersi, 

karmiliście się Jego smakołykami, piliście głęboko Jego pociechy, oraz byliście najbardziej 

zaspokojeni i zachwyceni Jego obecnością i działaniami.  

 Kiedy Ezechiasz w swoim największym ucisku powiedział z żalem:  „…..Zejdę 

do…..grobu…..Powiedziałem: Nie ujrzę PANA, PANA w ziemi żyjących…..jak lew on zmiażdży 

wszystkie moje kości…..Jak żuraw i jaskółka, kwiliłem; gruchałem jak gołąb. Moje oczy słabną, 

patrzą w górę. PANIE, cierpię w udręce, przedłuż mi życie” (Iz 38:9-14), wtedy Bóg przyszedł do 

niego z miłosierdziem i wypisał swoją miłość na jego sercu: „Z miłości do mojej duszy wyrwałeś ją 

z dołu zniszczenia, gdyż rzuciłeś za siebie wszystkie moje grzechy” (Iz 38:17 UBG), lub jak 

oryginał hebrajski podaje: ,,….Umiłowałeś moją duszę tak, że zachowałeś ją od grobu”. Ezechiasz, 

jakby teraz odkrył, że w jego utrapieniu, uczucia Boże zostały skierowane na niego najmocniej, jak 

na kogoś, kim Bóg był niezmiernie zachwycony. Że teraz Bóg ogrzał go swoją miłością i nawiedził 

go swoją łaską; przemienił jego ciemność w światłość i przekształcił  jego westchnienia w śpiew, a 

żałobę w radość.  

 Pomimo tego, że brzuch Habakuka zatrząsł się ze strachu, wargi zadrżały, zgnilizna weszła 

w jego kości, a wszelkie doczesne wygody i dostatki go zawiodły, to jednak wtedy odczuł tak 

słodką obecność Boga w swoim duchu, która sprawiła, że radował się pośród smutków: „Ja jednak” 

– mówił on – „będę się radował w PANU, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia”, (Hab 3:16-18 

UBG). I przez to widzimy wyraźnie, że w chwilach utrapienia Bóg udziela słodkich przejawów 

swej miłości i łaski duszom swoich dzieci.  



 8. Po ósme, czasy MODLITWY to pory, w których Pan raczy łaskawie obdarzać swój 

lud słodką i komfortową pewnością Jego miłości i przychylności wobec nich. Modlitwa 

koronuje Boga czcią i chwałą należną Jego imieniu; a Bóg, z kolei, wieńczy modlitwę pewnością i 

pocieszeniem. Zwykle najbardziej modlące się dusze posiadają największą pewność. Nie ma innej 

służby, w której dusze miałyby tak bliską, zażyłą i przyjazną społeczność z Bogiem, jak w służbie 

modlitwy; nie ma też żadnej innej służby, w której Bóg chętniej by objawiał biednym duszom swoją 

łaskę i dobroć, miłosierdzie i hojność, oraz swoje piękno i chwałę, niż w modlitwie. Bernard, 

człowiek bardzo modlący się mawiał: ,,O Panie, nigdy nie odchodzę od modlitwy bez ciebie”. 

 Najlepsze i najsłodsze kwiaty raju Bóg daje swemu ludowi, gdy ten klęczy. Modlitwa 

jest brama Niebios i kluczem do raju. Kiedy apostoł Jan płakał, bez wątpienia w modlitwie, to 

zapieczętowana księga została otwarta dla niego. Wielu chrześcijan z doświadczenia odkryło, że 

czasy modlitwy to czasy pieczętowania, pory, w których Bóg przypieczętował im odpuszczenie 

grzechów i zbawienie ich dusz. Odkryli, że modlitwa jest schronieniem dla ich dusz, ofiarą dla 

Boga, słodką wonią dla Chrystusa, biczem na szatana i wlewem dla pewności. Bóg ma upodobanie 

w nakładaniu na skrzydła modlitwy najwspanialszych i największych błogosławieństw. Ach, jak 

często, chrześcijanie, Bóg was całował, gdy rozpoczynaliście modlitwę i zwiastował wam pokój w 

jej trakcie, a napełniał was radością i pewnością, pod jej koniec.   

 Dan 9:17-24 (UBG), jest przykładem powyższej prawdy; jednakże przytoczę tylko słowa z 

czterech ostatnich wersetów: „A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem swój grzech 

oraz grzech mego ludu Izraela, i zanosiłem swoje błagania przed PANA mojego Boga za świętą 

górę mojego Boga; Gdy jeszcze mówiłem w modlitwie, oto mąż Gabriel, którego widziałem w 

widzeniu na początku, przyleciał spiesznie i dotknął mnie w czasie ofiary wieczornej. I wyjaśniał 

mi, i rozmawiał ze mną, mówiąc: Danielu, teraz wyszedłem, aby uczynić cię zdolnym do 

zrozumienia. Na początku twoich błagań, wyszło słowo, a ja przybyłem, aby ci je oznajmić, bo 

jesteś bardzo umiłowany. Tak więc rozważ to słowo i zrozum widzenie.” W powyższych słowach 

widzimy, że, gdy Daniel modlił się, to Pan ukazał mu anioła, udzielił mu Bożego dotknięcia i 

powiedział mu, że był człowiekiem bardzo umiłowanym lub jak hebrajski oryginał mówi: 

„człowiekiem pragnień”, to znaczy takim, który jest bardzo miły i zachwycający dla Boga.  

 Podobny przykład przedstawiony jest w  Dz 10:1-4 (UBG). „A w Cezarei był pewien 

człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim; Pobożny i bojący się Boga 

wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. 

Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który przyszedł do niego i 

powiedział: Korneliuszu! A on uważnie patrzył na niego i będąc przestraszonym, zapytał: Co, 

Panie? I odpowiedział mu: Twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako 

przypomnienie.” Widzimy więc, że modlący się Korneliusz, został wspomniany przez Boga i 

odwiedzony wyraźnie i widocznie przez anioła,  oraz zapewniony, że jego modlitwy i dobre 

uczynki były nie tylko słodkim zapachem, miłą wonią, i przyjemną i miłą Bogu ofiarą, ale także 

tym, że będą chwalebnie nagrodzone przez Boga. Także, gdy pewnego razu apostoł Piotr się modlił, 

wpadł w trans i ujrzał otwarte Niebo, jego umysł został uniesiony, a wszystkie władze jego duszy 

wypełnione Bożym objawieniem, (Dz 10:9-16 UBG).  

 Także, kiedy Paweł się modlił, otrzymał wizję, że Ananiasz nadchodzi i kładzie na niego 

ręce, żeby mógł otrzymać swój wzrok z powrotem (Dz 9:11-16 UBG). Paweł nie długo się modlił, 

zanim zostało mu objawione, że był wybranym naczyniem, i zanim został napełniony głosem i 

pociechą Ducha Świętego. Podobnie nasz Zbawiciel został przemieniony, gdy się modlił, (Mt 17:1-

2 UBG). Widzimy więc, że czasy modlitwy to pory, w których Pan raczy łaskawie wznieść światło 

swego oblicza nad swoimi wybranymi, i aby Jego łaska i przychylność oraz Jego dobroć i 

życzliwość spoczęły na nich, tak jak Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu, (2 Krl 2:15 UBG).  

 OBIEKCJA. Ale niektórzy mogą zaoponować i powiedzieć: ,,Byliśmy u drzwi 

miłosierdzia, wcześnie i późno, aby otrzymać pewność posiadania rzeczy niebiańskich, a 

jednak nie uzyskaliśmy jej; modliliśmy się i czekaliśmy, i czekaliśmy i modliliśmy się, 

modliliśmy się i płakaliśmy, płakaliśmy i modliliśmy się, a jednak nie możemy otrzymać od Boga 

dobrego słowa, czy uśmiechu, Bóg okrył się chmurą, a po tym wszystkim, co zrobiliśmy, dalej jest 



noc nad naszymi duszami; Bóg wydaje się nie być w Niebie, wydaje się nie zwracać uwagi na nasze 

modlitwy; wołamy, płaczemy i krzyczymy o danie nam omawianej pewności, ale On wydaje się 

odrzucać nasze modlitwy; nie stwierdziliśmy, iż czasy modlitwy są porami pewności dla naszych 

dusz itd.,” (Lm 3:8 UBG). Na ten zarzut udzielę następujących odpowiedzi:  

 ODPOWIEDŹ 1. Po pierwsze, być może byliście bardziej gorliwi i żarliwi, aby uzyskać 

pewność i jej pochodne, takie jak radość, pocieszenie i pokój – niż aby uzyskać łaskę i świętość, 

społeczność z Bogiem, i upodobnienie się do Niego. Być może wasze prośby o darowanie wam 

pewności były pełne życia i ducha; natomiast o łaskę i świętość, społeczność z Bogiem i 

upodobnienie się do Niego, były bez życia i bez ducha. Jeśli tak było, to nic dziwnego, że 

odmówiono wam dania omawianej pewności. Omawiana pewność przyczynia się najwięcej dla 

waszego komfortu duchowego, natomiast świętość przyczynia się najwięcej do czczenia Boga. 

Świętość człowieka jest jego największym szczęściem tutaj na ziemi, natomiast w Niebie jego 

największym szczęściem będzie jej doskonała forma. Omawiana pewność jest pochodną świętości; 

a kto bardziej ceni i gorliwiej zabiega, o posiadanie rzeczy pochodnej niż głównej, to w takim 

wypadku nic dziwnego, że doświadcza tego, iż Bóg zamyka przed nim drzwi i sprzeciwia mu się w 

tym, czego taki człowiek najbardziej pragnie. Najpewniejszą i najkrótszą drogą do uzyskania 

omawianej pewności jest zmaganie się i mocowanie z Bogiem o otrzymanie świętości. Kiedy sedno 

i śmietanka ludzkiego ducha będą podążać za świętością, to nie będzie on długo pogrążony w nocy, 

w swojej duszy; Słońce sprawiedliwości zajaśnieje nad nim i przemieni jego zimę w lato, a też 

ukoronuje go diademem omawianej pewności, (Mal 4:2 UBG). Im bardziej święty jest człowiek, 

tym staje się doskonalszy. Wszelkiego rodzaju zepsucie jest ubytkiem doskonałości. Im bardziej 

cokolwiek jest zmieszane z czymś innym, tym bardziej jest ubogie, tak jak na przykład   złoto 

zmieszane z cyną; a im bardziej jest coś czyste jak na przykład zwykłe złoto, tym bardziej jest 

chwalebne.  

 Dalej, im bardziej niebiańsko doskonały jest człowiek, tym bardziej się nadaje do posiadania 

najwspanialszych i najwyborniejszych łask. Omawiana pewność jest klejnotem o takiej wartości, że 

Bóg nie obdarzy nim nikogo oprócz swoich doskonałych wierzących, (Ps.16:3 UBG). Omawiana 

pewność jest również tym wypróbowałem złotem, którego nikt nie może nosić oprócz tych, którzy 

zdobywają je na drodze łaski i świętości, (Obj 3,18 UBG). Mogłoby być tak, że gdybyście bardziej 

zważali i starali się o społeczność z Bogiem i upodobnienie się do Niego, to być może przed tym 

czasem spojrzelibyście w górę i zobaczyli Boga w Chrystusie uśmiechającego się do was, a także 

spojrzelibyście do wewnątrz waszych własnych dusz i zobaczylibyście Ducha łaski 

poświadczającego waszemu duchowi, że jesteście synami oraz dziedzicami – dziedzicami Boga i 

współdziedzicami z Chrystusem, (Rz 8:15-17 UBG). Ale wam zależało bardziej na własnym 

komforcie duchowym niż na czci Chrystusa; bardziej zależało wam na kwiatach i owocach – 

omawianej pewności i pokoju – niż na Chrystusie korzeniu; bardziej baczyliście na źródła pociechy 

niż na Chrystusa, źródło życia; zwracaliście uwagę na promienie słońca, bardziej niż na Słońce 

sprawiedliwości; i dlatego jest to sprawiedliwa rzecz u Boga, że pozostawił was, abyście chodzili w 

dolinie ciemności, i ukrył przed wami swoje oblicze, tak że wydawał się być dla was wrogiem.  

 Odpowiedź 2. Po drugie, być może nie nadajecie się jeszcze do posiadania takiej wybornej 

łaski i nie jesteście w stanie znieść tej wielkiej przychylności. Wiele głów nie jest w stanie 

wytrzymać mocnego napitku. Dlaczego? Otóż z tej przyczyny, że sama kwintesencja wszystkich 

mocnych pociech Bożych jest wyciskana do tego złotego kielicha pewności; dlatego czy możecie 

pić z tego kielicha, a nie zataczać się, albo nie bełkotać? Uwierzcie mi, omawiana pewność jest 

także jakby mięsem przeznaczonym na pokarm dla dorosłych duchowo ludzi; niewiele dzieci, jeśli 

w ogóle, jest w stanie znieść ją i przetrawić. Autor listu do Hebrajczyków stwierdza, że „….pokarm 

stały jest dla dorosłych”, (albo tych, którzy są stosunkowo doskonali), ,,którzy przez praktykę” (po 

grecku: z powodu nawyku, który wynika z ciągłego zwyczaju i długiej praktyki),„mają zmysły 

wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła” (Hbr 5:12,14 UBG). Greckie słowo tu użyte właściwie 

oznacza takie ćwiczenie jakie zapaśnicy lub walczący o zwycięstwo wykonują, to znaczy z całej ich 

mocy i siły, będąc przygotowywani treningiem do tego, przez długie inne ćwiczenia.  



 Być może, narzekający chrześcijaninie, jesteś tylko niemowlęciem w łasce, (1 Kor 3:1-3 

UBG); może jeszcze nie wyrosłeś z karmienia piersią, a jeśli tak, to może jeszcze nie wyrosłeś z 

jedzenia łyżką papek. Ach, chrześcijaninie, jeśli tak jest z tobą, to przestań narzekać na brak 

omawianej pewności i zajmij się rośnięciem; staraj się być bardziej posunięty w latach w łasce i 

świętości, a zobaczysz, że omawiana pewność rozwija się w tobie. Boża mądrość bardzo błyszczy 

w tym, że daje mleko niemowlętom — które są bardziej cielesne niż duchowe; oraz mięso, to 

znaczy omawianą pewność dla ludzi mocnych w wierze– którzy mają więcej umiejętności i woli, 

którzy posiadają także większe zdolności i bardziej wyćwiczony zmysł, żeby cenić sobie oraz 

pomnażać i rozwijać ten klejnot omawianej pewności niż mają dzieci. Hebrajskie słowo 

oznaczające chwałę oznacza także ciężar; zaprawdę, chwała jest takim ciężarem, że gdyby ciało nie 

było podtrzymywane przez tę chwalebną moc, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z grobu, gdyby nie 

zostało podtrzymane przez wieczne ramiona Boże — to byłoby niemożliwe, aby mogło ono ją 

znieść, (Pwt 33:27 UBG). Omawiana pewność jest szczytem chwały, jest chwałą chwały. Dlatego z 

pewnością muszą być bardzo chwalebni wewnątrz – ci, którzy mają zostać ukoronowani takim 

ciężarem chwały, jakim jest omawiana pewność, (Ps. 45:13 UBG). Cóż, zapamiętaj to, iż jest to 

łaską dla nas, że brakuje nam łaski  dopóki nie staniemy się zdatni do jej otrzymania, dopóki nie 

będziemy mogli udźwignąć jej ciężaru i nie spożytkujemy i nie rozwiniemy jej na niebiański 

sposób.  

 Odpowiedź 3. Po trzecie, musimy rozróżnić opóźnienia od odmowy. Bóg może zwlekać w 

naszej sprawie i opóźniać spełnienie naszej prośby, której spełnienia nam nie odmawia; może 

odroczyć udzielenie łaski, a jednak na końcu udzielić jej. Niepłodna Anna modliła się rok w rok, o 

łaskę. Bóg długo zwlekał w jej sprawie, ale w końcu spełnił jej pragnienie; tekst Pisma mówi 

wyraźnie, że jej oblicze nie było już smutne, (1 Sm 1:18 UBG). Po wielu modlitwach i łzach  Pan 

przyszedł i zapewnił ją, że pragnienie jej duszy zostanie spełnione; a wtedy już nie smuciła się, ale 

siadła usatysfakcjonowana, pocieszona i podniesiona na duchu. Po wielu modlitwach, oczekiwaniu 

i płaczu, Bóg zwykle przychodzi z rękami i sercem pełnymi miłosierdzia do swego ludu. Ma 

upodobanie w nie przychodzeniu z pustymi rękami, do tych, którzy długo siedzieli z mokrymi od 

łez oczami na progu drzwi miłosierdzia.  

 Chrystus wypróbował wiarę, cierpliwość i stałość kobiety kananejskiej (Mt 15:21-29 UBG); 

zwlekał i zbywał ją, odrzucał i odpychał; a jednak w końcu przemogła Go; nie mogąc już dłużej 

wytrzymać jej natarczywych próśb powiedział. „O kobieto, wielka jest twoja wiara! Niech ci się 

stanie, jak chcesz”. Chrystus najpierw ją zniechęcał — ale w końcu jej uległ; na początku dobre 

słowo i dobre spojrzenie są dla niej nieosiągalne, ale na końcu dobre słowa i dobre spojrzenie, to 

dla niej za mało: „Niech ci się stanie, jak chcesz”. Na początku Chrystus zachowuje się wobec niej 

jak grubiańska obca osoba — ale na końcu jak zakochany kochanek. Choć z początku nie był skory, 

żeby ją słuchać, to na końcu miał serce, żeby spełnić nie tylko jej pragnienia, ale nawet to, czego 

pragnęłaby ponad to, czego pragnęła.  

 Bóg usłyszał Daniela na początku jego błagań, i Boże uczucia miłości mocno wyrywały się 

ku niemu– ale anioł Gabriel poinformował o tym Daniela dopiero potem, (Dan 9:15-25 UBG). 

Modlące się dusze, mówicie, że długo modliłyście się o otrzymanie omawianej pewności, a jednak 

jej nie uzyskałyście. Cóż, módlcie się dalej. Módlcie się i czekajcie, czekajcie i módlcie się; „To 

widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie; a choćby się 

odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, nie spóźni się” (Hab 2:3 UBG). Bóg nigdy nie 

zawiódł i nigdy nie zawiedzie modlącej się duszy; na dłuższą metę z pewnością uzyskacie tę 

omawianą pewność, która hojnie wynagrodzi wam wszystkie wasze modlitwy, oczekiwanie i płacz; 

dlatego trzymajcie się i trwajcie w modlitwie, chociaż Bóg zwleka w waszej sprawie, dają głowę za 

to, że będziecie żąć w stosownej porze takie żniwo radości i pociechy, jakie dostatecznie 

wynagrodzi wam wszystkie wasze trudy i mozół, (Gal 6:9 UBG).  

 Czy rolnik nie czeka cierpliwie na drogocenne owoce ziemi, (Jak 5:7 UBG); a my nie 

mielibyśmy czekać cierpliwie na otrzymanie omawianej pewności, która jest klejnotem bardziej 

wartościowym niż niebo i ziemia? Modlące się dusze, pamiętajcie o tym. Jest głupotą myśleć, że 

ludzie będą żąć, gdy tylko zasieją – że będą żąć wieczorem, to, co zasiali rano. Tytus Wespazjan 



nigdy nie odprawiał proszącego, tak że ten odszedł ze łzami w oku lub z ciężkim sercem; a czy my 

mielibyśmy sądzić, że Bóg wszelkiej pociechy zawsze będzie odprawiał proszących, którzy są 

domownikami Niebios, tak że będą odchodzić ze łzami w oczach? Na pewno nie.  

 9. Po dziewiąte, czasami zanim dusza zostanie głęboko zaangażowana w bolesne 

konflikty z szatanem, Pan raczy łaskawie i z radością nawiedzić ją swoją serdeczną życzliwością i 

udzielić jej słodkiej pewności, że chociaż będzie kuszona, to jednak nie zostanie pokonana; i 

chociaż będzie wypróbowana, to jednak zostanie ukoronowana chwałą; i pomimo tego, że szatan 

ryczy jak lew nad duszą, to dusza nie będzie jego łupem; bo Lew z pokolenia Judy trzyma ją mocno 

i nikt nie wyrwie jej z Jego ręki, (Jana 10:28; Obj.5,5 UBG). 

 Bóg najpierw nakarmił Izraela manną z nieba i dał im wodę do picia ze skały przed ich 

zaciekłą walką z Amalekitami, (Wj 17:8 UBG). Podobnie, zanim apostoł Paweł zaczął być 

policzkowany przez szatana, to został porwany do trzeciego Nieba, gdzie miał bardzo chwalebne 

wizje i objawienia Pana, nawet takie, o jakich nie było mu wolno mówić, (2 Kor 12:1-8 UBG). 

Także Pan Jezus Chrystus zanim został zaprowadzony na pustynię, aby być kuszonym przez 

szatana, przez kwestionowanie i wątpienie w swoje synostwo Boże, słyszał głos z Nieba mówiący: 

„To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie” (Mt 3:17 UBG). Duch Pański najpierw 

zstąpił na Niego jak gołębica, zanim szatan rzucił się na Niego jak lew. Bóg chodzi ze swoim ludem 

przez jakiś dystans w raju i daje im przedsmak rozkoszy po swojej prawicy; zanim szatan, przez 

swoje kuszenie, będzie starał się uczynić ich niezadowolonymi, (Ps. 16:11 UBG). Ale muszę się 

spieszyć do zakończenia tego rozdziału; dlatego,  

 10. Po dziesiąte i ostatnie, po ostrych starciach z szatanem, Bóg łaskawie wznosi światło 

swego oblicza nad swoim ludem, aby rozgrzać i pocieszyć ich serca promieniami swojej miłości: 

„Wówczas diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli” (Mt 4:11 UBG). Po 

tym jak Chrystus prawie wyczerpał wszystkie swoje siły na pojedynkowaniu się z, stawianiu oporu 

oraz odrzucaniu pokus szatana, wtedy aniołowie przyszli i służyli Mu. Podobnie apostoł Paweł po 

tym, jak był policzkowany przez szatana, usłyszał te słodkie słowa z Nieba: „….Wystarczy ci moja 

łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości” (2 Kor 12:7-10 UBG), co napełniło jego serce 

radością i zadowoleniem. Ukryta manna, nowe imię i biały kamyk będą dane zwycięzcy  (Obj 2:17 

UBG); temu, który walczył „przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcą 

ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich” (Ef 6:12 UBG), i który 

przyjdzie w szacie zmoczonej we krwi Baranka. 

 Po tym, jak rzymscy generałowie odnieśli zwycięstwo nad wrogami, senat używał nie 

jednego, ale wiele sposobów, aby wyrazić swoją miłość do nich. Podobnie, kiedy nasza wiara 

odniesie zwycięstwo nad szatanem, to Bóg zwykle bierze naszą duszę w swoje ramiona, i zabiega o 

nią i okazuje jej wiele życzliwości. Wtedy taka dusza jest triumfalnie prowadzona, wtedy też 

rydwan królewski wiezie ją, wtedy również białe szaty zostają nałożone na nią, (Obj 3:5; 7:9 UBG); 

wtedy, tak samo, palmy zostają włożone w ręce zwycięzcy, wtedy, także, wieniec jest umieszczany 

na głowie takiego pogromcy zła, wtedy, wreszcie, wydawana jest uczta królewska, na której Bóg 

umieszcza tryumfatora na honorowym miejscu przy stole, rozmawia uprzejmie i postępuje słodko z 

nim, jak ktoś kto jest bardzo poruszony i oczarowany jego zwycięstwem nad księciem ciemności.  

 Konflikty z szatanem są zwykle najostrzejsze i najgorętsze; wyczerpują i zużywają żywotne 

siły szlachetnego ducha wierzących najbardziej; dlatego Pan, po takich konfliktach, zwykle daje 

swemu ludowi swoje najwyborniejsze i najsilniejsze leki duszy.  

 I tak, z Bożą pomocą, opisałem wam szczególne czasy, pory i chwile, w których Pan ma 

łaskawie upodobanie, żeby udzielać swojemu ludowi trochę doświadczenia swojej miłości, oraz 

trochę słodkiej pewności, że są jego umiłowanymi dziećmi, że wszystko jest w porządku, i będzie 

na zawsze takie pomiędzy Nim a nimi; i że chociaż wiele rzeczy może ich kłopotać i trapić, to 

jednak nic nie będzie w stanie oddzielić ich od ich Boga, ich Chrystusa oraz ich korony. Jak to 

wielu odkryło przez własne doświadczenie. 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III.  PRZEDSTAWIENIE PRZESZKÓD I UTRUDNIEŃ, KTÓRE 

POWSTRZYMUJĄ BIEDNE DUSZE PRZED UZYSKANIEM OMAWIANEJ PEWNOŚCI, 

WRAZ ZE ŚRODKAMI I POMOCAMI POTRZEBNYMI DO  ICH  USUNIĘCIA. 
  

  

 1. Przeszkoda pierwsza. Pierwszą przeszkodą i utrudnieniem w otrzymaniu omawianej 

pewności, które podam jako przykład są rozpaczające  myśli o miłosierdziu Bożym. Takie myśli 

więzią duszę i sprawiają, że zawsze jest ona pogrążona w ciemności; zamykają okna duszy, aby 

żadne światło nie mogło przebić się do niej, by dodać jej otuchy. Rozpaczające myśli skłaniają 

człowieka do walki przeciwko Bogu Jego własną bronią; sprawiają, że człowiek rzuca na ziemię 

wszystkie lekarstwa Ducha jako rzeczy bez wartości; sprawiają, że taki człowiek wysysa truciznę z 

najsłodszych obietnic; czynią człowieka wybitnym w niczym innym jak tylko w posiadaniu 

twardych myśli o Bogu, w sprzeczaniu się z własną duszą i szczęściem, w przekuwaniu swoich 

największych korzyści na niekorzyść, oraz największych pomocy w jego największe przeszkody.  

 Rozpaczające myśli o miłosierdziu Bożym czynią człowieka gorszym niż zwierzę, które 

ginie. Pliniusz pisał o skorpionie, że nie ma chwili, żeby nie chodził on z wyciągniętym żądłem, 

ponieważ nie chce stracić żadnej okazji do wyrządzenia krzywdy.  

 Takimi skorpionami są rozpaczające dusze, stale wyciągają żądła, spierając się z Bogiem, 

Chrystusem, Pismem Świętym, innymi wierzącymi zarządzeniami Bożymi lub z własnymi 

duszami. Rozpaczająca dusza jest dla siebie samej przerażeniem; nie może spocząć, ale jak arka 

Noego, jest zawsze rzucana tu i tam; ze wszystkich stron jest miotana, pełna obaw i walk. 

Zrozpaczona dusza jest jak pająk, który z najsłodszych kwiatów wyciąga truciznę.  

 Rozpaczająca dusza jest ciężarem dla innych, ale największym ciężarem jest dla siebie, stale 

dokuczając, przerażając, dręcząc, potępiając i kłopocząc siebie samą. Rozpacz sprawia, że każda 

słodycz staje się gorzka, a każda gorycz bardziej gorzka; dodaje żółci i piołunu do najsłodszego 

wina, a w każdy krzyż wkłada żądło i utrapienie.  



 Gdy dusza jest pod wpływem tych rozpaczających myśli o miłosierdziu Bożym, to jak może 

uzyskać dobrze uzasadnioną omawianą pewność? Dlatego aby pomóc takiej duszy wyjść z tego 

rozpaczającego stanu niech mi będzie wolno przemówić do niej. Powiedzcie mi, o zrozpaczone 

dusze, czy rozpacz nie jest grzechem niezmiernie podłym i godnym pogardy? Czy nie jest hańbą 

wobec Boga, wyrzutem wobec Chrystusa i mordercą dusz? Czy nie jest błędnym przedstawianiem 

Boga, zaparciem się Chrystusa, a ukoronowaniem chwałą szatana? Rozpacz bez wątpienia 

proklamuje diabła zwycięzcą i wynosi go ponad samego Chrystusa. Rozpacz jest arcydziełem 

szatana; prowadzi ludzi do piekła; czyni człowieka dwakroć przeklętym dzieckiem piekła; jest 

również żmiją, która użądliła niejednego człowieka na śmierć.  

  Rozpacz to zło, które wypływa z największego zła na świecie; płynie z niewiary, z 

niewiedzy i błędnego zrozumienia Boga, Jego łaski, Pisma Świętego i od szatana, który będąc na 

zawsze wyrzucony z raju, stara się całą swoją przebiegłością i mocą, by doprowadzić biedne dusze 

do rozpaczania i wątpienia, że kiedykolwiek wejdą do raju. O zrozpaczone dusze, niech wielkość 

tego grzechu skutecznie was obudzi i pobudzi do walczenia jak o własne życie, aby wyjść z tego 

stanu, który jest tak grzeszny, jak żałosny, i tyleż godnym nienawiści, co opłakiwania.  

 Dalej, powiedzcie mi, o zrozpaczone dusze, czy rozpaczający Judasz nie zginął, podczas 

gdy mordercy Chrystusa, wierząc w Niego zostali uratowani? Czy Judasz nie zgrzeszył bardziej 

haniebnie przez rozpaczanie niż przez zdradę Chrystusa?  

 Rozpaczający Spira został potępiony, podczas gdy żałujący Manasses został ocalony. O 

rozpaczające dusze, ramiona miłosierdzia były otwarte na przyjęcie Manassesa, potwora, diabła 

wcielonego; który sprawił, że prorok ewangelii Izajasz został przepiłowany na pół za pomocą piły, 

jak mówią niektórzy rabini; Manasses także odwrócił się od Pana, aby popełniać bałwochwalstwo, 

przeprowadził swoich synów przez ogień, uprawiał czary i magię oraz sprawił, że ulice Jerozolimy 

spłynęły niewinną krwią, (2 Kron. 33:1-15 UBG).  

 Dusza Marii Magdaleny była pełna demonów; a jednak Chrystus wyrzucił je, a jej serce 

uczynił swoim domem i komnatą swojej obecności, (Łk 7:47 UBG). Dlaczego więc mówisz, że nie 

ma dla ciebie nadziei, zrozpaczona duszo? Paweł był pełen wściekłości przeciw Chrystusowi i jego 

ludowi, pełen bluźnierstwa i bezbożności, a jednak oto był naczyniem wybranym, został porwany 

do Nieba i napełniony darami i łaskami Ducha Świętego, (Dz 8:1-3; 9:1; 26:11; 1 Tm 1:13,15-16 

UBG).  

 Dlaczego więc mówisz, że nie ma dla ciebie pomocy, zrozpaczona duszo! Chociaż syn 

marnotrawny uciekł przed swoim ojcem, i roztrwonił i zmarnował cały swój majątek na drodze 

podłości i niegodziwości, to jednak po postanowieniu powrotu, jego ojciec wybiegł na jego 

spotkanie i zamiast go zabić, ucałował; zamiast wychłostać, objął; zamiast zamknąć drzwi przed 

nim, wydał na jego cześć obfitą ucztę, (Łk 15:13-23 UBG). Jak tedy śmiesz powiedzieć, O 

zrozpaczona duszo, że Bóg nigdy nie popatrzy na ciebie okiem miłości ani nie obdarzy cię 

okruchem miłosierdzia! Apostoł Paweł pisał o potwornych złoczyńcach, którzy byli 

niesprawiedliwi, rozpustni, bałwochwalcami, cudzołożnikami, homoseksualistami, złodziejami, 

chciwcami, pijakami, oszczercami i zdziercami; a jednak te potwory ludzkości przez nieskończoną 

dobroć i darmową łaskę Bożą zostali obmyci z brudu, a także winy za swoje grzechy i 

usprawiedliwieni sprawiedliwością Chrystusa, uświęceni Duchem Chrystusowym oraz przystrojeni 

i przyozdobieni drogocennymi łaskami Chrystusa, (1 Kor 6:9-11 UBG).  

 Dlatego nie mów, duszo zrozpaczona, że umrzesz w grzechach i położysz się na końcu w 

wiecznym smutku. O zrozpaczone dusze, czy jesteście w stanie wytrzymać palenie się, że nie macie 

litości dla siebie – argumentując ku własnej zgubie? Czy przebaczenie wyżej wymienionym 

ludziom przyczyniło się do powiększenia czci i chwały Bożej darmowej łaski, a przebaczenie wam 

miałoby być hańbiące dla niej? Czy Bóg miałby być sprawiedliwy w usprawiedliwianiu wyżej 

wymienionych bezbożnych ludzi, a miałby być niesprawiedliwy w usprawiedliwieniu was? Czy ich 

niegodność i niezdatność do otrzymania miłosierdzia odwróciły od nich strumień miłosierdzia? Na 

pewno nie! Dlaczego więc, o rozpaczająca duszo, miałabyś się obawiać, że twoja niegodność i 

niezdatność do otrzymania miłosierdzia miałaby zatrzymać i zakręcić strumień miłosierdzia, tak że 

musiałabyś zginąć na wieki z braku jednej kropli szczególnej łaski i miłosierdzia Bożego?  



 Dalej, powiedz mi, zrozpaczona duszo, czy łaska Boża nie jest darmową łaską, czy 

zbawienie człowieka nie jest z darmowej łaski? „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę” (Ef 

2,8 UBG). Każde ogniwo tego złotego łańcucha jest łaską. Jest to darmowa łaska, która nas 

wybrała, (Rz 11:5 UBG): ,,Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę.” 

To darmowa łaska jest tą, która wybiera niektórych, aby byli klejnotami wieczności, która wybiera 

jednych do życia wiecznego, podczas gdy inni zostają pozostawieni w ciemności. Augustyn 

powiedział: „Zwolennicy wolnej woli człowieka są wrogami darmowej łaski Bożej”.  

 Pan Jezus Chrystus jest darem darmowej łaski. Chrystus jest największym, najsłodszym, 

najwyborniejszym i głównym darem, jaki Bóg kiedykolwiek dał; w dodatku ten dar jest dawany 

ręką miłości. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał jednorodzonego Syna” itd., (J 3:16; Iz 9:6; J 

4:10 UBG). ,,Tak bowiem Bóg umiłował świat” tak darmowo, tak żarliwie, tak pełnie, tak godnie 

podziwu i tak niepojęcie, „że dał jednorodzonego Syna”. Jego Syna, nie Jego sługę, ale Jego 

zrodzonego Syna, nie Jego przybranego Syna, ale, Jego jednorodzonego Syna!  Czytałem o 

rodzicach, którzy mieli czterech synów; a w czasie głodu, nękani brakiem jedzenia, postanowili 

sprzedać jednego; dlatego zastanawiali się, którego z tych czterech pozbyć się. Powiedzieli sobie, 

że najstarszy był pierwocinami ich siły, dlatego byli niechętni, aby go sprzedać. Drugi był obrazem 

ich ojca, dlatego nie chcieli się z nim rozstać. Trzeci był jak matka i dlatego nie chcieli się go 

pozbawić. Czwarte i najmłodsze było dzieckiem ich starości, ich Beniaminem, ukochanym przez 

nich obojga; dlatego postanowili nie rozstawać się z żadnym z nich i z tych przyczyn woleli raczej 

pozwolić sobie zginąć niż sprzedać któregokolwiek z nich. Jednakże Bóg, o zrozpaczona duszo, jest 

cały miłością, dlatego nie powstrzyma się przed daniem swego umiłowanego Syna nawet 

najbardziej niegodziwym duszom.  

 Oh! Serce Boga jest tak mocno skupione na grzesznikach, że dobrowolnie daje Jezusa 

Chrystusa, który jest Jego pierworodnym, który jest jego obrazem, który jest Jego umiłowanym 

Beniaminem, który jest Jego największą radością, i który jest jego największą rozkoszą. Jak mówi 

Salomon o mądrości, która symbolizuje Chrystusa: „Byłam wtedy przy nim jak wychowanka, i 

byłam jego radością każdego dnia” (po hebrajsku — jego największą radością), „ciesząc się zawsze 

przed nim” (Przys 8:30 UBG) lub wielce się przed nim bawiąc, jak dzieci przed rodzicami. 

Dlaczego więc zrozpaczona duszo, siadasz wzdychając i chodzisz w żałobie tam i z powrotem, i ze 

smutkiem wnioskujesz, że nie ma dla ciebie miłosierdzia? Podnieś głowę, zrozpaczona duszo! Sam 

Pan Jezus Chrystus jest darem darmowej łaski! Rozważanie Bożej darmowej, bezgranicznej, 

bezdennej i nieskończonej miłości może dostarczyć ci wiele materiału do podziwiania Boga i 

pocieszania ciebie samego — a nie do rozpaczania.  

 I tak jak Pan Jezus Chrystus jest darem darmowej łaski, tak drogocenne przymierze łaski 

też jest darem łaski: „A zawrę moje przymierze między mną a tobą”; w oryginale jest to oddane: 

„Dam ci moje przymierze” (Rdz 17:2 UBG). Tak więc widzimy, że przymierze łaski jest 

darmowym darem łaski.  

 Bóg dał Pinechasowi w darze przymierze kapłańskie, (Lb 25:12 UBG). Podobnie Bóg daje 

przymierze łaski jako dar przychylności i łaski dla wszystkich których przyjmuje do przymierza z 

samym sobą. Od początku do końca — wszystko jest z darmowej łaski! Bóg miłuje za darmo: 

„Uzdrowię ich odstępstwo i umiłuję ich dobrowolnie” itd., (Oz 14:4 UBG).  

 Dlatego Mojżesz powiedział do Izraela: „PAN umiłował was i wybrał was nie dla tego, że 

byliście liczniejsi od innych narodów, gdyż byliście najmniej liczni ze wszystkich narodów; Lecz 

ponieważ PAN was umiłował i chciał dochować przysięgi, którą złożył waszym ojcom” (Pwt 7:7-8 

UBG).  

 Jedynym podstawą Bożej miłości jest Jego łaska. Podstawa miłości Boga tkwi tylko i 

całkowicie w Nim samym. Nie ma w nas żadnej cząstki ani żadnego działu, które przyciągałyby 

Jego miłość. Nie ma w nas miłości ani piękna, które spowodowałyby, żeby nawet jeden promyk 

Jego miłości padł na nas, ponieważ we wnętrzu każdego człowieka ma siedzibę taka wrogość, takie 

zepsucie, taka zdrada i taka niewierność, które mogą słusznie skłonić Boga do uwielbienie siebie w 

spowodowaniu jego (to jest człowieka) wiecznej zguby i wypisanie imion wszystkich ludzi w 



swojej czarnej księdze pismem krwi i gniewu. Bóg powoduje, że wszelkie błogosławieństwa i 

szczęście płyną z darmowej łaski:  

 (1.), aby najgorsi grzesznicy mieli mocne podstawy do nadziei i pociechy;   (2.) dla 

uwielbienia własnej chwały;  

 (3.), aby próżny człowiek nie mógł się chlubić;  

 (4.), aby nasze łaski i błogosławieństwa były dla nas pewne.  

 I tak jak Bóg miłuje darmo, tak Bóg darmo usprawiedliwia nas:  „A zostają 

usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie” (Rz 3:24 

UBG). A jak biedni grzesznicy są darmo usprawiedliwieni, tak też jest im darmo przebaczone: 

„Tego Bóg wywyższył”, to znaczy Chrystusa, „swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem — aby 

ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów” (Dz 5:31 UBG). A jak darmo są im 

odpuszczane grzechy, tak i darmo są zbawiani: „Zapłatą bowiem, za grzech jest śmierć, ale darem 

łaski Boga jest życie wieczne” itd., (Rz 6:23 UBG); jest to łaskawy dar Boży. Słowo greckie 

charyzma użyte w powyższym wersecie oznacza dar płynący z darmowej łaski i przychylności 

Bożej, (J 10:28  UBG). 

 Tak więc widzicie, zrozpaczone dusze, że wszystko jest z darmowej łaski; od najniższego do 

najwyższego szczebla drabiny Jakubowej – wszystko jest  łaską! Chrystus jest darmowym darem, 

przymierze łaski tak samo, przebaczenie grzechów również, a także Niebo i zbawienie. Dlaczego 

więc, zrozpaczone dusze, siedzicie wzdychając i trzymacie się takich czarnych, smutnych i 

posępnych pojmowań Boga, i swego własnego stanu i położenia?  

 Zaiste, widząc, że wszelkie szczęście i błogosławieństwa przychodzą drogą darmowej łaski, 

a nie drogą działania człowieka, nie drogą jego uczynków, powstańcie, o zrozpaczone dusze, i 

odrzućcie wszelkie rozpaczające myśli i pijcie za darmo wody żywota, (Obj 21:6 UBG). I cóż z 

tego, że wasze serce jest martwe, zatwardziałe i smutne; i cóż z tego, że wasze grzechy są liczne, a 

obawy wielkie; oto tutaj jest chwalebna łaska, bogata łaska, cudowna łaska, oraz niezrównane i 

nieporównywalne bogactwa darmowej łaski rozpostarte przed wami. Oh, niech ten ogień darmowej 

łaski ogrzeje was, niech te wody was orzeźwią, niech te lekarstwa was wzmocnią, aby ogarnął was 

dzień, a nie noc, aby wasza żałoba zamieniła się w radość, i abyście mogli założyć swoje piękne 

szaty, aby reszta waszych dni była dniami radości i słodyczy, a darmowa łaska była dla was 

wiecznym cieniem, schronieniem i odpoczynkiem, (Iz 52:1 UBG).  

 Dalej, powiedzcie mi, o zrozpaczone dusze, czy rozumiecie i najpoważniej i najczęściej 

zastanawiacie się nad tymi poszczególnymi wersetami, które najjaśniej, najsłodziej i najpełniej 

odkrywają miłosierdzie Boga, uczucia Boga oraz łaskę i przychylność Boga dla biednych 

grzeszników, jak na przykład te zawarte w Psalmie 86:5 (UBG): „Bo ty, Panie, jesteś dobry i 

przebaczający, i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy cię wzywają”? Miłosierdzie Boże jest 

ponad wszystkimi Jego dziełami, i nad wszystkim naszymi również. Jego miłosierdzie jest bez 

miary i ograniczeń. Wszystkie czyny i atrybuty Boga siedzą u stóp miłosierdzia. Broń Bożej 

artylerii zamienia się w tęczę; czyli łuk — ale bez strzały, wygięty — ale bez cięciwy. Tęcza jest 

symbolem miłosierdzia; jest znakiem łaski i przychylności oraz zapewnieniem, że Bóg będzie 

pamiętał o swoim przymierzu. Jest ona świeża i rześka, aby zwrócić naszą uwagę na to, że Boże 

miłosierdzie i łaska wobec biednych grzeszników są zawsze świeże i rześkie. 

 Następnie, powiedzcie mi, o zrozpaczone dusze, czy poważnie zastanawiałyście się nad Neh 

9:16-17 (UBG): „Ale oni i nasi ojcowie zuchwale sobie postąpili i uczynili twardym swój kark, i 

nie słuchali twoich przykazań. Odmówili posłuszeństwa i nie pamiętali o twoich cudach, które dla 

nich czyniłeś, ale uczynili twardym swój kark i w swoim buncie ustanowili sobie wodza, aby 

wrócić do swojej niewoli. Lecz ty jesteś Bogiem przebaczenia – łaskawym i miłosiernym, 

nieskorym do gniewu i wielkiej dobroci – i nie opuściłeś ich.” Bóg pomnoży łaskę, aby przebaczyć, 

albo inaczej powiększy swoje przebaczenie, tak jak grzesznik powiększa ilość i wielkość swoich 

grzechów. W tym zdaniu „Lecz ty jesteś Bogiem przebaczenia” wyrażony jest wielki nacisk na to, 

że miłosierdzie jest nieodzowną częścią Bożego postępowania i że jest On nieporównywalny w 

przebaczaniu nieprawości, występku i grzechu. Tutaj w powyższych wersetach Nehemiasz 

przedstawia Boga jako składającego się w całości z przebaczającej łaski i miłosierdzia. Tak jak koło 



zaczyna się wszędzie – ale nigdzie się nie kończy, tak samo dzieje się z miłosierdziem Bożym, (Mi 

7:18 UBG).  

 Kiedy Aleksander siadał przed miastem, miał w zwyczaju zapalać ogień, aby powiadomić 

tych, którzy go widzieli, że jeśli przyjdą do niego póki ogień płonął, to otrzymają przebaczenie; w 

przeciwnym razie nie mogli oczekiwać litości. Jednakże takie jest miłosierdzie i cierpliwość Boga 

wobec grzeszników, że zapala On światło za światłem i czeka na nich rok po roku. Tak, że nawet, 

gdy zrobią oni przeciwko Niemu najgorsze, to i wtedy przychodzi do nich z sercem pełnym miłości 

oraz rękami pełnymi przebaczenia i ogłasza ułaskawienie; jeśli w końcu przyjmą Jego miłosierdzie, 

to będą je mieć, (Jer 3:1-15 UBG). Dlaczegóż zatem, rozpaczająca duszo, zamieniasz swoje życie w 

piekło, przez hołubienie tak niskich i podłych myśli o Bożym miłosierdziu i przez mierzenie 

miłosierdzia i uczuć Bożych względem ciebie poprzez ograniczoną zdolność twego słabego i 

przyćmionego zrozumienia?  

 Dalej, powiedzcie mi, o rozpaczające dusze, czy poważnie zastanawiałyście się nad słowami 

z Iz 55:7-9 (UBG): „Niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy” (lub raczej jak to 

jest w oryginale „człowiek nieprawości”) „swoje myśli i niech wróci do PANA, a on się zlituje; 

niech wróci do naszego Boga, gdyż jest on hojny w przebaczaniu” (lub jak jest w oryginale: „On 

pomnoży przebaczenia”). „Moje myśli bowiem nie są waszymi myślami, ani wasze drogi nie są 

moimi drogami, mówi PAN; Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają 

wasze drogi, a moje myśli - wasze myśli.”? Zwróćcie się, rozpaczające dusze,do tych wersetów: Lb 

14:19-20; Wj 34:6-7; Mi 7:18- 19; Iz 30:18-19; Ps. 78:34-40; 103:8-13; Jer 3:1-12; Łk 15:20-24; 1 
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się nad nimi!  

 Oh, jak możecie, jeśli można tak powiedzieć, patrzeć w oczy tak wielkiej łasce, miłości, 

przychylności, i tak czułym uczuciom współczucia, jakie są  przedstawione w powyższych 

wersetach Pisma Świętego, a jednak pomimo tego rozdzierać i dręczyć swoje cenne dusze 

rozpaczającymi myślami! 

 Oh, przedstawione jest tyle łaski i dobroci, tyle miłości i przychylności oraz tyle 

miłosierdzia i chwały, iskrzących się i lśniących w wyżej wymienionych wersetach słowa Bożego, 

że mogą one rozwiać najsilniejsze lęki i rozproszyć najgęstszą ciemność i podnieść na duchu 

najsmutniejsze serce ludzkie itp.  Następnie powiedzcie mi, zrozpaczone dusze, czy nie 

wyrządzacie nieskończonego zła drogocennej krwi Pana Jezusa? Trzy rzeczy w Piśmie Świętym 

nazywane są CENNYMI: krew Chrystusa nazywana jest „drogą krwią” (1 P 1:19 UBG); wiara 

nazywana jest cenną wiarą, (2 P 1:1 UBG); oraz obietnice są nazwane cennymi obietnicami (2 P 

1:4 UBG). Dlatego jaką obelgą jest to dla drogiej krwi, ,,….która mówi lepsze rzeczy niż krew 

Abla”, (Hbr 12:24 UBG), gdy mdlejecie i pogrążacie się w niewierze pod wpływem rozpaczy; na 

co to wskazuje? Oh! czyż to nie głosi całemu światu, że nie ma we krwi Chrystusa takiej wartości, 

cnoty, mocy i skuteczności, jaka rzeczywiście w niej istnieje? Oh, jak na to odpowiecie 

Chrystusowi w owym dniu, w którym jego krew będzie przemawiać do i prawować się nie tylko z 

bluźniercami, którzy ją podeptali nogami — ale także z rozpaczającymi duszami, które nie 

doceniały jej mocy, cnoty i zasług (Hbr 10:29 UBG)? Krew Chrystusa jest kluczem Nieba, który 

wpuścił tam już miliony, (Obj 7:9; Iz 66:8 UBG). Czy krew Pana Jezusa Chrystusa nie zmyła 

grzechów niezliczonej rzeszy notorycznych grzeszników? A czyż nie byłaby w stanie zmyć 

grzechy jeszcze jednego grzesznika? Czy nie miała mocy, aby już przywieźć do chwały wiele 

tysięcy, i czy nie pozostało w niej tyle cnoty i zasług, by przywieść waszych dusz do chwały (1 J 

1:7-9 UBG)? Czy rzeczywiście uwolniła od nadchodzącego gniewu taki tłum ludzi, jakiego nie 

można zliczyć, i czy jej moc i zalety z tego względu się tak wyczerpały, że nie może wystarczyć do 

waszego uwolnienia? Czy tysiące milionów ludzi nie ma jeszcze zostać usprawiedliwionych i 

zbawionych przez tę krew? Dlaczego więc mielibyście rozpaczać, że nie będziecie 

usprawiedliwieni i uratowani od nadchodzącego gniewu przez zalety i moc tej drogocennej krwi?  

 Było kiedyś pięć osób, które badało, jaki jest najlepszy sposób umartwienia grzechu. Jedna 

powiedziała, że rozmyślanie nad śmiercią; druga, że rozmyślanie nad sądem; trzecia, że 

rozmyślanie nad radościami Nieba; czwarta, że rozmyślanie nad mękami piekielnymi; piąta zaś, że 



rozmyślanie nad krwią i cierpieniami Jezusa Chrystusa; i ten ostatni sposób jest najwyborniejszym i 

najsilniejszym motywem do umartwiania grzechu.  

 O rozpaczające dusze, jeśli kiedykolwiek chcecie odrzucić rozpaczające myśli i wydostać 

się ze swego obecnego piekła, to spędzajcie dużo czasu nad, dużo rozmyślajcie o, i dużo odnoście 

tę drogocenną krew do swoich dusz. A wtedy smutek i żałoba odstąpią, a wieczna radość spocznie 

na was, i Pan da wam imię wieczne i będzie wiecznym światłem i chwałą dla was, i nie będziecie 

już więcej nazywani opuszczoną; albowiem Pan będzie się radował nad wami (Iz 55:11; 56:5; 

60:19-20, 62:4-5; J 4:21,23) i będzie dla was źródłem życia i zamieszka z wami, i zamieni wasze 

westchnienia w śpiew, wasze drżenie w radość, a wasze więzienie w raj rozkoszy. Po to, aby wasze 

dusze mogły powstać i powiedzieć: ,,Błogosławiony niech będzie Bóg za Pana Jezusa Chrystusa; i 

błogosławiony niech będzie Bóg również za tę drogocenną krew, która usprawiedliwiła nasze 

osoby, uspokoiła nasze sumienia, rozproszyła nasze obawy, odpowiedziała na nasze wątpliwości i 

dała nam zwycięstwo nad grzechem, piekłem i śmiercią. „Któż potępi? Chrystus jest tym, który 

umarł” (Rz 8,33-38 UBG).  

 Apostoł Paweł z powodu śmierci Chrystusa i Jego przelanej krwi ogłasza zwycięstwo; i 

patrząc na wszystkich swoich wrogów słodko śpiewa: „Nad tym wszystkim jesteśmy więcej niż 

zwycięzcami” lub „ponad zwycięzcami!”  

 O zrozpaczone dusze, do wszystkich waszych dawnych grzechów nie dodawaj tego — 

dotyczącego pomniejszania zalet i lekceważenia krwi Chrystusa. Jak nie ma krwi, która zbawiłaby 

dusze tak jak czyni to krew Chrystusa, tak nie ma krwi, która potępiałaby dusze, tak jak czyni to 

Jego krew. Kropla tej krwi padająca na głowę człowieka na końcu uczyni go nieszczęśliwym na 

zawsze; natomiast kropla tej krwi spadająca na serce człowieka na końcu sprawi, że będzie on 

szczęśliwy na wieki. W dniu pomsty Bożej anioł zniszczenia oszczędzi was, jeśli ta krew zostanie 

znaleziona na odrzwiach waszych serc, w przeciwnym razie będziecie zgubieni na zawsze, (Wj 

12:7 UBG).  

 Na koniec, mogę wam powiedzieć, o rozpaczające dusze, że Bóg wyprowadził niektórych 

ludzi z samej przepaści rozpaczy i z samego wnętrza piekła; dlatego możecie mieć nadzieję, że 

wasze grzechy, które są waszym obecnym brzemieniem, nie będą waszą przyszłą zgubą. Czy 

psalmista Asaf nie przypomina zrozpaczonej duszy? „….moja dusza nie dała się pocieszyć. Gdy 

wspominałem Boga, byłem strwożony; rozmyślałem, a mój duch był  ogarnięty 

utrapieniem…...jestem tak zaniepokojony, że nie potrafię mówić…..Czy Pan odrzuci na wieki i już 

więcej nie okaże łaski? Czy jego miłosierdzie ustało na zawsze i jego obietnica nigdy się nie spełni? 

Czy Bóg zapomniał o litości? Czy w gniewie stłumił swoją łaskawość?” (Ps. 77:2-9 UBG). I teraz, 

z tej przepaści Bóg go wybawia: „I powiedziałem: To jest moja niemoc”; lub jak jest to oddane w 

oryginale hebrajskim: „To sprawia, że jestem chory” (Ps 77:10 UBG).  Tutaj Asaf opamiętuje się z 

rzucenia kropli leczących jego serce, będącymi pociechami Ducha Świętego na ziemię i z tego, że 

posiadał tak twarde, smutne i czarne myśli o Bogu.  

 A w Psalmie 77:13 (UBG) mówi jak ktoś, kto został zrzucony z Nieba: „Boże, święta jest 

twoja droga; który bóg jest tak wielki, jak nasz Bóg?” Wcześniej myśli o Bogu niepokoiły go i 

przytłaczały, ale teraz w końcu myśli o wielkości Boga i jego (Asafa) żywotnego zainteresowania 

Bogiem są dla niego przedmiotem podziwu i pocieszenia. Psalmista Heman, z kolei, wzdychał tak: 

„Moja dusza bowiem jest nasycona utrapieniem a moje życie zbliża się do grobu….Strąciłeś mnie 

w najgłębszy dół, w ciemności, w głębie. Twój gniew ciąży na mnie i przytoczyłeś mnie wszystkimi 

twymi falami…..Dlaczego, PANIE, odrzucasz moją duszę i ukrywasz przede mną swoje oblicze? 

Jestem strapiony i od młodości bliski śmierci; znoszę twoją grozę i trwożę się. Twój srogi gniew 

spadł na mnie i wyniszczyła mnie twoja groza” (Ps 88:3,6-7,14-16 UBG). Wszyscy wnioskują, że 

psalmista ten był bardzo święty, a jego dusza bardzo szczęśliwa, nawet gdy był w tej przepaści 

nieszczęścia. Pomimo wszystkiego stan Hemana był dobry; jego dusza była bezpieczna i szczęśliwa 

dlatego na początku, w tym samym psalmie wzywa Boga: „Panie Boże mego zbawienia”, (Ps 88:1 

UBG). Podobnie było z Jonaszem, który kiedy był jakby w otchłani piekielnej, to konkludował: 

„….Zostałem wygnany sprzed twoich oczu”, (Jon 2:4 UBG). Poczucie swego grzechu oraz gniewu 

Bożego było tak wielkie i przemożne w Jonaszu, że nawet go rozpraszało i sprawiało, że mówił jak 



zrozpaczona dusza, że został wypędzony sprzed obecności Boga, że Bóg odrzucił go jak tego, w 

którym nie miał upodobania, jak mąż, który czuje wstręt do żony, która była fałszywa i niewierna 

mu; a jednak serce i miłość Boża były tak skupione na Jonaszu, że Bóg raczej wolał uratować go za 

pomocą cudu, niż żeby nie został uratowany wcale. Jonasz był głęboko w Bożym sercu i Bóg w 

końcu sprawił, że jego wiara zatryumfowała.  

 Do tego dodam kilka innych znanych przykładów. W czasach króla Jakuba żyła pewna 

kobieta pani Honiwood z Kentu, starsza i pobożna szlachcianka, która przez wiele lat była 

pogrążona w rozpaczy i przerażeniu sumienia, z braku pewności posiadania łaski Bożej oraz jej 

wiecznego szczęścia. Bardzo często krzyczała: „Jestem potępiona, jestem potępiona.” Kilku ludzi o 

wybitnej pobożności i cnotliwym charakterze nie pozostawiło żadnych środków bez wypróbowania, 

aby za ich pomocą odpowiedzieć na jej wątpliwości, uspokoić jej sumienie oraz usatysfakcjonować 

i pocieszyć jej duszę; jednakże będąc silnie pod wpływem rozpaczy, dalej krzyczała: „Och! jestem 

potępiona, jestem potępiona”. I zdarzyło się, że, kiedy ci panowie mieli odejść, wezwała ich do 

wypicia kieliszka wina, które po przyniesieniu wypiła, a gdy tylko to zrobiła, w ekstremalnej pasji 

rzuciła kieliszek z Weneckiego szkła o ziemię, mówiąc: „Tak pewnie, jak ten kieliszek pęknie, tak 

na pewno jestem potępiona.” Jednakże kieliszek odbił się bez szkody od ziemi, i został złapany 

przez jednego z obecnych kaznodziei, który powiedział: „Oto cud z Nieba, który obali twoją 

niewiarę. Och. Nie kuś Boga więcej, nie kuś Boga więcej”. Zarówno ta kobieta, jak i całe 

towarzystwo, byli mocno zdumieni tym dziwnym incydentem i wszyscy wielbili Boga za to, co się 

wydarzyło; a szlachcianka, dzięki łasce i miłosierdziu Boga, została wyzwolona ze swojego piekła 

rozpaczy, i została wypełniona wielką pociechą i radości, następnie żyła i umarła pełna pokoju i 

pewności posiadania rzeczy wiecznych.  

 Weźmy inny przykład. Otóż ostatnio mieszkał w Tilbury, w hrabstwie Essex, pewien 

dżentelmen, który przez długi czas był pogrążony w tak wielkiej rozpaczy, że odrzucił wszelką 

pociechę, jaką mu proponowano z jakiejkolwiek ręki, i nie dopuścił, aby ktokolwiek się z nim 

modlił; ba, posłał do kaznodziejów i chrześcijan, którzy mieszkali obok niego, prosząc ich, aby 

przestali się za niego  modlić by te modlitwy nie powiększyły w przyszłości jego mąk w piekle, gdy 

tam trafi. Nie pozwolił także na odbywanie jakichkolwiek nabożeństw religijnych w jego rodzinie, 

choć wcześniej sam często na nich bywał. Pomimo to Bóg dał mu w końcu takie wewnętrzne 

orzeźwienie i stopniowo napełniał go taką obfitością niebiańskich pociech, jak powiedział 

wszystkim, którzy przyszli do niego, że żaden język nie mógłby tego wyrazić, ani żadne serce nie 

mogłoby sobie tego wyobrazić, które tego nie odczuwały. Tak więc, w końcu, Bóg dał  mu biały 

kamyk, z wypisanym na nim nowym imieniem, którego nie zna nikt oprócz tego, który je otrzymuje 

(Obj 2:17 UBG). Potem żył jeszcze ten człowiek przez około trzy miesiące, ciesząc się Niebem na 

ziemi, a potem wydał ostatnie tchnienie na piersi Chrystusa.  

 Nawet biedny ja, który jestem zaledwie od wczoraj, znałem kilka osób, które były tak 

głęboko pogrążone w otchłani rozpaczy, że rzucały na ziemię wszystkie duchowe lekarstwa, które 

im ofiarowano. Ludzie ci, byli mocno zakotwiczeni w rozumowaniu przeciwko własnym duszom i 

zdecydowanie nastawieni przeciwko wszystkiemu, co mogło być dla nich pociechą i wsparciem.  

 Byli bardzo przeciwni wszelkim obrzędom i pobożnym nabożeństwom; sami porzucili 

wykonywanie świętych obowiązków i stanowczo odmówili przyłączenia się do innych, którzy je 

wykonywali; z poczucia grzechu i gniewu, które ciężko im ciążyły, odmówili niezbędnych wygód 

tego doczesnego życia, nawet do pogrążenia w chaosie swego życia naturalnego włącznie. A jednak 

Bóg wybawił ich dusze z tego strasznego dołu, z tego piekła na ziemi, i udzielił im takich 

przejawów swojej łaski i przychylności, których by nie zamienili nawet za cały świat.  

 O rozpaczające dusze, widzicie więc, że inni, których stan był równie zły, jeśli nie gorszy 

niż wasz, otrzymali miłosierdzie. Bóg zamienił ich piekło w Niebo; wspomniał na nich w ich 

nędznym stanie; uspokoił ich wzburzone sumienia, uciszył ich rozkojarzone udręką dusze; otarł 

wszystkie łzy z ich oczu; i stał się źródłem życia dla ich serc. Dlatego nie zniechęcajcie się, ale 

patrzcie na przebłagalnię; pamiętajcie, kto jest waszym odpocznieniem, i nie wierzgajcie 

rozpaczaniem przeciwko uczuciom Bożej miłości.  



 2. Drugą przeszkodą w posiadaniu omawianej pewności jest wdawanie się wierzących w 

spory z szatanem na temat rzeczy, które są poza ich zasięgiem poznania, takie jak sekretne 

dekrety i rady Boże. Och przez to szatan powstrzymuje wiele drogocennych dusz przed uzyskaniem 

omawianej pewności. Odkąd Bóg wyrzucił go z raju i zakuł w łańcuchy ciemności, diabeł 

wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności, moc i doświadczenie, aby wciągać ludzi w tę samą 

nędzę w jakiej się znajduje; a jeśli nie może zapobiec wejściu wierzących w końcu do raju na górze, 

to dokłada starań z całych sił i mocy, aby ich życie stało się pustynią tu na dole; i w tym celu 

zajmuje ich myśli i serca dociekaniami na temat sekretnych dekretów Bożych oraz ich osobistego 

przedwiecznego wybrania; czy Bóg przeznaczył ich przed wiekami, czyli wybrał do wiecznej 

szczęśliwości i błogosławieństwa itp., aby za pomocą takich środków mógł powstrzymać 

wierzących przed posiadaniem upragnionej omawianej pewności, która może dać wierzącym dwa 

Nieba, Niebo radości i pociechy tutaj, na ziemi oraz Niebo właściwe, czyli Niebo szczęśliwości i 

chwały w przyszłości. 

 Mówi się o Marcellusie, rzymskim generale, że nie mógł zachowywać się spokojnie, ani 

jako zwyciężony, ani jako zwycięzca. I takim też jest szatan: jeśli zostaje pokonany przez wiarę, to 

będzie kusił; a jeśli zwycięży, będzie ryczał i triumfował. Wielkim zamysłem szatana jest 

doprowadzenie dusz ludzkich do wiecznej zguby; a tam, gdzie nie może tego dokonać, tam stara się 

kłopotać dusze, zajmując je dociekaniami na temat sekretnych dekretów i rad Bożych. Jeśli dusza 

przebije się przez jego pokusy, jak wojownicy Dawida przedarli się przez wojska filistyńskie, (1 Sm 

23:16 UBG) i porwie sidła diabła, tak jak Samson zerwał swoje sznury, (Sdz 15:13-14 UBG), wtedy 

następnym  podstępem szatana jest skłonienie wierzących do zaangażowania się w debaty i spory, 

na takie tematy, co do których ani ludzie, ani aniołowie nie mogą z całą pewnością i nieomylnością 

wypowiedzieć się, aby przez to mógł zepsuć ich duchowy komfort i pociechy, gdy nie może zabrać 

ich korony.  

 Dlatego twoją mądrością i twoją pracą, nie jest, o wątpiąca duszo,   poleganie na 

kwestionowaniu, ale na wierze, modlitwie i czekaniu na Pana Boga. Nie ma innej drogi do Nieba, i 

otrzymania omawianej pewności. Adam dyskutował z szatanem, dlatego upadł i utracił raj; Hiob 

natomiast wierzył i sprzeciwił się szatanowi, przez co ostał się i zwyciężył siedząc na kupie 

popiołu. Gdy szatan, drżąca duszo, będzie chciał skłonić cię do dysputy o tym czy tamtym, 

odpowiedz mu, że rzeczy objawione należą do ciebie, a rzeczy tajemne należą do Pana (Pwt 29:29 

UBG). Jest niebezpieczną rzeczą, gdy jest się niezdrowo ciekawym i docieka się tajemnych rzeczy 

Bożych, a jest się niedbałym lub niesumiennym w przestrzeganiu znanych praw Bożych; dlatego, 

gdy diabeł skłania cię do tego to powiedz mu: ,,Szatanie jesteś kłamcą i mordercą od początku,” (J 

8:44 UBG); ,,jesteś zadeklarowanym wrogiem ufności i pewności wierzących oraz ich pociech i 

zbawienia. Jeśli masz coś do powiedzenia, to powiedz to mojemu Panu Chrystusowi; On jest moją 

pociechą i koroną, moją radością i siłą, a także moim odkupicielem i orędownikiem, On też będzie 

mnie bronił.” Ach, chrześcijaninie! Jeśli tylko zaprzestaniesz dyskutowania z diabłem, a bardzo 

będziesz wierzyć Bogu i będziesz posłusznym Jego słowu, wtedy towarzyszyć ci będzie omawiana 

pewność i ,,….odpoczniesz bezpiecznie. Położysz się i nikt cię nie przestraszy (Hi 11:13-20 UBG).  

 3. Trzecią przeszkodą, która powstrzymuje biednych wierzących od posiadania omawianej 

pewności, jest brak dokładnego przeszukiwania i badania ich własnych dusz w odniesieniu do 

tego, co Bóg uczynił i czyni w nich. Istnieją tacy ludzie, którzy potrafią lepiej czytać książki 

innych niż własną, czyli tacy, którzy są bardziej krytyczni i ciekawi w obserwowaniu i 

analizowaniu temperamentu, serca, słów, uczynków i dróg innych ludzi niż swoich własnych. Jest 

to smutne zło, które powoduje, że wiele dusz siada w ciemności, przez niezliczoną ilość dni. Ten, 

kto nie będzie poważnie i często obserwował wewnętrznych poruszeń i działania Boga, w swojej 

szlachetnej części, czyli w swojej nieśmiertelnej duszy, może dużo mówić o omawianej pewności i 

narzekać na jej brak — ale minie bardzo wiele czasu, zanim będzie mógł ją uzyskać. O wy 

zataczające się i chwiejące dusze, miotane i niespokojne, wiedzcie na pewno, że nigdy nie 

doświadczycie posiadania słodyczy omawianej pewności, dopóki wasze oczy nie będą zwrócone do 

wewnątrz, dopóki nie będziecie przebywać więcej we własnym domu (czyli badać własną duszę) 

niż na zewnątrz, dopóki nie zaczniecie kopać i szukać kopalń, które znajdują się w waszych 



własnych sercach, dopóki nie dojdziecie do rozróżnienia między dziełem natury a dziełem łaski, 

dopóki nie dojdziecie do kładzenia różnicy między cennym a nikczemnym, oraz między dziełem 

Boga a dziełem szatana. Dopiero kiedy to zostanie zrobione, odkryjecie, że chmury zostaną 

rozproszone, słońce sprawiedliwości zaświeci nad wami a  jutrzenka omawianej pewności wzejdzie 

w was. 

 Wątpiące i drżące dusze, nie oszukujcie się; to nie nieostrożne, powierzchowne i robione z 

grubsza szukanie we własnym sercu będzie tym, co pozwoli wam ujrzeć głęboką, sekretną, 

osobliwą i tajemną pracę Boga w was. Jeśli nie będziecie „jej szukać jak srebra”, a Chrystusa i łaski 

„jak ukrytych skarbów”, to nie znajdziecie ich, (Przys 2:3-5). Wasze najbogatsze złoża metali leżą 

najniżej, a wasze najwspanialsze klejnoty znajdują się w głębi ziemi, ci, którzy chcą je posiąść, 

muszą pilnie szukać i kopać głęboko, bo inaczej będą musieli obejść się bez nich. Wątpiące dusze, 

musicie szukać i kopać raz za razem, i musicie pracować i pocić się, pocić się i pracować, jeśli 

kiedykolwiek chcecie posiąść te duchowe skarby i te drogocenne perły, które są ukryte pod 

popiołami zepsucia, i które leżą głęboko w zakamarkach waszych dusz. 

 Powiedzcie mi, wątpiące dusze, czy to słodkie słowo apostoła Pawła kiedykolwiek przyszło 

do was z mocą: 2 Kor. 13:5 (UBG), „Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze” lub czy wiara 

jest w was, „samych siebie doświadczajcie” itd. Nakaz jest tutaj podwojony, aby pokazać 

konieczność, doniosłość i trudność pracy; aby pokazać także, że to nie jest pobieżne, ale dokładne, 

poważne i konkretne badanie, które musi pozwolić człowiekowi dowiedzieć się, czy posiada cenną 

wiarę czy nie; czy jest oblubienicą Chrystusa, czy nierządnicą diabła. Nie wszystko złoto co się 

świeci; nie wszystko jest wiarą, co ludzie nazywają wiarą; dlatego ten, kto nie chce okazać się 

oszustem wobec własnej duszy, musi zadać sobie trud szukania i zbadania, jakie jest to wszystko co 

znajduje się wewnątrz niego. Mamy poddawać próbie i wypróbowywać to co jest wewnątrz nas, tak 

jak złotnicy próbują szlachetny metal za pomocą ognia i kamienia probierczego. Bóg nie przynosi 

wagi, aby zważyć naszą łaskę, ale kamień probierczy, aby wypróbować nasze łaski. Jeśli nasze 

złoto jest rzeczywiście złotem, to choćby było go nie wiem jak mało, zostanie uznane za prawdziwe 

przez Tego, który ,,…..knota tlącego się nie zagasi”” itd. ( Mt 12:20 UBG). 

 Ach! jak niewielu jest w naszych czasach, którzy prowadzą dziennik Bożego miłosierdzia i 

własnych słabości, duchowych doświadczeń i wewnętrznego działania łask niebieskich! Seneka 

pisał o pewnym poganinie, który co noc zadawał sobie następujące trzy pytania: po pierwsze, 

,,Jakie zło naprawiłeś dzisiaj?”, po drugie, ,,Jakiemu występkowi przeciwstawiłeś się w dniu 

dzisiejszym?”, i po trzecie, ,,W czym jesteś dziś lepszy?” A czy chrześcijanie nie mają dokładać 

starań, żeby dzień i noc przeszukiwać własne serce, aby dowiedzieć się, co Bóg już w nim uczynił i 

co teraz czyni? Bóg ma wyciągniętą rękę, działającą i pracującą w sercu każdego człowieka; która 

albo działa w nim na drodze miłosierdzia, albo gniewu; albo budując, albo  wyrywając; albo czyni 

wszystko wewnątrz chwalebnym, albo zamienia wszystko w piekło.   

 Cóż, wątpiące dusze, pamiętajcie o tym, że najgłębsza radość i najsilniejsza pociecha, płyną 

z gruntownego zbadania rzeczy wewnątrz. W ten sposób można się dowiedzieć, jak jest z wami w 

chwili obecnej i jak prawdopodobnie będzie z wami w przyszłości. Jest to droga prowadząca do 

ukrócenia wszystkich zwiedzeń, rozpaczy i miotania się waszych serc i obdarzenia was pewnością 

posiadania Nieba po tej stronie Nieba.   

 4. Czwartą przeszkodą, która powstrzymuje wiele drogocennych dusz od posiadania 

omawianej pewności, jest ich błędne rozumienie działania łaski Bożej. Przypatrzcie się jak wielu 

obłudników bierze naturalną dobrą naturę za Bożą łaskę, i te powszechne dary i łaski, które mogą 

znajdować się w Saulu, Jehu i Judaszu za szczególną wyróżniającą się Bożą łaskę itd., podobnie 

drodzy święci Boży są bardzo skłonni do brania prawdziwej szczególnej łaski Bożej za naturalną 

dobrą naturę, drogocenne perły za kamienie bez wartości, a szczególną łaskę za łaskę powszechną. 

Wiele drżących dusz jest skłonnych nazwać swoją wiarę niewiarą, tak jak wierzący człowiek 

opisany w Ewangelii (Mk 9:24 UBG), swoją ufność za zuchwalstwo, a swoją gorliwość za pasję 

itp.; i w ten sposób wielu wierzących jest trzymanych z dala od omawianej pewności. Dlatego 

drogą do usunięcia tej przeszkody jest mądre i poważnie rozróżnienie łaski odnawiającej od łaski 

powstrzymującej, łaski powszechnej od łaski szczególnej, i wreszcie łaski chwilowej od łaski 



uświęcającej. Różnicę między jedną a drugą przedstawiłem w dziesięciu punktach w moim 

traktacie zatytułowanym „Cenne Środki Zaradcze Przeciwko Pułapkom Szatana”; i do niego 

odsyłam was, drodzy czytelnicy, dla pełnego i kompletnego ich rozróżnienia. 

 Jeśli przyjrzycie się tym dziesięciu szczegółom, opisanym w wyżej wymienionym traktacie, 

to nie wątpię, że znajdziecie taki pożytek i zadowolenie, które wynagrodzą wam wasz trud. 

Pomyślałem, że wygodniej będzie wam wskazać na to, niż opisać tutaj jeszcze raz to samo, co 

znajdziecie w owym traktacie, ku waszej radości i rozstrzygnięciu problemu związanego z łaskami.  

 5. Piątą przeszkodą do uzyskania omawianej pewności jest zasmucanie i znieważanie 

Ducha łaski przez nie słuchanie Jego głosu, odrzucanie Jego rady, zatykanie swego ucha, gaszenie 

wodą ognia, który ten Duch rozpala w duszy ludzkiej, oraz przypisywanie temu Duchowi, tego, co 

należy przypisać ludzkim namiętnościom i przywarom oraz księciu ciemność i jego demonom. Nic 

nie może pochodzić od Ducha Świętego z wyjątkiem tego, co jest święte. Takimi i podobnymi 

sposobami, niektórzy wierzący zasmucają tego drogocennego Ducha, który jako jedyny może ich 

prawdziwie rozradować, trapią Tego, który jako jedyny może ich uszczęśliwić, a także martwią 

swoim postępowaniem tego Ducha, który sam jedynie może sprawić, że będą śpiewać z weselem; 

dlatego też wzdychają jak Jeremiasz, (Lm 1:16 UBG): „….daleko jest ode mnie pocieszyciel, który 

by pokrzepił moją duszę”. Dym odpędza pszczoły, a cuchnący zapach gołębie. Grzech jest takim 

dymem, i takim nieprzyjemnym aromatem, który odpędza tego Ducha przyrównywanego do 

gołębicy. 

 Ach, wątpiące dusze, jeśli kiedykolwiek chcecie mieć omawianą pewność, to musicie 

zważać na poruszenia Ducha Świętego i poddać się Jego prowadzeniu; musicie żyć według Jego 

praw i kroczyć Jego śladami; musicie żyć w Duchu i chodzić w Nim; musicie pozwolić Mu być 

waszym zwierzchnikiem nad  wszystkim w waszych duszach. To jest droga do osiągnięcia tego, 

żeby był On Duchem pieczętującym i poświadczającym w waszych sercach. Wierzcie mi drogie 

dusze, że jeśli tego nie zrobicie, będziecie daleko od spokoju i utwierdzenia się. Słowo w 1 Jana 

3:19 (UBG) przetłumaczone jako „uspokoimy”, oznacza w oryginale przekonywać: zwraca ono 

naszą uwagę na to, że nasze serca są przekorne i opryskliwe, skłonne do kłótni i wnoszenia 

sprzeciwów przeciwko Bogu, przeciwko Chrystusowi, przeciwko Pismu Świętemu, przeciwko 

naszemu i innych doświadczeniu i przeciw słodkim wskazówkom i radościom Ducha; nasze serca 

zachowają się tak, zwłaszcza gdy pominiemy to, do czego Duch nas namawia, abyśmy zrobili. 

Dusza ludzka nie przestanie się awanturować, dopóki nie uspokoi się na piersi Chrystusa. 

Zaniechania budzą lęki i wątpliwości, i przyczyniają się do działania piekła w sercu, albo Ducha i 

lekarza dusz. Podobnie, kiedy czynimy to, od czego Duch nas odwodzi. Jeśli jesteście uprzejmi i 

posłuszni Duchowi Świętemu, to dusze wasze nie będą długo pogrążone w nocy; natomiast jeśli 

będziecie się buntować i zasmucać Go, to zamieni wasze życie w piekło, powstrzymując swoje 

zwyczajowe wpływy, odmawiając zapieczętowania was na dzień odkupienia i wydając was na 

pastwę konfliktu z grozą i przerażeniem itp., (Iz 63:10 UBG). Dlatego bądźcie do zupełnej 

dyspozycji Ducha, a wtedy omawiana pewność i radość będą w niedługim czasie wam towarzyszyć.  

 6. Szóstą przeszkodą w uzyskaniu omawianej pewności jest to, że wątpiące dusze czynią 

swój rozsądek, swoje zrozumienie i swoje uczucia sędziami swojego duchowego stanu. Dopóki 

obierają ten kurs, nigdy nie osiągną omawianej pewności. Ramię rozumu jest zbyt krótkie, by 

sięgnąć tego klejnotu, omawianej pewności. Ta cenna perła nie jest wkładana do żadnej ręki, z 

wyjątkiem ręki wiary, która sięga od ziemi do Nieba. Co język może wyrazić lub serce pojąć w 

odniesieniu do lęków, wątpliwości, chmur, ciemności i zakłopotania duszy to wyniknie z jej 

rozumowania w ten sposób: „Stwierdzam, że oblicze Boga nie jest takie wobec mnie jak 

poprzednio, (Rdz 31:5 UBG); dlatego z pewnością mój stan jest zły; nie odczuwam tych ożywień, 

tych zachęt i tych skruszeń serca jak poprzednio; nie dostrzegam tych sekretnych poruszeń i działań 

Ducha i łaski w mojej duszy, jak przedtem; i nie słyszę tak dobrych wieści z Nieba jak wcześniej; 

dlatego z pewnością Bóg nie jest moim Bogiem, nie jestem umiłowany, nie znajduję się w stanie 

łaski, oszukałem siebie i innych; i dlatego rezultatem tego będzie to, że umrę w swoich grzechach”. 

 Czymże jest czynienie rozumu i uczuć sędziami naszego duchowego stanu, jeśli nie 

czynieniem siebie szczęśliwym i nieszczęśliwym, sprawiedliwym i niesprawiedliwym, zbawionym 



i potępionym na przemian tego samego dnia, ba, tej samej godziny, gdy rozsądek i rozum zasiadają 

jako sędziowie na tronie sędziowskim? Czy Bóg uczynił rozum i uczucia sędziami waszych stanów 

duchowych? Nie! Dlaczego więc czynicie je takimi? Czy wasz rozum jest Pismem Świętym? A 

może wasz rozsądek jest nim? Albo wasze uczucia? Na pewno nie! Dlaczego więc czynicie ich 

sędziami swojego stanu duchowego? Czyż słowo Boże nie jest sędzią, według którego każdy 

człowiek i jego czyny będą na końcu osądzeni? "….słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu 

ostatecznym” powiedział Chrystus, (Jan 12:48 UBG). Inny werset Pisma mówi podobnie: „Do 

prawa i do świadectwa! Jeśli nie nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej 

światłości” (Iz 8:20 UBG).  

 Dlaczego więc, o wątpiące dusze, chcecie czynić wasz rozum i uczucia sędzią nie nie tylko 

waszego duchowego stanu, ale i samej prawdy? Czymże to jest jeśli nie detronizowaniem 

prawdziwego Boga a wynoszeniem na Jego tron swego własnego rozsądku i uczuć? Czymże to jest 

– jeśli nie ograniczaniem  i związaniem Świętego Izraela? Czymże to jest, jeśli nie miotaniem duszą 

tam i z powrotem i wprowadzaniem jej do labiryntu lęków i skrupułów? Czymże to jest, jeśli nie 

okrywaniem hańbą Chrystusa, zadowalaniem szatana i przetrzymywaniem siebie na kole tortur? 

Cóż, wątpiące dusze, rada, którą wam udzielę, jest taka, mocno wierzcie i czyńcie tylko Pismo 

Święte sędzią swojego duchowego stanu; przeciwstawcie osąd słowa Bożego osądowi zmysłów, 

uczuć i rozumu; i jeśli po poważnym, szczerym i bezstronnym porównaniu swojego serca ze 

słowem Bożym, i swoich dróg z nim, słowo Boże będzie stwierdzać, że jesteście szczerzy, że 

jesteście Natanaelem, nowym stworzeniem, narodzeni na nowo, że posiadacie nieśmiertelne 

nasienie w sobie itd., to przylgnijcie do tego świadectwa Pisma Świętego, radujcie się nim, 

oprzyjcie się na nim i nie dawajcie więcej przystępu lękom i wątpliwościom. Niech wasze oblicze 

nie będzie już smutne; bo nic nie może wmówić duszy, że jest nieszczęśliwą ani uczynić jej taką, 

gdy słowo Boże mówi otwarcie, że taka dusza  jest szczęśliwa (Ps. 119:24 UBG). Bóg dostosował 

Pismo Święte nawet do zdolności pojmowania duchowych niemowląt i ssących.  

 Konstantyn Wielki chciał, żeby wszystkie różnice i spory na Soborze Nicejskim były 

rozstrzygane przez Biblię. O wątpiące  dusze, pilnujcie uważnie tego, żeby wszelkie różnice i 

kontrowersje, które rodzą się w waszych sercach były rozstrzygane przez słowo Boże. Istnieje 

niebezpieczeństwo patrzenia poza Pismo Święte lub ponad Pismo, lub na wszystko poza nim, lub na 

zmysły, rozum i uczucia, tak jak na Pismo Święte; dlatego niech słowo Boże zawsze będzie 

waszym doradcą. Nie ma żadnej innej drogi do uzyskania omawianej pewności i radości, a także do 

utwierdzenia się i umocnienia w nich, jak tylko wyżej wymieniona. Jednakże, jeśli jesteście 

zdecydowani, aby uczynić rozum, uczucia i zmysły sędzią swojego duchowego stanu to musicie 

zdecydować się także na życie w strachu i bycie stale pogrążonymi we łzach.  

 7. Siódmą przeszkodą do uzyskania omawianej pewności jest gnuśność, niedbałość i 

lenistwo wierzących w spełnianiu duchowych obowiązków oraz w okazywaniu ich łask. Ach, jak 

aktywni i żywotni są ludzie w pogoni za doczesnym światem, a jak bez życia i nieaktywni są na 

drogach łaski i świętości! Ach, wątpiący chrześcijanie, pamiętajcie o tym, że obietnica otrzymania 

omawianej pewności i pocieszenia jest dana nie leniwym, ale pracowitym chrześcijanom; nie 

bezczynnym, ale aktywnym wierzącym; i nie niedbałym ale pilnym naśladowcom Chrystusa: „Kto 

ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój 

Ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie”. Powiedział mu Judasz, ale nie Iskariota: 

Panie, cóż to jest, że masz się objawić nam, a nie światu? Jezus mu odpowiedział: Jeśli kto mnie 

miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego 

zamieszkamy” (J 14:21-23 UBG). W podobnym duchu napisane jest w 2 P 1:10-11 (UBG): 

„Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem 

czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego 

królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa”. 

 Leniwemu chrześcijaninowi zawsze będzie brakować czterech rzeczy, a mianowicie: 

pociechy, zadowolenia, ufności i omawianej pewności. Bóg oddzielił radość od lenistwa oraz 

pewność posiadania rzeczy wiecznych od bezczynności; i dlatego jest to niemożliwe dla leniwego 

wierzącego, by połączył te rzeczy, które Bóg od siebie oddzielił. Omawiana pewność i radość to 



wyborne dary, które Chrystus daje tylko pracowitym chrześcijanom. Leniwy chrześcijanin ma usta 

pełne narzekań, podczas gdy aktywny ma serce pełne pociechy. Bóg chciałby, aby serca Jego dzieci 

były gorące w wykonywaniu pobożnych obowiązków i służbie dla Niego. „…..płomienni” (lub 

wrzący, jak to jest w oryginale) „duchem, Panu służcie”, (Rz 12:11 BW).  

 Ta służba, która nie ma niebiańskiego żaru, która nie ma w sobie Bożego ognia, nie jest 

służbą, jest służbą straconą. Leniwy duch jest zawsze tracącym duchem. Oh, pamiętajcie, leniwi 

chrześcijanie, że Bóg jest czystym działaniem, dlatego kocha aktywność w pobożnej służbie i 

obowiązkach. Pamiętajcie, że aniołowie, książęta chwały, są pełni życia i aktywności, i zawsze 

patrzą na oblicze Ojca w chwale, (Mt 18:10 UBG). Pamiętajcie, że ten, kto chce znaleźć bogate 

złoża minerałów, musi kopać głęboko, ten, kto chce być bogaty, musi w pocie czoła zapracować na 

to, ten kto chce skosztować orzecha, musi skruszyć jego skorupę, ten, kto chce jeść szpik, musi 

złamać kość, ten kto chce zdobyć wieniec musi biec w wyścigu, a ten, kto chce triumfalnie jechać, 

musi odnieść zwycięstwo. Podobnie, ten, kto chce zdobyć omawianą pewność, musi być aktywny i 

żywy w służbie i wykonywaniu swoich duchowych obowiązków, (Przys 2:4-6 UBG). Tylko żarliwa 

modlitwa jest skuteczną modlitwą, i tylko pracująca modlitwa czyni cuda w Niebie i sprowadza do 

serca omawianą cudowną pewność.   

 Zimne modlitwy nigdy nie będą miały ciepłych odpowiedzi; Bóg dostosuje swoje 

odpowiedzi do naszych próśb; służba Boża i duchowe obowiązki wykonywane bez życia będą 

miały martwe odpowiedzi; kiedy ludzie są ospali, to Bóg będzie niemy. Eliasz modlił się żarliwie, 

czy jak to jest w języku greckim: „Modlił się w modlitwie”, i Bóg mu odpowiedział. (Większość 

ludzi ma więcej zapału w swoich mózgach niż w sercach i służbie; i to jest powodem, dlaczego 

chodzą w ciemności, i nie mają omawianej pewności). Wielu jest takich, którzy się modlą, ale nie 

modlą się w modlitwie, nie są żywi i gorliwi w modlitwie do Boga; i dlatego sprawiedliwość Boża 

odrzuca ich modlitwy. Kiedy pewien wierzący pragnął dowiedzieć się, jakim człowiekiem był 

Bazyli, to, jak mówi historia, przedstawiony mu został we śnie, słup ognia z tym mottem: „Takim 

jest Bazyli, cały w jasnym ogniu dla Boga”. Ach! Leniwi i wątpiący chrześcijanie, gdybyście 

płonęli wszyscy ogniem w sercach w czasie słuchania słowa Bożego, modlenia się itd.; to nie 

minęłoby dużo czasu, a otworzyłyby się okna niebios, Bóg zacząłby spuszczać w dół mannę, i 

udzieliłby omawianej pewności do waszych serc.   

 Moja rada dla was, leniwi chrześcijanie, jest taka, przestańcie narzekać na brak omawianej 

pewności i nie bądźcie więcej formalistyczni, lekceważący i powierzchowni w pobożnych 

obowiązkach i służbie Bogu - ale pobudźcie się do działania i włóżcie całą swoją moc i siłę w 

święte obowiązki, a odkryjecie doświadczalnie, że nie minie wiele czasu, a otrzymacie z Nieba taką 

dobrą nowinę, która was napełni radością niewysłowioną i pełną chwały.  

 8. Ósmą przeszkodą w otrzymaniu omawianej pewności jest to, że wierzący ludzie żyją w 

zaniedbaniu jakiegoś nakazu Bożego lub niektórych pobożnych obowiązków. Zaniechanie 

zdrowego odżywiania się rodzi choroby i sprawia, że życie takiego człowieka staje się 

niekomfortowe, ba, czasami nawet ciężarem dla niego. Tak samo zaniechanie wykonywania 

świętych obowiązków i służby Bożej rodzi w duszy wierzącego wiele obaw, wątpliwości i pytań 

dotyczących jego szczerości, żywotnego zainteresowania Chrystusem, znalezienia posłuchania i  

akceptacji u Boga; i tak czyni życie chrześcijanina bardzo niekomfortowym, ba, nawet ciężarem dla 

niego. 

 Tacy wierzący szukają Chrystusa na niektórych Jego drogach — ale nie na wszystkich; 

czekają na niego w tym czy tamtym nakazie – ale nie we wszystkich. Czy nie ma wielu wątpiących 

dusz, które czekają na Boga w słuchaniu słowa Bożego, a jednak przy tym równocześnie 

zaniedbują, i lekceważą czekanie na Chrystusa, w łamaniu chleba żywota? Czy nie ma wielu, 

którzy codziennie są bardzo uważni, aby wykonywać obowiązki rodzinne, a mimo to bardzo rzadko 

spotyka się ich w swojej komorze na spędzaniu cichego czasu z Bogiem? Niektórzy wierzący są 

tylko uchem, podążają tylko za  słuchaniem słowa Bożego; inni są tylko językiem, skoncentrowani 

tylko na pobożnych rozmowach i modlitwie; następni są tylko okiem, podążający tylko za 

wierzeniem, poszukiwaniem i dociekaniem tego czy tamtego; a jeszcze inni, są tylko ręką, 

podążają za przyjmowaniem Wieczerzy Pańskiej itd. A poważnie, kiedy rozważam te rzeczy, to 



przestaję się dziwić, że tak wielu wierzącym brakuje omawianej pewności, a raczej zastanawiam 

się, czy ktokolwiek uzyska omawianą pewność, biorąc pod uwagę, jak niewielu jest takich, którzy 

są sumienni i wierni w oczekiwaniu na Boga na każdej drodze, w każdym nakazie obowiązku i 

służbie, w której Bóg upodobał sobie, aby objawić swoją łaskę i przychylność biednym duszom. 

 Cóż! Wątpiące dusze, pamiętajcie o tym, że Bóg udzieli pewności w jednym spełnianym 

przez was nakazie, a odmówi w innym, abyście szukali Jego oblicza we wszystkich. Bóg ma 

również upodobanie tak samo w tym, abyście służyli Mu, jak i abyście się z Nim zmagali. Ten, kto 

nie odda Bogu czci poprzez służenie Mu we wszystkich duchowych obowiązkach i w każdym 

nakazie, może wystarczająco długo narzekać na brak omawianej pewności, zanim Bóg da mu biały 

kamień i nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje, (Obj 2:17 UBG). Wielu z 

drogocennych synów Syjonu stwierdziło, że Bóg daje omawianą pewność w jednym spełnianym 

przez nich nakazie, inni stwierdzili, że udziela jej w innym. Pan Bóg ogłasza pokój niektórym w 

takiej to a takiej służbie, a udziela pociechy innym w takich a takich duchowych obowiązkach. 

Dlatego, jeśli chcecie, o wątpiące dusze, uzyskać omawianą pewność, to szukajcie Pana na każdej 

drodze i w każdej służbie i duchowym obowiązku, na i w których ma On upodobanie objawiać 

swoją chwałę i dobroć. Chrystus otwiera przed niektórymi swój garniec maści, podczas słuchania 

przez nich słowa Bożego; inni z kolei podczas modlitwy i łamania się chlebem doświadczają, jak 

słodka mirra Chrystusa wypełnia ich serca. Jeszcze inni widzieli chwałę Pana w zborze, podczas 

gdy ich prywatna społeczność z Bogiem w ich komorze była pełna chmur; inni słyszeli słodki cichy 

głos w swojej komorze, podczas gdy w zborze długo siedzieli z drżeniem. Pamiętajcie, wątpiące 

dusze, że Moab i Ammon zostali wykluczeni ze zgromadzenia Pana do dziesiątego pokolenia z 

powodu zwykłego zaniedbania, bo nie wyszli na spotkanie Izraela Bożego na pustyni z chlebem i 

wodą, (Pwt 23:3-4 UBG). Ja, ze swej strony, szczerze wierzę, że Bóg wyklucza wielu ze swojej 

łaskawej obecności, jak Dawid  wykluczył Absaloma, za ich grzeszne zaniedbania, za ich nie 

służenie Mu na wszystkich Jego drogach. W tym wypadku przysłowie: ,,Niewielka ilość nie 

szkodzi” jest jak najbardziej fałszywe. Ach, to czy tamto małe zaniedbanie, jak to nazywacie, może 

narazić człowieka na wielki gniew, (Mat 25:41-46 UBG). Ludzie opisani w powyższym fragmencie 

słowa Bożego nie rabowali świętych, ale zaniedbali przyjście im z pomocą, co było ich zgubą.   

 Dlatego, jeśli kiedykolwiek chcecie uzyskać omawianą pewność, to szukajcie Pana nie tylko 

póki można Go znaleźć, ale także we wszystkich Jego łaskawych zarządzeniach, spełniając które, 

można Go znaleźć. Wtedy radość Pana będzie waszą siłą, a Jego chwała spocznie na was. Dni 

waszej żałoby skończą się i położycie się w pokoju i nikt was nie będzie straszył (Neh 8:9; Iz 60:20, 

60:2; Kpł 26:6 UBG).  

 Gorąco pragnę, abyście, wątpiące dusze, poważnie zważyły na to, że wszystkie drogi 

Chrystusa są drogami rozkoszy; jak mówi Salomon, (Przys 3:17 UBG), nie tylko jedna czy druga – 

ale każda droga Chrystusa jest drogą rozkoszy; każda Jego droga jest usiana różami, każda jest 

wybrukowana złotem, i każdej towarzyszy pociecha i orzeźwienie. Dlatego psalmista powiada: 

„twoje ścieżki ociekają tłuszczem”, (Ps. 65:11-12 UBG); nie tylko ta czy tamta, ale wszystkie 

ścieżki Boga ociekają tłuszczem. A zatem chodźcie każdą drogą, i kroczcie każdą ścieżką Bożą, 

jeśli chcecie napełnić swoje dusze szpikiem i tłuszczem, (Ps. 63:5 UBG); i nigdy nie zapominajcie 

o tych drogocennych słowach proroka Izajasza: „Wychodzisz naprzeciw radosnego i czyniącego 

sprawiedliwość, i tych, którzy krocząc po twoich drogach pamiętają o tobie” (Iz 64:5 UBG). Bóg 

pobiegł na spotkanie duszy, jak ojciec syna marnotrawnego pobiegł z daleka na jego spotkanie z 

uczuciami miłości i litości. Ci, którzy chcieliby by Bóg spotkał się z nimi na drodze pokoju i 

pojednania oraz na drodze łaski i przychylności, muszą pamiętać o Bogu na wszystkich Jego 

drogach; nie tylko na jednej czy drugiej poszczególnej drodze, ale na każdej, na której ma On 

upodobanie, aby sprawiać, by Jego chwała zajaśniała. W związku z tym, wątpiące dusze, 

przestańcie narzekać i bądźcie bardziej sumienni i szczerzy w oczekiwaniu na Boga we wszystkich 

Jego ustanowionych zarządzeniach, a wasze dusze nie będą długo pogrążone w nocy. 

 9. Dziewiątą przeszkodą, która powstrzymuje chrześcijan od posiadania omawianej 

pewności, jest nieumiarkowana miłość do tego doczesnego świata. Wielu jest nieszczęśliwych, z 

powodu miłowania szkodliwych rzeczy, a wielu jeszcze bardziej, z powodu ich posiadania. Ich 



myśli i serca są tak zajęte nabywaniem i trzymaniem w swym posiadaniu świata, że nie szukają 

omawianej pewności tak, jak powinni, ani nie cenienia jej tak, jak powinni, ani nie rozpaczają nad 

jej brakiem, tak jak powinni, ani też nie badają jej wartości i doskonałości, tak jak powinni; nic 

więc dziwnego, że tacy wierzący jej nie posiadają. Jak bogatemu bardzo trudno jest wejść do Nieba, 

(Mt 19:23-24 UBG), tak chrześcijaninowi miłującemu ten doczesny świat bardzo trudno jest 

uzyskać pewność posiadania Nieba. „Gęste błoto”, (Hab 2:6 UBG), tego doczesnego świata tak go 

dotyka i chwyta, tak go zaspokaja i wciąga wewnątrz, że nie może on podążać za omawianą 

pewnością, takim życiem i miłością, taką gorliwością i stałością, jak to muszą robić ci, którzy chcą 

ją zdobyć. Jest napisane w Rdz 13:2, że Abraham ,,był bardzo bogaty w bydło, srebro i złoto”; 

według oryginału hebrajskiego Abraham był bardzo obciążony w bydle, srebrze i złocie; aby 

pokazać, jak to ktoś powiedział, że bogactwa są ciężkim brzemieniem — i przeszkodą wielokrotnie 

do otrzymania chrześcijańskiej pociechy i ufności, oraz do szczęścia i omawianej pewności przez 

wierzącego. Bogactwo bogatych ludzi okazuje się być przeszkodą w ich szczęściu. Salomon został 

bardziej zraniony przez swoje bogactwo, niż zyskał dobro przez swoją mądrość. Taki ogień wyrósł 

z jego ziemskich przyjemności, że nawet pochłonął i wypalił jego najwspanialsze łaski i 

najszlachetniejsze cnoty; pod wszystkimi swymi królewskimi szatami miał tylko wymęczoną duszę. 

Jak powiadają Sycylia, jest tak pełna słodkich kwiatów, że psy nie mogą tam polować, gdyż woń 

słodkich kwiatów przeszkadza im w podążaniu za zapachem tropionej zwierzyny. Podobnie, cóż 

robią wszystkie słodkie rozkosze i przyjemności tego doczesnego świata — jeśli nie to, że 

sprawiają, iż wierzący tracą zapach Nieba — odciągają one ludzi od polowania na omawianą 

pewność i biegnięcia za Chrystusem w słodyczy Jego namaszczenia. 

 Stworzenie jest całe cieniem — i marnością nad marnościami. Marność jest samą 

kwintesencją stworzenia i wszystkiego, co może być z niego wydobyte. Jest jak tykwa Jonasza. 

Człowiek może przez chwilę siedzieć w jej cieniu, ale ta wkrótce usycha i umiera. „Czy obrócisz 

swoje oczy na to, co jest niczym?” (Przys 23:5 UBG). Czy kiedykolwiek bogactwa pomogły temu, 

kto im zaufał? Jak ptak skacze z gałązki na gałązkę, tak bogactwa przeskakują z człowieka na 

człowieka itd. Chrześcijanie miłujący ten świat, przestańcie narzekać na brak posiadania omawianej 

pewności i szczerze ukórzcie się i uniżcie wasze dusze przed Panem; za to, że tak gorliwie 

dążyliście do kłamliwych marności; bo w tak wielkiej mierze przez to opuściliście źródło żywych 

wód; bo jak Marta zajęci byliście wieloma rzeczami; podczas gdy Chrystus i omawiana pewność, 

dwie rzeczy, konieczne, zostały przez was tak bardzo zaniedbane i zlekceważone.  

 Odrzućcie ten świat, ten księżyc z waszych serc pod swoje stopy; nie odpoczywajcie, dopóki 

nie zerwiecie tej jedwabnej sieci, dopóki nie zrzucicie tych złotych kajdan. Serce pełne świata to 

serce pełne braków. Ach, jakiej radości, pokoju, pociechy, ufności, i omawianej pewności brakuje 

takim sercom. Gwiazdy, które krążą po najmniejszym kole na niebie, są najbliżej bieguna; a ludzie, 

których serca są najmniej omotane sprawami tego doczesnego świata, są zawsze najbliżej Boga i 

pewności posiadania Jego przychylności. Chrześcijanie miłujący ten doczesny świat, pamiętajcie o 

tym, że wy i ten świat musicie się rozstać, w przeciwnym razie omawiana pewność i wasze dusze 

nigdy się nie spotkają. Jeśli kiedykolwiek chrześcijanin miłujący ten świat  będzie zbawiony, to 

będzie zbawiony jak przez ogień; i zanim kiedykolwiek otrzyma pewność posiadania zbawienia, 

będzie musiał zawołać, że wszystkie pociechy ludzkie są tylko marnością. Bóg nie da słodyczy 

Nieba, tym, którzy  obżerają się i sycą przysmakami ziemi. Kura znajdująca się na kupie popiołu 

woli ziarno jęczmienia ponad najwspanialszą perłę; podobnie niektórzy chrześcijanie, którzy są 

zapatrzeni na kupę popiołu czyli ten świat  wolą ziarna jęczmienia ponad tę drogocenną perłę, czyli 

omawianą pewność.  

 Ci, którzy wraz z Ezawem preferują kawałek mięsa nad te błogosławieństwo 

błogosławieństw; którzy wolą doczesny świat nad raj; którzy przedkładają Boże błogosławieństwa 

materialne nad Jego oblicze, będą na końcu wraz z Ezawem szukać ze łzami tego niebiańskiego 

klejnotu, jakim jest omawiana pewność; a jednak, tak jak on, zostaną odrzuceni, (Hbr 12:16-17 

UBG). „Świat jest padliną, a ci, którzy na niego polują są psami”. To przysłowie wskazuje na to, że 

wielu naszych błyskotliwych wyznawców jest tylko psami.  



 10. Dziesiątą przeszkodą, która powstrzymuje chrześcijan od posiadania omawianej 

pewności, jest sekretne hołubienie i lgnięcie serca, do jakiegoś sekretnego, a także 

umiłowanego grzechu. Dusza jest pogrążona w ciemnej nocy, gdy rzuca pragnącym okiem na ten 

lub tamten umiłowany sekretny grzech i plugastwo i potajemnie mówi: „…..czyż nie jest ono 

małe?” (Rdz 19:20 UBG), choć wcześniej Bóg i sumienie powstrzymywali i wybatożyli duszę za 

to. Ach, ilu jest wierzących, którzy igrają z i bawią się grzechem — nawet po tym, jak zanieśli 

wiele modlitw i skarg przeciwko niemu  -  po opłakiwaniu i gorzkim ubolewaniu za niego. 

Wielu jest takich, którzy skarżą się na swoją martwotę, jałowość, przewrotność, zarozumiałość, 

krytykanctwo i inne grzechy; a mimo to na każdym kroku są gotowi ulegać im, a nawet 

usprawiedliwić, te właśnie grzechy, na które się uskarżają! Nic dziwnego, że takim wierzącym 

brakuje omawianej pewności! 

 Po tym, jak Izraelici jedli mannę na pustyni i pili wodę ze skały, po tym, jak Bóg był dla 

nich za dnia obłokiem, a w nocy słupem ognia, gdy prowadził ich za rękę i chronił jak źrenicę 

swojego oka oraz po tym, jak czynił na ich oczach swoje cuda — zatęsknili oni za egipskimi 

garnkami z mięsem, co było wielkim grzechem! Podobnie, po tym jak Bóg dał człowiekowi nowe 

imię i biały kamyk, po tym, jak przekazał wieści o swojej miłości do duszy, po tym, jak pochwycił 

człowieka do raju, po tym, jak posadził człowieka na swoim kolanie i nosił go na piersi oraz po 

tym, jak ogłosił pokój i przebaczenie dla duszy, (Ps 85:8 UBG) — jeśli dusza powróci do swego 

szaleństwa i głupoty, to może to  okazać się tylko katastrofalną przeszkodą w uzyskaniu omawianej 

pewności,  i sprowokuje Boga do zmiany swojego oblicza i do zachowywania się nie jak przyjaciel, 

ale jak wróg!  

 Kiedy nadużywa się Bożej miłości, to wtedy Jego sprawiedliwość bierze do ręki żelazną 

rózgę. Bóg uderzy mocno, jeśli ludzie będą wierzgać przeciwko Jego miłości i miłosierdziu. Bóg 

dokonał wiecznego oddzielenia grzechu od pokoju, grzechu od radości i między grzechem a 

omawianą pewnością. Bóg odejdzie od człowieka – jeśli ten będzie bratał się ze swoim grzechem. 

Jeśli grzech i dusza są jednym, to Bóg i dusza ludzka muszą być osobną dwójką. Ten, kto jest 

zdecydowany flirtować z jakimkolwiek grzechem, musi postanowić żyć w wielu lękach. Nigdy nie 

zapominajcie o tym – że ten, kto skosztuje jednego grzechu, to chociaż wyrzeknie się wszystkich 

innych, czyni tak, jak Ben-Hadad, wyzdrowieje z jednej choroby, aby umrzeć od czegoś innego. 

Człowiek igrający z grzechem, zadaje sobie trud pogrążenia się w dwóch piekłach – jednego w 

swojej duszy tutaj na ziemi i drugiego właściwego po śmierci. Dlatego, jeśli kiedykolwiek chcecie 

uzyskać omawianą pewność, to ofiarujcie swojego Izaaka, rozstańcie się się ze swoim Beniaminem, 

wyłupcie sobie swoje prawe oko, i odetnijcie sobie swoją prawą rękę; gdyż inaczej omawiana 

pewność i radość nie będą waszym udziałem.   

 Teraz, abym mógł usunąć tę przeszkodę, która posiada tak niebezpieczne konsekwencje dla 

dusz chrześcijan, i powstrzymać wierzących na zawsze od uśmiechania się do jakiegokolwiek 

umiłowanego sekretnego grzechu, najpierw przedstawię kilka rozważań, aby pobudzić takich 

wierzących do nie igrania i nie bawienia się z grzechem - ale odrzucenia tego, który tak łatwo nas 

osacza, i który lgnie tak mocno do nas, (Hbr 12:1 UBG); a następnie, po drugie, przedstawię pewne 

środki, które mogą przyczynić się do zapanowania nad tymi  umiłowanymi grzechami, aby przez to 

dusze wierzących nie były już pogrążone w ciemnościach. 

 (1.) Pierwszym motywem, który ma was pobudzić do dołożenia wszystkich sił i całej swojej 

mocy przeciwko umiłowanym grzechom — do których macie tak wielką skłonność, aby się bawić 

nimi, jest poważne rozważenie tego, że takie przeciwstawienie się tym grzechom będzie silną 

oraz wyborną demonstracją i dowodem na szczerość i prawość waszych serc: „Byłem wobec 

niego nienaganny i wystrzegałem się swojej nieprawości” (Ps. 18:23 UBG). To znaczy ,,pilnie i 

stanowczo pilnowałem się przed popełnieniem tego szczególnego grzechu, do którego byłem 

najbardziej skłonny”, mówił Dawid, i to było dla niego jasnym dowodem prawości jego serca 

wobec Boga. Prawda jest taka, że nie ma żadnego obłudnika na świecie, który by nie hołubił i 

nie igrał z jakimś umiłowanym grzechem lub jakimś innym; a chociaż czasami i z powodów 

cielesnych, obłudnicy wydają się być bardzo gorliwi w walce przeciwko temu czy innemu 

grzechowi; to jednak w tym samym czasie ich serca są mocno i czule zaangażowane w hołubienie 



jakiegoś umiłowanego grzechu,  jak to widać było u Saula, Judasza i Heroda. „A choć zło jest 

słodkie  w jego ustach i zataja je pod swoim językiem; Chociaż rozkoszuje się nim i nie opuszcza 

go, zatrzymując je na swoim podniebieniu; To jednak jego pokarm we wnętrznościach przemienia 

się, staje się żółcią żmii w jego wnętrzu. Połknął bogactwa i zwróci je; Bóg je wyrzuci z jego 

brzucha. Będzie ssał jad żmii, zabije go język węża” (Hi 20:12-16 UBG). 

 Dlatego, jeśli chcecie kiedykolwiek mieć zawsze pod ręką pewny argument, co do swojej 

prawości, to zdepczcie swoje Dalile! Taki dowód waszej prawości i szczerości może dać wam 

więcej pociechy i odświeżenia w dniu ucisku i ciemności, niż teraz dostrzegacie lub macie wiarę, że 

wierzycie, iż je macie. Są tacy, którzy mogą potwierdzić wam, że ani radości oblubieńca, ani 

radości żniwa nie można porównać z radością, która powstaje w duszy człowieka z poczucia i 

świadectwa własnej prawości, (2 Kor 1:12 UBG). Szczerość jest sama w sobie królową cnót; 

dzierży tron i na pewno go zachowa. Sam jej widok we własnej duszy sprawia, że taki człowiek 

siedzi pogodny i wdzięczny, Jak Noe, pośród wszystkich burz i sztormów. Pamiętajcie! Jak 

igranie z umiłowanym grzechem świadczy o obłudzie, tak umartwienie takiego grzechu  

świadczy o szczerości duszy!  

 (2.) Drugim motywem pobudzającym wątpiące dusze do deptania swoich drogich grzechów 

jest poważne rozważenie faktu, że pokonanie ich ułatwi im rozprawienie się z  innymi 

grzechami. 
 Kiedy Goliat został zabity, reszta Filistynów uciekła (1 Sm 17:51-52 UBG). Kiedy generał 

w armii zostaje odcięty, od sił głównych wtedy żołnierze tych sił są łatwo rozgramiani i brani do 

niewoli. Ach, narzekające i wątpiące dusze – gdybyście zdobyli się na odwagę i postanowili 

uderzyć całą swoją mocą i duchową siłą na te szczególne grzechy, które lgną tak mocno do was, i 

które tak łatwo was urzekają; to przekonalibyście się, że wielkie góry, które są przed wami, szybko 

zostałyby uczynione równiną, (Zach 4:7 UBG). Inne grzechy nie będą długo żyły, kiedy 

sprawiedliwość zostanie wymierzona waszym umiłowanym sekretnym grzechom. Przebijcie 

choćby strzałą serce Absaloma, a nastąpi całkowite zwycięstwo (2 Sm 18:14 UBG).  

 (3.) Trzecim motywem, do pobudzenia was do ukrzyżowania swoich umiłowanych 

grzechów, niezależnie od tego jakimi są, jest poważne rozważenie tego, jak bardzo wielkie 

szkody już doznały przez nie wasze dusze. Saul, rzucając łakomym okiem na dobytek 

Amalekitów, stracił koronę i królestwo. Samson flirtując ze swoją Dalilą, stracił siłę, wzrok, 

światło, wolność, a w końcu i życie. Ale czym są te straty w porównaniu z waszą utratą siły 

duchowej i społeczności z Bogiem, utratą Ducha światłości, życia, wolności i chwały; z utratą 

niewysłowionej radości i pokoju, który przewyższa wszelki rozum; i z utratą tych świeżych i 

błyszczących nadziei na chwałę, które kiedyś skrzyły się w waszym sercu? Są tacy, którzy wolą 

raczej stracić swoją duszę niż grzechy: tacy zostaną zapisani w kronice piekła jako głupcy i 

szaleńcy! 

 Marek Antoniusz był tak bardzo oczarowany swoją Kleopatrą, że w trakcie bitwy pod 

Akcjum, kiedy imperium, jego życie i wszystko ważyło się na szali,  uciekł, by być z Kleopatrą, ku 

własnej zgubie i utracie wszystkiego. Jest wielu, którzy są tak oczarowani jakąś Kleopatrą, jakimś 

umiłowanym grzechem czy innym - że kontynuują czerpanie przyjemności z nich przez co tracą 

Boga, Chrystusa, Niebo i swoje dusze na zawsze!  

 Chrześcijanie, oby poczucie tego, co dawniej utraciliście i co tracicie codziennie, poprzez 

zabawianie się grzechem, mogło pobudzić was do obrania jakiegoś skutecznego kursu w celu 

umartwienia takiego grzechu!  

 Było to bluźniercze powiedzenie Henryka II, wypowiedziane gdy Mentz, jego miasto, 

zostało zajęte: że nigdy nie będzie więcej kochał Boga, który pozwolił, aby odebrano mu tak drogie 

miasto. Ale to będzie błogosławioną i szczęśliwą rzeczą dla was, uczciwie powiedzieć: „Och, nigdy 

więcej nie będziemy kochać, nigdy więcej nie będziemy faworyzować oraz nigdy więcej nie 

będziemy flirtować z naszymi umiłowanymi grzechami; ponieważ przeszkodziły nam w naszych 

duchowych radościach i w otrzymaniu  duchowej odpłaty z Nieba. Czy poczucie zewnętrznych strat 

przez ten czy tamten instrument, oduczy nas miłowania tych instrumentów? A czy poczucie naszych 

duchowych strat z powodu umiłowanych sekretnych grzechów nie wypracuje w nas o wiele 



większego dystansu do nich? Ach, Panie! Jak bardzo kamienne musi być to serce, które może 

patrzeć na te smutne straty, które towarzyszyły bawieniu się z umiłowanymi grzechami — a jednak 

wciąż flirtować z tymi Dalilami?  

 (4.) Czwartym motywem, który pobudzi was do umartwiania waszych najdroższych 

grzechów, jest poważne rozważenie sobie, że pokonanie i skuteczne umartwienie jednego 

umiłowanego grzechu przynosi chrześcijaninowi bardziej chwalebną radość, pocieszenie i 

pokój — niż kiedykolwiek znalazł w zaspokajaniu i popełnianiu wszystkich innych grzechów. 
Przyjemność i słodycz, które następują po odniesieniu zwycięstwa nad grzechem przewyższają 

tysiące razy tę pozorną słodycz, jaką daje zaspokojenie grzechu. Radość, która towarzyszy 

ujarzmieniu grzechu — jest radością szlachetną, czystą, szczególną, wzrastającą, i trwałą. 

Natomiast ta radość która towarzyszy popełnianiu grzechu — jest radością niegodziwą, skalaną, 

malejącą, i umierającą. Prawda jest taka, że jeśli istniałaby nawet najmniejsza prawdziwa 

radość w grzechu, to nie mogło by istnieć doskonałe piekło, w którym ludzie najbardziej 

doskonale by grzeszyli i byli najbardziej całkowicie dręczeni swoimi grzechami. 

  Poganie, jak obecnie wielu wyznawców chrześcijaństwa, nie posiedli prawidłowej sztuki 

umartwiania grzechów. Wszystkie ich próby polegają na ukryciu pożądliwości, a nie na jej 

ugaszeniu; dlatego ich radość jest jak trzask cierni pod garnkiem.  

 Ach! wątpiący chrześcijanie, jeśli kiedykolwiek chcielibyście mieć dobre dni, chodzić w 

światłości, oraz tak jak aniołowie mieć zawsze harfy w dłoniach i alleluja na ustach – to nie 

ustawajcie, aż w duchu i mocy Pana Jezusa nie opanujecie tego grzechu, który jest tak bliski 

waszemu sercu. Zapamiętajcie sobie to, że nic poniżej podboju najdroższych grzechów nie może 

spowodować powstania prawdziwej radości i świętowania w sercu. To nie lamentowanie i 

narzekanie wierzącego na grzech – ale jego umartwienie grzechu, uczyni jego życie rajem 

rozkoszy. 

  Jeśli pomimo tego wszystkiego, co zostało powiedziane, nadal jesteście zdecydowani, aby 

flirtować z grzechem, to musicie postanowić także sobie, żeby żyć jako obcy względem Boga, 

omawianej pewności i pokoju; musicie spodziewać się smutnych prób na zewnątrz i bolesnych 

kłopotów wewnątrz; musicie również spodziewać się, że szatan będzie odgrywał swoją rolę 

zarówno jako lew, jak i wąż, zarówno jako diabeł, jak i anioł światłości. Musicie też spodziewać 

się, że nie będzie żadnych wieści z Nieba, albo tylko złe stamtąd, i wreszcie musicie się tego 

spodziewać, że sumienie będzie odgrywać rolę zarówno gderającej żony, jak i lwa, który pragnie 

swojej zdobyczy; i to będzie wasza sprawiedliwa zapłata za bawienie się z grzechem. Jeśli podoba 

wam się taka zapłata, to obierzcie swój kurs w kierunku dalszego flirtowania z najdroższym 

grzechem; jednakże jeśli jest inaczej, to złóżcie swojego Izaaka na ofiarę!  

 Trędowaty zgodnie z prawem Starotestamentowym miał nadal golić włosy, (Kpł 14:1-9 

UBG). Podobnie i my powinniśmy stale przycinać i golić grzech, tak że chociaż korzenie jego 

pozostaną, to jednak nie będą mogły rosnąć i kiełkować.  

 (5.) Piątym motywem, który zachęci was do deptania najdroższych grzechów, jest mądre 

rozważenie, że jest to waszym obowiązkiem i chwałą, aby robić każdego dnia to— co chętnie 

byście zrobili w dniu śmierci. Ach! Jak byście żyli dla i miłowali Boga w ostatnim dniu swojego 

życia? Jak byście podziwiali Go, opierali się na Nim, rozkoszowali się Nim, tęsknili za Nim i 

chodzili z Nim w czasie takiego dnia? Jak byście nienawidzili, brzydzili się i czuli wstręt do swoich 

umiłowanych sekretnych grzechów w dniu swojej śmierci? Wreszcie, jak byście narzekali na swoje 

najdroższe grzechy, modlili się przeciwko nim, płakali nad nimi, wystrzegali się ich, i uciekali 

przed wszystkimi okazjami, które skłaniałyby was do popełnienia ich w dniu śmierci? 

 Ach wątpiące dusze, nie zaspokoilibyście pożądliwości swoich najdroższych grzechów w 

dniu śmierci nawet gdyby dano wam cały świat; a czy spełnilibyście ich zachcianki w inne dni, 

które, pomimo tego co możecie myśleć przeciwnego o nich, mogą okazać się ostatnim dniem 

waszego życia? Potrójnie szczęśliwa jest ta dusza, która z całych sił stara się to zrobić najpierw, co 

chętnie zrobi na końcu; która robi na co dzień to; za co oddałaby cały świat, aby wykonać w dniu 

swojej śmierci. Nie ma innej drogi, poprzez którą można by osiągnąć omawianą pewność; nie ma 



innej drogi do radości i pociechy; nie ma innego sposobu na osiągnięcie odpoczynku i pokoju, i 

wreszcie nie ma innej metody prowadzącej do zdobycia królestwa i korony, jak tylko powyższa. 

 Usilnie błagam was, drżące dusze, abyście, gdy odkryjecie, że wasze serca skłaniają się w 

stronę waszych najdroższych grzechów, położyli ręce na waszych sercach i w ten sposób 

rozprawiali z własną duszą: „O moja duszo, czy chciałabyś tak flirtować i bawić się z grzechem w 

dniu śmierci? Czy w ten sposób pogłaskałbyś i przytuliła grzech w dniu śmierci? Czy nie wolałbyś 

raczej okazać całą niechęć i nienawiść, jaką można sobie wyobrazić przeciwko niemu? Czy nie 

drżałbyś bardziej z powodu grzechu niż piekła? Czy nie brzydziłabyś się samymi okazjami do 

grzeszenia bardziej niż najbardziej jadowitymi wężami na całym świecie? Czy nie wolałbyś raczej 

cierpieć najgorszej i najsurowszej kary, niż uśmiechać się do swego najdroższego grzechu w dniu 

śmierci? Och, czy zrobiłabyś to chętnie w dniu śmierci? Jeśli tak, to dlaczego nie codziennie? 

Dlaczego więc nie robisz tego codziennie, o moja duszo?”  

 (6.) Szóstym motywem, by zachęcić was do zaatakowania z całej siły waszych najdroższych 

grzechów jest poważne rozważenie sobie tego, że dopóki to nie zostanie wykonane, to lęki i 

wątpliwości nadal będą nawiedzać duszę; i nadal będzie ona się bała, że na pewno wszystko jest 

stracone, i że praca, która jest w niej wykonana, nie jest pracą prawdziwą i zbawczą, lecz imitacją; 

że nie jest to praca duchowa i szczególna, ale zwykła i powszechna, którą człowiek może mieć i 

zginąć na wieki. Dopóki tak się nie stanie, dusza nigdy nie będzie potrafiła zobaczyć łaski w jej 

własnym rodzimym pięknie i chwale. Jedna skaza na diamencie nie tylko pomniejsza jego piękno, 

chwałę i cenę — ale i sprawia, że ludzie zaczynają wątpić, czy jest to prawdziwy diament. 

 Przytulanie grzechu w kącie podniesie w duszy taki kurz, że nie będzie mogła ona zobaczyć 

błyszczących i lśniących pereł chwały. Dopóki nie położycie waszych rąk na swoich najdroższych 

grzechach, o wątpiące dusze, będziecie tylko duchowymi niemowlętami i karłami. Tęsknota duszy 

za grzechem to wylewanie wody na Ducha; jest to okulawianie łaski, a także podcinanie skrzydeł 

wiary i modlitwy, aby dusza nie była ufna, ani żarliwa, ani wytrwała, ani stała w wykonywaniu 

pobożnych obowiązków i służby. A wtedy nieuchronnie będzie miało miejsce to, że takie dusze 

będą jak chude krowy faraona, biedne i wygłodzone. Gideon miał siedemdziesięciu synów i tylko 

jednego bękarta; a jednak ten jeden bękart wybił do nogi całą resztę synów Gedeona (Sędz. 8). 

Możecie to sobie łatwo zastosować w odniesieniu do wyżej omawianych rzeczy. Zauważcie, że jak 

doczesne majętności wielu ludzi podupadają z powodu tego, że domy takich ludzi posiadają tylne 

drzwi otwarte dla niektórych Herodiad; tak wiele wątpiących dusz podupada duchowo przez 

tęsknotę za pewnymi szczególnymi grzechami.  

 Pamiętajcie chrześcijanie, że grzech jest chorobą i słabością duszy. Jeśli ciało jest słabe i 

chore, to nie rośnie. Grzech jest trucizną, która zamienia wszelki pokarm w zepsucie, a tym samym 

hamuje wzrost duszy w łasce i  świętości. Ach, Chrześcijanie, jeśli chlelibyście pozbyć się swoich 

lęków i wątpliwości, zobaczyć piękno i chwałę łaski, oraz być wybitnymi i doskonałymi w łasce i 

świętości – to dopilnujcie, aby została wymierzona skuteczna sprawiedliwość na tym Achanie, 

Jonaszu, czy też tym ukochanym grzechu, który wywołał burze wewnątrz, a nawałnice na zewnątrz!  

 Dla króla Lizymacha było to straszne zmartwienie, że jego zwłoka, by wypić jeden łyk 

wody, kosztowała go utratę królestwa. Ach, chrześcijanie, będzie to bardzo was martwić, kiedy 

przyjdziecie do siebie i zaczniecie smakować godną podziwu przyjemność, jaka towarzyszy 

pokonaniu grzechu — gdy uświadomicie sobie, że wasza tęsknota za tym czy tamtym 

poszczególnym  grzechem była przyczyną utraty tej radości i pociechy, a także tego pokoju i 

omawianej pewności, które są nieskończenie więcej warte niż wszystkie królestwa świata! Jeśli w 

słoiku z miodem jest chociaż tylko jedno pęknięcie, to tam przy nim będzie brzęczeć osa, a gdzie 

jest chociaż jeden faworyzowany grzech, tam szatan będzie kusił i wypominał.  

 PYTANIE. Ale możecie mi powiedzieć: ,,Och, chcielibyśmy ujarzmić nasze umiłowane 

grzechy, pragniemy przede wszystkim, aby mogły być skutecznie umartwione. Tych synów Serui 

postanowiliśmy zabić! Ale jaki kurs musimy obrać, aby podbić nasze najdroższe grzechy, 

zrzucić nasze złote kajdany, i wydostać się z tych jedwabnych sideł?” Na to pytanie udzielę 

następujących odpowiedzi:  



 [1.] Środek pierwszy. Jeśli kiedykolwiek chcielibyście zapanować nad tym lub innym 

najdroższym grzechem – to wykorzystajcie całą swoją moc i siłę przeciw niemu, zbierzcie swoje 

duchowe siły i zaangażujcie je całkowicie przeciwko temu swojemu ulubieńcowi, który tak łatwo 

was osacza. Jak król Syrii powiedział do swoich dowódców: „Nie walczcie ani z małym, ani z 

wielkim, tylko z samym królem Izraela” (2 Kron 18:30 UBG). Podobnie powiadam i ja, wasza 

mądrość i wasza praca, o wątpiące dusze, nie polega na potyczkach z tym lub tamtym mniejszym 

grzechem — ale w zbliżeniu się i zabraniu do ostrej walki z grzechem królewskim — z tym 

umiłowanym grzechem, który ma królewskie zainteresowanie wami i królewska władzę nad wami.  

 Kiedy nie ma nadziei na wyleczenie, to wtedy należy wziąć się za odcięcie. Uwierzcie, 

drogie dusze, musicie posiekać swoje umiłowane grzechy na kawałki mieczem Ducha, jak Samuel 

porąbał Agaga na kawałki w Gilgal przed Panem, inaczej nigdy nie uzyskacie doskonałego 

lekarstwa, (1 Sm 15:33 UBG). Drobne potyczki nie załatwią sprawy; musicie ścigać swoje 

najdroższe grzechy aż na śmierć — w przeciwnym razie staną się one śmiercią dla waszych  dusz!  

 [2.] Drugim środkiem na podporządkowanie sobie umiłowanego grzechu jest dokładanie 

starań, aby stać się wybitnym i doskonałym w tej szczególnej  łasce, która jest najbardziej 

przeciwna umiłowanemu grzechowi. (Jak wtedy, gdy jedno wiadro studni z krążkiem linowym 

idzie w górę – to drugie opada. Tak właśnie, kiedy łaska się podnosi – grzech zstępuje; gdy łaska 

rozkwita — grzech więdnie). Jak jest chwałą chrześcijanina bycie wybitnym w każdej łasce, tak jest 

jego szczególnym obowiązkiem przodowanie w tej szczególnej, która jest najbardziej przeciwna do 

jego najdroższego grzechu. Czy to pycha, ten doczesny świat, obłuda itp. jest waszym umiłowanym 

grzechem, który jest głównym ulubieńcem waszej duszy? W takim wypadku, starajcie się ze 

wszystkich sił, aby przede wszystkim przyodziać się w pokorę, posiadać umysł skoncentrowany na 

rzeczach niebiańskich, obfitować w szczerość itd., nie znam pewniejszego, wyborniejszego ani 

słodszego sposobu skutecznego ukrzyżowania najdroższych grzechów niż ten. Ten, kto postąpi 

według tej rady, nie będzie długo trzymany w złotych kajdanach grzechu; i w niedługim czasie taka 

dusza zawoła, ,,Zwycięstwo, zwycięstwo!” 

 [3.] Trzecim środkiem pomagającym w deptaniu najdroższych grzechów, jest patrzenie na 

nie teraz tak, by widzieć je takimi, jakimi będą one wyglądać na końcu; patrzenie na nie w 

czasie gdy jest się zdrowym tak, by widzieć je takimi, jakimi będą się okazywać w czasie choroby; i 

patrzeć na nie w młodości swego życia — tak by widzieć je takimi, jakimi się okażą w dniu waszej 

śmierci. Ach, drogie dusze, ze wszystkich nieprzebaczonych grzechów, wasze umiłowane i sekretne 

grzechy zostaną w końcu przedstawione wam przez Boga, sumienie i szatana – jako najbardziej 

brudne, brzydkie, najstraszniejsze i przerażające. Wasze najdroższe grzechy w końcu okażą się być 

tymi potworami i tymi demonami z piekła, które najbardziej sprowokowały Boga przeciwko wam, 

które zamknęły przed wami uczucia miłości i współczucia Chrystusa, które uzbroiły wasze 

sumienie przeciwko wam, które zamknęły przed wami bramy chwały, które przygotowały dla was 

najgorętsze miejsce w piekle i które dały szatanowi największą przewagę, aby na zawsze 

zatryumfował nad wami! Istnieje wielu, którzy odkryli, że rzeczy tak się mają przez swoje żałosne 

doświadczenie. Biada, biada tej duszy, która mimo to postanowi wypróbować na sobie czy tak jest. 

 Ach! dusze, w końcu wasze najdroższe sekretne grzechy będą was bardziej obciążać i 

gnębić, bardziej zasmucać i pogrążać, bardziej przerażać i zdumiewać — niż wszystkie wasze inne 

występki! Te grzechy, które wydają się najsłodsze w życiu, okażą się najbardziej gorzkie w czasie 

śmierci, (Hi 20:11-29 UBG). Te przyjemne kąski okażą się waszym największym piekłem, gdy 

będzie dzielić waszą duszę tylko malutki krok od wieczności. Ach, chrześcijanie, nigdy nie patrzcie 

na umiłowane grzechy inaczej — jak tylko tym okiem, które w ciągu kilku godzin będzie musiało 

je ujrzeć takimi jakimi są naprawdę; a to, jak przekonacie się z doświadczenia, będzie wyjątkowym 

środkiem do opanowania waszych tego rodzaju grzechów. 

 [4.] Czwartym sposobem ujarzmienia umiłowanych sekretnych grzechów jest zastosowanie 

nadzwyczajnych środków, takich jak post i modlitwa, itp. Zwykłe lekarstwa nie usuną 

nadzwyczajnych dolegliwości; ani też zwykłe obowiązki duchowe nie usuną najdroższych 

grzechów, które dzięki długiej i zażyłej znajomości z duszą są niezmiernie wzmocnione i 

uprzywilejowane. Czytaliście w Ewangelii, drodzy wierzący, o niektórych rodzajach demonów, 



których nie można było wyrzucić inaczej jak tylko przez modlitwę i post, (Mt 17:14-22 UBG). 

Podobnie jest z umiłowanymi grzechami są jak ten rodzaj demonów, które nie da się i nie można 

wyrzucić inaczej jak tylko przez żarliwą i nieustanną modlitwę, połączoną z postem i ukorzeniem 

się. Dusze, które poważnie i sumiennie zechcą przestrzegać tej zasady, odkryją, iż taka Bożą moc 

wesprze ich wysiłki, że będą mogli zatriumfować nad tymi białymi diabłami wewnątrz siebie, tak 

jak Chrystus zatriumfował nad duchowymi mocami i zwierzchnościami na krzyżu, (Kol 2:14-21 

UBG). 

 [5.]  Środek  piąty. Jeśli chcecie odnieść zwycięstwo nad najbliższymi wam grzechami, to 

trzymajcie się z daleka od tych wszystkich okazji, które mają tendencję  do doprowadzania 

was do ich zaspokajania. Ten, kto nie stroni od okazji do grzechu, kusi podwójnie siebie, za 

jednym zamachem— wystawiając się na kuszenie szatana i jego własnego zepsutego serca! Kusi 

Szatana, by skusił go do skosztowania zakazanego owocu, a własne serce kusi, by żywiło się 

zakazanym owocem. „Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się”, (1 Tes 5:22 UBG); „Innych 

zaś ratujcie….mając w nienawiści nawet szatę, która została skalana przez ciało” (Jud 1:23 UBG). 

Cokolwiek niesie ze sobą cień podejrzliwości – powstrzymujcie się od tego, abyście nie ranili Boga 

ani ewangelii, ani też swojego własnego sumienia. Jeśli w waszym domu, czy przed waszymi 

oczami, czy też w waszej dłoni jest jakieś paliwo, które mogłoby zasilić wasze najdroższe grzechy, 

to usuńcie je. Wasza dusza nie może być bezpieczna i nie może być zabezpieczona, tak długo, 

dopóki okazje do grzechu są waszymi  towarzyszami. 

 Czy chcielibyście mieć jasny dowód prawdziwości swojej łaski? Jeśli tak, to unikajcie 

okazji do grzechu. Jeśli chcecie naśladować najwspanialszych świętych – to wystrzegajcie się 

okazji do grzechu. Czy chcecie ostać się w czasie trzęsienia się wszystkiego? Jeśli tak, to trzymajcie 

się z dala od okazji do grzechu. Czy chcecie zachować zawsze pokój z Bogiem i z własnym 

sumieniem — to wystrzegajcie się okazji do grzechu. Czy chcielibyście udaremnić największe 

zamysły szatana i pokrzyżować jego najgłębsze intrygi – w takim wypadku unikajcie okazji do 

grzechu. Czy chcielibyście uchronić swoje kości przed złamaniem, a serce przed krwawieniem? To 

chrońcie się przed okazjami do grzechu. Czy chcielibyście stłumić lęki i wątpliwości, a okazywać 

wiarę i trzymać się mocno nadziei — jeśli tak, to wystrzegajcie się okazji do grzechu. Czy 

chcielibyście mieć pewność posiadania rzeczy niebiańskich w tym życiu, a radość i pokój w chwili 

śmierci — w takim razie unikajcie wszelkiej okazji do grzechu. Czyńcie tak, a będziecie czynić 

wszystko co potrzebne. Jeśli nie będziecie czynić tego, to nie będziecie czynić niczego (Rdz 39:10; 

Hi 31:1; Ps. 26:4-6]. 

 I w ten sposób skończyłem z przedstawianiem przeszkód, które przeszkadzają duszom w 

uzyskaniu omawianej pewności; jak również z opisaniem środków służących do usunięcia 

tych przeszkód.  

 IV.  PRZEDSTAWIENIE KILKU MOTYWÓW POBUDZAJĄCYCH CHRZEŚCIJAN 

DO STARANIA SIĘ I NIE USTAWANIA, DOPÓKI NIE UZYSKAJĄ UZASADNIONEJ 

PEWNOŚCI POSIADANIA WIECZNEGO SZCZĘŚCIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. 

  

 

 1. Motyw pierwszy. Pierwszym motywem, który podam, aby pobudzić was do uzyskania 

omawianej uzasadnionej pewności jest poważne rozważenie sobie tego, że wielu jest już 

wrzuconych do piekła, którzy wcześniej przypuszczali, że idą do nieba: jak ci, którzy przybyli 

stukając w bramy Niebios i wołali: „Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w 

twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów”; a 

jednak w odpowiedzi otrzymali te straszne i przerażające słowa: „Odstąpcie ode mnie wy, którzy 

czynicie nieprawość”, (Mt 7:22-23,26-27 UBG). 

 Głupie panny śniły złoty sen, że były tak samo szczęśliwe jak najlepsi wierzący, a jednak, 

kiedy się obudziły, zobaczyły, że oblubieniec wszedł do swojej chwały, i że drzwi miłosierdzia 

zamknęły się przed nimi, (Mt 25:10-12 UBG). Takimi byli też Starotestamentowi Żydzi, którzy 

wołali: „Świątynia PANA, Świątynia PANA, to jest Świątynia PANA!” (Jer 7:4 UBG). Ludzie mają 

naturalną skłonność do schlebiania sobie, że ich grzechy nie są grzechami, kiedy w rzeczywistości 



nimi są; i że są tylko małymi grzechami, kiedy są wielkimi i poważnymi, (Pwt 29:19 UBG); i są 

skłonni schlebiać sobie, że mają łaskę, kiedy jej nie mają; i że ich łaska jest prawdziwa, gdy tak 

naprawdę jest tylko podróbką; i że ich stan nie jest taki zły jak innych, kiedy tak naprawdę jest 

gorszy; i wraz z Agagiem mówić, że gorycz śmierci minęła, podczas gdy Bóg trzyma w ręku swój 

miecz gotowy dokonać zapisanej pomsty (Prz 30:12; Obj 3:17-18; Mi 3:11 UBG) Uważam, że jak 

na tym świecie, tak i w piekle — najbardziej samo-schlebiające sobie dusze będą najbardziej 

nieszczęśliwymi duszami.  

 Czytałem o szaleńcu w Atenach, który rościł sobie pretensje do każdego bogatego statku, 

który wpływał do portu, podczas gdy ten człowiek był biedny i nie miał żadnego w nich udziału. 

Ach, ten nasz wiek jest pełen takich szalonych dusz, które roszczą sobie pretensje do Boga i 

Chrystusa oraz obietnic i przywilejów ewangelicznych i całej chwały przyszłego świata - kiedy tak 

naprawdę są biedni, ślepi, pożałowania godni, nędzni i nadzy, bez Chrystusa i bez łaski itd. Ach, 

dusze! Czy nie wypada wam zatem trudzić się i dokładać wielkich starań, aby uzyskać omawianą 

dobrze uzasadnioną pewność, abyście w ten sposób nie chybili celu na całą wieczność - ale 

żebyście na końcu zostali uznani za godnych, aby otrzymać koronę chwały i wejść do radości 

waszego Pana, która to radość jest zbyt wielką i zbyt chwalebną, aby weszła w was i dlatego wy 

musicie do niej wejść (Mt 25:21,23 UBG).  

 2. Drugim motywem do pobudzenia chrześcijan do uzyskania omawianej dobrze 

uzasadnionej pewności jest rozważenie sobie tego, że istnieje bardzo wielu pochlebców, 

zwodzicieli i oszustów dusz na świecie. Diabeł nałożył swoje anielskie szaty na wielu jego 

głównych emisariuszów, aby mogli łatwiej i skuteczniej oszukiwać i zwodzić dusze ludzkie. Ten 

wiek dostarcza wielu smutnych świadectw tego. Ukryty wróg jest o wiele gorszy niż jawny. 

 Ach, jak wielu jest takich, którzy dla niewprawionych oczu jawią się jako aniołowie światła, 

a którzy jednak w swoich zasadach i praktykach są tylko sługami księcia ciemności, trudzącymi się 

z całych sił, aby uczynić wierzących prozelitami piekła, (Mt 23:15 UBG) i przyciągnąć ludzi do 

tych szalonych pogkądów, przekonań i zarozumiałości, które pozbawią ich Nieba, ba, sprowadzą 

ich do najgorętszego, najciemniejszego i najniższego miejsca w piekle, jeśli Bóg nie zapobiegnie 

temu cudem łaski. Dlatego musicie pilnować się i upewnić, że uzyskaliście omawianą uzasadnioną 

pewność i nie pozwalać szatanowi zwieść waszych nieśmiertelnych dusz. Chrystus przepowiedział 

nam, że w dniach ostatecznych powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, którzy będą 

mówić, że tutaj czy tam jest Chrystus, (Mt 24:23-24 UBG). Zaprawdę te wersety Pisma wypełniają 

się dzisiaj w waszych uszach. Ach, ilu bluźnierczych nieszczęśników było w obecnym czasie, 

którzy twierdzili, że są samym Chrystusem! I jest dla mnie niemałym cudem, że sama ziemia nie 

otworzyła swojej gardzieli i nie pochłonęła takich potworów i niedopałków piekła.  

 Apostoł Paweł mówi o niektórych, że czają się, by oszukać sztuczkami (Ef 4:14 KJV) 

takimi, jakich używają oszuści i fałszywi gracze kostkami do gry; opowiada o przebiegłych, 

podstępnych ludziach, którzy pilnie wyczekują wszystkich okazji, aby przekonać, przyciągnąć i 

zdobyć słabe i niestałe dusze do przyjęcia tych poglądów, zasad i praktyk, które mają tendencję do 

pogrążania ich w wiecznym zatraceniu. Uczniowie i agenci szatana stosują przebiegłe metody 

zwodzenia, są specjalistami we wszystkich sztukach oszukiwania i nie pozostawią żadnych 

środków nie wypróbowanych, dzięki którym mogliby przyciągnąć ludzi do budowania na sianie czy 

ściernisku, na tym poglądzie, czy tamtej idei, itd., aby przez to ludzie i ich uczynki spłonęli razem 

na wieki, (1 Kor 3:15 UBG).  

 Podobno król Kanut obiecał uczynić najwyższym człowiekiem w Anglii, tego, kto zabije 

króla Edmunda Żelaznobokiego, jego rywala do tronu Anglii, Gdy zostało to dokonane i sprawca 

oczekiwał swojej nagrody, Kanut kazał powiesić go na najwyższej wieży w Londynie. Podobnie 

postępują szatan i jego emisariusze, obiecują biednym duszom, że takie a takie poglądy, 

przekonania itp. będą w taki a taki sposób im sprzyjać i rozwijać ich; ale na końcu biedne dusze 

odkrywają, że obiecana korona zamienia się w stryczek, obiecana pociecha w udrękę, obiecana 

chwała w hańbę, obiecane wywyższenie w spustoszenie, a obiecane Niebo w piekło. Ten wiek jest 

pełen pochlebców dusz i oszustów doprowadzających dusze do zguby, którzy niczym źli lekarze 

dmuchają na ranę, ale zabijają pacjenta. Pochlebstwa zgubiły Achaba, Heroda, Nerona i Aleksandra. 



To nie gorzkie słowa, ale pochlebne, wyrządzają szkodę. Wielu przekonało się o tym przez bolesne 

doświadczenie.  

 Ci pochlebcy, którzy powiedzieli Dionizjuszowi, że jego ślina jest słodka jak miód, zgubili 

go; a ci pochlebcy, którzy powiedzieli Cezarowi, że jego piegi na twarzy były jak gwiazdy na 

firmamencie, doprowadzili go do upadku. Ach, ilu młodych i starych w naszych czasach zostało 

doprowadzonych do upadku i zgubionych przez tych pochlebców, którzy czyhają, by usidlić i 

oszukać dusze ludzi. Gładka mowa często okazuje się słodką trucizną. Wielu w dzisiejszych 

czasach odkryło, że tak jest. Och, oby to rozważenie przebiło się dzięki działaniu ręki Ducha 

Bożego, z takim życiem i mocą do waszych dusz, żeby mogło skutecznie poruszyć was i pobudzić 

do uczynienia wszystkiego, aby uzyskać dobrze uzasadnioną pewność posiadania niebiańskich 

rzeczy i błogosławieństwa, abyście mogli przez to stać mocno, jak dom zbudowany na skale, 

pośród wszystkich burz i sztormów, aby nic was nie mogło wzruszyć, ani zaniepokoić, i aby nikt 

nie zabrał waszej korony, (Mt 7:24-25; Obj 3:11 UBG).  

 3. Trzecim motywem, który podam, aby pobudzić was, drodzy wierzący, do uzyskania 

omawianej dobrze uzasadnionej pewności, jest to, że dobrze uzasadniona pewność posiadania 

rzeczy niebiańskich i błogosławieństwa ulży wam i uwolni od trojakiego brzemienia.  
(1.) Od brzemienia trosk. 

(2.) Od brzemienia obaw. 

(3.) Od brzemienia wątpliwości. 

 (1.) Brzemiona trosk, o chrześcijanie, sprawiają, że siadacie wzdychając i jęcząc; gdyż 

troski o zdobywanie tej i tamtej oraz o utrzymanie tej czy tamtej ziemskiej rzeczy, przeszkadzają i 

rozpraszają, martwią i dręczą dusze ludzi żyjących pod mocą sprawiających niepokój trosk, (Mt 

13:22 UBG). Ale teraz pewność posiadania lepszych rzeczy sprawia, że dusza żegna się z troskami, 

tak jak powiedział to pewien męczennik: „Moja dusza powróciła do swego spoczynku; uciąłem 

sobie słodką drzemkę na piersi Chrystusa, dlatego teraz pożegnam się z troskami i będę wolny od 

nich”. Pewność posiadania wiecznego królestwa i korony jest ogniem, który wypala wszystkie te 

troski, które zwykle wypełniają głowę i rozpraszają serce. Nie ma sposobu, aby pozbyć się 

brzemienia trosk, jak tylko poprzez uzyskanie omawianej pewności.   

 (2.) Dalej, omawiana pewność uwolni was od brzemienia lęków, tak jak od brzemienia 

trosk. Ludzie mają skłonność do robienia wideł z igły i olbrzymów z pigmejów. Dopóki ludzie nie 

uzyskają omawianej pewności, to w dalszym ciągu będą tworzyć lęki, a nie gasić je. Teraz wasze 

serca są wypełnione lękami dotyczącymi posiadania rzeczy doczesnych, ich brakiem, ich utratą itp. 

A te obawy sprawiają, że ludzie zmieniają się, jak kameleon, przybierając wszystkie kolory, formy i 

wzory, i tak zmieniają swoje życie w piekło. Natomiast omawiana pewność rozproszy wszystkie te 

obawy, tak jak słońce rozprasza chmury i przyćmi te obawy, tak jak słońce przyćmiewa ogień. Ta 

pewność uczyniła Dawida duchowo nieustraszonym i beztroskim w dobrym tego słowa znaczeniu: 

,,Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę; bo ty jesteś ze mną, twoja laska i 

kij pocieszają mnie” (Ps. 23:4 UBG). Ach, jakże pełna lęków i rozterki była Hagar, dopóki Pan nie 

otworzył jej oczu, aby mogła zobaczyć studnie z wodą, która znajdowała się blisko niej, (Rdz 21:16 

UBG). Tak więc dusza ludzka będzie pełna obaw i zakłopotania, dopóki nie spostrzeże omawianej 

pewności, i nie posiądzie jej. Chrześcijanie, kiedy wszystko co możliwe zostanie powiedziane, 

następująca rzecz okaże się być najpewniejszą prawdą, a mianowicie, że nie ma sposobu, aby 

skutecznie pozbyć się swoich lęków – jak tylko poprzez uzyskanie dobrze uzasadnionej pewności 

posiadania wiecznego szczęścia i zbawczego błogosławieństwa.  

 (3.) Dalej, pewność uwolni was od brzemienia wątpliwości. Pamiętajcie, chrześcijanie:  

[1.] że wątpliwości są zradzane i karmione przez ignorancję i niewiarę, a zatem są grzeszne;  

[2.] że okradają duszę z wszelkiej radości, pociechy i zadowolenia;  

[3.] że czynią ludzi niemowlętami w chrześcijaństwie; 

[4.] że obrzucają błotem Boga, Chrystusa i Boże obietnice; 

[5.] że dają szatanowi największą przewagę nad nami.  

 Wasze życie jest usiane wątpliwościami. Czasami wątpicie, czy jesteście prawdziwymi 

chrześcijanami, a nie Agrypą, prawie chrześcijaninem, czy pół chrześcijaninem, jak większość 



wyznawców w naszych czasach. Czasami wątpicie w swoje synostwo, a to prowadzi do wątpienia 

w swoje bycie dziedzicem Nieba. Czasami wątpicie w swoją znajomość z Bogiem, a to prowadzi 

was do wątpienia w wasz dostęp do Boga i akceptację u Niego. Czasami wątpicie w swoje 

zjednoczenie z Bogiem, a te wątpliwości prowadzą do wątpienia w prawdę waszej społeczności z 

Bogiem itd. Prawda jest taka, że całe wasze życie jest życiem w zwątpieniu, i tak będzie nadal – 

dopóki nie osiągniecie omawianej dobrze uzasadnionej pewności.  

 Chociaż dwaj uczniowie mieli Chrystusa za swego towarzysza, ich serca były pełne obaw i 

wątpliwości tak, że ich oczy były zaślepione, i to tak bardzo, że go nie mogli rozpoznać, (Łk 24:14-

16 UBG) itd. Dopóki oczy chrześcijanina nie będą otwarte, aby mógł zobaczyć posiadanie 

omawianej pewności, to jego serce będzie pełne wątpliwości i zakłopotania. Chociaż Maria 

Magdalena była bardzo blisko Chrystusa, to jednak stała wzdychając, lamentując i narzekając, że 

ukradli jej Pana, bo nie mogła Go rozpoznać, (J 20:13-16 UBG). Chrześcijanie, chociaż możecie 

być bardzo bliscy i drodzy Chrystusowi, to jednak dopóki nie zobaczycie, że posiadacie omawianą 

pewność, to będziecie spędzać dni na zwątpieniu, żałobie i narzekaniu.  

 Suma tego wszystkiego jest taka, że jeśli chcielibyście pozbyć się brzemienia trosk, lęków i 

wątpliwości, to starajcie się uzyskać dobrze uzasadnioną pewność posiadania rzeczy wiecznych i 

zbawczego błogosławieństwa; ale jeśli jesteście rozmiłowani w swoich brzemionach, to 

zaniedbajcie uczynienie waszego powołania i wybrania pewnym, a wtedy, z pewnością uczynicie 

takowymi swoje brzemiona, tak że będą one wstawać wraz z wami, chodzić z wami, i kłaść się 

wraz z wami, aż zamienią wasze życie w piekło.  

 4. Czwartym motywem pobudzającym was do usilnego starania się, aby zdobyć omawianą 

dobrze uzasadnioną pewność jest rozważenie sobie tego, że szatan będzie starał się za pomocą 

wszystkich swoich sztuk i oszustw, z całej swojej siły i mocy, aby powstrzymać was przed 

osiągnięciem przez was tej dobrze uzasadnionej pewności posiadania rzeczy wiecznych i 

zbawczego błogosławieństwa. Taka jest zazdrość i wrogość szatana wobec radości i pociechy 

chrześcijanina, że nie może nie działać ze wszystkich swoich sił wykorzystując wszystkie swoje 

możliwości, aby trzymać biedne dusze ludzkie w zwątpieniu i ciemności, i nie może spocząć ani 

zaprzestać używania wszystkich swoich podstępów, dzięki którym biedne dusze mogą być 

odsunięte od uzyskania omawianej pewności, a ich życie stać się dla nich ciężarem. 

 Szatan wie, że omawiana pewność jest tą drogocenną perłą, która uszczęśliwi duszę ludzką 

na zawsze; wie również, że ta pewność sprawia, że pustynia chrześcijanina staje się rajem; wie 

także, że omawiana pewność rodzi w chrześcijanach najbardziej szlachetnego i szczodrobliwego 

ducha; wie też, iż omawiana pewność jest tym, co sprawi, że ludzie staną się wystarczająco silni 

aby dokonywać wielkich uczynków wiary, które zatrząsną jego chwiejącym się królestwem; i 

dlatego jest bardzo pilny i pracowity, aby trzymać dusze z dala od posiadania omawianej pewności, 

tak jak był pilny, aby spowodować wyrzucenie Adama z raju.  

 Nic dziwnego, że szatan, który zazdrościł otrzymania przez ciebie, drogi wierzący 

czytelniku, pierwszych ziaren łask, które Boża miłość zasiała w twojej duszy, zazdrości także 

wzrostu w tobie otrzymanych przez ciebie łask, a szczególnie omawianej pewności, która jest 

szczytem i królewską łaską. Kiedy byłeś duchowym dzieckiem, szatan lał wodę na twój dymiący 

knot, aby nie rozgorzał ogniem omawianej pewności; a teraz, gdy trochę podrosłeś duchowo i stałeś 

się trochę bardziej dojrzały, wzrosła jego wrogość, tak że nie może nie skierowywać całej swojej 

mocy i polityki na to, aby cię powstrzymać od uzyskania pewności posiadania wiecznego szczęścia 

i chwały. Szatan zazdrości ci blasku świecy, blasku pochodni i blasku gwiazdy, o ileż bardziej, aby 

słońce sprawiedliwości świeciło na ciebie! Szatan zazdrości ci jedzenia okruchów miłosierdzia pod 

stołem, o ileż bardziej tego, byś jako dziecko siedział przy stole Mądrości, jedząc i pijąc obficie jej 

smakołyki! Szatan zazdrości ci żywienia się strąkami wśród świń, o ileż bardziej, abyś jadł mięso z 

utuczonego cielęcia! Szatan zazdrości ci siedzenia z Mardocheuszem w bramie królewskiej, o ileż 

bardziej, abyś był ubrany w szaty królewskie! Szatan zazdrości ci kosztowania najmniejszej kropli 

pociechy, o ileż bardziej twojego pławienia się w tych rozkoszach, które znajdują się po prawicy 

Boga, na zawsze! Zazdrości ci siedzenia na Bożym kolanie, o ileż bardziej leżenia na Bożej piersi! 



Zazdrości ci również bycia przyjętym do służby Bożej, o ileż bardziej tego, żebyś się stał jednym z 

dworu i zauszników Boga! 

 Niektórzy mówią o krysztale, że ma w sobie taką zaletę, że samo jego dotknięcie ożywia 

inne kamienie i przez to przydawane im są blask i piękno. Omawiana pewność jest takim 

niebiańskim kryształem, który ożywia dusze i przydaje im piękna i chwały; a to doprowadza diabła 

do szaleństwa. 

 Szatan wie, że omawiana pewność to manna na pustyni, woda ze skały, obłok za dnia i słup 

ognia nocą. Wie, że opisywana pewność jest maścią na wszelkie rany, lekarstwem na wszystkie 

choroby i środkiem zaradczym na wszystkie przypadłości. Wie także, że omawiana pewność jest 

dla chrześcijanina kotwicą na morzu, a tarczą na lądzie; i że jest to jego laską do wsparcia go i 

mieczem do jego obrony, namiotem, w którym może się skryć, i środkiem nasercowym, który 

dodaje otuchy jego sercu; i dlatego jest tak, że diabeł trudzi się, zarówno jako lew, jak i wąż, aby 

powstrzymywać biedne dusze od uzyskiwania omawianej dobrze uzasadnionej pewności. Ten syn 

jutrzenki spadł ze szczytu chwały na dno nieszczęścia, i dlatego stara się uczynić wszystkich równie 

nieszczęśliwymi i nędznymi jak on sam.  

 Ach, chrześcijanie, czyż nie wiecie, że musicie szukać opisywanej pewności ze wszystkich 

sił, ponieważ macie do czynienia z tak potężnym przeciwnikiem, który nie dba o to, jakie męki na 

siebie ściągnie, byleby tylko mógł stać się waszym dręczycielem, poprzez zachowywanie waszych 

dusz i omawianej pewność z dala od siebie? Och, oby rozważenie tego sobie mogło sprawić, że 

staniecie się niespokojni, dopóki nie otrzymacie tego „białego kamyka” na swoje piersi!  

 5. Piątym motywem, który pobudzi was do starania się o uzyskanie opisywanej dobrze 

uzasadnionej pewności jest to, że jest ona klejnotem o tej niezrównanej wartości i perłą o tak 

wielkiej cenie, która obficie wynagrodzi duszy wszystkie koszty i wysiłki, jakie musi ona 

ponieść, aby ją zdobyć. Tak, posiadanie tej pewności w godzinie śmierci, kiedy dusza usiądzie na 

waszych drżących wargach, gotowa pożegnać się z wami i z całym światem hojnie wynagrodzi 

wam te wszystkie modlitwy, łzy, westchnienia i jęki, które były waszym pokarmem w tym czy 

innym miejscu lub podczas sprawowania  tej czy innej służby.  

 Z pewnością znalezienie złota w kopalni wynagrodzi kopaczowi trudy; wieniec na końcu 

wynagrodzi biegnącego w wyścigu; winogrona w winnicy wynagrodzą trud winogrodnikowi; zboże 

w stodole żniwiarzowi; a wzrost pogłowia bydła pasterzowi. Tak samo omawiana pewność na 

końcu hojnie wynagrodzi duszę za wszystkie jej pukania, płacz i czekanie na łaskę. Bóg nigdy nie 

pozwoli, by potomstwo Jakuba na próżno szukało Bożego oblicza, (Iz 45:19 UBG). Jest nagroda 

nie tylko w przestrzeganiu — ale także za przestrzeganie Jego przykazań, (Ps. 19:11 UBG). Józef, 

za swoje trzynaście lat więzienia, miał zaszczyt panować osiemdziesiąt lat jak król; David, za 

siedem lat wygnania, miał chwalebne panowanie przez czterdzieści lat; Daniel, za swoje 

kilkugodzinne leżenie wśród lwów, został uczyniony naczelnikiem ponad stu dwudziestu książąt; a 

troje Judejskich młodzieńców, za zrobienie małego spaceru w ognistym piecu, zostało 

wyniesionych do wielkiej godności i chwały.  

 Ach, wątpiące dusze, módlcie się mocno, starajcie się usilnie, i ciężko pracujcie, aby zdobyć 

opisywaną pewność; zapłata wynagrodzi wszelki trud. Chrystus prędzej czy później powie wam 

tak, jak król Izraela powiedział królowi Syrii: „….twój jestem ja i wszystko, co mam” (Krl. 20:4 

UBG). ,,Jestem wasz, o wątpiące dusze” – powie Chrystus – ,,i pewność jest wasza i radość jest 

wasza; moje zasługi są wasze, mój Duch jest wasz, moja chwała jest wasza; wszystko czym jestem 

jest wasze i wszystko co mam jest wasze.” Och, to jest ul pełen miodu Bożej pociechy; och to 

wynagrodzi wam wszystkie wasze zmagania i trudzenie się, aby uzyskać omawianą pewność, (Mt 

25:34-40; Obj 3:11-12 UBG).  

 Augustyn w swoich Wyznaniach użył tych godnych uwagi słów: „Jak słodko było dla mnie, 

że nagle zostałem bez tych słodkich ziemskich próżności. A tym rzeczom, których bałem się stracić 

— z radością pozwoliłem odejść; ponieważ Ty, który jesteś prawdziwą i jedyną słodyczą odrzuciłeś 

je ode mnie, a zamiast nich sam wszedłeś — który jesteś bardziej rozkoszny niż wszelka 

przyjemność i jaśniejszy niż wszelkie światło”.  



 Ach, chrześcijanie, tylko trzymajcie się i nie ustawajcie, a opisywana pewność oraz radość 

nadejdą i po waszej pracy i oczekiwaniu, usiądziecie i powiecie za starym Symeonem, który rzekł: 

„…..moje oczy ujrzały twoje zbawienie” (Łk 2:30 UBG), ,,moje serce znalazło słodycz pewności, 

dlatego teraz pozwalasz odejść twemu słudze, Panie, w pokoju”.  

 6. Szósty motyw, by pobudzić was do zdobywania opisywanej pewności, jest taki: 

zastanówcie się, jakie trudy i starania podejmują ludzie tego świata, aby zdobyć próżne rzeczy 

tego doczesnego życia. Ach, jak wiele trudu, krzątania, knucia, kłamania, przeklinania, pchnięć 

nożem i otruć zajmuje ludziom tego świata zdobycie biednych doczesnych rzeczy, które są tylko 

cieniami, snem i zwykłą nicością! Jak wielu za Samsonem kładzie trupem stos na stosie, aby 

umocnić swoje korony i królestwa oraz zapewnić sobie chwiejącą się chwałę tego świata! Jakimi 

krwawymi rzeźnikami okazują się być! Chcą zdobyć koronę, choć zdążają do niej przez krew 

niewinnych ludzi. Ludzie ryzykują życie i zdrowie, aby zdobyć te rzeczy które przeskakują od 

człowieka do człowieka tak, jak ptak przeskakuje z gałązki na gałązkę. 

 Oh, jak to powinno poruszyć i pobudzić nas do działania, do walczenia jak o własne życie, 

aby umocnić pewność naszego posiadania rzeczy duchowych i wiecznych! Czy ziemia jest lepsza 

niż Niebo? Czy chwała tego doczesnego świata jest większa niż chwała przyszłego? Czy te 

doczesne bogactwa są trwalsze niż te, które nie niszczeją, a które są gromadzone w Niebie: 

,,….gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną”? (Mt 6:19-20 

UBG). Na pewno nie! A zatem wstydźcie się, chrześcijanie, że ludzie tego świata są bardziej pilni i 

pracowici w zdobywaniu kamyków, niż wy niebiańskich pereł! Oni trudzą się, aby zdobyć te 

rzeczy, które na końcu staną się ich brzemieniem, zgubą, plagą i piekłem. Natomiast wy macie 

trudzić się, aby zdobyć te rzeczy, które będą waszą radością i koroną w czasie waszego życia, 

śmierci i sądu.  

 Pracowity i aktywny chrześcijanin jest kuszony tylko przez jednego diabła; natomiast 

leniwy i bezczynny przez wszystkie. Jest bardzo smutną rzeczą, kiedy  wierzący w odniesieniu do 

duchowych rzeczy drzemią i odpoczywają, podczas gdy ludzie tego doczesnego świata pilnie żną. 

  

 Pambus rozpłakał się, gdy zobaczył nierządnicę ubraną z wielką starannością i we wspaniałe 

ozdoby, częściowo dlatego, że zobaczył osobę dokładającą tak dużo starań, by pójść do piekła, a 

częściowo dlatego, że nie dbał tak bardzo starannie o to, by podobać się Bogu, tak jak ona, by 

zadowolić swoich niechlujnych kochanków. Ach, chrześcijanie! Jakiż to wielki powód, żeby usiąść 

i gorzko płakać — że ludzie tego świata zadają sobie tyle trudu, aby uczynić się nieszczęsnymi na 

wieki podczas gdy wy nie zadaliście sobie więcej trudu, aby zdobyć omawianą pewność, 

przebaczenie i więcej z Chrystusa do waszych serc!  

 7. Siódmym motywem pobudzającym was do zdobycia opisywanej pewności jest 

rozważenie sobie, że posiadanie jej pozwoli wam znieść utrapienia, bez obciążenia, jak napisano 

w Liście do Hebrajczyków 10:34 (UBG): „….przyjęliście z radością grabież waszego mienia, 

wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie.” Widzimy w tym wypadku, że 

pewność posiadania niebiańskich rzeczy sprawiła, że ci szlachetni chrześcijanie  cierpliwie i 

radośnie znieśli utrapienia, bez obciążenia. Podobnie apostoł Paweł i jego współpracownicy, 

wiedząc, że mieli dom nie rękoma uczyniony, wieczny w niebiosach, przeszli przez chwałę i 

pohańbienie a również przez złą sławę i dobrą  2 Kor 5:1,8; 6,8-11 (UBG). Przeszli przez wiele 

słabości, dolegliwości, braków i śmierci; nic nie posiadali, a mimo to posiadali wszystko; rzucane 

było na nich brzemię za brzemieniem przez kościoły, fałszywych apostołów i wrogi świat, a mimo 

to radośnie dźwigali wszystkie te brzemiona bez obciążenia, poprzez moc opisywanej dobrze 

uzasadnionej pewności. 

 Omawiana pewność czyni ciężkie utrapienia lekkimi, długie uciski krótkimi, a gorzkie 

udręki słodkimi, (2 Kor 4:16-18 UBG). Tam gdzie człowiek nie ma opisywanej pewności, tam cień 

brzemienia przeraża go, a ciężar najmniejszego brzemienia pogrąża go. Taki człowiek stale woła: 

„Żadne brzemię nie równa się mojemu; moje brzemię jest większe niż inne, moje brzemię jest 

cięższe niż innych”. Brak opisywanej pewności u wierzących często sprawia, że otrzymane 

miłosierdzia stają się dla nich brzemionami, tak samo ich pociechy i ich relacje ba, nawet samo ich 



życie staje się dla nich ciężarem (Hi 7:20 UBG). Ach, chrześcijanie, nigdy nie będziecie dźwigać 

brzemion bez obciążenia — dopóki nie zdobędziecie omawianej pewności posiadania lepszych 

rzeczy, która to jedynie może umożliwić wam skakanie z radości pod ciężarem każdego krzyża, i 

cieszenie się pod ciężarem jakiejkolwiek góry,   

 Opisywana pewność dopasowuje serce człowieka do jego stanu, a kiedy serce człowieka jest 

dopasowane do jego stanu, to nic nie okazuje się być ciężarem dla niego. Omawiana pewność, że 

nadejdą lepsze rzeczy, usuwa żądło i truciznę, która towarzyszy tym niższym rzeczom; a gdy żądło 

i trucizna zostaną usunięte, to najgorsze co może być w tych rzeczach jest tak dalekie od bycia 

ciężarem dla człowieka, że stają się dla niego raczej przyjemnością i rozkoszą. Gdy z tego czy 

tamtego jadowitego stworzenia zostanie wyciągnięte żądło, to człowiek może się z nim bawić i 

położyć takie stworzenie na swoją pierś. Ach, omawiana pewność wyciąga żądło, które znajduje się 

w środku każdego krzyża, straty itp., a to sprawia, że dusza posiadająca opisywaną pewność siada 

śpiewając, podczas gdy inni, którzy doświadczają znacznie mniejszych krzyży i strat itp., siadają 

wzdychając, lamentując i narzekając: „Nasze ciężary są większe niż jesteśmy w stanie je znieść!"  

 Gdyby wśród chrześcijan było więcej pewności, co do posiadania lepszych rzeczy, to byłoby 

wśród nich mniej narzekań na dane brzemię, a wtedy z igły nie robiliby widły. Chrześcijanie, to nie 

nowe idee, poglądy, czy też nowe nicości, jak to mogę określić, rodzące się w waszych głowach, ale 

zdobycie w waszych sercach omawianej solidnej pewności pozwoli wam nieść wszelkiego rodzaju 

brzemiona bez obciążenia.  

 8. Ósmy motyw, by zachęcić was do starania się, aby posiąść opisywaną pewność, pochodzi 

z tych szczególnych nakazów Bożych, zgodnie z którymi Bóg angażuje chrześcijan, aby ją 

zdobywali, tak jak w 2 Piotra 1:10 (UBG): „Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić 

wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się potkniecie.” W podobnym duchu 

napisane jest w 2 Kor 13:5 (UBG): „Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie 

doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że  Jezus Chrystus jest w was?Chyba że, zostaliście 

odrzuceni?” Z kolei Hbr 6:11 (KJV), powiada: ,,Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą 

gorliwość ku pełni pewności nadziei aż do końca.” (Święci w niebie mają tę szczęśliwą potrzebę 

bycia zawsze posłusznymi Bogu; natomiast my na ziemi mamy nieszczęśliwą wadę ciągłego 

nieposłuszeństwa). 

 Ach, wy otępiali, wątpiący i ospali chrześcijanie, powinniście przyjąć wszystkie te nakazy 

Boże i ponaglać nimi, z całą mocą i autorytetem jakie posiadacie, wasze serca tak, aby je obudzić i 

pobudzić do zdobywania pewności posiadania wiecznego dobra. „Nakazy Boże”, powiedział 

Laktancjusz, „tak zmieniają całego człowieka i czynią go tak nowym, że prawie nie można poznać, 

że jest tą samą osobą — rzecz, nad którą filozofia bardzo się trudziła — ale której nigdy nie udało 

się jej osiągnąć.” Chrześcijanie! Dokładanie starań, aby wyżej zacytowane nakazy Boże złożyć w i 

ponaglać nimi wasze serca, może przynieść pociechę i pokój, i dokonać tak błogosławionej zmiany 

w waszym wewnętrznym stanie, która będzie godna podziwu.  

 Weźcie jeden nakaz Boży i pouczcie nim swoje serce; jeśli będzie ono oporne i nie podda 

się, to weźcie inny nakaz Boży i nakłaniajcie nim swoje serce do jego przyjęcia; jeśli i to nie 

wystarczy, weźcie jeszcze inny nakaz i usilnie przekonujcie nim serce do jego akceptacji; nigdy nie 

ustawajcie w tej pracy, dopóki wasze dusze nie zostaną skutecznie pobudzone do starania się o 

zdobycie omawianej pewności z całej swojej siły. Chrześcijanie, powinniście powiedzieć swoim 

duszom, że nakazy Boże wiążą bezpośrednio i natychmiastowo, absolutnie i powszechnie. 

Musicie być posłuszni Bogu nawet na sam widok zarysu Jego woli, i to zarówno w jednym, jak i w 

drugim i we wszystkim. Chrześcijanie, jeśli się nie mylę, to powinniście uczynić sprawą swojego 

sumienia te nakazy Boże, które wymagają od was uzyskania pewności posiadania swojego 

przyszłego szczęścia, podobnie jak te nakazy, które wymagają od was modlenia się, słuchania słowa 

Bożego, itp.  

 To bardzo smutne, że wielu, którzy narzekają na brak posiadania opisywanej pewności, tak 

mało troszczy się  o i czyni sprawą swego sumienia spełnianie tych nakazów Bożych, które 

wymagają od nich zdobywania omawianej pewności. Zaprawdę, chrześcijanie, jeśli bagatelizujecie 

którykolwiek z Bożych nakazów, to Bóg postąpi tak samo w sprawie udzielenia wam pociechy. 



Gdybyście uczynili sprawą swego sumienia, aby postępować odpowiednio do wyżej wymienionych 

nakazów Bożych, to jestem bardzo skłonny wierzyć, że Słońce sprawiedliwości z pewnością i 

szybko sprawiłoby, że Jego miłość i chwała oświecałyby was. Zważajcie na nakazy Boże bardziej 

niż na własne potrzeby i narzekania, a ogarnie was prawdziwa światłość. Będąc posłusznymi 

nakazom Chrystusa, zyskacie więcej, niż możecie dać; poprzez ucałowanie Syna, będziecie mogli 

nim jakby rozporządzać, tak że uczynicie Jego i opisywaną pewność swoimi.   

 9. Dziewiąty motyw prowokujący was do starania się, aby zdobyć omawianą pewność, jest 

taki, że nie możecie bardziej zadowolić szatana ani zranić siebie bardziej, niż przez życie bez 

tej pewności. Żyjąc bez niej narażacie się na wpadnięcie we wszystkie sidła i pokusy złego; tak, 

pobudzacie i prowokujecie go, by kusił was do popełnienia najgorszego z grzechów, największego 

zaniedbania, by użył najsubtelniejszych trików i sprowadził na was najgorsze kłopoty. Ach, 

chrześcijanie, w czym szatan tak wam dogodził, że chcecie go w ten sposób zadowolić? Czyż nie 

obrabował was z waszej chwały, gdy znajdowaliście się w stanie niewinności? Czy nie trzymał 

przez długi czas waszych dusz z dala od Zbawiciela? Czy kiedy wraz z arcykapłanem Jozuem 

staliście przed Panem, (Zach 3:1-2 UBG) nie stał szatan po waszej prawicy jako przeciwnik, aby się 

wam przeciwstawiać? Czyż nie przedstawiał wam często chwały tego doczesnego świata, aby was 

oczarować i usidlić (Mt 4:8 UBG)? Czyż często nie lał wody na te Boże poruszenia, które w was się 

rozpaliły? Czyż często nie spotykałeś go jako lwa i węża, kusiciela i zwodziciela oraz jako 

kłamcę i mordercę (1 Tes 2:18 UBG)? Dlatego nigdy nie zadowalajcie go dłużej życiem bez 

omawianej pewności. 

 Ten, kto żyje bez opisywanej pewności, żyje bez przyjemnego owocu Bożego i w ten sposób 

zadowala szatana. Ten, kto żyje bez tej pewności żyje z radowania się jakimś błogosławieństwem 

doczesnym bardziej niż z Boga i w ten sposób zadowala szatana. Ten, kto żyje bez omawianej 

pewności żyje inaczej niż umiłowany przez Boga, a tym samym zadowala szatana. Ten, kto żyje 

bez opisywanej pewności, jest bardzo skłonny, aby zadowolić Szatana, czasami przez zastosowanie 

się do jego woli, czasami przez podążanie za nim, a czasami przez postąpienie na jego rzecz itd. 

Zaprawdę, chrześcijanie, nie ma sposobu, aby skutecznie zapobiec temu bolesnemu złu — jak tylko 

poprzez uzyskanie dobrze uzasadnionej pewności swego wiecznego szczęścia i zbawionego stanu. 

Ta pewność sprawi, że człowiek będzie otwarcie przeciwstawiał się diabłu, sprawi, że dusza będzie 

stała w opieraniu się i szczęśliwa w przezwyciężaniu złego. Dusza posiadająca opisaną pewność 

będzie walczyć na śmierć i życie z diabłem i nie ucieknie jak tchórz — ale pozostanie na placu boju 

i zatriumfuje jak Dawid. 

 I tak jak zadowalacie szatana, żyjąc bez opisywanej pewności, tak również krzywdzicie 

własne dusze, przez to.  

(1.) Krzywdzicie własne dusze w punkcie pociechy i radości  

(2.) Krzywdzicie własne dusze w punkcie posiadania pokoju i zadowolenia.  

(3.) Krzywdzicie własne dusze w punkcie posiadania odwagi i ufności. 

 Człowiek, który żyje bez omawianej pewności, wystawia swoją drogocenną duszę na wiele 

uderzeń, ciosów i ran ze strony Boga (jak również oglądanie Jego zagniewanego oblicza), świata, 

cielesnych przyjaciół, obłudników i szatana; dlatego tak jak nie chcecie, chrześcijanie, zadowalać 

szatana, krzywdzić własnych dusz i postępować z duchowym okrucieństwem i sprawować duchową 

tyranię nad sobą, co jest najgorszym ze wszystkich okrucieństw i tyranii - nie dawajcie Bogu 

spokoju, dopóki nie objawi wam słodyczy Jego miłości i sekretów Jego serca, dopóki nie zgromadzi 

was przy sobie i dopóki nie przyłoży was do swego serca jak pieczęć i jak pieczęć na swoim 

ramieniu, (Pnp 8:6 UBG).  

 10. Dziesiątym motywem, by pobudzić was do starania się o zdobycie opisywanej dobrze 

uzasadnionej pewności, jest rozważenie sobie słodkiego zysku i chwalebnej korzyści, które 

spłyną na was z powodu zdobycia przez was tej pewności; a jeśli przyszły zysk, który z 

pewnością będzie waszym udziałem z powodu uzyskania omawianej pewności nie skłoni was do 

starania się o nią, to nie wiem, co może was do tego skłonić. 

 (1.) Korzyść pierwsza. Posiadanie omawianej pewności sprowadzi Niebo do waszych 

serc; da wam Niebo w posiadanie, po tej stronie Nieba, (Hbr 11:1 UBG). Dusza posiadająca 



opisywaną pewność żyje, chodzi, pracuje i odpoczywa w raju; ma Niebo sama w sobie, wokół 

siebie i nad sobą; cały jej język to: ,,Niebo, Niebo! Chwała, chwała!”  

 (2.) Korzyść druga. Posiadanie opisywanej pewności niezmiernie osłodzi wszystkie 

zmiany tego doczesnego życia. To życie jest pełne zmian. Omawiana pewność osłodzi zarówno 

chorobę, jak i zdrowie, słabość, jak i siłę, niedostatek, jak i obfitość, a także złą i dobrą sławę, (2 

Kor 4:16-18 UBG), itd. Podczas gdy człowiek żyje w poczuciu niezmiennej miłości Bożej, to żadna 

zewnętrzna zmiana nie może spowodować jakiejkolwiek znaczącej zmiany w jego duchu. Niech 

czasy się zmieniają, niech ludzie się zmieniają, niech zmienią się potęgi, a także niech zmieniają się 

całe narody; jednakże pomimo takich wszystkich zmian człowiek znajdujący się pod mocą 

omawianej pewności nie zmieni swojego oblicza ani swego Pana, ani swojej pracy dla Pana, ani 

także swojej nadziei. Chociaż inni w trakcie zmian zmieniają się, jak kameleon, przybierając 

wszystkie kolory tęczy, aby zachować swoje małe wszystko, to jednak dusza posiadająca omawianą 

pewność we wszystkich zmianach jest semper idem – zawsze taka sama.  

 Dusze pozbawione omawianej pewności są jak postać u Ezopa, która wydmuchiwała gorąco 

i zimno za jednym oddechem. Wiatr nie podlega większym zmianom i metamorfozom wiejąc z 

jednego zakątka świata do drugiego i z jednego jego zakamarka do drugiego, aniżeli takie dusze 

podlegają zmianom i przeistoczeniom się w zmieniających się czasach.  

 Antystyn, filozof, aby uczynić swoje życie szczęśliwym, pragnął tylko,  aby mógł mieć 

ducha Sokratesa, który zawsze zachowywał spokój niezależnie od tego jakich krzywd, uraz, 

krzyżów, strat itp., doświadczał. Niezależnie od tego jakie były to próby, Sokrates pozostawał 

zawsze taki sam. Ach, chrześcijanie, brak opisywanej pewności sprawił, że w dzisiejszych czasach 

mamy wielu podmieńców; ale jeśli kiedykolwiek chcielibyście być jak Sokrates, jeśli kiedykolwiek 

chcielibyście być jak zarządca domu filozofa, to znaczy Tetragonos – niezachwianie czworoboczny, 

którego można rzucić w wir każdej pracy, jakiej się chce, a on jak kostka do gry, zawsze spadnie, 

pewnie i niezmiennie na któryś z boków, to nabywajcie pewności posiadania wiecznego szczęścia.  

 Opisywana pewność sprawi, że wasze dusze staną się jak prawa Medów i Persów, 

niezmienne, osłodzi również najciemniejszy dzień i najdłuższa noc; a w trakcie, gdy będą 

następowały różnorakie zmiany dookoła was, sprawi, że usiądziecie jak Habakuk i będziecie się 

radowali w Panu i rozradujecie w Bogu swego zbawienia, (Hab 3:17-19 UBG).  

 (3.) Korzyść trzecia. Omawiana pewność uchroni serce przed nadmiernym podążaniem 

za światem, i jego chwałą. Mojżesz mając pewność otrzymania zapłaty nagrody oraz posiadania 

Bożej miłości i łaski, nie mógł zostać przeciągnięty na błędną drogę przez wszystkie zaszczyty, 

przyjemności i skarby Egiptu. Miał za nic to wszystko i podeptał wszelką chwałę doczesnego 

świata, tak jak ludzie depczą rzeczy bezwartościowe, (Hbr 11:24-27 UBG). Podobnie po tym, jak 

Paweł został uniesiony do trzeciego nieba i otrzymał pewność, że nic nie  oddzieli go od miłości 

Bożej w Chrystusie, to patrzył na ten doczesny świat jak na rzecz ukrzyżowaną, (2 Kor 12,1-3 i Rz 

8,38); „….świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata”, (Gal 6:14 UBG). Innymi słowy świat 

był dla niego martwy, a on dla niego. Świat i on dobrze się, co do tego zgadzali; świat nie dbał o 

niego ani trochę, a on w ogóle nie troszczył się o ten doczesny świat. 

 Kamień magnetytu nie może przyciągać żelaza, gdy diament znajduje się w jego obecności; 

podobnie marności tego świata nie mogą pociągnąć duszy za sobą, gdy opisywana pewność, ta 

wyborna drogocenna perła, znajduje się w takiej duszy.  

 Czytałem o Łazarzu, że po tym, jak został wskrzeszony z grobu, nigdy nie widziano, by się 

uśmiechał. Pewność, którą miał, co do posiadania bardziej chwalebnych rzeczy, znieczuliła jego 

serce na sprawy tego doczesnego świata; nie widział w nich nic godnego uśmiechnięcia się. Ach, 

gdyby wśród chrześcijan było więcej omawianej pewności, to nie byłoby takiego szarpania się, aby 

zdobyć rzeczy tego świata, i takiego chciwego polowanie i podążania za nimi, jak to ma miejsce w 

dzisiejszych czasach, ku hańbie Boga, i Chrystusa, oraz ku zniesławieniu ewangelii.  

 Zdobądźcie więcej opisywanej pewności, a pieniądze mniej będą was satysfakcjonować; 

uzyskajcie więcej omawianej pewności, a zaszczytne miejsca i zysk będą was mniej zadowalały; 

pozyskajcie tylko pewność o której mówiłem, a wtedy ani nie naruszycie prawa za kawałek chleba, 

ani nie będziecie niepohamowanie gonić za złotym prętem Achana itp.  



 Kiedy Bóg dał Galeaciusowi, włoskiemu markizowi, pewność posiadania wiecznego 

szczęścia, wytrzymał on wiele złotych pokus i zawołał: „Przeklęty ten, kto woli całą chwałę świata 

od jednodniowej społeczności z Chrystusem!” Sprawiedliwość nie byłaby sprzedawana i 

kupowana, jak to jest w dzisiejszych czasach, gdyby na świecie było więcej omawianej pewności.  

 (4.) Korzyść czwarta. Opisywana pewność niezmiernie wzmocni i osłodzi waszą 

społeczność z Bogiem. Pewność posiadania własności w Bogu przez człowieka podnosi go wysoko 

w jego społeczności z Bogiem, (1 Jana 3:2 UBG). Nikt nie ma takiej wybornej i słodkiej 

społeczności z Bogiem jak ci którzy mają największą pewność swego udziału w Bogu, jak to widać 

w całej księdze Salomona (Pieśń nad Pieśniami): „Mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego” – 

mówi oblubienica w Pnp 2:16 (UBG). Oblubienica mówiła, że jest pewna swojej własności w 

Oblubieńcu, dlatego będzie On leżał całą noc między jej piersiami; i z tego powodu Oblubieniec 

(Pan Jezus) będzie jakby przywiązany na swoich krużgankach. Oblubienica mówiła dalej, że 

choruje z miłości, że jest podnoszona i oczarowana jego pocałunkami i uściskami: „Jego lewa ręka 

pod moją głową, a jego prawa ręka mnie obejmuje”, (Pnp 1:13; 2:6; 7:5 UBG). Nikt nie miał 

większej pewności posiadania działu w Chrystusie niż oblubienica, i nikt nie posiadał bardziej 

zażyłej i bliższej społeczności z Chrystusem niż ona.  

 Pewność żony o jej posiadaniu działu z mężem osładza i wzmacnia jej społeczność z 

mężem, a pewność dziecka o jego posiadaniu działu z ojcem osładza jego kontakt i wspólnotę z 

ojcem. Podobnie pewność wierzącego o swoim dziale w Bogu niezmiernie zwiększy i osłodzi jego 

kontakt i społeczność z Bogiem, gdyż pewność ludzkiego działu w Bogu osładza każdą myśl o 

Bogu, każde spojrzenie na Boga, każdy smak Boga, i każde dobre słowo Boże. Bóg jest tak słodki 

(dla duszy posiadającej omawianą pewność), gdy ma w ręku miecz — jak wtedy, gdy dzierży berło; 

gdy trzyma rózgę oburzenia — jak wtedy, gdy niesie kielich pociechy; gdy Jego szaty są splamione 

i zmoczone krwią – jak wtedy, gdy pojawia się w swoich weselnych szatach; kiedy pełni rolę 

sędziego — tak jak wtedy, gdy pełni rolę ojca itd. Ten posiada wszystko — kto posiada właściciela 

wszystkiego.  

 (5.) Korzyść piąta. Opisywana pewność będzie wybornym środkiem zachowawczym, 

który uchroni was od odstępstwa od Boga i Jego dróg. Ta pewność sprawi, że dusza przylgnie do 

Boga i Jego dróg, tak jak Rut przylgnęła do swojej teściowej Noemi, oraz, że wierzący będzie stał 

mocno w wierze i był odważny, jak dobry żołnierz Chrystusa (Gal 5:1; 2 Tm 2:3 UBG). „Dlatego, 

bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby umocnić wasze powołanie i wybranie, bo jeśli będziecie 

czynić te rzeczy, to nigdy nie upadniecie” (2 P 1:10-11 KJV). Możecie się potknąć, a ten, kto się 

tylko potknie, zyskuje teren przez swoje potknięcie. Omawiana pewność zachowa wierzącego od 

haniebnego upadku i całkowitego odpadnięcia od wiary. Zaprawdę, powodem, dla którego w 

dzisiejszych czasach jest tak wielu odstępców, jest to, że obecnie jest tak niewielu wierzących, 

którzy mają opisywaną dobrze uzasadnioną pewność. Luther, pisząc do swojego bojaźliwego 

przyjaciela Melanchtona powiedział: „Jeśli upadniemy, to Chrystus upadnie”.  

 Pliniusz pisał o rybach, które pływają do tyłu. Ach, jak wielu wyznawców chrześcijaństwa 

w naszych czasach płynie do tyłu; odpływając od Boga, Chrystusa i sumienia; ba, odpływają od 

samych zasad moralności i powszechnej uczciwości. Wierzcie mi, przyjaciele, to nie wzniosłe 

poglądy w głowie, ale omawiana zdrowa pewność w sercu, jest tym, co utrzyma człowieka 

blisko Chrystusa, podczas gdy inni odstępują od Niego. Chrześcijanin posiadający opisywaną 

pewność nie zamieni swojego złota na miedź; gdyż wie, że jedna stara sztuka złota jest warta 

tysiące pensów; jedna stara prawda Chrystusa jest warta tysiące nowych błędów odzianych w 

błyszczące szaty; dlatego będzie sobie cenił prawdę, przyznawał się do niej i trzymał się blisko niej, 

kiedy inni, którym brakuje tej omawianej pewności, będą handlować Chrystusem drogocennymi 

prawdami oraz własnymi i innych nieśmiertelnymi duszami. Zdobądź, drogi wierzący, omawianą 

pewność, a ostoisz się, podczas gdy pozorne cedry padną; gdyż jeśli pozwolisz sobie na brak tej 

pewności w sercu, to nie będziesz mógł się ostać, ale padniesz tak, że złamiesz sobie kości, jeśli nie 

całkowicie utracisz swoją drogą duszę, (2 P 2:3 UBG).  

 (6.) Korzyść  szósta. Omawiana pewność bardzo ośmieli duszę w przychodzeniu do 

Boga. Sprawi, że człowiek będzie duchowo zażyły z Bogiem; sprawi, że człowiek będzie śmiało 



pukał do drzwi darmowej łaski; oraz sprawi, że człowiek przyjdzie odważnie przed przebłagalnię 

do najświętszego miejsca: „Zbliżmy się ze szczerym sercem, w zupełnej pewności wiary, mając 

serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą” (Hbr 10:22 KJV). Z taką zupełną 

pewnością, która wypełnia wszystkie żagle duszy. Ta omawiana zupełna pewność sprawi, że dusza 

będzie rozmawiać z Bogiem jak faworyt ze swoim księciem, jak oblubienica z oblubieńcem, czy też 

jak Józef z Jakubem.  

 Luter, będąc pod mocą takiej pewności, pozwolił wyrazić się transcendentnemu zachwytowi 

śmiałej wiary mówiąc: ,,Niech się stanie wola moja; moja wola, o Panie, bo jest ona Twoją.” To 

brak tej pewności sprawia, że twarz człowieka jest smutna, ręce są opadłe, kolana omdlałe, a serce 

pełne obaw i drżenia, (Hbr 12:12 UBG). Dlatego zdobywajcie, drodzy wierzący, tę pewność, a ona 

rozproszy wasze lęki, wzmocni wasze nadzieje, pocieszy waszego ducha, uskrzydli waszą wiarę i 

przyda wam pokornej odwagi w przychodzeniu przed Boga. Nie staniecie wtedy u drzwi 

miłosierdzia ze słowami ,,czy mogę zapukać?”, „czy mogę wejść?”, czy wreszcie „czy mogę 

uzyskać audiencję i akceptację?”. Ale wraz z Esterą odważnie zaryzykujecie uchwycenia się 

miłosierdzia i dobroci Boga.  

 (7.) Korzyść  siódma. Opisywana pewność osłodzi myśli o śmierci – oraz wszystkie bóle, 

dolegliwości, słabości, choroby i przypadłości — które są zwiastunami śmierci; a nawet sprawi, 

że wierzący będzie wyglądał i tęsknił za śmiercią. Grzegorz z Nazianzen powiedział o królu 

strachów, czyli śmierci: „Pochłoń mnie, pochłoń mnie! Śmierć leczy wszystkie choroby, bolącą 

głowę i niewierzące serce!"  

 Omawiana pewność sprawi, że wierzący będzie chory z powodu swego oddalenia od 

Chrystusa; sprawi również, że chrześcijanin będzie uśmiechał się do króla strachów, śmiał z 

potrząsań włóczni, z odgłosów bitwy, i z widoku zakrwawionych szat wojowników. Ta pewność już 

przyczyniła się do tego, że męczennicy pragnęli lwów, prowokowali swoim spokojem i męczyli 

swoją wytrwałością swoich prześladowców, całowali stos, śpiewali i klaskali w płomieniach, a 

także stąpali po rozżarzonych węglach, jak po grządkach róż.  

 Dusza posiadająca opisywaną pewność wie, że śmierć będzie pogrzebem wszystkich jej 

grzechów i smutków, wszystkich ucisków i pokus, wszystkich opuszczeń i opozycji. Wie, że śmierć 

będzie zmartwychwstaniem jej radości; rozumie, że śmierć jest zarówno wyjściem, jak i wejściem; 

wyjściem dla grzechu a wejściem dla jasnego, pełnego i stałego radowania się duszy Bogiem; a to 

sprawia, że dusza taka śpiewa słodko: „Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzież jest, o piekło, 

twoje zwycięstwo?” ,,….chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze;”. „Pośpiesz się, mój 

umiłowany”. „O tak, przyjdź, Panie Jezu!” (1 Kor 15:55-57; Flp 1:23; Pnp 8:14; Obj 22:20 UBG). 

W takim wypadku śmierć jest bardziej pożądana niż życie. ,,Teraz” mówi dusza: „niech boi się 

śmierci, ten, kto nie chce iść do Chrystusa”. Dusza posiadająca opisywaną pewność powiada: ,,Nie 

dbam o to że idę w chmurze, bylebym tylko mogła być z Chrystusem.” ,,Aby po prostu być z 

Chrystusem, nie obchodzi mnie, że jadę w ognistym rydwanie,” mówi taka dusza.  

 Persowie mieli pewien jeden dzień w roku, w którym zabijali wszystkie węże i jadowite 

stworzenia. Chrześcijanin posiadający omawianą pewność wie, że dzień śmierci będzie dla niego 

takim dniem, a to sprawia, że śmierć jest piękna i pożądana. Wie on również, że grzech był położną, 

która sprowadziła śmierć na świat, i że śmierć będzie grobem w którym pogrzebany będzie grzech; 

dlatego śmierć nie jest dla niego przerażeniem, lecz rozkoszą. Nie boi się jej jako wroga, ale wita go 

jako przyjaciela. 

 Jak garbaty Ryszard III w swojej rozpaczy wołał: „Królestwo za konia, królestwo za 

konia!”, tak dusze, którym brak omawianej pewności będą wołać na łożu śmierci: ,,Królestwo za 

pewność, królestwo za pewność.” i jak powiedział Sewer „Gdybym miał tysiąc światów, oddałbym 

je wszystkie za Chrystusa” tak dusza wierzącego, która nie ma omawianej pewności, gdy staje na 

granicy wieczności to woła: „Och, gdybym miała teraz tysiąc światów, to oddałabym je wszystkie 

za pewność!” Natomiast dusza posiadająca ją nie chciałaby żyć, ale umrzeć, nawet gdyby dawano 

jej tysiąc światów. Dlatego, gdy klepsydra takiej duszy przesypie się do końca, a jej słońce zajdzie, 

to nie krzyczy taka dusza, jak to zrobiła królowa Elżbieta: „Świat, cały świat za odrobinę czasu!” 

ale raczej: „Dlaczego, Panie, dlaczego Twoje rydwany tak długo zwlekają?”  



 (8.) Korzyść ósma. Opisana pewność bardzo osłodzi tę małą ilość oliwy, która jest w 

dzbanie, i tę garść mąki, która jest w baryłce, (1 Król. 17:12 UBG), itd. Pewność o której mowa 

będzie sosem do wszystkich mięs, i sprawi, że wszystkie wasze otrzymane miłosierdzia będą 

smakować jak miłosierdzia; sprawi, że warzywa Daniela staną się tak słodkie jak książęce 

smakołyki, (Dan 1:8,12 UBG), łachmany Łazarza tak wspaniałe jak szaty Bogacza, (Łk 16:19-20 

UBG), a łoże Jakuba na kamieniu stanie się miękkie jak łoże z puchu i kości słoniowej, na jakich 

leżą grzeszni wielcy tego świata, (Rdz 28:11,18; Am 6:4 UBG).  

 Zwróćcie uwagę, drodzy czytelnicy na to, że jak brak omawianej pewności czyni wszystkie 

otrzymane miłosierdzia przez grzesznika gorzkimi tak, że nie może on odczuć słodyczy i dobroci 

próbując je; tak posiadanie opisywanej pewności przydaje ogólnego piękna i chwały najmniejszemu 

miłosierdziu otrzymanemu przez wierzącego. I stąd jest tak, że dusze posiadające omawianą 

pewność żyją tak słodko i postępują tak radośnie, gdy ich małe wszystko dźwigają na swoim 

ramieniu i trzymają w swoich dłoniach; podczas gdy wielcy ludzie tego świata, którzy mają świat 

do dyspozycji (ale nie mają tej pewności, która jest więcej warta niż świat) żyją jak niewolnicy i 

słudzy względem tych posiadanych doczesnych różnych rodzajów miłosierdzia Bożego, (Hi 20:22 

UBG). Pośród całej ich obfitości, znajdują się w tarapatach i rozterkach, pełni obaw i trosk; nic im 

się nie podoba ani nie jest dla nich słodkie, ponieważ brakuje im opisywanej pewności, która 

osładza wierzącemu ziemię, na której stoi, powietrze, którym oddycha, miejsce, na którym siedzi, 

chleb, który je, ubrania, które nosi itp.  

 Ach, gdyby wśród chrześcijan było więcej opisywanej pewności, nie uważaliby wielkiego 

miłosierdzia, za małe, ani małego miłosierdzie za żadne; gdyż wtedy każde miłosierdzie po tej 

stronie piekła byłoby uważane przez nich za wielkie, osłodzone i pełne wonności. Zważcie, jak 

drzewo, które Mojżesz wrzucił do wód Mara, uczyniło gorzkie wody słodkimi, (Wj 15:23-25 

UBG), tak opisywana pewność jest drzewem życia, które sprawia, że każda gorycz staje się słodka; 

a każda słodycz bardziej słodka. Wierzący wie,  

[1.] że jego małe miłosierdzia pochodzą z wielkiej miłości;  

[2.] że są rękojmią większego miłosierdzia;  

[3.] że jego błogosławieństwa są mu pobłogosławione; 

[4.] że nie będą na końcu świadkami przeciwko niemu. 

 (9.) Korzyść dziewiąta. Omawiana pewność uczyni człowieka bardzo anielskim. Sprawi, 

że będzie on pełen ruchu i działania; że będzie naśladował aniołów, tych książąt chwały, którzy są 

zawsze zajęci i aktywni, aby promować chwałę Chrystusa; którzy wciąż śpiewają pieśń Baranka i 

zawsze rozbijają namioty wokół tych, którzy boją się Pana, (Ps 34:7 UBG), i wreszcie którzy są 

duchami służebnymi posłanymi dla dobra tych, którzy są dziedzicami zbawienia, (Hbr 1:14 UBG). 

Dalej, opisywana pewność uczyni człowieka gorliwym, wytrwałym i obfitującym w dziele Pana, 

jak to możecie zobaczyć na przykładzie apostoła Pawła. Chrześcijanin posiadający omawianą 

pewność jest bardziej zaangażowany w działanie niż rozmyślanie, w pracę niż słowa, w praktyczne 

życie niż używanie warg, i używa bardziej rąk niż języka. Kiedy wykona jedną pracę, to woła o 

inną; „Co dalej, Panie”, mówi taka dusza, oraz „jakie jest następne zadanie?” Głowa i serce takiego 

chrześcijanina są skupione na jego pracy, a to, co robi, robi z całej swojej siły, ponieważ w grobie 

nie ma żadnego działania. Omawiana pewność czyni wierzącego całego ogniem – podobnym do 

płonącego serafina. 

 Chrześcijanin posiadający omawianą pewność przyłoży swoją rękę do każdej pracy; 

wyciągnie swoje ramię, aby nieść każde brzemię; włoży swoją szyję w każde jarzmo dla Chrystusa; 

i nigdy nie będzie myślał, że zrobił wystarczająco dużo, ale zawsze, że za mało; a kiedy zrobi 

wszystko, co może, to usiądzie wzdychając: „Jestem tylko sługą nieużytecznym”. Bellarmin jest 

zdania, że jedno rzeczywiste spojrzenie na piekło wystarczyłoby, aby człowiek nie tylko stał się 

chrześcijaninem – ale mnichem żyjącym według najsurowszych zasad i obfitującym w dobre 

uczynki. Z pewnością, pewność posiadania Nieba sprawi, że człowiek uczyni więcej niż to.  

 Jednym słowem, pewność o której mowa, będzie miała potężny wpływ na wasze serce. We 

wszystkich obowiązkach i posługach religijnych, nic nie sprawi, że człowiek będzie tak kochał i tak 

żył; oraz nic nie uczyni człowieka tak pokornym i wdzięcznym, ani zadowolonym i wesołym, jak ta 



pewność. Nic nie uczyni człowieka bardziej poważnym w modlitwie ani szczerym w uwielbieniu, 

niż ona. Nic nie uczyni człowieka bardziej pogodnym i radosnym niż ona, i nic nie sprawi, że 

człowiek będzie zdatny do życia, a jeszcze bardziej pragnący umrzeć, niż omawiana pewność.  

 Ach, chrześcijanie, jeśli kiedykolwiek chcecie działać jak aniołowie na tym doczesnym 

świecie, to zdobywajcie opisywaną pewność posiadania przyszłego świata; wtedy nie będziecie już 

ani głupi, ani ospali, ale aktywni i żywi, jak ci, których nadzieje i serca są w Niebie.  

 (10.) Korzyść dziesiąta. Opisana pewność osłodzi waszej duszy Chrystusa i Jego 

drogocenne rzeczy. Ach, jak słodka jest osoba Chrystusa, natury Chrystusa, cele Chrystusa, urzędy 

Chrystusa, dobrodziejstwa Chrystusa, krew Chrystusa, słowo Chrystusa, groźby Chrystusa, Duch 

Chrystusowy, nakazy Chrystusa, uśmiechy Chrystusa a także pocałunki Chrystusa — dla duszy 

posiadającej opisaną pewność. Teraz wasze rozmyślania o Chrystusie nie będą już przerażeniem ani 

zgrozą dla was; teraz wasze serce będzie zawsze najlepiej usposobione względem Chrystusa, gdy 

będziecie rozmyślać nad Jego słodyczą i dobrocią oraz życzliwością i duchowym pięknem. Teraz 

również wszystkie ustanowione zwyczaje i zarządzenia Chrystusa będą cenne dla was. Na 

wszystkim, na czym Chrystus umieścił swoje imię, umieścicie swoje serce. Teraz będziecie 

nazywać rzeczy po imieniu tak, jak nazywa je Chrystus, i uważać rzeczy za takie za jakie uważa je 

Chrystus; nie będzie małe w waszych oczach to, co jest wielkie w oczach Chrystusa; ani też nie 

będzie wielkie w waszych oczach to, co jest małe w Jego oczach.  

 Opisana pewność będzie również niezmiernie osładzała wasze zachowanie wobec 

wszystkich, którzy noszą w sobie obraz Chrystusa; i nic za wyjątkiem niej nie sprawi, aby ludzie 

znosili tych słabych wierzących, których światło poznania nie jest tak jasne jak wasze, których 

zdolności nie są tak wielkie jak wasze, których korzystanie z przywilejów ewangelicznych nie jest 

tak wielkie jak wasze, których osądy nie są tak dobrze wyważone jak wasze, których sumienie nie 

jest tak dobrze uspokojone jak wasze i których życie nie jest tak pełne miłości i życzliwości jak 

wasze.  

 Omawiana pewność czyni ludzi podobnych z usposobienia do Boga — łatwo darującymi, 

gotowymi do przebaczenia, obfitującymi w dobro, oraz godnymi podziwu w cierpliwości. Sprawia 

ona też, że ludzie szukają dobra innych i cieszą się ze wszystkich okazji, w których mogą wzmocnić 

słabych, pocieszyć przygnębionych, ubogacić biednych, odzyskać upadłych, rozszerzyć poglądy 

ograniczonych i zbudować duchowo słabych. Zaiste, powodem, dla którego ludzie są tak 

zgorzkniali, kwaśni i krytykujący, jest to, że Bóg nie dał do ich serc tego słodkiego kwiatu 

rozkoszy, jaką jest pewność posiadania rzeczy niebiańskich i zbawienia.  

 Ach, gdyby ich dusze były zupełnie pewne, że Bóg umiłował ich dobrowolnie, przyjął ich 

łaskawie, usprawiedliwił doskonale, przebaczył im bezwarunkowo i uwielbi ich na wieki – to nie 

mogliby nie kochać tam, gdzie Bóg kocha i przyznać się, do tego do którego Bóg się przyznaje, i 

objąć, gdzie Bóg obejmuje, i być jedno z każdym, kto jest jednym z Panem Jezusem. Gdyby 

chrześcijanie mieli więcej omawianej pewności, to byłoby więcej ducha Dawida i Jonatana między 

wierzącymi, niż jest dzisiaj.  

 Gdyby chrześcijanie mieli więcej opisywanej pewności, to byłoby więcej życia, miłości, 

słodyczy i czułości. Gdyby było więcej tej pewności, to byłoby mniej hałasu, sporów, podziałów, 

odciągania uwagi, kąsania i mniej pożerania wśród wierzących. Miłość jest przyciągającym 

magnesem miłości. 

  Opisana pewność sprawi, że lew i cielę, wilk i baranek, lampart i koźlę oraz niedźwiedź i 

krowa będą leżeć razem i razem się żywić, (Iz 11:6-8 UBG). Ludzie, którym brakuje omawianej 

pewności, kochają swoich braci, tak jak muchy kochają garnek. Dopóki w garnku jest mięso, 

muchy go uwielbiają. I  właśnie tak, tacy ludzie będą kochać innych, dopóki będzie istnieć 

zewnętrzny motyw do czerpania miłości – ale kiedy on ustanie, ich miłość ustanie również.  

 Dionizy kochał swoje butelki, gdy były pełne, ale wyrzucał je, gdy były puste. Podobnie 

wielu ludzi, którym brakuje opisywanej pewności miłuje świętych, dopóki ich sakiewki są pełne, a 

ich domy wypełnione dobrami tego doczesnego życia; ale kiedy one stają się puste, to wtedy 

wyrzucają je, czyli odrzucają od siebie, tak jak to zrobili przyjaciele Hiobowi.  



 Omawiana pewność sprawi, że wierzący, który ją posiada będzie miłował tak, jak miłuje 

Bóg, i to tak długo, jak Bóg. Chrześcijanin posiadający opisaną pewność nie przestanie miłować, 

dotąd dopóki pojawiają się najmniejsze pąki i zalążki łaski. Łazarz w swoich łachmanach jest 

równie uroczy dla chrześcijanina posiadającego opisywaną pewność jako Salomon w swoich 

szatach. Hiob siedzący na kupie popiołu jest dla niego tak samo rozkoszny, jak Dawid na swoim 

tronie. To nie zewnętrzna pompa i odwaga – ale wewnętrzne piękno i chwała wierzących jest tym, 

co zdobywa serce takiego chrześcijanina. 

   (11.) Motyw jedenasty, który ma pobudzić was do starania się o zdobycie solidnej pewności 

posiadania wiecznego szczęścia, to wzięcie pod uwagę sobie tego, że jak istnieje wiele fałszywej 

wiedzy, fałszywej wiary, fałszywej miłości, fałszywej pokuty itp. na świecie, tak istnieje wiele 

fałszywej pewności posiadania rzeczy niebiańskich. Istnieje wielu takich, którzy mówią pięknie i 

wyglądają na wielkich, i potwierdzają to odważnie - że są tacy a tacy, i że mają taką a taką 

chwalebną pewność, podczas gdy ich pewność zważona na wadze świątynnej, okazuje się być zbyt 

lekka; a jeśli chodzi o wytrzymanie pokus, okazuje się, że jest zbyt słaba; a kiedy powinna pobudzić 

duszę do duchowego działania, to okazuje się być tylko leniwym domniemaniem. Czy istnienie 

fałszywego złota na świecie, nie pobudzi ludzi, aby byli bardziej aktywnymi i pilnymi, aby zdobyć 

te, które jest prawdziwe i które wytrzyma próbę kamienia probierczego i ognia? A czyż istnienie na 

świecie fałszywej pewności posiadania rzeczy niebiańskich, nie miałoby pobudzać waszych serc do 

tego, aby były bardziej uważne i aktywne, aby zdobyć uzasadnioną pewność, którą Bóg uważa za 

prawdziwą i która przetrwa Jego próbę kamienia probierczego w dniu badania, i która zachowa 

wierzącego od hańby i wstydu, gdy zostaną ustawione trony i otwarte zostaną księgi?  

 Dłużej omawiałem te powyższe motywy, aby pobudzić wasze dusze do zdobywania 

omówionej dobrze uzasadnionej pewności, ponieważ jest ona rzeczą o pierwszorzędnym znaczeniu 

dla was i pracą, której ludzkie serca bardzo niechętnie się podejmują.  

 Chociaż omawiana pewność niesie nagrodę sama w sobie – to jednak niewielu jej szuka; 

chociaż trud i ból związane z jej zdobyciem są niczym w porównaniu z zyskiem, który towarzyszy 

jej zdobyciu — to jednak niewielu dokłada starań i się trudzi, aby ją zyskać.  

 Jeśli przedstawione zachęty nie obudzą was i nie pobudzą do nie ustawania, dopóki nie 

zdobędziecie „białego kamyka” i „nowego imienia”, czyli dopóki nie uzyskacie pewności swojego 

przebaczenia w swoim sercu, to nie wiem, co was do tego skłoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. ZAPREZENTOWANIE KILKU SPOSOBÓW I ŚRODKÓW PROWADZĄCYCH 

DO UZYSKANIA OMAWIANEJ UZASADNIONEJ PEWNOŚCI.  
  

  

 1. Sposób pierwszy. Jeśli chcecie kiedykolwiek zdobyć opisywaną pewność, to dużo 

okazujcie i zamieniajcie w praktyczne działanie posiadaną łaskę. Tak jak wierzący Efezjanie, 

którzy gdy byli w trakcie okazywania i praktykowania otrzymanej łaski, to Duch Pański 

zapieczętował ich na dzień odkupienia, (Ef 1:13 UBG). Omawiana pewność wypływa z działań 

łaski, jest rozwijana i karmiona, wzrasta i jest utrzymywana w duszy przez działania łaski. Łaska 

jest najbardziej dostrzegalna, gdy jest najbardziej wyrażana w działaniu, i jest czyniona coraz 

doskonalszą przez jej praktykowanie. Zaniedbanie własnych łask jest przyczyną ich zmniejszania 

się. Studnie są słodsze, gdy się z nich czerpie wodę; nic nie zyskamy przez martwe i bezużyteczne 

teorie; talenty ukryte w chustce rdzewieją; największe zdolności marnieją, gdy nie są 

wykorzystywane; łaska w teorii nie jest bardziej dostrzegalna niż ogień pod popiołem, niż złoto w 

rudzie, czy też niż martwy człowiek w grobie; natomiast łaska w swoich żywych działaniach i 

praktyce jest jak książę na swoim tronie, lśniąca i błyszcząca. Chrześcijanin, który chce zdobyć 

opisaną pewność, nie może zaprzestać dmuchania w swoją małą iskrę, dopóki nie przekształci się 

ona w jasny płomień. 

 Ach, chrześcijanie, gdyby wasza łaska była bardziej aktywna, to byłaby też bardziej 

widoczna; a gdyby była bardziej widoczna, to wasza pewność posiadania rzeczy wiecznych byłaby 

bardziej jasna i pełna. I tak jak kiedyś apostoł Paweł mówił do Tymoteusza: „Z tego powodu 

przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie” (2 Tm 1:6 UBG), robiąc aluzję do 

ognia w świątyni, który miał zawsze płonąć, tak powiadam i ja wam, że jeśli kiedykolwiek 

chcielibyście zdobyć omawianą pewność, to rozniećcie łaskę Bożą, która jest w was, rozniećcie ten 

niebiański ogień, wykrzesujcie z siebie tę szlachetną postawę, aby nigdy nie przestać wierzyć i 

pokutować, dopóki nie zostanie to wyraźnie dane wam do waszych serc, że jesteście pewni, że 

wierzycie, i że pokutujecie, tak jak jesteście pewni tego, że żyjecie, że Bóg panuje w Jakubie i 

mieszka na Syjonie.  

 Pamiętajcie, chrześcijanie, że całą chwałę, jaką Bóg ma od was w tym doczesnym życiu, 

pochodzi z czynów i praktykowania waszej łaski, a nie z samych teorii łaski. Pamiętajcie także, 



chrześcijanie, że wszystkie wasze pociechy płyną nie z teorii — ale z aktów łaski. Pamiętajcie 

również, chrześcijanie, że brak praktykowania łaski jest powodem, dla którego jej nie dostrzegacie i 

dlaczego nie macie więcej pewności, co do swojego przyszłego szczęścia. Ten, kto chce być bogaty, 

musi stale obracać groszem; a ten, kto chce zdobyć bogactwo omawianej pewności, musi stale 

praktykować swoje łaski, (Kol 2:2 UBG). Nie ma nikogo poza żywymi i aktywnymi 

chrześcijanami, kto znałby i odczuwał te radości, pociechy i zadowolenie. które towarzyszą 

praktykowaniu łaski. Jeśli nie chcecie być zawsze niemowlętami w łasce i obcymi względem 

opisanej pewności, to pilnujcie, aby wasze lampy zawsze się paliły, i aby wasze złote koła łaski 

zawsze się obracały. 

 2. Sposób drugi. Jeśli chcecie, chrześcijanie, zdobyć omawianą pewność, to musicie 

pilnować swojej pracy bardziej niż swojej zapłaty; musicie być lepsi w posłuszeństwie niż 

dyskutowaniu; w robieniu i chodzeniu, niż w gadaniu i wykłócaniu się. Opisana pewność jest 

niebiańską zapłatą, którą Chrystus daje nie próżniakom, ale świętym robotnikom. Chociaż żaden 

człowiek nie zapracowuje sobie na pewność posiadania rzeczy wiecznych przez swoje własne 

posłuszeństwo, to jednak Bóg zwykle koronuje posłuszeństwo tą pewnością. „Kto ma moje 

polecenia i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja 

go będę miłował, i objawię mu samego siebie. Powiedział mu Judasz, ale nie Iskariota: Panie, cóż 

to jest, że masz się objawić nam, a nie światu? Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, 

będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego 

zamieszkamy” (J 14:21-23 UBG).   

 W tych powyższych słowach widzicie, że czyniący chrześcijanie i pracujący chrześcijanie są 

jedynymi chrześcijanami, którzy będą mieli najwięcej miłości Boga Ojca i Boga Syna, i którzy będą 

mieli najwyborniejsze przejawy łaski i przychylności, i którzy będą mieli największy udział w 

Bożej obecności i towarzystwie. W Psalmie 50:23 (UBG) napisano: „a temu, kto chodzi prostą 

drogą, ukażę Boże zbawienie.” Oznacza to, że Bóg ogłosi się jego Zbawicielem, pokaże mu 

zbawienie i ukaże mu jego dział w zbawieniu; Bóg zbawi taką osobę i pokaże jej, że ją zbawił. 

Zobaczy wartość zbawienia i skosztuje jego słodyczy. W podobnym duchu napisane jest w Gal 6:16 

(UBG): „A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady” (to znaczy zasady 

nowego stworzenia), ,,niech przyjdzie pokój i miłosierdzie, i na Izraela Bożego.” Greckie słowo, 

które tu jest przetłumaczone jako „postępować” oznacza nie tylko postępować – ale też chodzić 

zgodnie z regułą, w porządku i według miary, bez odwracania się – i stawianie prostych kroków 

naszymi stopami.  

 Teraz te wyborne dusze, które w ten sposób chodzą zgodnie z prawem nowego stworzenia, 

będą miały pokój i miłosierdzie w sobie, ze sobą  i nad sobą. „A na tych wszystkich, którzy będą 

postępować według tej zasady, niech przyjdzie pokój i miłosierdzie.” Omawiana pewność jest 

klejnotem zbyt wysokiej ceny, aby można ją było dać jakiemukolwiek sercu, które, postępuje 

wbrew prawom nowego stworzenia. Tacy mogą mówić o posiadaniu omawianej pewności i robić 

wielkie poruszenie i hałas wokół niej – ale to tylko uważnie postępujący według prawa nowego 

stworzenia chrześcijanin zostanie ukoronowany tą pewnością. Pewność o której mowa jest wyborną 

częścią szczęścia wierzącego, dlatego Bóg nigdy jej nie da poza drogą świętości. „PAN oddzielił 

dla siebie pobożnego” (Ps 4:3 UBG). Nikt nie jest faworytem na dworze Bożym ani nie jest 

dopuszczony do tego, by uczestniczył w Jego radzie— z wyjątkiem tych, którzy wewnątrz są pełni 

chwały, a ich szaty są z haftowanego złota. To znaczy tych, których zasady są pełne duchowej 

chwały i których nawyki postępowania są miłe i odpowiednie w odniesieniu do czystości i 

świętości. To są ludzie, którzy będą mieli zaszczyt być wysłuchanymi przez Boże uszy i szczęście 

znania Jego serca. ,,Czy nigdy nie chcecie być smutni? W takim przypadku żyjcie dobrze”, 

powiedział Bernard.   

 3. Środek trzeci. Zdobycie omawianej pewności wymaga bycia życzliwym dla Ducha 

Bożego, bycia posłusznym Jego głosowi, postępowania według Jego rad i życia zgodnie z Jego 

prawami. Duch Święty jest wielkim objawicielem tajemnic Boga Ojca, leży on w Jego sercu i zna 

każde imię zapisane w księdze żywota; najlepiej zna także wewnętrzne działania serca Boga wobec 

biednych grzeszników; jest wielkim pocieszycielem i jedynym pieczętującym dusze aż do dnia 



odkupienia (Rz 8:26; J 14:26: Ef 1:13 UBG). Jeśli zasmucicie swoimi świadomymi grzechami, 

Tego, który jako jedyny może was rozradować i pocieszyć, to przez kogo będziecie rozradowani i 

pocieszani? Zaprawdę, chrześcijanie, jeśli odwrócicie się plecami do tegoż Ducha, to On nie zwróci 

swojego oblicza na wasze dusze. Wasze zasmucanie Ducha będzie tylko niepokojeniem siebie 

samych, (Iz 63:10 UBG). Zauważcie, że jak wszystkie sztuczne światła nie mogą zrekompensować 

braku światła słonecznego – tak wszystkie stworzenia nie mogą zrekompensować braku świadectwa 

Ducha Świętego. 

 Dlatego powiadam, zważajcie na Ducha Pańskiego, który jest waszym przewodnikiem i 

Tym, który was ochrania, i tylko On także jest w stanie udzielić zadowalającego duszę widoku Jego 

miłości i przychylności względem was; dlatego, jeśli zawsze chcecie posiadać omawianą pewność, 

to bardzo uważajcie na Niego, bądźcie posłuszni Jego głosowi, nie prowokujcie Go; bo jeśli to 

uczynicie przez popełnianie rozmyślnych występków, to wtedy nie pocieszy was ani nie będzie 

doradzał wam; nie będzie również dla was Duchem zapieczętowującym was, ani poświadczającym 

wam; ba, wywoła burze i sztormy w waszych duszach; i przekaże wam smutne wieści, że wasz 

Ojciec Niebieski marszczy gniewnie brwi, że wasz Zbawiciel krwawi, i że On sam (Duch Święty) 

jest zasmucony; które z pewnością będą torturować i dręczyć wasze wątpiące dusze.  

 Duch Pański jest delikatnym odwiedzającym, świętym gościem i błogosławionym 

nawiedzającym Duchem, który uszczęśliwia każdą duszę tam, gdzie przebywa. „I nie zasmucajcie 

Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia”, (Ef 4:30 UBG). 

Ponadto, nikt nie zasmuca świadomie swoich przyjaciół i gości - ale uprzejmie i przyjaźnie ich 

podejmuje; dlaczego więc nie robicie tego sprawą swego sumienia, by nie zasmucać tego Ducha 

Świętego, który jako jedyny może odcisnąć na was obraz Boga Ojca i zapieczętować was do życia 

wiecznego i chwały?  

 Ach, chrześcijanie, droga do posiadania opisanej pewności nie polega na  siadaniu ze 

wzdychaniem i narzekaniem na brak tej pewności – ale na waszym spoglądaniu na Ducha 

Świętego, stosowaniu się do Jego rad, przylgnięciu do Niego, podążaniu za Nim, przyjęciu Go oraz 

w waszym czczeniu Go i byciu Mu posłusznymi. Jak Dawid powiedział o mieczu Goliata: ,,Nie ma 

od niego lepszego" (1 Sm 21:9 UBG); tak podobnie mówię i ja: ,,Nie ma żadnego lepszego środka, 

aby zdobyć dobrze uzasadnioną pewność posiadania  wiecznego szczęścia i błogosławieństwa, jak 

tylko powyższy”. I jak powiedziano: „Jeżeli jest jakaś droga do Nieba konno, to wiedzie tylko przez 

modlitwę”, tak mówię i ja: ,,Jeśli istnieje jakakolwiek droga prowadząca do uzyskania omawianej 

pewności, to tylko przez banie się, by obrazić i bycie starannym, aby zadowolić Ducha Pańskiego, 

którego zadaniem jest poświadczanie biednym wierzącym odpuszczenia ich grzechów i zbawienia 

ich dusz.  

 4. Środek czwarty. Jeśli chcecie uzyskać opisaną pewność, to musicie być szczerzy, pilni i 

stali w wypełnianiu Bożych zarządzeń i nakazów. Ten, kto chce spotkać króla, musi czekać na 

niego na drodze po której chodzi król, (Iz 64:5 UBG). Zarządzenia i nakazy Chrystusa są drogami 

Chrystusa; i ten, kto chce ujrzeć piękno, zakosztować słodyczy i zostać zachwycony miłością 

Chrystusa, musi czekać u bram mądrości — musi towarzyszyć Chrystusowi w ustanowionych przez 

Niego nakazach i zwyczajach, (Przys 8:34-35 UBG). Ta pociecha i pewność, które nie płyną przez 

złote rurki świątyni, (Zach 4:12 UBG) nie sprawią, że dusza stanie się lepsza, ani nie będą 

pozostawały długo z duszą; będą jak poranna rosa i jak kwiaty polne, które szybko więdną (Oz 6:4; 

1 P 1:24 UBG). 

 W poprzednim dyskursie pokazałem ogólnie, jak Pan ma łaskawe upodobanie, aby Jego 

miłość i chwała świeciły nad duszami w Jego zarządzeniach i nakazach; dlatego nie powiem nic 

więcej teraz na ten temat.  

 5. Piątym środkiem uzyskania opisanej pewności jest mądre i poważne zaobserwowanie 

siebie samych jaki dar Boży się przejawia w was, który sprowadzał by was w obręb obietnic 

wiecznego miłosierdzia. Niezależnie od tego jaki będzie ten dar, jeśli będzie takim, który 

sprowadza was w obręb obietnicy wiecznego miłosierdzia, to taki dar będzie nieomylnym 

dowodem waszego zbawienia. 



 Dla lepszego i dalszego otwarcia tej prawdy niech mi będzie wolno założyć trzy rzeczy: 

  

 (1.) Po pierwsze, żaden człowiek nie może mieć dla siebie żadnego pewnego dowodu 

swego wiecznego szczęścia i błogosławieństwa na podstawie  bezwarunkowych obietnic Pisma, 

np. Iz 42:6; 49:8; Jl 2:28; Ezech 36:26-27; Jer 32:40; Hbr 8:10-12; Iz 32,15. Obietnice 

bezwarunkowe nie opisują, do kogo konkretnie należy zbawienie i wszystkie wieczne 

błogosławieństwa. Obietnice dania Chrystusa, Ducha Świętego, nowego serca, przebaczenia i 

wymazanie grzechu — wszystkie one są ogólne. Bóg ma wolność, aby wybrać konkretnie osobę, 

jak mu się podoba, której spełni te bezwarunkowe obietnice; dlatego często pomija bogatych a 

wybiera biednych; często pomija uczonych a wybiera ignorantów; często pomija mocnych a 

wybiera słabych; często pomija szlachetnych a wybiera nikczemnych; często pomija dobrą naturę a 

wybiera złą, itd., aby nikt nie chlubił się przed Nim (1 Kor 1:25-29 UBG), i aby wszyscy mogli 

wołać „Łaska, łaska!” 

 (2.) Po drugie, chociaż żaden człowiek nie może mieć żadnych pewnych dowodów swego 

wiecznego szczęścia i błogosławieństwa z bezwarunkowych obietnic, ponieważ obietnice te nie 

opisują konkretnych osób, do których należy zbawienie i wszystkie wieczne błogosławieństwa; 

to jednak te obietnice mają wybieralne i indywidualne zastosowanie.  

 [1.] W tym, że odkrywają nam, że nasze zbawienie jest tylko z darmowej łaski, a nie z 

czegokolwiek dobrego tkwiącego w nas lub dokonanego przez nas. 

 [2.] Są najpewniejszą i najchwalebniejszą podstawą dla najgorszych grzeszników, na której 

mogą oprzeć swoje brudne, winne, znużone, obciążone i zakłopotane dusze. Widząc, że Bóg nie 

szuka ani grosza, żadnej dobroci czy zasługi w stworzeniu, które by mogły przyciągnąć Jego miłość 

– ale usprawiedliwi, przebaczy i zbawi ze względu na swoje imię, (Iz 55:1-2 UBG); widząc także, 

że wszystkie motywy, które skłaniają Boga do okazania miłosierdzia, znajdują się w jego własnym 

sercu; i widząc też, że wszystko to znajduje się w Bogu, nie ma powodu dlaczego najpodlejsi z 

grzeszników mieliby usiąść i powiedzieć: „Nie ma nadziei, nie ma pomocy”, (Pwt 7:7-8; Ps 68:18 

UBG).  

 (3.) Po trzecie, Bezwarunkowe obietnice mogą i niewątpliwie często są, wybornym 

lekarstwem dla wielu drogocennych dusz, które mogły stracić nawet poczucie Bożej przychylności. 

Bezwarunkowe obietnice są wodą życia dla wielu drogocennych synów Syjonu. Są one także 

niebiańskim ogniem, przy którym wierzący mogą usiąść i ogrzać się, gdy nie mogą rozdmuchać 

własnej iskry tak, aby przekształciła się w płomień, i kiedy całe światło świec, pochodni i gwiazd 

ich zawiedzie. Kiedy wszystkie inne pociechy nie mogą przynieść zakłopotanym i zrozpaczonym 

duszom żadnej ulgi, to wtedy bezwarunkowe obietnice okazują się być dla nich piersiami pełnymi 

pocieszenia.  

 Przy założeniu powyższych trzech rzeczy zobacz teraz, drogi wierzący czytelniku, jaki masz 

dar Boży w sobie,, który wprowadza cię w krąg obietnicy wiecznego szczęścia i błogosławieństwa; 

a żeby ci trochę w tym pomóc, przedstawię ci następujące szczegóły.  

 [1.] Dar pierwszy. WIARA jest darem Bożym, który wprowadza duszę w obietnicę 

wiecznego błogosławieństwa, jak to Pismo Święte wszędzie dowodzi: „Kto uwierzy….będzie 

zbawiony”; „Aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”; ,,….dał moc, aby 

stali się synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię” itd., (Mk 16:16; J 3:15-16; J 1:12 

UBG). Wiara nie jest niczym innym jak przyjęciem Chrystusa za twojego Pana i Zbawiciela, tak jak 

jest on ofiarowany tobie w ewangelii; a to przyjęcie jest zasadniczo, choć nie tylko, aktem twojej 

woli. Tak że, jeśli jesteś szczerze i serdecznie chętny, aby mieć Chrystusa na Jego własnych 

warunkach, na warunkach ewangelii, to znaczy, aby cię zbawił i rządził tobą, oraz aby cię odkupił i 

panował nad tobą – to wtedy jesteś wierzącym. Twoja szczera chęć, aby wierzyć jest twoją wiarą; a 

ten dar sprowadza cię w obręb obietnicy wiecznego szczęścia i błogosławieństwa. 

 Chrześcijański czytelniku, w poniższym dyskursie znajdziesz jasno przedstawioną tobie 

naturę, właściwości i cechy zdrowej zbawczej wiary; dlatego nie powiem o niej więcej w tym 

miejscu – ale odsyłam cię do tego, co następuje.  



 [2.] Dar drugi. Cierpliwe OCZEKIWANIE na Boga jest także darem, który sprowadza cię 

do obietnicy wiecznego szczęścia i błogosławieństwa. A ten, kto posiada choćby tylko oczekującą 

na Boga postawę serca, ma to, do czego Bóg się przyzna na wieki i, co ukoronuje: „Błogosławieni 

wszyscy, którzy na niego czekają” (Iz 30:18 UBG). Zaprawdę, nie ma nic złego w ogłaszaniu tych 

za błogosławionych, których Bóg uznał za błogosławionych. Nie jest to pobożność, ale 

okrucieństwo i nieludzkość, gdy ktoś nie jest tak miłosierny dla siebie, jak Bóg jest miłosierny dla 

niego; i nie ma tak słodkich i drogocennych myśli o swoim obecnym stanie, jakie posiada Bóg. Jeśli 

Bóg mówi, że dusza oczekująca jest błogosławiona to, kto ośmieli się sądzić, czy powiedzieć, że 

nie jest błogosławiona? „Niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek - kłamcą” (Rz 3:4 UBG). 

,,Czego od początku świata nie słyszano ani do uszu nie dochodziło, ani oko nie widziało, oprócz 

ciebie samego Boże, który by tak uczynił dla tego, który go oczekuje” (Iz 64:4 UBG); 

„Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając u moich wrót każdego dnia i strzegąc drzwi 

moich bram” (Przys 8:34 UBG); ,,….nie bywają zawstydzeni ci, którzy mnie oczekują” (Iz 49:23 

UBG), to znaczy, że Bóg nigdy nie zawiedzie oczekującej duszy; nigdy nie doprowadzi jej do 

rumienienia się ze wstydu, poprzez obrócenie w niwecz cierpliwego czekania na Niego. Oczekująca 

dusza otrzyma na końcu koronę.  

 Zaprawdę, chwalebna miłość i moc Boża jest tak samo widoczna w podtrzymywaniu 

biednej duszy w cierpliwym czekaniu na Boga — jak była w podniesieniu Chrystusa z grobu, i jaka 

jest w doprowadzaniu dusz do chwały. Nic nie może unieszczęśliwić oczekującej duszy. Okaż 

trochę wiary i cierpliwości, a przyjdzie ten, który ma przyjść i przyniesie ze sobą swoją nagrodę, 

(Obj 22:11-12 UBG).  

 [3.] Dar trzeci. ŁAKNIENIE i PRAGNIENIE SPRAWIEDLIWOŚCI jest darem, który 

wprowadza duszę w zasięg obietnicy wiecznego szczęścia i błogosławieństwa: „Błogosławieni, 

którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni” (Mt 5:6 UBG) lub, jak mówi 

oryginał grecki: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną”, sugerując, że gdziekolwiek jest to 

obecnym usposobieniem dusz ludzkich, to są one błogosławione i mogą oczekiwać duchowego 

zaspokojenia. 

 Odpowiednim fragmentem potwierdzającym powyższą prawdę jest Iz 44:2-5 (UBG): „A  

teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi PAN, który cię uczynił 

i który cię ukształtował już od łona matki, i który cię wspomaga: Nie bój się, Jakubie, mój sługo, i 

Jeszurunie, którego wybrałem. Wyleję bowiem wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię. 

Wyleję mego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoich potomków. I 

rozkrzewią się tak jakby pomiędzy trawą i jak wierzby nad potokami wód. Jeden powie: Ja należę 

do PANA, drugi nazwie się imieniem Jakuba; a inny napisze swoją ręką: PANU, i będzie się 

nazywał imieniem Izraela.” Niektórzy mówią że przez wody należy rozumieć Ducha; inni 

rozumieją to jako duchowe wody łaski, które Bóg wyleje na tych, którzy pragną i tęsknią za 

obfitością łaski itp.  

 Również  Iz 35:6-7 (UBG) mówi podobnie: „Wtedy chromy podskoczy jak jeleń, i język 

niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni. Sucha ziemia 

stanie się jeziorem i spieczona ziemia – źródłami wód. W kryjówkach smoków, gdzie odpoczywały, 

urośnie trawa, trzcina i sitowie.” 

 Także Ps 107:9 (UBG) potwierdza powyższą prawdę: „Bo napoił spragnioną duszę, a głodną 

duszę napełnił dobrami.” 

 Aby jednak nikt nie pomylił się ani nie popełnił błędu w tej sprawie, która jest sprawą 

wiecznej wagi, pragnę dla lepszego i pełniejszego wyjaśnienia tej konkretnej prawdy, która jest 

teraz rozważana zrobić następujące założenia.  

 Po pierwsze, zakładam, że wszystkie prawdziwe łaknienia i pragnienia za 

sprawiedliwością są żarliwymi i silnymi pragnieniami i tęsknotą. Są jak tęsknota Racheli, aby 

mieć dzieci i jak pragnienie Samsona za wodą. Dawid w Psalmie 42:1-2 stwierdził, „Jak jeleń 

pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, 

Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?” Przyrodnicy zauważają, że ze 

wszystkich zwierząt jeleń jest z natury najbardziej spragniony – ale jest taki przede wszystkim 



wtedy, gdy ucieka tropiony i ścigany przez psy. Dawid w powyższych słowach psalmu jakby 

mówił, że  tak jak ścigany ranny jeleń, czy też jak samica jelenia, w której uczucie pragnienia jest 

najsilniejsze, pragnie wód strumienia, tak jego dusza pragnęła Boga. Dusza obdarzona łaską silnie 

pożąda i mdleje, dyszy i pragnie z powodu tęsknoty, jaką posiada przez cały czas za przypisaną i 

wlaną sprawiedliwością Chrystusa, (Ps 119:20 UBG).  

 Grecy wywodzą swoje słowo na pragnienie z korzenia, który oznacza płonięcie. Ach, 

chrześcijanie, prawdziwe pragnienia to płonące pragnienia; rozpalają całą duszę świętym 

płomieniem tęsknoty za Bogiem i Chrystusem. Jeśli te pragnienie nie jest silne, jeśli nie przydaje 

ostrości waszym uczuciom, jeśli nie czyni was jakby płonącym serafinem, to Chrystus nie będzie 

miał w tym pragnieniu upodobania; powróci ono do własnego serca bez czynienia cudów w Niebie, 

jak czynią to te pragnienia, które wypływają z duszy dotkniętej węglem z ołtarza.  

 Po drugie, zakładam, że wszelkie prawdziwe łaknienia w duszy za sprawiedliwością 

wynikają z duchowych i niebiańskich rozważań; (Ps 63:1-4; 27:4; Flp 3,7-10 UBG) wypływają 

w duszy z pewnych przeświadczeń, pojmowań i przekonań, które dusza posiada o rzeczywistej 

wartości, prawdziwym pięknie, chwale i doskonałości, które znajdują się w Chrystusie i w Jego 

sprawiedliwości przypisywanej i udzielanej. Takie pragnienia za sprawiedliwością, które wypływają 

z zewnętrznych rozważań, nie mają żadnej wartości, wagi ani trwałości, natomiast te pragnienia za 

sprawiedliwością, które wypływają z rozważań duchowych są pełne ducha, życia i chwały; są takie, 

że Bóg nie tylko je zauważy, ale także zaakceptuje i nie tylko zwróci na nie uwagę, ale i nagrodzi, 

(Ps 145:19 UBG).  

 Po trzecie, prawdziwe łaknienia i pragnienia za Chrystusem i Jego sprawiedliwością 

itd., sprowadzą duszę na tory ożywionego starania się i działania. Jeśli wasze pragnienia będą 

prawdziwymi pragnieniami z krwi i kości, jeśli można tak je określić to, nie spowodują, że dusza 

stanie się bezczynna, lecz aktywna; nie niedbała, ale sumienna, w używaniu wszelkich świętych 

środków, dzięki którym mogłaby radować się Chrystusem i Jego sprawiedliwością: „Moja dusza 

pragnie cię w nocy; swoim duchem, który jest we mnie, szukam cię nawet rano” (Iz 26:9 UBG). 

Prawdziwe pragnienia sprawią, że będziemy żarliwi i wcześnie starający się uzyskać upragnioną 

rzecz, jak na to wskazuje hebrajskie słowo użyte w oryginale, które oznacza szukanie z rana, kiedy 

jest jeszcze ciemno i szaro, i wyraża zarówno gorliwość, jak i wczesne poszukiwanie.  

 Człowiek spragniony nie tylko będzie tęsknił za piciem, ale i będzie się starał o nie; 

skazany nie tylko zapragnie ułaskawienia — ale będzie pisał, błagał, płakał, oraz prosił jednego czy 

drugiego swojego przyjaciela, aby się za nim wstawili; chciwy człowiek nie tylko pragnie bogactwa 

— ale wstaje wcześnie i późno idzie spać, obraca każdy kamień i próbuje wszystkich obiecujący 

sposobności, dzięki którym może wypełnić swoje torby i zapełnić swoje stodoły. Podobnie 

wszystkie święte pragnienia pobudzą duszę do używania środków, dzięki którym można osiągnąć 

upragnioną łaskę. A zatem zabieganie o łaskę to osiąganie jej; chcenie jej to pracowanie na nią; a 

pragnienie jej, to czynienie woli naszego Ojca, który przyjmuje pensy za funty i grosze za miliony.  

 Monarcha perski nie był tak bardzo sławny z przyjęcia odrobiny wody z ręki miłującego go 

poddanego, jak nasz Bóg za przyjęcie garści mąki na ofiarę ogniową i odrobiny koziej sierści na dar 

dla Niego; za zaakceptowanie tego małego które mamy, i za uznanie naszego małego, za wielkie 

(Kpł 2:2; Wj 35:6; 2 Kor 8:12 UBG).  

 Ofiara Noego nie mogła być wielka, a jednak została wielce przyjęta i wysoko uznana przez 

Boga. Taka jest Boża wylewająca się miłość do słabych robaków, że bardziej patrzy na ich wolę niż 

na ich pracę; bardziej zważa na to, co chciałyby zrobić, niż na to, co faktycznie robią; zawsze 

przedkłada chętny umysł nad najwartościowszą pracę i tam, gdzie pragnie i starania są szczere, tam 

Bóg uznaje je za tak dobre, za jakie wierzący pragną i starają się aby uchodziły.  

 Po czwarte, duchowe łaknienia i pragnienia zaspokajane są tylko rzeczami duchowymi. 

J 14:8 (UBG), „….pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Wszystko na świecie nie może nam 

wystarczyć, z wyjątkiem widoku Ojca — jedynie który nas usatysfakcjonuje: Psalm 63:5-6: „Jak 

tłuszczem i sadłem będzie nasycona moja dusza, moje usta będą cię wielbić radosnymi wargami; 

Gdy cię wspominam na moim posłaniu i rozmyślam o tobie podczas nocnych straży.” Psalm 65:4 



(UBG): „….będziemy nasyceni dobrami twego domu, twej świętej świątyni”. Tylko Bóg i 

drogocenne rzeczy Jego domu mogą zaspokoić spragnioną duszę.  

 Było to słodkie powiedzenie pewnej osoby: „Jak to, co mam, jeśli jest Ci ofiarowane, nie 

podoba się Tobie, o Panie, beze mnie samego; tak dobre rzeczy, które mamy od ciebie, choć mogą 

nas orzeźwić, to jednak nie mogą nas zadowolić bez Ciebie”. Grzechotka bez piersi nie zadowoli 

niemowlęcia, dom bez męża nie zadowoli żony, szkatułka bez klejnotu nie zadowoli dziewicy, a 

świat bez Chrystusa nie zadowoli duszy.  
 Luter, będąc w wielkiej potrzebie, niespodziewanie otrzymał od elektora Niemiec dużą sumę 

pieniędzy, będąc tym nieco zdziwiony, zwrócił się do Boga i zaprotestował, aby Bóg nie zbywał go 

tak biednymi niskimi rzeczami. Głodnej duszy nie da się zbyć żadnym chlebem, z wyjątkiem chleba 

żywota; a dusza spragniona nie da się zbyć każdą wodą, ale tylko źródłem żywota. Jak powiedział 

kiedyś król Sodomy: „Oddaj mi ludzi, a mienie weź dla siebie” (Rdz 14:21 UBG) tak podobnie 

mówi głodna dusza: „Zabierz dobra — zabierz  zaszczyty, bogactwa, łaskę wielkich tego świata, 

zboże, oliwę i wino; a daj mi Chrystusa, daj mi światłość Jego oblicza, daj mi radość Jego Ducha 

itd.” Och, odpowiedź na duchowe wzdychania jest bardzo słodka dla duszy: ,,Spełnione pragnienie 

jest słodkie dla duszy” (Prz 13:19 UBG). Odpłata z Nieba czyni w duszy raj.  

 Czytałem o Dariuszu, że kiedy uciekał przed swoim wrogiem, był wielce spragniony, a gdy 

napotkał brudną kałużą wody, w której leżała padlina, nabrał wody do ust i wypił ją ze smakiem, 

wyznając, że był to najsłodszy łyk wody jaki kiedykolwiek wypił w swoim życiu. Jak słodkie zatem 

muszą być te krystalicznie czyste wody życia, które znajdują się po prawicy Boga! Jak słodkie są 

krople Bożego plastra miodu dla głodnej duszy! Woda ze skały i manna z nieba, na pustyni nie były 

tak słodkie dla głodnych i spragnionych Izraelitów — jak duchowe odpowiedzi i duchowe łaski są 

dla tych którzy łakną i pragną rzeczy duchowych.  

 6. Szóstym środkiem prowadzącym do zdobycia dobrze uzasadnionej pewności posiadania 

wiecznego szczęścia jest bycie dużo zaangażowanym, a nawet przewyższanie innych w tych 

wybornych poszczególnych rzeczach, które mogą wyraźnie i w pełni odróżnić i wyróżnić was, 

nie tylko od bezbożnych — ale także od największych i najbardziej błyszczących obłudników 

na całym świecie. Wielu jest zaangażowanych w działania kościoła i spełnianie jego nakazów, 

których serca są bardzo cielesne i których życie jest bardzo próżne. „Tak mówi Pan BÓG: Oto 

zbezczeszczę swoją świątynię, chlubę waszej potęgi, rozkosz waszych oczu, i miłość waszej duszy 

(Ez 24:21 UBG). „I przychodzą do ciebie, tak zwykł przychodzić lud, zasiadają przed tobą jak mój 

lud i słuchają twoich słów, ale ich nie wypełniają. Mają bowiem miłość na ustach, lecz ich serce 

podąża za niegodziwym zyskiem. A oto jesteś dla nich jak urokliwa pieśń tego, który ma piękny 

głos i cudownie gra. Słuchają bowiem twoich słów, ale ich nie wykonują” (Ez 33:31-32 UBG). 

 Istnieje wiele określeń wyrażających to, jak cielesne serca cenią sobie kościelne przywileje, 

jak na przykład takie: „Co mi po mnóstwie waszych ofiar? -  mówi PAN. — Jestem syty całopaleń 

baranów i tłuszczu tuczonych zwierząt; nie pragnę krwi cielców, jagniąt i kozłów. Gdy 

przychodzicie, by stanąć przede mną, kto od waszych rąk żądał tego, abyście deptali po moich 

dziedzińcach? Nie składajcie już więcej daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we mnie odrazę; 

nowiów i szabatów, zgromadzeń nie mogę znieść – bo to nieprawość, ani uroczystości. Waszych 

nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się dla mnie ciężarem; znużyło mnie ich znoszenie. 

Gdy wyciągniecie swoje ręce, skryję swoje oczy przed wami. A gdy będziecie mnożyć modlitwy, 

nie wysłucham, gdyż wasze ręce są pełne krwi. Obmyjcie się i oczyśćcie; usuńcie sprzed moich 

oczu zło waszych uczynków; przestańcie źle czynić” (Iz 1:11-16. Zach 7:4-7; Iz 58:1-3 itd. UBG).  

 Wielkie zaangażowanie się w wypełnianie tych religijnych obowiązków i służby, w których 

spełnianiu najgorsi grzesznicy mogą dorównać prawdziwie wierzącym, ba, nawet prześcignąć 

najlepszych świętych jest niczym. Natomiast wybijanie się w tych rzeczach, w których nawet 

najbardziej wyrafinowani obłudnicy nie mogą zabłysnąć, to może pomóc wam w uzyskaniu 

opisanej pewności. Ten, kto ma w swoim sercu te klejnoty, które Bóg daje tylko swoim najbardziej 

umiłowanym ulubieńcom, nie musi kwestionować tego, czy jest ulubieńcem, czy nie itp. Jeśli to 

zrobi, to będzie to jego grzechem i w późniejszym czasie okaże się jego hańbą. 



 Ale ktoś może mnie zapytać, jakie są te konkretne rzeczy, które mogą wyróżnić i 

odróżnić prawdziwych Natanaelów Chrystusa od wszystkich innych ludzi na świecie? Na takie 

pytanie udzielę następujących odpowiedzi:  

 (1.) Pierwsza różnica. Prawdziwy chrześcijanin w swoim nieustannym postępowaniu 

trudzi się we wszystkich obowiązkach i posługach, aby uzyskać aprobatę i akceptację Boga. 
Jest bardzo pilny i pracowity, aby jego serce było godne aprobaty ze strony Boga we wszystkim, do 

czego taki wierzący przykłada swoją rękę. Dlatego Dawid modlił się: „Badaj mnie, Boże, i poznaj 

serce moje, Doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, A 

prowadź mnie drogą odwieczną” (Ps 139:23-24 BW). Oznacza to przeprowadzenie ścisłego 

przeszukiwania i badania. Piotr trzykrotnie poddaje swoje serce pod aprobatę Chrystusa: „….Panie, 

ty wiesz, że cię miłuję….Panie, ty wiesz, że cię miłuję….Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię 

miłuję”, (J 21:15-17 UBG). Piotr jak gdyby mówił: ,,Ty Panie znasz szczerość i rzeczywistość 

mojej miłości, dlatego do Ciebie apeluję.” W podobnym duchu wyraził się apostoł Paweł: „Dlatego 

też zabiegamy o to, żeby się jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy” (2 

Kor 5:9 UBG). Greckie słowo, które jest tutaj oddane jako zabiegamy, to bardzo stanowcze słowo; 

oznaczające trudzenie się i wysilanie z całą gorliwością i mocą, dążenie z wzniosłą i świętą 

ambicją, by być zaakceptowanym przez Boga, uważając to za największy zaszczyt na świecie, by 

zostać uznanym i zaaprobowanym przez Pana. Innymi słowy, apostoł jakby powiedział: ,,Ambitni 

ludzie nie są bardziej pracowici, gorliwi, pilni i dokładający starań, aby zdobyć cześć wśród ludzi, 

niż my jesteśmy, aby uzyskać akceptację u Boga.” 

 Natomiast wszyscy, nawet najbardziej wyrafinowani obłudnicy trudzą się tylko po to, by 

znaleźć uznanie i aprobatę u ludzi w swoich modlitwach, poście, rozmowach, słuchaniu słowa 

Bożego, dawaniu itp. Niech tylko oko człowieka, będzie ich widziało, ucho słyszało, język 

pochwalał ich, a ręka ludzka wynagradzała, a usiądą i pobłogosławią siebie, mówiąc: „To 

wystarczy; aha! Mamy to, o co nam chodziło.” (Mt 6 i Mt 23 UBG). Jest spostrzeżeniem 

Chryzostoma, że ,,ta, która upiększa swoje łzy i płacz, jest gorsza niż rozwiązła kobieta, która 

maluje się, by uwieść.” 

  Mówi się o słowiku, że gdy jest samotny w lesie, to nie przykłada się do swojego śpiewu; 

ale kiedy dostrzega, że ma słuchaczy, albo że jest w pobliżu siedzib ludzkich — to wtedy śpiewa 

bardziej harmonijnie i elegancko. Zaprawdę, taka jest postawa i nastawienie serca najlepszych z 

obłudników. Natomiast szczery chrześcijanin dokłada wszelkich starań, w każdym czasie, tak samo, 

aby zdobyć aprobatę Bożą w lesie, gdzie żadne oko ludzkie go nie widzi, jak to robi, gdy oczy 

tysięcy ludzi są utkwione w nim. Słońce będzie świecić jasno w południe, chociaż wszyscy ludzie 

spaliby w tym czasie i nie otwierali oczu, by zobaczyć chwałę jego promieni. I tak właśnie, szczere 

serce będzie świecić, będzie trudzić się, aby czynić dobro; i chociaż cały świat miałby zamknąć 

oczy, to ono jednak będzie patrzeć na swoją pracę i przypatrywać się swemu Bogu. Taka dusza wie, 

że Bóg jest totes oculus, cały okiem, dlatego nie będzie dbać o to, że inni nigdy nie rzucają na nią 

okiem, aby ją obserwować, i oklaskiwać. Niech tylko Bóg sekretnie szepnie do ucha wierzącego, 

„Dobrze, sługo dobry i wierny!” a to wystarczy jego duszy, by go zadowolić, pocieszyć i zachęcić 

do kroczenia po drogach i kontynuowaniu wykonywania pracy jego Boga. 

 (2.) Różnica druga. Prawdziwy wierzący dokłada starań, aby wspiąć się na sam szczyt 

świętości; stara się żyć według swoich własnych zasad. Nie może być usatysfakcjonowany taką 

wielkością łaski, która tylko doprowadzi go do chwały, ale stara się być wielki w łasce, aby stał się 

wielki w chwale: Filip 3:11 (UBG): „Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z 

martwych”, to znaczy aby zdobył tę doskonałość, którą osiągną zmarli w czasie zmartwychwstania. 

Prawdziwy chrześcijanin nie może być zadowolony z takiej wielkości łaski, która tylko nie 

pozwoli mu wpaść do piekła; ale chce mieć tyle łaski, aby błyszczeć chwalebnie w Niebie.  

 Zaprawdę, ten człowiek dojrzał do Nieba, który za największe swoje szczęście uważa bycie 

daleko posuniętym w świętości; ten człowiek nigdy nie będzie stał nisko w hierarchii Nieba, nie 

będzie odźwiernym w Niebie, który nie może być usatysfakcjonowany, dopóki nie wejdzie na sam 

szczyt drabiny Jakuba, czyli dopóki nie osiągnie najwyższej doskonałości w łasce i świętości. 

Psalm 45:13 (KJV) powiada: „Córka królewska jest pełna chwały wewnątrz; jej szata jest z tkanego 



złota”. Czyli jej wewnętrzne zasady są wszystkie chwalebne, a jej zewnętrzna praktyka wtóruje 

echem jej wewnętrznym zasadom: „jej szata jest z tkanego złota”.  

 To była cześć i chwała Jozuego i Kaleba, że w pełni poszli za Panem, (Lb 14:24 UBG), to 

znaczy żyli stosownie do swoich zasad. Podobnie, dziewiczy mężczyźni opisani w Obj.14:4-5 

(UBG), którzy byli bez skazy przed tronem Bożym, podążali za Barankiem, gdziekolwiek poszedł, 

to znaczy żyli zgodnie ze swoim wyznaniem; istniała słodka harmonia między ich zasadami, a ich 

praktyką. Podobnie żył apostoł Paweł i jego współpracownicy: „To bowiem jest naszą chlubą: 

świadectwo naszego sumienia, że w prostocie i szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, ale w 

łasce Boga postępowaliśmy na świecie, a szczególnie względem was.” (2 Kor 1:12 UBG). „Wy i 

Bóg jesteście świadkami, że zachowywaliśmy się w świętości, w sprawiedliwości i nienagannie 

pośród was, którzy wierzycie” (1 Tes 2:10 UBG). Zatem widzimy, że ci wspaniali chrześcijanie żyli 

stosownie do swoich zasad. Błogosławieni Bradford i Bucer żyli tak bardzo zgodnie ze swoimi 

zasadami, że ich przyjaciele nie mogli ich dostatecznie pochwalić, a wrogowie nie mogli znaleźli 

nic co mogliby po sprawiedliwości zarzucić im.  

 Wierzący wiedzą, że: 

[1.] To, że żyją według swych zasad, najlepiej świadczy o tym, że żyje w nich Chrystus i że są 

zjednoczeni z Nim, (Gal 2:20 UBG).  

[2.] To nie ich wyznanie ale życie zgodnie z ich zasadami, skutecznie zamknie usta, i przekona 

sumienia ludzi tego świata: „Taka jest bowiem wola Boga, abyście dobrze czyniąc”, to znaczy przez 

życie według swoich zasad, „zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi” (1 P 2:15 UBG). Nie ma 

lepszej drogi na świecie, aby uciszyć niegodziwych ludzi, aby stali się oni niemi i oniemiali, aby 

założyć im kaganiec i zatkać im usta, jak to wyraża grecki oryginał powyższego wersetu — niż 

przez życie według swoich zasad. Życie ludzi przekonuje mocniej niż ich słowa; język przekonuje, 

ale życie nakazuje.  

[3.] Żyjąc zgodnie ze swoimi zasadami, przydają ogólnej chwały Chrystusowi i Jego drogom, co 

sprawia, że ludzie tego świata dobrze myślą i z szacunkiem wypowiadają się o Chrystusie i Jego 

drogach, (Mt 5:16; 1 P 2:11-12; 2 P 1:5-13 UBG). 

[4.]  Gotową i jedyną  drogą  prowadzącą do uzyskania i zachowanie omawianej pewności, radości, 

pokoju itp., jest życie zgodnie z posiadanymi zasadami. 

[5.] Żyjąc poniżej lub wbrew własnym zasadom, tylko zadowalają szatana i prowokują 

niegodziwych ludzi do bluźnienia temu godnemu imieniu, którym są nazwani; a także pomnażają 

własne lęki i wątpliwości, wkładają miecz do ręki sumienia i czynią smutną pracę, z której w 

przyszłości trzeba będzie pokutować. 

 Te i tym podobne rozważania niezmiernie poruszają i pobudzają wierzących do starania się 

ze wszystkich sił, aby żyć zgodnie z ich własnymi Biblijnymi zasadami, aby wspinać się na sam 

szczyt świętości, aby coraz bardziej przeciskać się do celu; i aby myśleć, że nic nie zostało 

zrobione, dopóki nie osiągną najwyższej doskonałości możliwej do osiągnięcia w tym doczesnym 

życiu. Prawdą jest, że wielu obłudników może wspiąć się na kilka szczebli drabiny Jakubowej, na 

przykład na takie, które przyniosą im zysk, przyjemność, poklask etc., jednakże tacy ludzie stoczą 

się na końcu na dno piekła, tak jak miało to miejsce w przypadku Judasza i innych. Uważajcie! 

Obłudnicy nie wchodzą, nie lubią ani nie mają upodobania – we wchodzeniu na szczyt drabiny 

Jakubowej, (Rdz 28:12 UBG), na szczyt świętości, jak możecie to zobaczyć na przykładzie 

uczonych w Piśmie i faryzeuszy oraz wszystkich innych obłudników, o których mówi Pismo. Sami 

poganie, jak zauważył Salwian, w ten sposób zarzucali złe prowadzenie się tym chrześcijanom, 

którzy postępowali wbrew ich własnym  chrześcijańskim zasadom: „Gdzie jest to dobre prawo, w 

które oni wierzą? Czytają i słuchają Pisma Świętego, a mimo to upijają się i podążają za 

nieczystością cielesną; wyznają, że podążają za Chrystusem, a jednak są mu nieposłuszni; wyznają 

święte prawo, a mimo to prowadzą nieczyste życie”.  

 (3.) Różnica trzecia. Największym pragnieniem i wysiłkiem prawdziwego chrześcijanina 

jest to, żeby zostać wyleczonym z grzechu, a nie żeby został on tylko zakryty. Grzech 

najbardziej dotyka duszę pełną łaski. Dawid wołał: „Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech 

zawsze jest przede mną” (Ps 51:3 UBG). Daniel, z kolei, nie narzekał, że Judejczycy byli 



znieważani i uciskani, ale że zbuntowali się, (Dan 9:5 UBG). Paweł zaś nie narzekał z powodu 

swoich prześladowców – ale z powodu prawa w jego członkach buntującego się przeciwko prawu 

jego umysłu, (Rz 7:23 UBG). Dusza pełna łaski Bożej smuci się bardziej, że Bóg przez jej grzech 

jest zasmucony i pohańbiony, niż dlatego, że jest za to udręczona i karana.  

 Jeleń, który wyczuje w sobie działanie trucizny węża, będzie biegł przez ciernie i zarośla 

oraz przez zielone i przyjemne pastwiska, aby mógł się napić ze źródła i zostać uzdrowiony. 

Podobnie jest z duszami obdarzonymi łaską Bożą, będąc świadomymi posiadania w sobie trucizny i 

jadu grzechu uciekają od stworzenia, które jest niczym innym jak tylko cierniami i zaroślami; i 

biegną po swych własnych obowiązkach i sprawiedliwości, które są tylko przyjemnymi 

pastwiskami – by przyjść do Chrystusa, źródła życia, aby mogły pić z tych wód pocieszenia, i z 

tego źródła zbawienia, które są w Nim, i wyzbyć się i wyrzucić z siebie swoją duchową truciznę i 

zostać wyleczonymi na zawsze.  

 Gdyby wąż ukąsił twojego ukochanego współmałżonka na śmierć, drogi wierzący 

czytelniku, czy zachowałbyś takiego węża przy życiu, ogrzał przy swoim ogniu i przytulił  do swej 

piersi? Czy raczej nie  zadźgałbyś go na śmierć? Jesteś mądry, drogi czytelniku i z pewnością 

będziesz wiedział, jak zastosować te podobieństwo do swojego życia.  

 Wierzący wiedzą, że ich grzechy najbardziej przebijają i zasmucają Pana, i najtwardziej i 

najcięższej leżą Mu na Jego sercu, i są najbardziej oczywiste dla Jego oka. Grzech Judy był 

zapisany rylcem żelaznym i ostrzem diamentu, (Jer 17:1 UBG); ich grzechy były popełnione 

przeciwko promieniom najsilniejszego światła poznania, przeciwko uczuciom najczulszego 

miłosierdzia, przeciwko przejawom największej miłości, przeciwko najbliższym i najdroższym 

relacjom, a także przeciwko najwyborniejszym i największym oczekiwaniom; a takie grzechy 

sprawiają, że wierzące dusze wołają: „Och, uzdrowienie, Panie! Uzdrowienie, Panie! Och, daj mi 

łaskę oczyszczenia, daj mi łaskę oczyszczenia; chociaż nigdy nie miałbym zakosztować łaski 

przebaczenia, to jednak daj mi łaskę oczyszczenia". Kiedy Brutus poszedł zadźgać nożem Juliusza 

Cezara, ten zawołał: „Co, i ty mój synu Brutusie!" Podobnie może też zawołać Bóg: „Co, i ty mój 

synu! Co, czy chcesz Mnie dźgnąć swoimi grzechami? Czy nie wystarczy, że inni dźgają mój 

honor, abyś jeszcze i ty to robił, mój synu?”  

 Było to godne uwagi powiedzenie Kosmusa, księcia Florencji, który powiedział: 

„Przeczytałem, że muszę przebaczyć moim wrogom – ale nigdy, żebym przebaczył moim 

przyjaciołom”. Grzechy przyjaciół Boga, czyli ludu Bożego, najbardziej prowokują i najbardziej 

zasmucają Boga i to sprawia, że lud Boży wzdycha i jęczy: „Któż mnie wybawi z tego ciała 

śmierci?” (Rz 7:24 UBG). Natomiast niegodziwi trudzą się nie po to, aby zostać wyleczonymi z 

grzechu,  ale tylko po to, aby grzech został zakryty, (Oz 7:10-16 UBG); i żeby konsekwencje 

grzechu, a mianowicie ucisk i kłucie sumienia, mogły zostać usunięte, jak widać to było u Kaina, 

Saula, Judasza i wielu innych: „W swoim utrapieniu będą mnie pilnie szukać” (Oz 5:14-15 UBG). 

mówi Bóg; ale nie po to, by pozbyć się ich grzechów, które sprowadziły na nich cierpienie, lecz, 

aby pozbyć się swego cierpienia! Podobnie jak pacjent, który chętnie pozbyłby się bólu i udręki, 

pod którymi jęczy – ale nie dba o to, aby pozbyć się tych złych nawyków, które sprowadziły na 

niego ten ból i udrękę.  

 „Gdy ich zabijał, szukali go; nawracali się i o świcie szukali Boga;  Przypominali sobie, że 

Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy - ich Odkupicielem. Pochlebiali mu jednak swoimi ustami i 

okłamywali go swym językiem; A ich serce nie było przed nim szczere i nie byli wierni jego 

przymierzu” (Ps. 78:34-37 UBG). W powyższych słowach widać wyraźnie, że ci ludzie bardzo 

wcześnie i gorliwie szukali Boga, aby zdjął z nich swoją rękę, i wstrzymał swoje wyroki, którymi 

byli dotknięci, jednakże nie po to, aby Bóg uleczył ich z tych grzechów, które prowokowały Go, do 

dobycia miecza; i upojenia go ich krwią; gdyż pomimo smutnych rzezi, których dokonała między 

nimi Boża sprawiedliwość, tylko schlebiali, kłamali, i zachowywali się obłudnie wobec Boga. 

Chętnie by się chcieli pozbyć swoich cierpień — ale nie dbali o to, aby zostać uwolnionymi ze 

swoich grzechów!  

 Natomiast dusza obdarzona łaską Bożą woła: ,,Panie, zabierz tylko moje grzechy, a to mnie 

usatysfakcjonuje i pocieszy, chociaż miałbyś nigdy nie zdjąć swojej ciężkiej, trapiącej ręki ze 



mnie.” Prawdziwy chrześcijanin wzdycha w swoim największym ucisku tak, jak Augustyn to 

uczynił: „Wybaw mnie, Panie, od tego złego człowieka — mnie samego!” Nie ma takiego 

brzemienia jak brzemię grzechu. ,,Panie” mówi prawdziwie wierząca dusza; ,,uwolnij mnie od 

mojego wewnętrznego brzemienia grzechu, a złóż na mnie jakiekolwiek zewnętrzne brzemię, które 

ci się podoba.”  

 Grzech jest zły w oczach, gorszy na języku, jeszcze gorszy w sercu – a już najgorszy w 

życiu.  

 (4.) Różnica czwarta. Czy wasze dusze nie są rozmiłowane w Chrystusie jako jedynym i 

najwspanialszym oblubieńcu? Czyż nie jest on w waszych oczach, szanowni wierzący czytelnicy, 

najznakomitszym spośród dziesięciu tysięcy? Czy nie jest On cały przepiękny (Pnp 5:10,16 UBG)? 

Tak, czy macie kogoś w Niebie oprócz Niego i czy jest ktoś na ziemi w kim macie upodobanie 

oprócz Niego (Prz 3:15; Ps 73:25-26; Flp 3:7-8 UBG)? Na pewno nie! Czy nie wywyższacie Pana 

Jezusa Chrystusa tak wysoko, jak wywyższył Go Bóg Ojciec? Bóg Ojciec wywyższył Chrystusa 

ponad wszelkie zwierzchności i moce, (Ef 1:21; Flp 2:9 UBG); ponad wszelkie wasze obowiązki, 

przywileje, otrzymane miłosierdzia, ponad wszystkie wasze łaski, zadowolenie, i posiadanie; czy 

nie wywyższacie i nie cenicie sobie w ten sposób Pana Jezusa Chrystusa? Z pewnością tak! „Nikt 

prócz Chrystusa, nikt prócz Chrystusa!” wołał pewien męczennik.  

 Jak Chrystus jest najwspanialszym klejnotem Ojca, tak też jest waszym  najwspanialszym 

klejnotem, czyż nie? Z pewnością Tak! Zaprawdę, nikt nie może wywyższyć Chrystusa jako 

najznakomitszego oblubieńca, chyba że Chrystus posiadł jego serce, i taka osoba szczerze Go 

miłuje i wierzy w Niego, ponieważ Chrystus jest cenny tylko dla tych, którzy w Niego wierzą, (1 P 

2:7 UBG). Luter wolał raczej przebywać w piekle z Chrystusem niż w Niebie bez Niego; czy nie 

jest to także wasze nastawienie serca? Z pewnością tak; nikt oprócz tych, którzy stanowią jedno z 

Chrystusem i będą z Nim wiecznie królować, nie może tak wysoce cenić sobie osoby Chrystusa. 

Prawdziwy wierzący miłuje Chrystusa za to, że jest Chrystusem; miłuje Go za jego osobiste 

wspaniałe cechy, (Pnp 5:10-16 UBG).  

 To, co Aleksander Wielki powiedział o swoich dwóch przyjaciołach, odnosi się do wielu w 

naszych czasach; o pierwszym rzekł: „Hefajstion kocha mnie takim, jakim jestem czyli 

Aleksandra”, a o drugim, ,,Krateros kocha mnie jako króla Aleksandra”. Jeden kochał go za jego 

osobę, drugi za korzyści, jakie otrzymał od niego. Prawdziwi chrześcijanie miłują Chrystusa za 

Jego osobę, za Jego osobistą doskonałość, za Jego osobiste piękno, za Jego osobistą chwałę; widzą 

te doskonałości łaski i świętości w Chrystusie, które czynią Go bardzo pięknym i pożądanym w ich 

oczach; chociaż nigdy nie otrzymają królestwa, czy korony z tego powodu. Natomiast większość z 

tych, którzy twierdzą, że należą do Chrystusa, czyni to tylko ze względu na korzyści, jakie przez 

Niego otrzymują. Kiedy zapytano córkę Katona, dlaczego nie chciała ponownie wyjść za mąż po 

śmierci męża, będąc wciąż młodą; odpowiedziała, że dlatego, że nie mogła znaleźć mężczyzny, 

który kochał by ją bardziej niż jej majątek. Niewielu jest takich, którzy kochają Chrystusa bardziej 

niż Jego dobrodziejstwa itd.  

 Była to dawna skarga Augustyna, że  prawie nikt nie kocha Chrystusa dla wspaniałości Jego 

osoby, a tylko za dobrodziejstwa które dzięki Niemu posiadają. Niewielu podąża za Nim z miłości – 

większość podąża za Jego chlebem, (J 6:26 UBG); niewielu podąża za Nim ze względu na jego 

wewnętrzne doskonałości, natomiast wielu podąża za Nim ze względu na swoje zewnętrzne 

korzyści; niewielu idzie za Nim, aby przez Niego zostali uczynieni pobożnymi, natomiast wielu 

idzie za nim, aby mogli zostać uczynieni wielkimi przez Niego. Z pewnością jesteście 

umiłowanymi przyjaciółmi Chrystusa, i jesteście w Jego sercu, jeśli ponad wszystko cenicie 

Chrystusa, i wywyższacie Go tak wysoko, jak Bóg Ojciec wyniósł Go, a także podążacie za Nim z 

powodu jego bogatych namaszczeń i dlatego, że wszystkie jego szaty pachną mirrą, aloesem i kasją, 

(Ps 45:6-8 UBG). Tak wysokie i prawdziwe cenienie sobie Chrystusa jest pracą zbyt wysoką i zbyt 

ciężką oraz zbyt wielką i zbyt wzniosłą dla wszystkich, którzy  nie są prawdziwymi chrześcijanami, 

którzy nie są narodzeni dwukrotnie, którzy nie mają w swoich żyłach królewskiej krwi, i którzy nie 

są uczestnikami Boskiej natury.  



 (5.) Różnica piąta. Czy nie są waszymi największymi i najgorętszymi konfliktami te 

toczone przez was przeciwko wewnętrznym skażeniom, przeciwko sekretnym grzechom, które 

są oczywiste tylko dla Bożych oczu i waszych dusz? Pouczające światło natury i kilka 

powszechnych przekonań od Ducha Świętego mogą skłonić ludzi do walki z tymi grzechami, które 

są oczywiste dla każdego oka – ale musi to być nadprzyrodzona moc i zasada, które prowadzą ludzi 

do konfliktu z wewnętrznymi poruszeniami i sekretnymi działaniami grzechu. „Lecz widzę inne 

prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa 

grzechu, które jest w moich członkach” (Rzym 7:23 UBG). Apostoł Paweł narzekał na prawo w 

jego członkach walczące przeciwko prawu jego umysłu. Wojna toczyła się za drzwiami, walka 

odbywała się wewnątrz. Apostoł ten był głęboko zaangażowany w walkę przeciwko grzechowi, 

który tkwił w nim, co sprawiło, że wzdychał: „Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała 

śmierci?” (Rzym 7:24 UBG).  

 Podobnie modlił się Dawid: „Lecz kto dostrzeże własne błędy? Oczyść mnie z tych, które są 

ukryte przede mną” (Ps 19:12 UBG). Król Ezechiasz z kolei, ukorzył się z powodu pychy swego 

serca lub jak to oddaje oryginał hebrajski za wyniosłość swego serca, (2 Kron 32:26 UBG). Jego 

wyzdrowienie z choroby, zwycięstwo nad wrogami i bogate skarby sprawiła, że jego serce wzbiło 

się w pychę! Ale za te zewnętrzne uniesienie się i chełpienie serca Ezechiasz uniżył się, skruszył i 

ukorzył przed Panem. Szczere serce płacze i gorzko lamentuje nad tym sekretnym i wewnętrznym 

zepsuciem, które inni rzadko uznali by za grzech. Jest wielu ludzi, którzy krwawią wewnętrznie i 

umierają na zawsze; wiele dusz zostaje zabitych przez wewnętrzne działanie grzechu, a ludzie ci 

tego nie widzą, nie wiedzą o tym, dopóki nie będzie za późno.  

 Królowie perscy panują potężnie, a jednak rzadko widuje się ich publicznie. Podobnie 

sekretne grzechy panują w wielu ludzkich duszach potężnie i niebezpiecznie, kiedy są najmniej 

widoczne.  

 Jednakże prawdziwy chrześcijanin opłakuje wewnętrzne poruszenia i pierwsze podnoszenia 

się grzechu w swojej duszy i w ten sposób zapobiega wiecznemu niebezpieczeństwu. Przy każdym 

poruszeniu się grzechu w duszy wierzący woła: „Panie, pomóż, Panie, podejmij się za mnie, aby 

roztrzaskać te dzieci Babilonu o skałę; o zduś pierwsze poruszenia się grzechu, aby nigdy nie 

poczęły i nie porodziły, ku zranieniu dwojga rzeczy naraz, Twego honoru i mojego własnego 

sumienia!”  

 (6.) Różnica szósta. Czy nie jesteście, drodzy wierzący czytelnicy. poddani Chrystusowi 

jako Głowie? Zapewne tak! Diabły i niegodziwi ludzie są poddani Chrystusowi jako Panu – ale ci, 

którzy są z Nim zjednoczeni przez wiarę i mają duchowy dział w Nim, są Mu poddani jako głowie. 

Opiszę bliżej wam ten aspekt następująco. 

 Po pierwsze, członki chętnie i z oddaniem poddają się głowie; ich podporządkowanie jest 

dobrowolne, a nie obowiązkowe. I tak się dzieje z duszą wierzącego: „Gdy mówiłeś: Szukajcie 

mojego oblicza, moje serce mówiło do ciebie: Twojego oblicza, PANIE, będę szukać.” (Ps 27:8 

UBG). Z kolei Psalm 110:3 (UBG) powiada: „Twój lud będzie ochoczy w dniu twej potęgi, w 

ozdobie świętości.” Podobnie Paweł pytał Pana: „Panie, co chcesz, abym zrobił?” (Dz 9:6 UBG); a 

w Dz 21:13 wyznał, że nie tylko chce być związany, ale także umrzeć w Jerozolimie dla imienia 

Chrystusa. Dusza obdarzona łaską Bożą jest w pewnym stopniu naturalizowana w odniesieniu do 

dzieła Chrystusa, a dzieło Chrystusa jest w pewnym stopniu naturalizowane w odniesieniu do 

duszy.  

 Po drugie, członki podlegają głowie uniwersalnie, wykonują wszystko co nakazuje głowa. 

Ich posłuszeństwo jest całkowite,  

[1.] w odniesieniu do aktu unikania wszelkiego zła, a czynienia wszelkiego dobra;  

[2.] w odniesieniu do zasady, przestrzegają całego słowa Bożego; 

[3.] w odniesieniu do ich ogólnego i szczególnego powołania. 

 Prawdziwi członkowie ciała Chrystusowego w szczerości, starają się powszechnie i 

całkowicie podporządkować wszystkiemu, czego wymaga Chrystus, ich głowa, bez żadnych 

wyjątków i zastrzeżeń. Przykładem byli Zachariasz i Elżbieta, którzy przestrzegali wszystkich 

przykazań i nakazów Pana postępując nienagannie (Łk 1:5-6 UBG). Chodzili pewnie bez 



kuśtykania lub tylko po części z Bogiem; postępowali zgodnie z każdym punktem i jotą objawionej 

woli Bożej, bez uprzedzeń lub stronniczości czy też przechylania szali na jedną lub drugą stronę. 

Innym przykładem jest Dawid: „Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mego serca, który 

wypełni całą moją wolę” (Dz 13:22 UBG), a raczej ,,wszystkie moje pragnienia” jak jest w greckim 

oryginale, aby zwrócić uwagę na uniwersalność i szczerość jego posłuszeństwa. 

 Po trzecie, członki podlegają głowie nieustannie i niestrudzenie. Członki nigdy nie są 

zmęczone posłuszeństwem głowie; są posłuszne we wszystkich miejscach, przypadkach i w 

każdym czasie. I właśnie tacy są prawdziwi członkowie ciała Chrystusowego. Przykładem był 

apostoł Paweł:  „I sam się usilnie staram, aby zawsze mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi” 

(Dz 24:16 UBG); to znaczy zawsze, we wszystkich przypadkach lub w każdym czasie. Paweł z 

wszelką pilnością, umiejętnością, sprytem i całym sumieniem starał się, aby być szczerym i 

niewinnym we wszystkich swoich działaniach i postępowaniu wobec Boga i wobec ludzi. Dawid z 

kolei powiedział:  „Nakłoniłem moje serce” (lub raczej, jak to hebrajskie słowo wyraża, 

„rozwinąłem swoje serce”, tak jak człowiek zrobiłby z kawałkiem pergaminu) „by zawsze 

wykonywać twoje prawa” (hebrajskie słowo oznacza wykonywać akuratnie, dokładnie i doskonale) 

„aż do końca” (Ps 119:112 UBG).  

 Dusza obdarzona łaską nie jest jak zwodniczy łuk ani jak poranna rosa, ale jest jak słońce, 

które raduje się podążaniem swoim torem; jest także jak kamień w Tracji, który nie spala się w 

ogniu ani nie tonie w wodzie.  

 Teraz powiedzcie mi, proszę, o dusze wątpiące, czy nie,  

[A.] Dokładacie starań we wszystkich obowiązkach i posługach, w taki sposób aby uzyskać dla 

waszych serc aprobatę u Boga? 

[B.] Czy nie staracie się wspiąć na sam szczyt świętości i żyć według własnych (zgodnych z Biblią) 

zasad? 

[C.] Czy nie jest waszym największym pragnieniem i dążeniem to, żeby zostać raczej uleczonymi z 

grzechu niż żeby został on zakryty? 

[D.] Czy nie jesteście rozmiłowani w Chrystusie jako waszym wszystkim? Czy w swoich osądach i 

uczuciach nie stawiacie Chrystusa ponad wszystkim, jak czyni to Bóg Ojciec? 

[E.] Czy wasze największe i najgorętsze konflikty i walki nie toczą się przeciwko wewnętrznym 

skażeniom, przeciwko tym sekretnym poruszeniom i działaniom grzechu, które są widoczne tylko 

dla oka Bożego i waszych dusz?  

[F.] Czy w odniesieniu do waszego ogólnego nakierowania i nastawienia serca nie jesteście poddani 

Chrystusowi jako waszej głowie?  

[a.] Dobrowolnie i słodko.  

[b.] Całkowicie, w każdej rzeczy, bez żadnych wyjątków i zastrzeżeń.  

[c.] Stale i niestrudzenie. 

 Jeśli odpowiecie na powyższe pytania: ,,Tak; robimy te rzeczy; zakwestionowalibyśmy 

działanie łaski Bożej, gdybyśmy powiedzieli inaczej. Te rzeczy Pan wypracował w nas i dla nas” (Iz 

26:12 UBG). Cóż, tedy wiedzcie, że  

 Po pierwsze, wasz stan jest dobry; z pewnością posiadacie błogosławiony udział w Panu 

Jezusie. Nikt nie może robić tych rzeczy, z wyjątkiem dusz, które posiadają związek z Chrystusem, 

które posiadają zbawienny dział w Chrystusie, na które oddziaływają szczególne i specjalne 

wpływy Chrystusa, i które to dusze są bardzo umiłowane przez Niego. Zaprawdę, wyżej 

wymienione rzeczy, które czynicie są takimi kwiatami raju, które nie można zebrać w naturalnym 

ogrodzie; są to drogocenne perły, którymi Bóg nie obdarza nikogo oprócz tych, którzy zostali 

nabyci za cenę krwi Chrystusa. Nikt na całym świecie nie może udowodnić na podstawie Pisma, że 

te klejnoty można znaleźć w jakichkolwiek sercach, za wyjątkiem, tych ludzi którzy posiadają 

rzeczywisty duchowy związek i społeczność z Chrystusem, i którzy będą królować z Nim na wieki. 

Gdyby te rzeczy można było znaleźć u najjaśniej błyszczących obłudników lub innych ludzi 

podobnego rodzaju, a nie w prawdziwie wierzących, to nie mogłyby one być niezbitymi dowodami 

lub dowodami drugorzędnymi.   



 Po drugie, wiedzcie, że to nie jest niegodziwość, ale raczej wasz obowiązek, aby wysysać 

słodycz z tych plastrów miodu, i patrzeć na te rzeczy jako nieomylne rękojmie i dowody łaski 

Bożej i waszego wiecznego szczęścia i błogosławieństwa. Są tacy, którzy czynią ze świadectwa 

Ducha, o czym będę mówił więcej pod koniec niniejszego dyskursu, jedynym dowodem posiadania 

naszego udziału w Chrystusie, i zaprzeczają wszystkim innym dowodom wynikającym z posiadania 

owocu Ducha; ale jest to nie pozwalanie owocowi rosnącemu na drzewie, aby był dowodem na to, 

że drzewo żyje, podczas gdy wszyscy wiedzą, że owoc rosnący na drzewie jest nieomylnym i 

niezaprzeczalnym dowodem na to, że w w takim drzewie jest życie. Z pewnością czym innym jest 

sądzenie po naszych łaskach, a czym innym opieranie się na nich lub pokładanie w nich ufności. 

Kiedy ktoś dowodzi z argumentu istnienia promieni słońca, że słońce istnieje, to można by 

pomyśleć, że najbardziej czepiający się duch na świecie będzie leżeć cicho i spokojnie. Mamy 

wystarczająco dużo powodów, aby powstrzymać wątpliwości i niepokój ducha na sam widok 

naszych dowodów. Jednakże tego narzekające i kłótliwe dusze nie zrozumieją.  

 7. Siódmym środkiem uzyskania solidnej pewności posiadania wiecznego szczęścia i 

błogosławieństwa jest wzrastanie i obfitowanie coraz bardziej i bardziej w łasce: „….dodajcie 

do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie;….W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do 

wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa” (2 P 1:5-11 UBG). Przez 

wejście do wiecznego królestwa Chrystusa nie należy rozumieć lokalnego wejścia do Nieba, gdyż 

Niebo nie jest nigdzie nazywane królestwem Chrystusa — ale królestwem Ojca. Z 2 Piotra 1:9 

jasno wynika, że chodzi tu o omawianą pewność. Drogą do uzyskania zupełnej pewności jest 

dodawanie łaski do łaski. Greckie słowo przetłumaczone jako „dodajcie”, kładzie większy nacisk na 

dodawanie; gdyż oznacza łączenie naszych łask, tak jak ludzie w tańcu łączą ze sobą ręce. Oh, 

musimy dalej łączyć łaskę z łaską, musimy wciąż dodawać jedną łaskę do drugie i musimy nadal 

prowadzić ten jakby taniec łask. 

 Chociaż nasze łaski są naszymi najlepszymi klejnotami, to są one jednak niedoskonałe i nie 

dają pełnego blasku; są jak księżyc, który, gdy świeci najjaśniej, to jednak posiada ciemną plamę. 

Dlatego powinniśmy stale dodawać łaskę do łaski.  

 Wielkie miary łaski niosą ze sobą wielkie dowody prawdy; natomiast małe miary łaski noszą 

ze sobą, mało dowodów. Wielkie miary łaski niosą ponadto ze sobą największy dowód 

zjednoczenia i społeczności duszy z Chrystusem; a im bardziej widoczne będzie wasze 

zjednoczenie i społeczność z Chrystusem, tym wyraźniejsza i pełniejsza będzie wasza opisywana 

pewność.  

 Wielkie miary łaski niosą ze sobą również największe i najjaśniejsze dowody chwalebnego 

zamieszkiwania Ducha w was, a im bardziej będziecie przekonani o prawdziwym zamieszkiwaniu 

w was Ducha Świętego, tym mocniejsza będzie wasza pewność. Wielkie miary łaski będą ogniem, 

który pochłonie i spali żużel – ściernisko lęków i wątpliwości, które wprawiają duszę w 

zakłopotanie i powodują, że otacza ją ciemność. A im bardziej pozbędziecie się swoich lęków, 

wątpliwości i ciemności, tym łatwiej i skuteczniej wasze serca zostaną przekonane o tym, że myśli 

Boga wobec was są myślami miłości; że jesteście cenni w Jego oczach, i że będzie się z was 

radował, aby czynić wam dobro na wieki, (Jer 32:41 UBG), itd.  

 „Gdyby cnotę moralną — powiada Platon — można było zobaczyć oczyma śmiertelników, 

to wkrótce przyciągnęłaby do siebie wszystkie serca”. Och, o ile bardziej powinny być pociągnięte 

nasze serca za najwyższymi miarami łaski, której najmniejsze ziarno jest więcej warte niż wszystkie 

cnoty moralne.  

 8. Ósmym sposobem uzyskania omawianej dobrze ugruntowanej pewności posiadania 

wiecznego szczęścia i błogosławieństwa jest skierowanie waszych serc, kiedy są w najlepszej i 

najbardziej duchowej postawie i nastawieniu ku Bogu, Niebu i świętości. Czasy pokus i 

opuszczenia itp. to czasy modlitwy, słuchania słowa Bożego,  i wierzenia; ale nie są to czasy 

badania, nie są to czasy dogodne dla wątpiących dusz, do zabrania się do tak wielkiej i tak 

poważnej pracy, jaką jest doświadczanie i badanie tego, jak się mają rzeczy i będą prawdopodobnie 

się mieć, pomiędzy Bogiem a nimi na zawsze, (2 Kor 13:5 UBG). 



 Bądźcie pilni i wytrwali, skrzętnie badający i sumienni w obserwowaniu stanu i 

usposobienia własnych serc, a kiedy zauważycie, że jest najbardziej szczere, najbardziej topniejące, 

najbardziej uległe, najdelikatniejsze, najpokorniejsze, najsłodziej wzniesione, i najbardziej duchowo 

opanowane – wtedy nadszedł czas, aby wybrać najdogodniejsze miejsce, w którym możecie z 

największą wolnością otworzyć swoje serce przed Bogiem i błagać Go, jak o swoje życie, aby 

pokazał wam, jak się sprawy mają pomiędzy Nim a wami, i co się musi stać z waszą duszą na 

wieki. A kiedy tak się stawicie przed Bogiem i otworzycie wasze serca przed Nim, to następnie 

mądrze obserwujcie, jakie wieści Bóg i wasze odnowione sumienie wam przekażą o waszym 

wiecznym stanie: „Posłucham, co powie Bóg, PAN” — mówił Dawid; "gdyż On ogłosi pokój 

swemu ludowi, a nie powrócą do głupoty”, jak oddaje to oryginał hebrajski (Ps 85:8.9).  

 „Posłucham, co będzie mówił Bóg, PAN; zaprawdę, ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim 

świętym, aby tylko nie wracali do swojej głupoty. Doprawdy jego zbawienie jest blisko tych, którzy 

się go boją” (Ps 85:8-9 UBG). Tak więc musicie zamilknąć po tym, jak szczerze otworzycie się 

przed Panem i słuchać oraz przysłuchiwać się temu, co Bóg wam powie. Z pewnością ogłosi wam 

pokój, powie: „Synu, bądź dobrej myśli, twoje grzechy są odpuszczone, twoje serce jest prawe 

przede Mną; Moja dusza jest zwrócona na ciebie; już cię pobłogosławiłem, a po śmierci otoczę cię 

chwałą.  

 Czytałem o kimś, kto został powstrzymany przed zgładzeniem samego siebie, będąc bardzo 

kuszonym przez szatana do samobójstwa – przez  wspomnienie, że był czas, kiedy poważnie stawił 

się przed Panem w modlitwie i badaniu siebie, i pilnie analizował swój stan duchowy; a pod koniec 

tej pracy otrzymał dowody, że jego serce było prawe przed Bogiem, a to powstrzymało go od 

zgładzenia siebie samego. Dobre sumienie to tysiąc świadków; dlatego bardzo zważajcie na jego 

świadectwa. Oh, mądre i poważne zaobserwowanie, jakie jest to świadectwo, które Bóg, własne 

sumienie i słowo Boże składają po odmówieniu przez nas szczerej modlitwy i zbadaniu samych 

siebie, może zrodzić wielką pociechę i wesprzeć duszę w największym ucisku, a także wzmocnić 

duszę przeciwko najmocniejszym pokusom i sprawić, że dusza będzie wyglądać i tęsknić za dniem 

opuszczenia ciała — tak jak książęta za dniem koronacji.  

 9. Dziewiątym środkiem uzyskania dobrze ugruntowanej pewności jest dokładne zbadanie 

siebie samego, czy posiada się te rzeczy, które towarzyszą wiecznemu zbawieniu: 
„….umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i rzeczach, które towarzyszącym 

zbawieniu” (Hbr 6:9 KJV) lub, jak to jest oddane w języku greckim, „którzy posiadacie zbawienie”, 

jak gdyby były w samym sercu tych, którzy posiadają zbawienie i je badają. 

 Oh, umiłowani, jeśli macie te wyborne rzeczy, które towarzyszą zbawieniu, które zawierają 

w sobie zbawienie, to możecie być bardzo pewni swego zbawienia.  

 Ale możecie zapytać: ,,Co to są za rzeczy, które towarzyszą zbawieniu?”  

 Na to pytanie udzielę następującej odpowiedzi, a mianowicie, że istnieje siedem 

szczególnych rzeczy, które towarzyszą zbawieniu a są nimi:  

(1.) Wiedza;  

(2.) Wiara;  

(3.) Pokuta;  

(4.) Posłuszeństwo;  

(5.) Miłość;  

(6.) Modlitwa;  

(7.) Wytrwałość.  

 (1.) WIEDZA jest jedną z tych szczególnych rzeczy, które towarzyszą zbawieniu: „A to jest 

życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i tego, którego posłałeś, Jezusa 

Chrystusa” (J 17:3 UBG). Boża wiedza jest początkiem życia wiecznego; jest iskrą chwały, żyje w 

duszy, jest przedsmakiem i rękojmią życie wiecznego: „A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam 

rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w Jego Synu, 

Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.” (1 J 5:20 UBG). „Jako, że 

jego Boska moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie 



tego, który nas powołał do chwały i cnoty” (2 P 1:3 UBG). Czym jest to poznanie, czy też wiedza, 

która towarzyszy zbawieniu, wyjaśnię wam niebawem.  

 Czytając Pismo Święte i pobożne księgi, szukajmy nie tyle intelektualnego poznania, co 

smakowitości prawdy dla naszych własnych serc.  

 (2.) Po drugie, WIARA jest kolejną z tych szczególnych rzeczy, które towarzyszą 

zbawieniu: „Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez 

Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę” (2 

Tes 2:13 UBG). „Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu” (1 P 1:5 UBG). 

„My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku 

zbawieniu duszy” (Hbr 10:39 UBG). „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być 

wywyższony Syn Człowieczy, Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” 

(Jana 3:14-15 UBG). „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne” (J 3:36 UBG). „Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie 

będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia” (J 5:24 UBG). „I to jest wola tego, który mnie 

posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 

ostatecznym” (J 6:40 UBG). „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ma życie 

wieczne” (J 6:47 UBG. Takie podwójne twierdzenie jest używane tylko w sprawach wielkiej wagi). 

Inne przykłady to: Mk 16:16; Dz 16:31; Rz 10:9; Iz 45:22; J 11:25-26; 1 J 5:10. Wszystkie te i 

wiele innych wersetów wypowiadają tę samą prawdę.  

 (3.) Po trzecie, POKUTA jest kolejną z tych wybornych rzeczy, które towarzyszą 

zbawieniu: „Bo smutek, który jest według Boga przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie 

żałuje; lecz smutek według świata przynosi śmierć” (2 Kor 7:10 UBG). „Obmyj z nieprawości 

swoje serce, Jerozolimo, abyś została wybawiona” (Jer 4:14 UBG). „A więc i poganom dał Bóg 

pokutę ku życiu” (Dz 11:18 UBG). „Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie nawrócicie i nie 

staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18:3 UBG). „Dlatego 

pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana 

czasy ochłody” (Dz 3:19 UBG).  

 Samo słowo „pokuta” bardzo nie podobało się Lutrowi aż do jego nawrócenia – potem 

cieszył się z tego słowa — smucił się za swój grzech, a potem radował się w swoim smutku.  

 (4.) Po czwarte, POSŁUSZEŃSTWO jest kolejną z tych cennych rzeczy, które towarzyszą 

zbawieniu. „A uczyniony doskonałym”, mówiąc o Chrystusie, „stał się sprawcą wiecznego 

zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni” (Hbr 5:9 UBG). „….a temu, kto chodzi prostą 

drogą, ukażę Boże zbawienie” (Psalm 50:23 UBG).  

 (5.) Po piąte, MIŁOŚĆ do Boga jest kolejną z tych szczególnych rzeczy, które towarzyszą 

zbawieniu. „Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, 

sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście” (2 Tm 4:8 

UBG). Kiedy Bóg nas koronuje, to koronuje nas swoimi własnymi darami.  

 „Posłuchajcie, moi umiłowani bracia: Czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli 

bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują?” (Jak 2:5 UBG). 

„Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do 

serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują” (1 Kor 2:9 UBG). „Błogosławiony 

człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał 

Pan tym, którzy go miłują” (Jak 1:12 UBG). Słowo korona wskazuje nam na:  

[1.] wieczność tego życia, o którym mówi apostoł, ponieważ korona nie ma ani początku, ani 

końca; 

[2.] obfitość; korona ma zasięg z każdej strony; 

[3.] godność; 

[4.] majestat. Życie wieczne to dzień koronacji; czyli oznacza wszelką radość i wszelkie rozkosze; 

jednym słowem, oznacza wszelkie dobro i chwałę. 

 Mt 19:29 (UBG): „I każdy, kto opuści domy, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci 

lub pole dla mego imienia, stokroć więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne”. Całość jest tak 

wyrażona, jakby Chrystus powiedział: ,,Kto okaże mi miłość w ten czy inny sposób, w jednej 



rzeczy czy innej, z szacunku dla mojego imienia i dla mojego honoru, to jego udziałem tutaj będzie 

miłosierdzie, a chwała będzie jego działem w przyszłości.”  

 (6.) Po szóste, MODLITWA jest kolejną z tych słodkich rzeczy, które towarzyszą 

zbawieniu. Rz 10:10,13, (UBG): „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje 

się ku zbawieniu…..Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.” Dz 2:21 (UBG). 

„I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony”. To znaczy, jak powiadają jedni, 

na pewno będzie zapieczętowany do zbawienia. Albo jak mówią inni: ,,Ta łaska modlitwy, jest 

oczywistym znakiem i pewnością dla tego, kto ją posiada, że będzie zbawiony.” Dlatego posiadanie 

łaski modlitwy, jest lepszym i większym miłosierdziem niż posiadanie daru prorokowania, (Mt 7:22 

UBG). Modlące się dusze odkryją, że bramy Nieba są otwarte dla nich, podczas gdy prorokujące 

dusze odkryją, że są zamknięte przed nimi.  

 (7.) Po siódme i ostatnie, WYTRWAŁOŚĆ jest kolejną z tych podstawowych rzeczy, które 

towarzyszą zbawieniu. Mt 10:22, (UBG): „I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu 

mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony”. Te same słowa, powtórzone są w Mk 

13:13. 

 Mat.24:12-13: „A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie, ale kto wytrwa 

aż do końca, ten będzie zbawiony.” „Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci 

niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez dziesięć 

dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia” (Obj 2:10 UBG). Koronę bez trosk, lęków, 

współzawodników, zawiści, końca. Bóg zamieni koronę cierniową w koronę chwały.  

 Obj 3:5: „Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi 

życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami.” Obj 3:21 (UBG): ,,Temu, 

kto zwycięży,  dam  zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim 

Ojcem na jego tronie”.  

 W ten sposób przedstawiłem te siedem wybranych rzeczy, które towarzyszą zbawieniu. Ale 

dla waszego dalszego i pełniejszego zbudowania, usatysfakcjonowania, potwierdzenia i 

pocieszenie, będzie bardzo potrzebne, abym bliżej przedstawił wam,  

[1.] Jaka wiedza towarzyszy zbawieniu? 

[2.] Jaka wiara towarzyszy zbawieniu? 

[3.] Jaka pokuta towarzyszy zbawieniu? 

[4.] Jakie posłuszeństwo towarzyszy zbawieniu? 

[5.] Jaka miłość towarzyszy zbawieniu? 

[6.]  Jaka modlitwa towarzyszy zbawieniu? 

[7.] Jaka wytrwałość towarzyszy zbawieniu? 

[8.] Jaka nadzieja towarzyszy zbawieniu? 

 Mam nadzieję, że kiedy w następnym rozdziale w pełni omówię tobie, drogi wierzący 

czytelniku, te cenne rzeczy, to będziesz mógł usiąść bardzo zadowolony i w pełni otuchy, w świętej 

ufności i błogosławionej pewności twego dobrego stanu i perspektyw na wieczność.  

 

 

 

 

 

 VI.  SZERSZE PRZEDSTAWIENIE OŚMIU RZECZY, KTÓRE TOWARZYSZĄ 

ZBAWIENIU. 
 

  

 W poprzednim rozdziale przedstawiłem ogólnie siedem wybranych rzeczy, które towarzyszą 

zbawieniu. Ale dla waszego, drodzy wierzący czytelnicy, dalszego i pełniejszego zbudowania, 

zadowolenia, utwierdzenie i pocieszenia, będzie bardzo potrzebne, abym wam szerzej opisał,  

1. Jakiego rodzaju wiedza towarzyszy zbawieniu? 

2. Jakiego rodzaju wiara towarzyszy zbawieniu? 



3. Jakiego rodzaju pokuta towarzyszy zbawieniu? 

4. Jakiego rodzaju posłuszeństwo towarzyszy zbawieniu? 

5. Jakiego rodzaju miłość towarzyszy zbawieniu? 

6. Jakiego rodzaju modlitwa towarzyszy zbawieniu? 

7. Jakiego rodzaju wytrwałość towarzyszy zbawieniu?  

8. Jakiego rodzaju nadzieja towarzyszy zbawieniu? 

 1. Zacznę od pierwszego i pokażę wam, jakiego rodzaju jest ta WIEDZA, która 

towarzyszy zbawieniu; a przedstawię to w następujących szczegółach:  

 (1.) Pierwsza właściwość. Ta wiedza, która towarzyszy zbawieniu, jest wiedzą CZYNNĄ i 

PRAKTYCZNĄ: „Ponieważ Bóg, który rozkazał aby z ciemności zabłysnęło światło, ten 

zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa 

Chrystusa” (2 Kor 4:6 UBG). Boże światło dociera zarówno do serca, jak i do głowy. Promienie 

Bożego światła świecące na duszę przez chwalebne oblicze Chrystusa są bardzo czynne; ogrzewają 

serce, oddziałują na nie i na nowo je kształtują. Boża wiedza opanowuje, prowadzi, rządzi, 

podtrzymuje i przynosi ulgę sercu. Wiedza, która pływa tylko w głowie i nie zapada się w serce, nie 

czyni więcej dobrego niż róg jednorożca na głowie jednorożca.  

 1 Jana 3:6 (UBG): „Każdy, kto grzeszy” (to znaczy zwyczajowo, nawykowo z rozkoszą), 

„nie widział go ani gonie poznał”.  

 Rzym 6:6 (UBG): „Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, 

aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi”. Boża wiedza 

angażuje człowieka do krzyżowania grzechu; powstrzymuje człowieka od bycia sługą i 

niewolnikiem grzechu, czego nie może uczynić żadna inna wiedza. Posiadając całą inną wiedzę 

ludzie pozostają sługami swoich pożądliwości i są schwytani przez szatana do niewoli, aby czynić 

jego wolę. Żadna wiedza nie podnosi człowieka ponad jego pożądliwości, z wyjątkiem tej, która 

towarzyszy zbawieniu. Najmądrzejsi filozofowie i największe umysły, jak Sokrates i inni, pod 

wszystkimi ich wzniosłymi pojęciami i szlachetnymi spekulacjami, trzymani byli w niewoli przez 

ich własne pożądliwości.  

 Ta wiedza, która towarzyszy zbawieniu, jest wiedzą praktyczną: 1 J 2:3-4 (UBG): „A po tym 

poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. Kto mówi: Znam go, a nie 

zachowuje jego przykazań, jest kłamcą, i nie ma w nim prawdy.” Jest on kłamcą w dwojakim 

sensie: [1.] w tym, że mówi, że ma tę zbawczą wiedzę, której tak naprawdę nie ma; [2.] w tym, że 

zaprzecza temu w swoich uczynkach, co utrzymuje w swoich słowach.  

 Przez przestrzeganie Jego przykazań wiedzieli, że Go znają; to znaczy, to upewniło ich, że 

Go naprawdę znali. Wiedzieć, że wiemy, to mieć pewność, że wiemy.  

 Z kolei Jak 3:17 (UBG), powiada: „Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim 

czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełen miłosierdzia i dobrych owoców, 

bezstronna i nieobłudna.” Zaś Jak 3:13 (UBG) stwierdza: „Kto wśród was jest mądry i rozumny? 

Niech pokaże swoim dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości”. 

Boża wiedza wypełnia człowieka pełnią duchowego działania; sprawi, że człowiek będzie działał 

tak, jakby był zbawiony przez swoje uczynki; a mimo to wierzył, że jest zbawiony tylko dzięki 

darmowej łasce, (Ef 2:8 UBG). Ta wiedza, która nie jest praktyczna i czynna będzie służyć jedynie 

prowadzeniu dusz do piekła i podwójnemu potępieniu wszystkich, którzy ją mają, (Mt 23:14 UBG).  

 (2.) Właściwość druga. Ta wiedza, która towarzyszy zbawieniu jest przemieniającą wiedzą, 

jest przeobrażającą wiedzą. Jest to wiedza, która przemienia i przeobraża duszę: „Lecz my wszyscy, 

którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni 

w ten sam obraz, z chwały w chwałę” (2 Kor 3:18 UBG). Boże światło uderzające w serce, ogrzewa 

je i poprawia; przemienia i przeobraża, kształtuje i formuje na samo podobieństwo Chrystusa.  

 Przyrodnicy zauważają, że perła, która jest często oświetlana promieniami słońca, staje się 

błyszcząca. Podobnie, częste oświecanie i lśnienie Słońca sprawiedliwości swoimi boskimi 

promieniami na wierzących powoduje, że błyszczą i świecą świętością, sprawiedliwością, 

zorientowaniem na Niebo, pokorą, itd. Boże światło ubiera duszę człowieka w ogólne piękno i 

chwałę; przemieniając go coraz bardziej w chwalebny obraz Chrystusa.  



 Zauważcie, że jak dziecko otrzymuje po rodzicach cechy i wygląd – każdej części ciała po 

kolei; lub jak papier z prasy drukarskiej otrzymuje literę po literze, wosk z pieczęci otrzymuje 

odcisk znaku po znaku, lub jak twarz w lustrze odpowiada twarzy żywego człowieka, albo jako 

odstęp odpowiada odstępowi – tak promienie Bożego światła i wiedzy świecąc wprost na duszę, 

odciskają na niej żywy obraz Chrystusa i sprawiają, że przyobleka się ona w Pana Jezusa i 

upodobnia się do Niego kropka w kropkę.  

 Ojciec jest zobowiązany, nie tylko z powodu honoru, ale także przez prawo natury, do 

przyjęcia dziecka, które jest podobne do niego. Tak samo Chrystus jest zobowiązany do 

przyjmowania tych, którzy przez Boże światło mają odciśnięty na sobie Jego obraz.  

 Zwykła wiedza pojęciowa może uczynić człowieka doskonałym w wychwalaniu 

chwalebnych i godnych czynów i cnót Chrystusa; ale ta przemieniająca wiedza, która towarzyszy 

zbawieniu, sprawi duchowo, że człowiek będzie naśladował chwalebne czyny i cnoty Chrystusa. 

„Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym ludem nabytym, 

abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości” (1 P 

2:9 UBG). Kiedy Bóg sprawia, że Jego Boże światło, Jego cudowne światło, świeci na duszę 

człowieka, wtedy chrześcijanin będzie głosił cnoty Chrystusa w naśladowczej praktyce, a do tego 

czasu człowiek, posiadający wszystkie inne rodzaje wiedzy pozostanie wcielonym diabłem.  

 Kiedy promień Bożego światła oświetlił Pawła z Nieba, ach, jak to  zmieniło i przeobraziło 

go! Jak przekształciło i przemieniło go! To sprawiło, że jego zbuntowana dusza stała się posłuszna: 

„Panie, co chcesz, abym zrobił?” (Dz 9:6 UBG). Pan Bóg każe mu powstać, iść do miasta, a tam 

mu zostanie powiedziane, co ma czynić; i Paweł był posłuszny tej niebiańskiej wizji, (Dz 26:19 

UBG). Boże światło nakłada na człowieka szczęśliwą konieczność bycia posłusznym Bogu. Boże 

światło uczyniło z tego lwa baranka, z prześladowcy  kaznodzieję, z niszczyciela świętych 

umacniającego świętych, z dręczyciela  pocieszyciela, z potwora anioła, z notorycznego bluźniercy 

bardzo wielkiego wielbiciela Boga i czynów Jego darmowej łaski, jak to można zobaczyć, 

porównując Dz 9 z Dz 26.  

 Podobnie, gdy iskra tego niebiańskiego ognia padła na serce Marii Magdaleny, Łk 7:36-37, 

och, co za zmiana, co za przemiana w niej się dokonała! Wtedy bardzo umiłowała, bardzo wierzyła, 

bardzo żałowała i bardzo płakała. Och, jaką zmianę dokonało Boże światło w Zacheuszu i w 

dozorcy więzienia! Zaprawdę, jeśli wasze światło, wasza biblijna wiedza nie powoduje, że stajecie 

się lepsi, jeśli was nie zmienia i nie przeobraża, jeśli pomimo całego waszego światła i wiedzy 

pozostajecie tak nikczemni i niegodziwi jak zawsze, to wasze światło, wiedza, poglądy i domysły 

będą jak ogień, ale nie na palenisku – ale w pokoju, który spali dom i mieszkańca; będzie jak zapał 

w ślepym koniu, który służy jedynie do złamania karku jeźdźca. Ta wiedza, która nie jest 

zmieniającą człowieka wiedzą, na końcu będzie dręczyć człowieka bardziej niż wszystkie diabły w 

piekle; będzie mieczem, który go będzie ranić, rózgą, do jego smagania, wężem, który go będzie 

kąsał, skorpionem, który go użądli oraz sępem i robakiem, które wiecznie będą szarpały i gryzły go!  

 Kiedy Tamerlan brał udział w jakiejś wojnie, ktoś, kto znalazł i wykopał wielki garnek złota, 

przyniósł mu go; Tamerlan zapytał, czy widnieje na złocie pieczęć jego ojca; a gdy zobaczył, że nie, 

że miało ono rzymską pieczęć, a nie jego ojca, to nie chciał go przyjąć. Podobnie Bóg na końcu nie 

przyzna się do żadnej wiedzy – z wyjątkiem tej, która pozostawia pieczęć Chrystusa, Jego odcisk i 

obraz na sercu człowieka— i która zmienia i przeobraża duszę oraz która czyni człowieka nowym i 

innym niż ten, którym był, zanim oświeciło go Boże światło.  

 (3.) Trzecia właściwość. Ta wiedza, która towarzyszy zbawieniu, jest wiedzą 

DOŚWIADCZALNĄ. Jest to wiedza która wypływa z duchowego zmysłu i smaku rzeczy 

świętych i niebiańskich. „Niech mnie pocałuje pocałunkami swoich ust. Twoja miłość jest lepsza od 

wina” (Pnp 1:2 UBG). Oblubienica w powyższym wersecie ma na myśli wszystkie owoce miłości 

oblubieńca, a mianowicie: sprawiedliwość, świętość, radość, pokój, pewność itd. Oblubienica 

doświadczyła słodyczy miłości Chrystusa; ,,Twoja miłość”, mówi, „jest lepsza od wina”, chociaż 

wino jest doskonałym, pożytecznym, przyjemnym, zachwycającym, ożywczym i pokrzepiającym 

napitkiem. A to pociąga jej serce i czyni ją nienasyconą w tęsknocie i bardzo żarliwą w pożądaniu 

nie tylko jednego pocałunku, lecz wielu; posiadaniu nie mało — ale dużo Chrystusa. Ponieważ jej 



wiedza jest doświadczalna, oblubienica jest niecierpliwa i niespokojna, dopóki nie zostanie 

wciągnięta w najbliższą i najwyższą komunię i społeczność z Chrystusem. 

 Pnp 1:13 (UBG): „Jak wiązka mirry jest dla mnie mój miły; spoczywa na  moich piersiach.” 

Oblubienica mówi tutaj, że mirra jest cudownie słodka i aromatyczna, i że takim jest jej umiłowany 

dla niej. Podobnie stwierdza dusza chrześcijanina: „Odkryłam, że Jezus Chrystus jest cudownie 

słodki i aromatyczny dla mojej duszy. Mirra jest gorzka w smaku, choć słodka w zapachu. Właśnie 

takim jest mój umiłowany dla mnie. Odkryłam, że jest gorzki i okrutny dla starej natury, dla 

niegodziwej i gorszej części człowieka; natomiast stwierdziłam, że jest słodkim i uroczym dla 

nowej natury, dla odrodzonego człowieka, dla tej szlachetnej części człowieka. Odkryłam, że jest 

gorzkim i krwawym wrogiem moich grzechów, a jednocześnie słodkim i cennym przyjacielu mnie 

samej.” Każdy pobożny człowiek ma w sobie dwie natury, (Rz 7:15-25; Gal 5:17).  

 Mirra ma charakter konserwujący, jak zauważają przyrodnicy. A takim jest umiłowany dla 

oblubienicy. „Och, doświadczyłem, że Pan Jezus ochronił moją duszę przed wpadnięciem w takie a 

takie pokusy i przed upadkiem pod mocą takiego a takiego zepsucia i przed omdleniem pod 

ciężarem takich a takich utrapień”, itp., może zaświadczyć każdy wierzący. Austin dziękował Bogu, 

że jego serce i pokusa nie spotkały się razem.  

 W podobnym duchu wyraża się Flp 1:9 (UBG): „I o to się modlę, aby wasza miłość coraz 

bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie.” Greckie słowo, które jest tutaj oddane 

jako „zrozumienie”, właściwie oznacza zmysł, ale nie cielesny – lecz duchowy oraz smak, czyli 

wewnętrzną, doświadczalną wiedzę o rzeczach świętych i niebiańskich. Dusza posiada swoje 

zmysły tak samo jak ciało i należy ich używać, (Hbr 5:14 UBG). Apostoł dobrze wiedział, że 

wszelka pojęciowa i spekulatywna wiedza pozostawi ludzi po tej stronie Nieba, dlatego żarliwie 

modlił się, aby ich wiedza mogła być doświadczalna,  jako że tylko taka jest wiedzą, która 

towarzyszy zbawieniu – a która na końcu da człowiekowi posiadanie zbawienia. Zaprawdę, ta 

wiedza, która jest tylko pojęciowa, spekulatywna i ogólna; która jest przyswajana z książek, 

rozmów i innych zewnętrznych źródeł jest taką wiedzą, która sprawi, że ludzie znajdą się w piekle 

tak, jak to zrobiła z Judaszem, Demasem, uczonymi w Piśmie, faryzeuszami, itd. Czym jest wiedza 

uczonego o mocy, bogactwach, chwałach, i słodyczy dalekich krajów, uzyskana dzięki mapom i 

książkom — w porównaniu z  wiedzą tych, którzy codziennie widzą i cieszą się posiadaniem tych 

rzeczy?  

 Chrystus w końcu zamknie drzwi nadziei, pomocy, pociechy i zbawienia przed wszystkimi, 

którzy dużo o Nim wiedzą teoretycznie – ale nic odczuwalnie i uczuciowo, jak możecie to zobaczyć 

w jego zamykaniu drzwi szczęścia przed głupimi dziewicami, (Mt 25:11-12 UBG), i przed tymi 

impertynenckimi wyznawcami, kaznodziejami i ludźmi czyniącymi cuda (Mt 7:22 UBG), którzy 

posiadali wiele wiedzy spekulatywnej – ale nie doświadczalnej; którzy mieli dużo zewnętrznej 

ogólnej wiedzy o Chrystusie – ale brak duchowej, wewnętrznej znajomości z Chrystusem.  

 Człowiek, który ma tę doświadczalną wiedzę, która towarzyszy zbawieniu, na podstawie 

swojego doświadczenia powie wam, że grzech jest największym złem na świecie — bo tak tego 

doświadczył (Rz 7); że Chrystus jest jedyną niezbędną rzeczą, ponieważ tak tego doświadczył, (Ps 

27:4); że łaska Boża jest lepsza niż życie — bo tego doświadczył, (Ps 63:3); że jedynie 

przebaczające miłosierdzie uszczęśliwia człowieka — bo tak tego doświadczył (Ps 32:1-2); że 

zraniony duch jest takim brzemieniem, którego nikt nie może udźwignąć — bo tak tego 

doświadczył, (Prz 18:14); że pokorne i złamane serce jest przyjemną ofiarą składaną Bogu — bo 

tak tego doświadczył, (Ps 51:17); że obietnice są drogocennymi perłami, bo tego doświadczył (2 P 

1:4); że uśmiechy Boga zrekompensują brak jakiegokolwiek miłosierdzia zewnętrznego — bo tak 

tego doświadczył (Ps 4:6-7); że tylko społeczność z Bogiem może stworzyć Niebo w sercu 

wierzącego – ponieważ tak tego doświadczył (Ps 48:10); że jeśli jest się posłusznym i podobają się 

nasze drogi Duchowi Świętemu, to będzie pocieszycielem duszy — bo tak tego doświadczył, (J 

16:7); ale jeśli Jego poruszenia i prawa są lekceważone i zaniedbywane, to będzie On stał z dala od 

duszy, będzie niepokoił i przyda goryczy duszy - bo dusza taka tak tego doświadczyła, (Lm 1:16; Iz 

63:10-11).  



 Cóż dusze, pamiętajcie o tym, że wiedza, która nie jest doświadczalna, nigdy nie obróci się 

na waszą korzyść, zwiększy tylko waszą winę i udrękę, tak jak uczyniła to uczonym w piśmie i 

faryzeuszom. Jaką korzyść mieli ludzie starego świata z tego, że wiedzieli, że istnieje arka, lub że 

kręcili się dookoła niej – gdy zamknięto przed nimi jej drzwi i utonęli w potopie! Cóż za pożytek 

ma człowiekowi, gdy widzi stosy klejnotów i pereł, góry złota i srebra, kiedy sam jest bez pieniędzy 

i bez grosza i wie, że to nie dla niego? Świadomość, że istnieje ułaskawienie dla innych ale nie dla 

mnie, to raczej udręka niż pociecha dla mnie złoczyńcy; że jest chleb dla takich a takich głodnych 

dusz – ale nie dla mnie; że jest woda i wino, aby rozweselić, pocieszyć i odświeżyć takie i takie 

dusze – ale ani łyka, ani kropli dla mnie; że moja butelka jest pusta, i mogę umrzeć z pragnienia — 

podczas gdy inni piją ze źródła; że są domy i ubrania do schronienia i odzienia takich a takich ludzi 

od zimna, burz i nawałnic – podczas gdy ja leżę nagi, wystawiony na nieszczęście wszelkich 

warunków pogodowych, wszystko to jest dla mnie męczarnią. Tego rodzaju wiedza raczej dręczy 

ludzi niż ich pociesza; nie czyni nic innego, jak tylko dodaje oliwy do ognia i sprawia, że ich piekło 

staje się gorętsze. Wiedza, jaką diabły i apostaci mają o Bogu, Chrystusie, Piśmie itd., będąc 

jedynie pojęciowa, jest tak daleko od bycia dla nich pociechą, że jest ich największa udręka; jest 

robakiem, który wiecznie ich gryzie; czyni ich dziesięć tysięcy razy bardziej nieszczęśliwymi, niż 

byliby w innym przypadku. Dlatego wciąż wołają: „Och żeby nasze światło poznania zostało 

zgaszone! Oby nasza wiedza zgasła! Och, żebyśmy mogli zamienić się miejscami z poganami, z 

barbarzyńcami, którzy nigdy nie wiedzieli tego, co my wiemy!” Och, za jak szczęśliwych uważali 

by się potępieni apostaci i diabły w piekle, jeśli mogliby uciec od tych strasznych razów, które będą 

na wieki zadawane plecom głupców!  

 Pamiętaj, czytelniku, że odrobina wiedzy w sercu, odrobina wiedzy doświadczalnej ma 

większą skuteczność i wartość niż najwyższe pojęcia największych humanistów, badaczy i 

naukowców. Dobrze czyni ten, kto mówi o Chrystusie — ale robi nieskończenie lepiej ten, kto 

dzięki doświadczalnej wiedzy żywi się i żyje Chrystusem. To nie oglądanie zakazanego owocu 

przez Adama, ale jego skosztowanie, uczyniły Adama nieszczęśliwym; podobnie nie wasze 

oglądanie wiedzą Chrystusa, ale doświadczalne smakowanie Go, jest tym co was naprawdę 

uszczęśliwi. I tak, jak żadna wiedza nie zbawia, z wyjątkiem Bożej doświadczalnej; tak niech żadna 

wiedza nie zadowoli was, za wyjątkiem tej Bożej doświadczalnej (Ps 34:8).  

 (4.) Czwarta właściwość. Ta wiedza, która towarzyszy zbawieniu, jest wiedzą, która 

porusza serce. Porusza serce Chrystusem i wszystkimi duchowymi rzeczami. Och, cudownie 

ujmuje duszę Chrystusem i Jego sprawami: „Pokrzepcie mnie bukłakami, pokrzepcie mnie 

jabłkami, bo jestem chora z miłości” (Pnp 2:5 UBG). Oblubienica jakby mówiła, że jej serce jest 

zauroczone Chrystusem, wznosi się i zachwyca Jego miłością, że jej dusza płonie i bije dla 

Chrystusa. Och, nikt prócz Chrystusa jej nie zadowala. Nie może ona żyć sama z siebie, nie może 

żyć w swoich obowiązkach, nie mogę żyć w przywilejach zewnętrznych, nie może żyć w 

miłosierdziu zewnętrznym, nie może żyć w powszechnych opatrznościach; może żyć tylko w 

Chrystusie, który jest jej życiem, jej miłością, jej radością, jej koroną, i jej wszystkim we 

wszystkim. O, słuchanie Chrystusa dotyka jej, oglądanie Go także, oddziałuje na nią smak 

Chrystusa, oddziałuje na nią blask Chrystusa; im bardziej poznaje Go oblubienica w Jego naturach, 

Jego imiona, w Jego urzędach, w Jego objawieniach się jej, w Jego wyglądzie, w Jego piękności, 

tym bardziej odkrywa, że jej serce i uczucia cenią sobie coraz wyżej Chrystusa, wyrywają się za 

Nim, są dotknięte Nim i są cudownie rozmiłowane w Nim. „Kogo innego mam w niebie? I na ziemi 

oprócz ciebie w nikim innym nie mam upodobania. Choć moje ciało i serce ustanie, Bóg jest skałą 

mego serca i moim dziedzictwem na wieki” (Ps 73:25-26 UBG). 

 Pnp 5:10 (UBG): ,,Mój umiłowany jest biały i rumiany, i najznakomitszy spośród dziesięciu 

tysięcy.” Wiedza, którą miała o Chrystusie, tak wpłynęła i  przywiązała jej serce do Niego, że nie 

mogła nie wykorzystać całej swojej retoryki, aby przedstawić Go w najpiękniejszych i najżywszych 

kolorach. Apostoł Paweł powiedział w Gal 6:14 (UBG): „….nie daj Boże, abym się miał chlubić z 

czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Podobnie my wierzący możemy 

powiedzieć: ,,Nie daj Boże, żeby nasze serca były poruszone lub rozmiłowane w czymkolwiek w 

porównaniu z Chrystusem. Im bardziej go znamy, tym bardziej Go lubimy; im bardziej go znamy, 



tym bardziej Go też kochamy; im bardziej Go znamy, tym bardziej Go również pragniemy; im 

bardziej Go znamy, tym bardziej nasze serca są także z Nim związane. Jego piękno urzeka, Jego 

miłość zachwyca, Jego dobroć przyciąga, Jego manifestacje są wabiące, a Jego osoba zachwyca. 

Cieszy nas Jego śliczny wygląd, zachwyca nas Jego przyjemny głos, Jego drogocenny Duch 

pociesza nas, Jego święte słowo rządzi nami; a te rzeczy sprawiają, że Chrystus jest dla nas 

Niebem!”  

 Och, ale cała ta tylko pojęciowa wiedza, ta spekulatywna wiedza, która pozostawia 

człowieka bez zbawienia, nigdy nie porusza i nie dotyka serca; nigdy go nie pociąga, nigdy nie 

przywiązuje serca do Chrystusa ani do Jego drogocennych rzeczy. Stąd jest tak, że tacy ludzie, 

pomimo posiadania wszystkich swoich pojęć, całego swojego światła i wiedzy, nie mają miłości do 

Chrystusa, nie mają w Nim upodobania, ani żadnego podążania serca za Nim.  

 Cóż, czytelniku, pamiętaj o tym, że jeśli twoja wiedza nie dotyka i nie porusza teraz twojego 

serce, to na końcu wraz ze świadectwem będzie je dręczyć; jeśli teraz nie uczyni drogim Chrystusa 

dla ciebie, to tym bardziej pobudzi Chrystusa do wystąpienia przeciwko tobie; jeśli nie sprawi teraz, 

aby wszystko, co Chrystusowe, było bardzo cenne w twoich oczach, to na końcu uczyni cię tym 

bardziej nikczemnym w Jego oczach. Odrobina wiedzy, która duchowo dotyka i porusza serce, jest 

nieskończenie lepsza niż cały świat wiedzy teoretycznej, która pływa w głowie – ale nigdy nie 

spływa do serca, aby je zreformować, rozgrzać i poruszyć. Dlatego staraj się nie tyle, aby wiedzieć, 

ile aby mieć serce poruszone i dotknięte tym co wiesz; gdyż wiedza poruszająca i oddziaływająca 

na serce jest jedyną wiedzą, która towarzyszy zbawieniu, i która zapewni ci zbawienie.  

 (5.) Właściwość piąta. Wiedza, która towarzyszy zbawieniu, jest wiedzą gardzącą, 

krzyżującą i porzucającą ten doczesny świat. „Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z 

czegoś innego jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest 

ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” (Gal 6:14 UBG). Boża wiedza sprawiła, że apostoł Paweł 

łatwo pomijał cały świat tak, jak człowiek łatwo pomija inne rzeczy, gdy szuka klejnotu albo perły 

o wielkiej cenie itp. Boża wiedza sprawia, że wierzący ma niskie, ubogie, i niepochlebne myśli o  

tym doczesnym świecie; sprawia także, że człowiek go lekceważy i depcze jak rzecz bez wartości. 

To Boże światło poznania, które towarzyszy zbawieniu, sprawia, że człowiek patrzy na świat jako 

na pomieszany, zmienny i chwilowy; sprawia także, że człowiek patrzy na świat jak na kłamcę, 

zwodziciela, pochlebca, mordercę, i jako wiedźmę, która swoimi złotymi przynętami i 

propozycjami zaczarowała dusze tysięcy ludzi ku ich wiecznej zgubie. 

 Boża wiedza sprawiła, że apostoł Paweł podeptał całą wspaniałość i chwałę tego doczesnego 

świata, (Flp 3:4-9 UBG). Przedstawię tylko Flp 3:7-8 (UBG), a zostawię resztę, abyście sami ją 

przeczytali „Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. 

Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla 

którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój” (psie łajno lub psi pokarm, wstrętny i godne 

pogardy), „aby zyskać Chrystusa”. Boża wiedza wzniosła jego, to jest Pawła, serce tak wysoko 

ponad ten świat, że patrzył na niego okiem pogardy i lekceważenia, i sprawiła, że uważał go za 

ekskrementy, tak, za najgorsze ekskrementy, jak psie łajno,czy jak psi pokarm. Podobne znaczenie 

ma Hbr 10:34 (UBG): „….przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w 

sobie lepszą i trwałą majętność w niebie.” Boża wiedza sprawia, że człowiek raduje się, gdy jego 

wrogowie rozpalają ognisko z jego dóbr. Taki człowiek ma weksle wystawione ręką Boga, aby 

otrzymać funt za każdy pens, a milion za każdy funt, które dla Niego straci. I to sprawia, że się 

raduje i depcze wszelką chwałę tego doczesnego świata, (Mt 19:27-30 UBG), jak to uczyniono z 

koroną filozofa.   

 To niebiańska wiedza sprawiła, że Mojżesz wzgardził i zlekceważył przepych i 

przyjemności, wspaniałość i chwałę, oraz bogactwa i korzyści Egiptu i Etiopii, jak zauważają 

niektórzy: „Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona. 

Wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. Uważał 

zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty” 

(Hbr 11:24-26 UBG).  



 Tak więc kiedy promień Bożego światła oświecił Zacheusza, to och, jak to potężnie 

sprawiło, że rozstał się ze światem, odrzucił go od siebie, zlekceważył i podeptał, jako nic nie 

znaczącego! „Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję 

ubogim; a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. I powiedział Jezus do niego: Dziś 

zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest syna Abrahama” (Łk 19:8-10). Zanim świeca 

Pańska została zapalona w duszy Zacheusza, ten bardzo miłował świat, bardzo cenił go sobie, 

skwapliwie gonił za nim; chciał go zdobyć dobrymi i złymi środkami, jego serce było na tym 

skupione, był zdecydowany gromadzić bogactwa, chociaż odbywało się to kosztem rujnowania 

innych. Jednakże kiedy został raz oświecony duchowo, to odrzucił ten doczesny świat, łatwo się z 

nim rozstał, zaczął nie zważać na niego i patrzeć nań z pogardą. Jego duchowa wiedza wzniosła go 

ponad uśmiechy, wabienia i groźne spojrzenia tego świata, który od tej chwili nie był już dłużej 

sidłem, przynętą i pokusą dla niego. Wiedział, że o wiele lepszą rzeczą jest bycie synem Abrahama, 

to znaczy bycie wciągniętym pod Boże przymierze z Abrahamem, aby kroczyć śladami wiary 

Abrahama, jak dzieci kroczą śladami swoich ojców, leżeć i odpoczywać na łonie Abrahama, jak to 

czynią synowie na łonie swoich ojców, niż być bogatym, wielkim i szanowanym na tym doczesnym 

świecie, (Rz 4:12,16 i Rz 9). To sprawiło, że pożegnał się ze światem i powiedział do niego, jak do 

swoich bożków: ,,….Precz stąd”, ,,…Cóż mi już do bożków?” (Iz 30:22; Oz 14:8 UBG). Zaprawdę, 

to światło poznania i ta wiedza nigdy nie zaprowadzą was do Nieba i nigdy nie zapewnią wam 

zbawienia, które pozostawiają was pod panowaniem tego doczesnego świata, i które pozostawiają 

was w przymierzu i przyjaźni z nim (1 J 2:15 UBG; Jak 4:4 UBG). Jeśli wasza wiedza nie stawia 

świata pod waszymi stopami – to nigdy nie włoży korony chwały na wasze głowy. Kościół ma 

księżyc pod swymi stopami, Obj 12:1, jest obleczony w słońce, a na głowie ma koronę. 

 Ach, posiadające prawdziwą wiedzę dusze, nie oszukujcie się! Zaprawdę, jeśli jesteście 

ubrane w piękno i sprawiedliwość słońca, którym jest Pan Jezus Chrystus, i macie na głowach 

koronę zwycięstwa i chwały, to będziecie miały księżyc pod waszymi stopami, będziecie deptać i 

tratować śmieci tego doczesnego świata; wszystkie jego bogactwa, chwałę i wspaniałości będą pod 

waszymi stopami, w odniesieniu do niepoddawania się mu i okazywania mu waszej świętej 

pogardy. Jeśli wasza wiedza nie umożliwia wam postawienia waszych stóp na rzeczach, na których 

większość ludzi skupia swoje serca, to jesteście zgubieni na zawsze; wasza wiedza będzie daleka od 

wzniesienia was do Nieba; ba, wrzuci was do piekła. Niech więc żadna wiedza was nie zadowoli — 

z wyjątkiem tej, która wznosi was ponad świat — z wyjątkiem tej, która oderwie was od świata — i 

z wyjątkiem tej, która czyni świat waszym podnóżkiem. Gdyż dopiero taka wiedza, czy też takie 

światło poznania na końcu doprowadzi was do wiecznej światłości.  

 (6.) Właściwość szósta. Wiedza, która towarzyszy zbawieniu, jest wiedzą uniżającą duszę i 

sprawiającą że dusza jest pokorna. Czyni ona człowieka bardzo małym i niskim we własnych 

oczach, jak możecie to zobaczyć w posiadającym największą wiedzę apostole: „Mnie, 

najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te 

niezgłębione bogactwa Chrystusa” (Ef 3:8 UBG). Wielkie światło poznania, które  miał Paweł 

czyniło go bardzo małym. Chociaż był największym apostołem, to jednak patrzył na siebie jako na 

mniej niż najmniejszego ze wszystkich świętych. „Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić 

grzeszników – z których ja jestem pierwszy” (1 Tm 1:15 UBG). 

 Chrystus cudownie wychwalał Jana Chrzciciela. Mówił, że jest prorokiem, tak, i więcej niż 

prorokiem; nikt większy ponad niego nie narodził się z kobiety. Ale największym cudem było to, że 

Jan był tak niski we własnych oczach: „Ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie 

znacie. To jest ten, który przyszedłszy po mnie, uprzedził mnie, któremu ja nie jestem godny 

rozwiązać rzemyka u jego obuwia” (J 1:26-27 UBG). W tym zdaniu Jan nawiązuje do zwyczaju 

Hebrajczyków. Ci, którzy byli bogatsi od innych, mieli chłopców, którzy przynosili im buty i 

rozwiązywali je, gdy ci bogacze je zdejmowali. Jan jak gdyby mówił: ,,Jestem tylko biednym, 

słabym i bezwartościowym stworzeniem; Nie jestem godzien, by zostać przyjętym do najpodlejszej 

i do najniższej służby Chrystusa. Nie jestem godzien nosić jego obuwia i rozwiązywać mu je.  

 Po tym, kiedy Piotr był na górze, pouczony i oświecony przez Chrystusa, wołał: „Odejdź 

ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem”, to znaczy człowiekiem-grzesznikiem, 



mieszaniną brudu i grzechu oraz podłości i nikczemności, jak to widać porównując Mt 17:1-5 z Łk 

5:8 (UBG).  

 Abraham, przy całym swoim świetle poznania i wiedzy, uznał się za proch i popiół, (Rdz 

18:27). Jakub, przy całej swojej wiedzy, przyznał: „Nie jestem godzien wszelkiego miłosierdzia i 

całej wierności, które okazałeś swemu słudze” (Rdz 32:10 UBG). Dawid przy całej swojej wiedzy 

uważał się za robaka, a nie za człowieka (Ps 22:6 UBG). Asaf uznał się za głupca i ignoranta oraz 

za zwierzę przed Panem, (Ps 73:22 UBG). Job, pomimo całej swej wiedzy, żałował tego co 

powiedział i pokutował w prochu i popiele, (Hi 42:1-5 UBG). Agur, z kolei, był bardzo pobożny, a 

jego wiedza bardzo wielka; a mimo to, och, jak bardzo deprecjonował siebie, ba, uważał siebie za 

nic: „Zaprawdę jestem najgłupszym z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Ani nie nauczyłem się 

mądrości, ani nie mam wiedzy o tym, co święty” (Prz 30:1-4 UBG). Ewangeliczny prorok Izajasz, 

pomimo całej swojej wiedzy i wszystkich wizji, które były bardzo wielkie i chwalebne, przyznał, że 

był człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkał pośród ludu o nieczystych wargach (Iz 6:1-8 

UBG).  

 Boża i niebiańska wiedza przybliża człowieka do Boga; daje człowiekowi najjaśniejszy i 

najpełniejszy widok Boga; a im bliżej człowiek zbliża się do Boga, i im jaśniejsze ma wizje Boga, 

tym bardziej nisko i pokornie będzie ten człowiek leżał przed Nim. Nikt nie jest tak pokorny jak ci, 

którzy mają najbliższą społeczność z Bogiem. Istoty niebiańskie, które są blisko Niego, zakrywają 

swoje twarze skrzydłami na znak pokory. Boża wiedza sprawia, że człowiek patrzy do wewnątrz; 

bada wewnętrznie samego siebie; jest lustrem, które pokazuje człowiekowi plamy jego własnej 

duszy, a to czyni go małym i poślednim we własnych oczach.  

 W promieniach tego niebiańskiego światła chrześcijanin dostrzega własną pychę, 

ignorancję, niecierpliwość, niegodność, zarozumiałość, bezwartościowość, przewrotność i nicość. 

Wiedza, która nadyma poczuciem własnej ważności, zgubi was; wiedza, która napawa was dumą, 

pogrąży was;  wreszcie wiedza, która sprawia, że stajecie się zachwycający w swoich własnych 

oczach uczyni was godnymi pogardy w oczach Bożych i pobożnych ludzi:  „Wiedza wbija w 

pychę” (1 Kor 8:1-2 UBG); to jest, wiedza pojęciowa i spekulatywna, wiedza, która sprawia, że 

człowiek dojrzewa do zagłady, i która pozostawi go bez zbawienia. Ta wiedza nadyma i puszy 

człowieka, sprawia, że uważa on siebie za kogoś lub coś, kiedy tak naprawdę jest niczym. Apostoł 

Paweł powiedział: ,,A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy” (1 

Kor 8:2 UBG). Czy poganie nie osądzą wielu naszych wysoko postawionych wyznawców 

chrześcijaństwa, którzy nadymają się, wyglądają na wielkich, i mówią wzniośle w ramach ich 

wiedzy pojęciowej? 

 Cóż, jeśli ta wiedza, którą posiadasz, drogi wierzący czytelniku, jest tą wiedzą, która 

towarzyszy zbawieniu, to jest ona uniżająca duszę i sprawiająca, że dusza staje się pokorną. Jeśli 

jest inaczej, w twoim przypadku, to twoja wiedza uczyni cię za jednym zamachem zarówno 

więźniem, jak i niewolnikiem diabła. 

 (7.) Własność siódma. Ta wiedza, która towarzyszy zbawieniu, jest wiedzą 

PRZYWŁASZCZAJĄCĄ, wiedzą, która zawłaszcza i odnosi duchowe i niebiańskie 

dobrodziejstwa do konkretnej duszy człowieka. To jest sedno i moc niebiańskiej wiedzy — 

przywłaszczyć sobie Chrystusa do duszy człowieka. Jak to możecie zobaczyć na przykładzie Hioba, 

„….mój Odkupiciel żyje”, „….mój świadek jest w niebie, mój obrońca na wysokości”, (Hi 19:25 i 

16:19 UBG). Tak samo na przykładzie Dawida, „Pan jest udziałem mego dziedzictwa” (Ps 16:5 

UBG). W Psalmie 18:2 (UBG), Dawid siedem razy używa tego słowa oznaczającego posiadanie: 

„Pan moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją 

tarczą i rogiem mego zbawienia moją warownią.” 

Podobnie mówi oblubienica: „Mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego”, (Pnp 2:16 UBG). Tak 

samo apostoł Tomasz: „Mój Pan i mój Bóg”, (J 20:28 UBG). Tak samo, apostoł  Paweł: „Z 

Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz 

żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie” 

(Gal 2:20 UBG). 



 Osobista wiedza zawłaszczająca rzeczy niebiańskie jest najsłodszą wiedzą; ożywia serce, 

rozwesela ducha, raduje duszę, sprawia, że człowiek idzie ze śpiewem na ustach, aby wykonywać 

swoje obowiązki, idzie ze śpiewem do grobu i ze śpiewem do Nieba; podczas gdy inni, choć 

obdarzeni łaską Bożą, którym brakuje tej zawłaszczającej wiedzy, mają serca pełne obaw, a życie 

pełne smutków i tak idą wzdychając i smucąc się do Nieba. Ci, którzy mają bielmo na oku, myślą, 

że Niebo jest zawsze zachmurzone; podobnie nic nie jest bardziej powszechne wśród słabych 

duchów niż krytykowanie i spieranie się itp.  

 Ale żeby jakakolwiek cenna dusza nie zamieniła tej prawdy w miecz, którym mogłaby się 

skaleczyć i zranić, pozwólcie, że powiem, aby pamiętała, że nie każdy wierzący, który ma taką 

wiedzę, jaka towarzyszy zbawieniu, posiada tę zawłaszczającą wiedzę, która tak wiele przyczynia 

się do pocieszenia duszy, i która towarzyszy zbawieniu niektórych ludzi — ale nie zbawieniu 

wszystkich. Jeśli stwierdzisz, że twoja wiedza, drogi wierzący czytelniku, jest taką wiedzą, jak 

opisano wcześniej w sześciu poprzednich szczegółowych punktach, chociaż nie osiągnąłeś tej 

zawłaszczającej wiedzy, to jednak osiągnąłeś tę wiedzę, który towarzyszy zbawieniu i która, dam 

sobie głowę uciąć, da ci posiadanie zbawienia. Ta zawłaszczająca wiedza, która towarzyszy 

zbawieniu, może być znaleziona tylko u tak wybitnych wierzących, którzy są bardzo dojrzali w 

swojej społeczności z Bogiem i którzy osiągnęli znaczną pewność posiadania swego działu w Bogu.  

 Zbawieniu wielu ludzi towarzyszy zawłaszczająca wiedza, ale zbawieniu wszystkich ludzi 

nie towarzyszy ten rodzaj wiedzy o osobistym dziale człowieka w Chrystusie oraz tych 

błogosławionych łaskach i dobrodziejstwach, które przychodzą przez Niego. Wasze dusze mogą 

być bezpieczne, a wasze zbawienie może być pewne, chociaż mogliście nie osiągnąć tej 

zawłaszczającej wiedzy – jednakże wasze życie nie może być komfortowe bez niej; dlatego,  jeśli 

nie macie jej, to usilnie starajcie się, tak jak by chodziło o wasze życie, aby ją zdobyć. Jest to 

drogocenna perła, jeśli ją znajdziecie, to wynagrodzi waszym duszom całe wasze kopanie, szukanie, 

pracowanie, trudzenie się, płacz itp.  

 Człowiek nie osiąga zdrowia, czytając medyczne aforyzmy Galena czy Hipokratesa, lecz 

dzięki praktycznemu zastosowanie ich w celu usunięcia swoich chorób. Na pewno wiecie, szanowni 

wierzący czytelnicy, jak to odnieść do waszego życia.  

 (8.) Własność ósma. Tej wiedzy, która towarzyszy zbawieniu towarzyszą i ASYSTUJĄ 

następujące rzeczy: 

 [1.] Asystent pierwszy. Tej wiedzy, która towarzyszy zbawieniu, asystują święte staranie i 

niebiańskie pragnienie, łaknienie i wzdychanie za dalszym poznaniem Boga, i za jaśniejszymi 

Jego wizjami. „Serce rozumne szuka wiedzy, a usta głupich karmią się głupotą” (Prz 15:14 UBG). 

Hebrajskie słowo, które jest tutaj oddane przez „szuka” oznacza gorliwe i pilne poszukiwanie; tak, 

jak głodny szuka pożywienia; lub jak chciwy złota – im więcej go ma, tym więcej pragnie; albo jak 

skazany szuka ułaskawienia; lub jak chory szuka lekarstwa. Słowo to oznacza szukanie pilnie, 

mozolnie, pracowicie; przez błaganie, modlenie się, dopytywanie się i przeszukiwanie w górę i w 

dół, abyśmy mogli znaleźć to, czego szukamy; szukać tak, jak ludzie szukają ukrytych skarbów. 

Podobnie powiedziane jest w Prz 18:15 (UBG): „Serce rozumnego zdobywa wiedzę, a ucho 

mądrych szuka wiedzy.”  

 Człowiek, który jest pouczony przez Boga, nastawi swoje serce i ucho oraz swojego 

wewnętrznego i zewnętrznego człowieka na zdobywanie poznania w coraz większym i większym 

stopniu. Boża wiedza jest cudownie słodka, przyjemna, pocieszająca, zaspokajająca, odświeżająca, 

wzmacniająca i wspierająca; a dusze, które znalazły w niej słodycz i użyteczność, nie mogą nie 

patrzeć i nie tęsknić, nie wzdychać i nie pragnąć jej więcej i więcej. Noworodek nie tęskni za 

piersiami bardziej naturalnie i żarliwie niż dusza, która zakosztowała, że Pan jest łaskawy, tęskni za 

coraz większymi kosztowaniami Boga, (1 P 2:2-3 UBG). David, pomimo posiadania wiedzy, wołał: 

„Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda twego prawa. Jestem obcym na ziemi, nie ukrywaj przede 

mną twoich przykazań. Moja dusza omdlewa, tęskniąc cały czas za twoimi sądami” (Ps 119:18-19 

UBG). Także Hiob, pomimo całej swojej wiedzy, która była bardzo wielka, wołał: „Naucz mnie 

tego, czego nie widzę; jeśli popełniłem nieprawość, już więcej tego nie uczynię” (Hi 34:32 UBG).  



 [2.] Asystent drugi. Drugą rzeczą, która asystuje tej wiedzy, która towarzyszy zbawieniu jest 

święte dążenie do budowania, pouczania, oświecania, informowania o i utwierdzania innych w 

wiedzy o rzeczach duchowych i niebiańskich. Niebiańskie światło nie może być ukryte pod 

korcem. Równie dobrze możemy próbować przeszkodzić słońcu w świeceniu, jak możemy 

przeszkodzić duszy obdarzonej łaską Bożą w rozprzestrzenianiu i szerzeniu tej wiedzy i światła, 

których Bóg jej udzielił. Sposobem na zdobycie większej wiedzy jest przekazanie tego, co już 

posiadamy. Tak zrobił Filip z Betsaidy, (J 1:45 UBG); tak postąpiła kobieta z Samarii, (J 4:28-29 

UBG); tak uczyniła oblubienica, (Pnp 5:10-16 UBG); i tak zrobił kaznodzieja Paweł, (Dz 26:29 

UBG). 

  Boże światło w duszy jest jak światło w jasnym lampionie, które świeci na wszystkie strony; 

lub jak światło w pokoju lub w latarni morskiej, która daje światło innym. Chrześcijanin, który jest 

nauczany przez Boga, jest jak lampa w w pewnej historii, która zawsze była płonąca i świecąca, i 

nigdy nie gasła. W Rdz 18:17-19 (UBG) czytamy: „Wtedy PAN powiedział: Czy mam zataić przed 

Abrahamem, co zamierzam uczynić?…..Znam go bowiem i wiem, że będzie nakazywał swoim 

synom i swemu domowi po sobie, aby strzegli drogi PANA oraz czynili sprawiedliwość i sąd; aby 

PAN sprowadził na Abrahama to, co mu powiedział.” Ten, kto przekazuje swoją duchową wiedzę 

innym, będzie miał udział zarówno na dworze, jak i w radzie Bożej; będzie leżeć na piersi Boga i 

będzie znał sekrety Boga.  

 Prz 15:7 (UBG): „Wargi mądrych szerzą wiedzę, a serce głupich nie”. Hebrajskie słowo 

tutaj oddane jako „szerzą”, jest metaforą zaczerpniętą z pracy siewcy, który rozrzuca swoje nasiona 

po bruzdach pola. Niebiańska wiedza jest bardzo rozprzestrzeniająca się i szerząca; jest jak słońce, 

które wysyła swoje promienie w górę i w dół, na dobrych i na złych. Boże światło w duszy 

obdarzonej łaską wypływa na zewnątrz ku korzyści i pożytkowi zarówno przyjaciół, jak i wrogów, 

tych, którzy są w stanie naturalnym i tych, którzy są w stanie łaski.  

 Dz 4:18-20 (UBG): „A przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali 

w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im; Rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga 

bardziej was słuchać niż Boga. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i 

słyszeliśmy”. Opozycja jest czarnym aniołem który depcze ewangelii po piętach. Boża wiedza jest 

jak nowe wino; musi mieć ujście; jest to niebiański ogień, który wydostanie się na zewnątrz (Jer 

5:14; 20:9 UBG).   

 Pszczoła zaopatruje swój ul pyłkiem z wszelkiego rodzaju kwiatów dla wspólnego dobra. 

Podobnie, niebiański chrześcijanin wysysa słodycz z wszelkiego miłosierdzia i każdego obowiązku, 

z każdej opatrzności i z każdego nakazu, z każdej obietnicy i z każdego przywileju — aby mógł dać 

innym więcej słodyczy. „Uczymy się – abyśmy mogli nauczać”, jest przysłowiem wśród rabinów. 

„I dlatego zbieram i składam”, mówi powiedzenie pogańskie, „abym mógł ponownie wziąć i 

rozłożyć dla dobra wielu”. Ci poganie [Sokrates itd.] powstaną by wydać wyrok przeciwko tym, 

którzy zmonopolizowali wiedzę dla siebie, którzy uwięzili swoje światło we własnych piersiach, 

aby inni nie przewyższyli ich blaskiem i nie przyćmili ich.  

 Synezjusz mówi o niektórych ludziach, którzy mając w sobie skarb rzadkich zdolności, 

prędzej rozstaliby się ze swoim sercem, niż podzielili swoimi umiejętnościami. Zaprawdę, tacy 

ludzie są dalecy od wiedzy, która towarzyszy zbawieniu; gdyż ta wiedza sprawia, że człowiek jest 

gotów dawać i być wydanym za zbudowanie, pocieszenie i zbawienie innych, (2 Kor 6:10; Gal 

4:19). Prz 10:21 (UBG): „Wargi sprawiedliwego żywią wielu”.  

 [3.] Asystent trzeci. Trzecia rzecz, która asystuje tej wiedzy, która towarzyszy zbawieniu, to 

święta gorliwość, odwaga i rezolutność dla Boga. Boża wiedza czyni człowieka odważnym jak 

lew, (Prz 28:1 UBG). Dn 11:32 (UBG): „Ale lud znający swego Boga umocni się i będzie działać.” 

Prz 24:5 (UBG) mówi: „Mądry człowiek jest silny, a mąż, który ma wiedzę, dodaje siły” lub „On 

wzmacnia moc”, jak to jest oddane w języku hebrajskim. Boże światło sprawia, że człowiek jest 

pełen gorliwość dla Boga; sprawia także, że dusza jest niebiańsko nieustraszona i odważna (Joz 

24:15 UBG): „,,,,wybierzcie sobie dziś, komu będziecie służyć….Lecz ja i mój dom będziemy 

służyli PANU.” Niech przyjdzie z tego, co chce, nigdy nie zmienimy naszego Pana, ani nie 

porzucimy jego służby.  



 Te promienie światła, które świeciły na Chryzostoma, tak ogrzały i rozgrzały jego serce, że 

stanowczo powiedział cesarzowej Eudoksji, że za swą chciwość zostanie nazwana drugą Izebel. A 

gdy z tego powodu cesarzowa posłała mu groźbę przez poselstwo, dał jej na nią tę odpowiedź: „Idź 

i powiedz jej, że nie boję się niczego prócz grzechu”.  

 Ach, chrześcijanie, nadchodzi trzęsienie ziemi, a zatem jeśli chcecie stać mocno, jeśli nie 

chcecie, aby zatrzęsło waszymi sercami to zdobądźcie tę gorliwość i odwagę, która towarzyszy 

Bożej wiedzy, a wtedy będzie pośród wszystkich trzęsień ziemi jak góra Syjon, która nie porusza 

się, ale trwa na zawsze (Ps 125:1-2 UBG).  

 Ci, którzy piszą historię podróży apostołów, donoszą, że Szymon Zelota głosił ewangelię tu, 

w Anglii. Ach, Anglio, Anglio! jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebowała gorliwców czyli zelotów, 

to teraz! Och, jak bezpieczna czujesz się, i jak ociężała, jak ospała, i jak senna jesteś w pośród 

obecnych niebezpieczeństw! Z powodu tej i innych twoich obrzydliwości pragnę, aby moja dusza 

płakała w ukryciu.   

 [4.] Asystent czwarty. Czwarta i ostatnia rzecz, która asystuje tej wiedzy, która towarzyszy 

zbawieniu, to wiara i zaufanie do Boga. Wiedza i wiara są bliźniakami, żyją, mieszkają i działają 

razem; są dwojgiem kochanków, których można od siebie odróżnić, ale nie można ich rozdzielić 

jedno od drugiego.  

 Psalm 9:10 (UBG), „I będą ufać tobie ci, którzy znają twoje imię, bo nie opuszczasz PANIE, 

tych, którzy cię szukają.” „….wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc zachować 

to, co jemu powierzyłem, aż do owego dnia (2 Tm 1:12 UBG). Nie będę rozpisywał się na ten temat 

tutaj, ponieważ będę mówił szerzej o wierze w następnym rozdziale  

 I tak pokazałem wam z Pisma Świętego, czym jest ta wiedza, która towarzyszy zbawieniu.  

 2. Teraz drugą rzeczą, którą wam szerzej przedstawię, jest odpowiedzenie na pytanie 

jakiego rodzaju jest ta WIARA, która towarzyszy zbawieniu. Przedtem pokazałem wam, że 

wiara towarzyszy zbawieniu – ale teraz opiszę wam, czym jest ta wiara towarzysząca zbawieniu; a 

uczynię to, z Bożą pomocą, tak: 

 Wiara towarzysząca zbawieniu, która obejmuje zbawienie, i która przekazuje człowiekowi 

zbawienie, jest znana, przez OBIEKTY, co do których jest okazywana. I przez jej 

WŁAŚCIWOŚCI.  
 Po pierwsze, OBIEKTY, co do których praktykowana jest wiara, to:  

 (1.) Pierwszy obiekt wiary. Po pierwsze, głównym obiektem wiary jest osoba Chrystusa. 

Chrystus jako Odkupiciel jest bezpośrednim obiektem wiary, a Bóg Ojciec ostatecznym; bo 

wierzymy w Boga przez Chrystusa, (Rz 6,11; 1 P 1:21; 2 Kor 3:4). To Chrystus w obietnicach, jest 

tym, czym zajmuje się wiara. Obietnica jest tylko skorupą, Chrystus jest jej jądrem; obietnica jest 

tylko szkatułką, Chrystus jest w niej klejnotem; obietnica jest tylko polem, Chrystus jest skarbem 

ukrytym na tym polu; obietnica jest złotym pierścieniem, a Chrystus jest perłą w tym pierścieniu; i 

na tą mieniącą się i lśniącą perłę, wiara lubi patrzeć z zachwytem najbardziej. Pnp 3:4 (UBG): 

„….znalazłam tego, którego miłuje moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę.” Podobnie Pnp 7:5 

(KJV): „Król trzymany jest na krużgankach”. 

 Wiara ma dwie ręce i obiema żarliwie i mocno trzyma Króla Jezusa. Piękno i chwała 

Chrystusa jest bardzo pociągająca i porywająca. Wiara, kiedy widzi Chrystusa — uchwyca się go. 

Chrystus jest głównym przedmiotem,  w odniesieniu do którego wiara jest praktykowana, aby 

uzyskać sprawiedliwość i wieczne szczęście. Dz 16:30-31 (UBG): „A wyprowadziwszy ich z 

więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz 

w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony”. Pan Jezus Chrystus jest w Piśmie Świętym 

ukazywany jako obiekt z którym wiara jest najbardziej zaznajomiona; a im więcej wiara jest 

okazywana i praktykowana wobec osoby Chrystusa, tym bardziej rozwija się i kwitnie, jak laska 

Aarona. Wiara patrzy na Chrystusa jako na wyraźny obraz i charakter Jego Ojca; wiara widzi go 

jako najznakomitszego z dziesięciu tysięcy; wreszcie wiara widzi w nim najwspanialszy obiekt na 

całym świecie!  

 Lecz nie tylko On, ale i Bóg Ojciec jest również obiektem wiary wierzących, o czym mówi: 

J 14:1. Iz 63:15-16 i wiele innych wersetów. Ale Chrystus jest obiektem trzymanym przez Ojca, aby 



nasza wiara uchwyciła się  Go w odniesieniu do naszego usprawiedliwienia i zbawienia. Bóg jest 

ostatecznym lub najwyższym obiektem wiary; a Chrystus pośrednim. 

 (2.) Drugi przedmiot wiary. Po drugie, drugim obiektem, w odniesieniu do którego  wiara 

jest okazywana i praktykowana jest sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. „….aby zyskać Chrystusa; 

I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest 

przez wiarę w Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę” (Flp 3:9 UBG). Apostoł Paweł 

nie chciał posiadać sprawiedliwości z prawa, bo wiedział, że cała jego sprawiedliwość z prawa była 

tylko jak „szata splugawiona” (Iz 64:6 UBG). Cała jego sprawiedliwość z prawa, zszyta, byłaby 

tylko płaszczem z łat, płaszczem żebraka, który nie nadaje się do niczego poza byciem wyrzuconym 

precz; dlatego Paweł pragnął znaleźć się w sprawiedliwości Chrystusowej przez wiarę. Wiedział, że 

sprawiedliwość Chrystusa była czystą, nieskazitelną, niezrównaną, całkowitą, doskonałą, absolutną 

i chwalebną sprawiedliwością. Wiara uwielbia koncentrować swoje oczy na tej bogatej i 

królewskiej szacie, tej nienagannej i nieskazitelnej sprawiedliwości Chrystusowej, w którą 

chwalebnie przyodziana, dusza stoi przed Bogiem, jako będąca cała piękna, bez skazy i zmarszczki 

w Bożym osądzie (Kol 2:10; Pnp 4:7; Obj 14:5; Ef 5:27). 

 O, to akty wiary okazywane wobec i praktykowane w odniesieniu do tego błogosławionego 

obiektu, tej chwalebnej sprawiedliwości Chrystusa, czynią człowieka odważnym przed i bliskim 

Bogu, czynią go także aktywnym i stanowczym dla Boga, wzmacniają go przeciwko pokusom, 

wspierają go w uciskach, sprawiają, że człowiek tęskni za dniem swego odejścia z tego świata,  że 

przedkłada swoją trumnę nad książęcą koronę, dzień śmierci nad dniem swoich narodzin; i że 

triumfuje nad grzechem, szatanem, piekłem i gniewem Bożym. Sprawiedliwość Adama była tylko 

sprawiedliwością stworzenia – natomiast sprawiedliwość, którą przejawia wiara, to sprawiedliwość 

Boża, (Rz 3:21; 10:3 UBG). Sprawiedliwość Adama była sprawiedliwością zmienną, 

sprawiedliwością, która mogła zostać utracona przez zgrzeszenie; natomiast sprawiedliwość, która 

przejawia wiara wierzącego jest wieczną sprawiedliwością, sprawiedliwością, której nie można 

utracić przez zgrzeszenie, (2 Kor 5:21: Prz 8:18).  

 Sprawiedliwość aniołów to tylko sprawiedliwość stworzeń, natomiast sprawiedliwość, w 

którą przyobleczeni są wierzący jest sprawiedliwością samego Boga; i pod tym względem najniższy 

wierzący jest wspanialszy i bardziej chwalebny niż najwspanialszy anioł.  

 Psalm 119:142 (UBG): „Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, a twoje 

prawo jest prawdą”. Sprawiedliwość Adama była sprawiedliwością podlegającą wstrząsom i wiemy, 

że szatan wstrząsnął całą sprawiedliwością którą posiadał Adam. Och, ale ta chwalebna 

sprawiedliwość, z którą wiara jest blisko zaznajomiona jest sprawiedliwością niezachwianą, taką, 

którą  nie można wstrząsnąć: „Twoja sprawiedliwość jak wielkie góry” (Psalm 36:6 UBG), a raczej 

jak jest po hebrajsku: „Twoja sprawiedliwość jest jak góry Boże”. Hebrajski zauważa rzeczy 

doskonałe, dodając imię Boga do nich; jak cedry Boże, Ps 80:10; rzeka Boża, Ps 65:9; zmagania 

Boże, Rdz 30:8; czy harfy Boga, Obj 15:2 (The Interlinear Bible). Cóż jest bardziej stabilnego niż 

góra! A jakaż góra jest bardziej stabilna niż góra Boża! Góry nie mogą zostać wstrząśnięte, tak 

samo nie można wstrząsnąć tę chwalebną sprawiedliwością Chrystusa, na której opiera się wiara 

wierzącego.  

 Sprawiedliwość Adama była niską sprawiedliwością, sprawiedliwością w jego zasięgu i w 

zasięgu szatana; nie była tak wysoka, żeby Adam nie mógł położyć na niej swej ręki, ani żeby 

szatan nie mógł sięgnąć jej szczytu, aby ją obalić, jak wszyscy przekonaliśmy się z żałosnego 

doświadczenia. Och, ale ta sprawiedliwość, z którą ma do czynienia wiara, jest sprawiedliwością 

tak wysoką i wyniosłą, że ani szatan, ani świat nie mogą sięgnąć jej szczytu: „Moje usta głosić będą 

twoją sprawiedliwość i twoje zbawienie przez cały dzień; choć nie znam ich miary. Pójdę w 

wielkiej mocy Pana BOGA, będę wspominał tylko twoją sprawiedliwość…..Twoja sprawiedliwość, 

Boże, jest wywyższona, czynisz wielkie rzeczy; Boże, któż jest podobny do ciebie?” (Ps 71:15-

16:19 UBG).   

 Ta chwalebna sprawiedliwość Chrystusa, o którą zabiega wiara, nazywana jest 

sprawiedliwością wiary, ponieważ wiara chwyta się jej, odnosi ją do wierzącego, żywi się nią i 

rozkoszuje się nią, (Rz 3:28). „Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana 



Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary” (Rz 4:13 UBG). 

„Cóż więc powiemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości 

- sprawiedliwości, która jest z wiary” (Rz 9:30 UBG). Sprawiedliwość Chrystusowa, do której 

zaprzęgnięta jest wiara, nazywana jest sprawiedliwością wiary, ponieważ wiara nakłada tę 

sprawiedliwość na duszę. Wiara owija duszę ludzką w sprawiedliwość Chrystusową i w ten sposób 

usprawiedliwia ją instrumentalnie przed Bogiem.   

 Rz 10:6 (UBG): „Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary”, to znaczy, która jest chwytana 

przez wiarę itd. Proszę zauważyć, że wiara jest tylko instrumentem; nie może być istotą tej 

sprawiedliwości, że tak powiem, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni i zbawieni,  

[1.] ponieważ jest niedoskonała; 

[2.] ponieważ akty wiary są przemijające; 

[3.] ponieważ w przeciwnym wypadku ludzie mieliby w sobie coś, czym mogliby  

      się chlubić; 

[4.] ponieważ wiara jest częścią wrodzonej świętości; 

[5.] ponieważ w przeciwnym wypadku niektórzy ludzie byliby bardziej, a inni 

      mniej usprawiedliwieni, stosownie do różnych miar wiary w nich (Rdz 27:15; 

      Rz 5:1; 1 P 1:8; Dz 10:48).   

 Działania wiary nakierowane na tę chwalebną sprawiedliwość najbardziej wzmacniają 

duszę: „Tylko w PANU mam wszelką sprawiedliwość i siłę” (Iz 45:24 UBG). Działania wiarą 

względem tej błogosławionej sprawiedliwości także cieszą i radują duszę w najwyższym stopniu: 

„Będę się wielce radować w PANU i moja dusza rozraduje się w moim Bogu, bo przyoblekł mnie w 

szaty zbawienia i przyodział mnie w płaszcz sprawiedliwości” (Iz 61:10 UBG). Działania wiarą na 

tę kompletną sprawiedliwość Chrystusa, czynią dusze sprawiedliwymi i prawymi oraz czystymi i 

świętymi – w Bożej relacji: „Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto 

wierzy” (Rz 10:4 UBG). Chrystus wypełnia prawo dla wierzących, a oni wierząc, wypełniają prawo 

w Nim; i tak Chrystus przez wypełnienie, a oni, przez wierzenie w Tego, który wypełnił, wypełniają 

prawo, i przez to są uważani za sprawiedliwych i bez skazy kompletnych i doskonałych, przed 

tronem Boga.  

 Nałożenie przez wiarę tej sprawiedliwości na duszę, sprowadza na duszę błogosławieństwa. 

Kiedy Jakub włożył szatę swojego starszego brata zabrał także błogosławieństwo. Działania wiarą 

na tę niezrównaną sprawiedliwość Chrystusa, sprowadzają błogosławieństwo pokoju, radości i 

odpuszczenia grzechów; jednym słowem wszystkie inne błogosławieństwa, które przyczyniają się 

do uczynienia nas błogosławionymi tutaj i szczęśliwymi po śmierci itp.  

 (3.) Trzeci obiekt wiary. Po trzecie, trzecim obiektem, wobec którego praktykowana jest 

wiara, są drogocenne obietnice, które są jakby Wielką Kartą Praw chrześcijanina (2 P 1:4 UBG). 

Proszę zauważyć, że, chociaż obiektem wiary jest całe słowo Boże; to jednak przede wszystkim 

obietnice są głównym obiektem z którym wiara jest najbardziej zaznajomiona.  

 Jak każdy drogocenny kamień ma w sobie bogatą zaletę, tak też jest z każdą obietnicą. 

Obietnice to cenna księga, której każda strona ocieka mirrą i miłosierdziem; i na te drogocenne 

obietnice wiara spogląda i nimi żyje.  Z tych jakby piersi wiara wysysa pociechę i słodycz. 

„Pamiętaj o słowie”, to jest o swojej obietnicy, ,,danym twemu słudze, na którym to słowie kazałeś 

mi polegać. To jest moja pociecha w utrapieniu, bo twoje słowo mnie ożywia” (Ps 119:49-50 UBG). 

„Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądać dobroć PANA w ziemi żyjących” (Ps 

27:13 UBG);  ,,Wszyscy oni umarli w wierze” lub zgodnie z wiarą, ,,nie otrzymawszy spełnienia 

obietnic, ale z daleka je ujrzeli i, cieszyli się nimi i witali je”, lub, jak mówi grecki oryginał, 

pozdrawiali je przez wiarę; ucałowali obietnice i Chrystusa w obietnicach, „i wyznawali, że są 

obcymi i pielgrzymami na ziemi”. Niekończącą się rzeczą byłoby pokazanie wam, jak wiara 

patriarchów, proroków, apostołów i innych świętych została okazywana i praktykowana na 

obietnicach uświęcenia, usprawiedliwienia,  zbawienia, uwielbienia, ochrony, kierowania, wsparcie 

itp. Proszę zauważyć, jak lampa płonie na oliwie, a dziecko żyje z piersi matki, tak wiara żyje z 

obietnic.  



 Dla dalszej korzyści i pocieszenia waszych dusz w patrzeniu na obietnice, pozwólcie, że 

podam wam te dwie słodkie wskazówki:  

 Po pierwsze, patrząc na obietnice, najbardziej zważajcie na, i najbardziej wypatrujcie, 

duchowych i bezwarunkowych obietnic, takich jak następujące — Jer 32:40-41; Ez 11:19-20; 

36:25-27; Iz 42:1; Ez 20:41-43; Ps 91:15; Iz 65:24; Jer 33:3; Iz 32:15; Ez 34:30-31, z wieloma 

innymi podobnej treści. Te duchowe i bezwarunkowe obietnice są najbliższe i największej wagi dla 

nas; niosą one w sobie jakby większą część serca Chrystusa, Jego miłość, Jego dobrą wolę; są 

najbardziej przydatne, aby nas zaspokoić i utwierdzić, gdy się wahamy; aby wesprzeć nas kiedy 

upadamy; aby odzyskać nas, gdy zabłądzimy; aby nas pocieszyć, gdy omdlewamy; aby nam 

doradzić kiedy jesteśmy zdezorientowani itp. Dlatego uczyńcie z nich swoich najlepszych i 

najbliższych towarzyszy, zwłaszcza gdy jest noc w waszych duszach, kiedy odczuwacie wiele 

grzechu, a niewiele łaski, wiele zepsucia, a niewiele pocieszenia, dużo martwoty, a mało bystrości, 

dużo zatwardziałości, a mało delikatności czy wreszcie wiele lęków a mało wiary.  

 Żydzi pod prawem mieli więcej obietnic doczesnych niż duchowych, ale my pod ewangelią 

mamy znacznie więcej duchowych obietnic niż doczesnych; dlatego usiądźcie, szanowni wierzący 

czytelnicy, przy tym ogniu i ogrzejcie się; pijcie z tych źródeł i nasyćcie się; skosztujcie tych 

przysmaków i bądźcie pokrzepieni. Niech oczy wiary zostaną skierowane na wszystkie obietnice, 

ale szczególnie skupione na duchowych i bezwarunkowych; gdyż one będą miały największy 

wpływ na serce odnośnie świętości i przygotowania go do wiecznego szczęścia. Duchowe i 

bezwarunkowe obietnice są najcenniejszymi kopalniami, które mogą was wzbogacić; w nich 

znajdziecie najkosztowniejsze klejnoty i perły. 

 Patrzcie nie tylko na niektóre bogactwa, klejnoty i perły, które są zawinięte w obietnice, ale 

powiększcie i rozwińcie swoje rozumowanie by przekształciło się w efektywne rozmyślanie o 

wszystkich tych bogactwach i skarbach, które Bóg złożył w swoich obietnicach. Nie rzucajcie 

oczyma swojej wiary tylko na jeden promień słońca, ale starajcie się widzieć wszystkie; nie patrzcie 

tylko na jedną gałąź drzewa żywota, ale na każdą z tego drzewa; nie patrzcie na jedną kiść 

winogron Kanaanu — ale spójrzcie na całą ziemię. Haman zwracał uwagę, i chciał by jego 

przyjaciele także zwrócili uwagę na całą jego wielkość, zaszczyty i bogactwa, (Est 5:10-12 UBG); a 

czy wy nie pobudzicie swoich serc, do oglądania wszystkich tych bogactw i rozkoszy, które są 

zawarte w drogocennych obietnicach?  

 Gdy mądrzy spadkobiercy przychodzą czytać testament i odpowiednie dokumenty, to patrzą, 

co dziedziczą w domach, co w towarach, co w ziemiach, co w pieniądzach, a co w klejnotach, co w 

kraju, a co za granicą; nie siadają i nie mówią, że stwierdzili w swoich dokumentach, że taka a taka 

ziemia jest ich, i na tym poprzestają. Nie, będą przeglądać wszystkie dokumenty od początku do 

końca i zwrócą dokładną uwagę na wszystko; powiedzą: „Mamy tyle a tyle ziemi, tyle a tyle 

pieniędzy itd.” O umiłowani, jest dużo szpiku i tłustości, dużo miodu i słodyczy oraz dużo łaski i 

chwały zawiniętych w obietnice. Och, ściskajcie i wyciskajcie je, aż uzyskacie wszystkie bogactwa 

i całą słodycz, które są w nich zawarte.  

 Ach, chrześcijanie, gdybyście tak robili to, Bóg byłby bardziej uhonorowany, obietnice 

bardziej cenione, wasze łaski bardziej wzmocnione, wasze lęki bardziej osłabione, wasze serca 

bardziej rozgrzane i zaangażowane, a wasze życie bardziej uregulowane i szatan byłby łatwiej i 

częściej pokonywany. I to tyle jeśli chodzi o trzeci obiekt, względem którego wiara jest okazywana 

i praktykowana. 

 (4.) Czwarty obiekt wiary. Czwarty i ostatni obiekt, o którym wspomnę, że wiara jest o 

niego oparta i skoncentrowana na nim, to ta chwała, błogosławieństwo i życie, które Bóg 

przygotował dla tych, którzy Go miłują. Rzeczy wieczności są najwspanialsze i najwyborniejsze. 

Są najdoskonalsze w swojej naturze, w swoich przyczynach, w swoim działaniu, w swoich skutkach 

oraz w swoich celach; i na nie wiara patrzy i nimi żyje. Wiara urzeczywistnia wieczne realności; 

uobecnia rzeczy nieobecne. „A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, 

czego nie widzimy” (Hbr 11:1 UBG). Wiara jest jakby budulcem, czyli tym, co daje rzeczywisty 

byt rzeczom życia wiecznego. Wiara zmienia czasy; sprowadza przyszłość do teraźniejszości, (Hbr 

12:2). Wiara sprawia, że nieobecna chwała jest obecna, nieobecne bogactwa obecne, nieobecne 



rozkosze obecne oraz nieobecne łaski obecne. Wiara jakby przynosi niewidzialnego Boga i stawia 

Go przed duszą. Mojżesz przez wiarę widział Tego, który był niewidzialny. Wiara sprowadza 

nagrodę i stawia ją chociaż tylko duchowo przed duszą. Wiara stawia przed duszą także Bożą łaskę, 

pokój, przebaczenie grzechów, sprawiedliwość Chrystusa, radość Nieba i zbawienie; oraz sprawia, 

że wszystkie te rzeczy stają się bardzo bliskie i oczywiste dla duszy. Wiara jest dowodem rzeczy 

niewidzialnych. 

 Wiara sprawia, że rzeczy niewidzialne stają się widoczne; nieobecne obecnymi; a te, które 

są daleko, bardzo blisko duszy — przez przekonujące dowody, argumenty i racje zaczerpnięte ze 

słowa Bożego, „Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną 

wagę chwały; Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co 

widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne” (2 Kor 4:17-18 UBG). Wiara 

zajmuje się rzeczami niewidzialnymi, rzeczami wiecznymi. Jej oczy są zawsze skierowane do góry, 

(Hbr 6:19; Rz 8:18; Hbr 10:34; Dz 7:56), jak u ryb uranoscopos, które mają tylko jedno oko, 

którym nieustannie spoglądają do góry. Przyjęty spadkobierca korony nie może nie mieć serca na 

dworze królewskim; jego umysł i myśli będą obracały się wokół jego przyszłego wspaniałego 

stanu, i będą tworzyć tego obrazy i idee.  

 Wiara wchodzi poza zasłonę i kieruje swój wzrok na te chwalebne rzeczy wieczności, 

których jest tak wiele, że przewyższają każdą liczbę, które są tak wielkie, że przekraczają wszelką 

miarę, i tak cenne, że są ponad wszelkim oszacowaniem wartości. Mówi wiara, „Te błyszczące 

niebiosa są tylko podnóżkiem tronu mojego Ojca; a jeśli podnóżek, na zewnątrz, jest tak wspaniały, 

to, och, jak chwalebny jest jego tron! Zaprawdę, w Niebie toczy się życie, którego nie można 

wyrazić, w Niebie znajduje się światłość, której nie można pojąć, radość, której nie można zgłębić, 

słodycz, której nie można rozwodnić, wreszcie w Niebie ma miejsce uczta, która nigdy się nie 

skończy; i na te perły chwały patrzę i nimi żyję!"  

 I tak pokazałem wam wyborne i drogocenne obiekty, w odniesieniu do których okazywana 

czy też praktykowana jest ta wiara, która towarzyszy zbawieniu.  

 Teraz przejdę do przedstawienia wam WŁAŚCIWOŚCI tej wiary, która towarzyszy 

zbawieniu, a są one następujące.  

 [1.] Pierwszą właściwością tej wiary, która towarzyszy zbawieniu, jest to, że zabiera się ona 

do działania w sposób żywotny. Czyni człowieka pełnym życia i aktywności dla Boga; czyni go 

także pilnym i mężnym w pracy dla Boga i na jego drogach. Wiara sama w sobie jest rzeczą bardzo 

aktywną i dlatego czyni chrześcijanina bardzo aktywnym. Wiara jest działaniem i sprawia, że 

osoba, która ją posiada też działa. Wiara nie pozwoli duszy na bezczynność. Wiara jest także jak 

cnotliwa kobieta z ostatniego rozdziału księgi Przysłów, która przykłada rękę do każdej pracy, i 

która nie pozwoli, by jakakolwiek z jej służebnych była bezczynna.  

 Zbawcza wiara skłania duszę do żalu z powodu grzechu, do tępienia grzechu, do płaczu 

nad grzechem, do drżenia z powodu okazji do grzechu, do sprzeciwiania się pokusom, które 

prowadzą do grzechu i do walki aż do śmierci z grzechem, (Zach. 12:10). Wiara skłania człowieka 

do chodzenia z Bogiem, do czekania na Boga, do pracy dla Boga, do zmagania się z Bogiem, do 

znoszenia wszystkiego dla Boga i rozstania się ze wszystkim dla Niego, Hbr 11 jest pełnym tego 

dowodem, a także Gal 2:20. Wiara sprawia, że pobożne obowiązki są dla duszy łatwe, rozkoszne i 

pożyteczne. Wiara sprawia, że dusza jest poważna i sumienna, ostrożna i wierna, rozradowana i 

pogodna oraz dbała i wierna w działaniu (Jak 2:17-26). Wiara kieruje się zarówno przykazaniami, 

jak i obietnicami: „Naucz mnie trafnego sądu i wiedzy, bo uwierzyłem twoim przykazaniom” (Ps 

119:66 UBG). Ta wiara, która nie jest działającą wiarą nie jest zbawczą wiarą; jest wiarą martwą; 

jest wiarą zwodniczą; wreszcie jest wiarą bezwartościową i sprawi że człowiek nie weźmie w 

posiadanie Nieba i szczęścia w dniu ostatecznym.  

 Wiara, która towarzyszy zbawieniu, jest lepsza w działaniu niż w myśleniu, w 

posłuszeństwie niż w dyskutowaniu oraz w chodzeniu niż w gadaniu:  ,,Wiarygodne to słowo i 

chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych 

uczynkach” (Tyt 3:8 UBG). Słowo to oznacza nagięcie rozumu i łamanie sobie głowy nad tym, jak 

trwać w robieniu dobrych uczynków, (Rdz 4:4; 2 Piotra 3:11). Luter wolał najniższe uczynek 



prostego chrześcijanin lub biednej wierzącej służącej ponad wszystkie zwycięstwa i triumfy 

Aleksandra Wielkiego i Juliusza Cezara, (Hbr 13:5-6; Ez 36:26-27 itd). Wiara sprawi, że człowiek 

będzie starał się być dobrym, ba, najlepszym we wszystkim czego się podejmie. To nie liście, ale 

owoce, i nie słowa, ale uczynki, są tym czego Bóg oczekuje; a jeśli zawiedziemy Jego oczekiwania, 

to udaremnimy nasze własne zbawienie, i przybliżymy nasze własne potępienie. Wiara sprawia, że 

dusza dużo robi i obfituje w prace, a to częściowo poprzez przekonanie duszy, że wszystkie jej 

prace, wszystkie jej obowiązki i służba będą przyjęte przez Boga i On się do nich przyzna, jak to 

powiedziano w Iz 56:7 (UBG): „Tych przyprowadzę na swoją świętą górę i rozraduję ich w swoim 

domu modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu; bo mój dom będzie 

nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”. Wiara zapewnia duszę, że każda modlitwa, 

każde westchnienie, każdy jęk i każda łza są przyjmowane. A to sprawia, że dusza dużo się 

modli, dużo wzdycha i dużo boleje nad grzechem.  

 Dalej, wiara rozsiewa przed duszą obietnice Bożej pomocy. ,,Oh,” mówi wiara, ,,tu duszo 

jest pomoc odpowiednia do wymaganej pracy.” A to sprawia, że człowiek pracuje i wytęża siły, 

jakby chodziło o jego życie, trudząc się i pocąc, oraz pocąc się i trudząc.  

 Następnie wiara stawia zapłatę, czyli nagrodę przed duszą, Hbr 11:25-26. ,,Oh,” mówi 

wiara, ,,spójrz tu, duszo, tu jest wielka nagroda za małą pracę; oto wielkie zarobki za słabą i 

niedoskonałą służbę; i oto nieskończona nagroda za skończoną pracę. Pracuj, tak, pracuj ciężko,” 

mówi wiara, ,,duszo wierząca, bo twoje czyny w przemijaniu nie przemijają; każda dobra praca jest 

jak ziarno zasiewane na życie wieczne.” Nastąpi zmartwychwstanie zarówno uczynków, jak i 

ludzi, i w owym dniu źli ludzie zobaczą, że służenie Bogu nie jest próżnością; zobaczą, że 

najbardziej trudzące się dusze dla Boga będą najbardziej jaśnieć,  i  będą najbardziej wywyższone i 

nagrodzone. Och, widok tej korony, tej zapłaty, skłania dusze do obfitowania w dziele Pana, bo 

wiedzą, że ich praca nie jest daremna w Panu, (1 Kor 15:58; Obj 14:13). Jeden dobry uczynek 

chrześcijanina jest cenniejszy niż niebo i ziemia, mawiał Luter. 

 Dalej, wiara czerpie z pełni Chrystusa; wysysa cnotę i siłę z Jego jakby piersi. Wiara 

spogląda na Chrystusa jako na głowę, i tak z Niego czerpie; patrzy na Chrystusa jak na Oblubieńca i 

tak z Niego czerpie; patrzy na Niego jak na źródło i tak z Niego czerpie; patrzy na Niego jak na 

morze, ba, jak na ocean dobroci i tak z Niego czerpie; patrzy na niego jak na ojca, Kol 1:19 i tak z 

Niego czerpie; wreszcie patrzy na Niego jak na przyjaciela i tak również z Niego czerpie, (J 1:16 

UBG). I ta Boża moc i siła zaprzęga duszę do ciężkiej pracy dla Boga; wprawia duszę w ruch i 

czyni pełną działania.  

 Jednym słowem, wiara jest taką działającą łaską, która pobudza  wszystkie inne łaski do 

działania. Wiara ma wpływ na każdą łaskę; jest jak srebrny łańcuszek, który przeciągnięty jest przez 

komplet pereł; dodaje siły i żywotności wszystkim innym cnotom. Miłość dotknięta ręką wiary 

płonie; nadzieja żywiona przy stole wiary rośnie w siłę i rzuca kotwicę poza zasłonę, Dz 5; Dz 16; 

Rz 15:13. Radość, odwaga i gorliwość, do których uśmiecha się wiara, stają się niezwyciężone i 

nie do pokonania, itd. Proszę zauważyć, czym jest olej dla kół, obciążniki dla zegara, skrzydła dla 

ptaka, a żagle dla statku, tym jest wiara dla wszystkich nabożnych obowiązków i posług, chyba, że 

w duszy panuje zima. 

 A zatem widzicie, szanowni czytelnicy, że ta wiara, która towarzyszy zbawieniu, jest wiarą 

działającą i żywą, a nie martwą jaką większość ludzi zadowala się i zwodzi siebie ku wiecznej 

zgubie.  

 [2.] Drugą właściwością tej wiary, która towarzyszy zbawieniu jest to, że posiada ona 

ROSNĄCĄ i ZWIĘKSZAJĄCĄ SIĘ naturę. Jest jak wody świątyni, które wznoszą się coraz 

wyżej, jak mówił prorok Ezechiel. Jest jak delikatna roślina, który naturalnie rośnie coraz wyżej; i 

jest jak ziarnko gorczycy, które choć jest najmniejszym ze wszystkich nasion, to jednak dzięki 

Bożej mocy wzrasta ponad wszelkie ludzkie oczekiwania, (Mt 13:32 UBG).  

 Wiara jest niedoskonała, jak wszystkie inne łaski, jednakże rośnie i wzrasta stopniowo. 

Sprawiedliwi rozkwitną jak palma, (Ps 92:12-14 UBG).  Palma nigdy nie traci liści ani owoców, jak 

mówił Pliniusz. Rz 1:17 (UBG): „W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w 

wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.” I tak jak dusza obdarzona łaską wciąż 



dodaje wiedzę do wiedzy, miłość do miłości, obawy do obaw, gorliwość do gorliwości, tak i dodaje 

wiarę do wiary. Ponadto, dusza obdarzona łaską wie, że jeśli będzie bogata w wierze, to nie będzie 

mogła być uboga w inne łaski; wie także, że wzrost wiary będzie jak „wczesny i późny deszcz” dla 

wszelkich innych łask; wie również, że nie ma sposobu, aby przerosnąć swoje obawy, jak tylko 

przez wzrastanie w wierze; wie także, że wszystkie przyjemne owoce raju, a mianowicie radość, 

pocieszenie i pokój — kwitną gdy wiara kwitnie; wie tak samo, że ma dużo pracy do wykonania, 

wiele rzeczy do zrobienia, wiele pokus, do powstrzymania, wiele łask do rozwinięcia, wiele 

brzemion do zniesienia, wiele zepsucia do pokonania oraz wiele obowiązków do wykonania. A to 

skłania duszę wierzącą do takiego rozumowania przed Bogiem: „Ach, Panie, w czym jestem słaby, 

pozwól mi być silnym w wierze; cokolwiek umiera, niech wiara żyje; i cokolwiek zamiera, niech 

wiara kwitnie.” Pewnego razu zapytano pewnego starca, czy wzrastał w łasce; na co odpowiedział, 

że bez wątpienia wierzył że tak, ponieważ Bóg powiedział w swoim słowie, że wierzący będą 

kwitnąć i przynosić owoce nawet w starości. Wierzący powinien modlić się: ,,Panie, pozwól mi 

mieć niską reputację, małe zdolności i mało posiadać, abyś mógł mnie wywyższyć w wierze. Panie, 

pozwól mi być biednym we wszystkim, abyś mnie mógł uczynić bogatym w wierze. Panie, niech 

oczy mojej wiary będą bardziej otwarte, bardziej bystre i bardziej podniesione, a to mi wystarczy, 

chociaż nie będzie przy mnie ani Józefa, ani Beniamina.”  

 Chwałą Tesaloniczan było to, że ich wiara niezmiernie wzrastała (2 Tes 1:3 UBG). Wzrost 

wiary sprawi, że człowiek będzie chwalebny w życiu, spokojny w czasie śmierci i dwakroć 

błogosławiony w czasie zmartwychwstania. To tylko drewniana noga nie rośnie, tak samo 

drewniana wiara, czyli fałszywa, nie wzrasta. To nie wzrost w zaszczytach, bogactwach, pojęciach, 

czy w wiedzy tego doczesnego świata powoduje wzrost prawdziwej wiary. Ta wiara, która 

towarzyszy zbawieniu jednoczy duszę z Chrystusem i utrzymuje ją w  społeczności z Nim. I z tego 

związku jedności i społeczności, jaką dusza posiada z Chrystusem, płynie taką Boża moc i 

cnota, które sprawiają, że wiara wzrasta. Te zjednoczenie pomiędzy Chrystusem a wierzącymi 

jest zjednoczeniem najbliższym i najwyższym; i stawia w korzystniejszej sytuacji ich łaski oraz 

podnosi ich do wyższego stopnia szczęścia niż jakiekolwiek inne stworzenia, (J 17). Chrystus 

chciałby, aby jego lud tworzył jedno z Nim i z Ojcem, choć nie w istocie ani osobowo, ale 

rzeczywiście i duchowo.  

 Jednak, aby żaden słaby wierzący nie potknął się ani nie zasmucił, niech pamięta, że : 

 [A.] Chociaż wiara, która towarzyszy zbawieniu, jest wiarą rosnącą, to jednak istnieją 

pewne okresy czasu i przypadki, w których człowiek może słabnąć w swojej wierze, i w 

których może nie przejawiać i nie działać swoją wiarą. Takie błogosławione niemowlę łaski 

może być pogrążone w głębokim śnie; ta niebiańska perła może być tak pogrzebana pod grubą 

warstwą gliny tego świata i pod popiołem zepsucia i pokus, że przez pewien czas może ani się nie 

poruszać, ani wzrastać — jak to widać na przykładzie Abrahama, Dawida, Salomona, Piotra i 

innych. 

 [B.] Po drugie, najsilniejsza wiara czasami podlega wstrząsom, tak jak najsilniejsi ludzie 

podlegają słabnięciu, jak najpotężniejsze statki kołysaniu, jak najmądrzejsi ludzie zwątpieniu, jak 

najjaśniejsze gwiazdy migotaniu itp. Dlatego, jeśli w pewnych momentach nie będziecie odczuwali 

wzrostu swojej wiary, to nie wyciągajcie wniosku, że jej nie posiadacie. Wiara może tkwić w 

korzeniu, gdy nie ma jej w uczynku. Może istnieć życie w korzeniu drzewa, gdy na takim drzewie 

nie ma liści, kwiatów ani owoców; życie, które jest w takim korzeniu, pokaże się na wiosnę, i tak 

podobnie nawyki wiary przerodzą się w czyny, gdy zaświeci Słońce sprawiedliwości, i sprawi, że 

nastanie przyjemna wiosna w waszych duszach. I to by było na tyle jeśli chodzi o ten drugi punkt.   

 [3.] Trzecią właściwością wiary, która towarzyszy zbawieniu jest to, że czyni ona to, co jest 

wielkie i chwalebne w oczach świata –  bardzo małym i niskim w oczach wierzącego. Wiara 

sprawia, że wierzący żyje w ziemi obiecanej jak w obcym kraju, (Hbr 11:9 UBG). Życie jako obcy 

w obcej krainie nie jest niczym wielkim, jednakże życie jak obcy w ziemi obiecanej jest 

wspaniałością i chwałą wiary. 

 Wiara sprawi, że człowiek postawi swoje nogi tam, gdzie inni ludzie postawią swoje serca. 

Wiara patrzy z pogardą i lekceważeniem na rzeczy tego doczesnego świata. „Czym”, mówi wiara, 



„są ziemskie skarby w porównaniu ze skarbami nieba? Czym są kamienie w porównaniu do srebra, 

żużel do złota, ciemność do światła, a piekło do Nieba?” (Mt 6:19-20). „Niczym są”, mówi wiara, 

„wszystkie skarby, przyjemności i rozkosze tego świata, w porównaniu do światła Twojego oblicza, 

do radości Twojego Ducha, oraz do oddziaływań Twojej łaski, Panie (Ps  4:6-7). 

 ,,Widziałem koniec wszelkiej doskonałości, ale twoje przykazanie jest bezkresne”, mówił 

Dawid (Ps 119:96 UBG). Wiara sprawiła, że Dawid uważał swoją koronę, swoje skarby, swoje 

zwycięstwa, swoje sługi itd., za nic. Wiara sprawi, że człowiek napisze „bezwartościowe” na 

najlepszych rzeczach tego doczesnego świata; sprawi, że człowiek podepcze perły tego świata, jak 

żużel i błoto (Hbr 11:24-26). Wiara zagłusza serce człowieka na rzeczy tego świata; jak to wyraził 

apostoł Paweł: „…..świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” (Ga 6:14; Flp 3:8 UBG). ,,Ten 

świat,” mówi wiara, ,,nie jest moim domem, moim mieszkaniem, moim schronieniem; szukam 

lepszego kraju, lepszego miasta i lepszego domu, (2 Kor 5:1-2 UBG). Ten, kto jest spadkobiercą 

korony, czy królestwa, patrzy z pogardą i lekceważeniem na wszystko, co jest poniżej królestwa, 

czy korony. Wiara mówi duszy, że ta ma otrzymać przygotowaną koronę i królestwo; a to sprawia, 

że dusza gardzi rzeczami, tego doczesnego świata, (2 Tm 4:8).  

 Wiara podnosi i sadza duszę wysoko: „I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w 

miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie”, mówił apostoł Paweł, (Ef 2:6 UBG). Wiara sprawia, 

że człowiek żyje na wysokościach: „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie” (Flp 3:20 UBG); a im wyżej 

żyje jakiś człowiek, tym mniejsze, i niższe będą rzeczy doczesnego świata w jego oczach. 

 Wyobraźnia Luciana jest bardzo przyjemna, umieścił on Charona na szczycie wysokiej góry 

oglądającego wszystkie sprawy ludzi, i patrzącego na ich największe, najbogatsze i najwspanialsze 

miasta, jak na gniazda małych ptaków. Podobnie czyni wiara, ponieważ umieszcza duszę na górze 

Boga, czyli wysokiej górze; i stamtąd daje duszy widok i perspektywę na wszystkie rzeczy dziejące 

się tutaj, pod niebem. I, ach, jak ptasie gniazda wyglądają i ukazują się, takiej duszy, którą wiara 

posadowiła na wysokim wzgórzu Bożym, wszystkie bogactwa, zaszczyty i chwała tego doczesnego 

świata. 

 Wiara, posadowiwszy Lutra na tym wysokim wzgórzu, sprawiła, że Luter protestował, aby 

Bóg nie zbywał go tymi biednymi niskimi rzeczami tego świata. Wiara postawiła również Mojżesza 

wysoko, pośród rzeczy niewidzialnych; i to sprawiło, że patrzył on na wszystkie skarby, rozkosze, 

bogactwa, i chwałę Egiptu, jak na małe ptasie gniazda, kretowiska, żużel i błoto, jak na rzeczy, 

które były za małe i za niskie dla niego, by na nich skupił swoje serce. Zaiste, kiedy wiara raz 

udzieli człowiekowi widoku i perspektywę Nieba, to wtedy wszystkie rzeczy na ziemi będą 

postrzegane przez niego jako małe i niskie. I to tyle, jeśli chodzi o tę trzecią właściwość wiary.  

 [4.] Czwartą cechą tej wiary, która towarzyszy zbawieniu jest to, że oczyszcza serce, jest 

wiarą oczyszczającą serce. Bóg oczyszcza serca wierzących przez wiarę, (Dz 15:9 UBG). Wiara 

ma dwie ręce, jedną do uchwycenia się Chrystusa, a drugą do zamiecenia serca, które jest domem 

Chrystusa. Wiara wie, że Chrystus ma naturę gołębia; uwielbia leżeć czysto i łagodnie. Wiara ma 

zgrabną rękę gospodyni domowej, a także orle oko. Wiara jest równie dobra w oczyszczaniu z 

grzechu, jak w jego odkrywaniu. Wiara posiada oczyszczającą, jak i uzdrawiającą cechę. Zdrowa 

wiara oczyści duszę z miłości do grzechu, ze znajdowania upodobania w grzechu oraz z panowania 

i dominacji grzechu, (Ez 16). „Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod 

prawem, lecz pod łaską” (Rz 6:14.21 UBG).  

 Tak więc wiara oczyszcza serce z grzechu, czasami przez naleganie na i skłanianie Boga do 

spełnienia obietnic uświęcenia. Wiara bierze tę obietnicę z Jer 33:8 (UBG): „I oczyszczę ich z 

wszelkiej nieprawości, którą zgrzeszyli przeciwko mnie”. (Jest to aluzja do oczyszczenia 

przepisanego w prawie osób skalanych, dopóki takie oczyszczenia nie zostały dokonane, nie można 

było takich osób przyjąć do obozu lub kongregacji); i tę z Mi 7:19 (UBG): „Odwróci się i zlituje się 

nad nami; pokona nasze nieprawości i wrzuci w głębiny morza wszystkie nasze grzechy”; a także tę 

z Ps 65:3 (UBG): ,,Wielkie nieprawości wzięły górę nad nami; ty oczyszczasz nasze występki”; 

oraz tę z Iz 1:25 (UBG): „I zwrócę moją rękę przeciwko tobie, wypalę twój żużel i usunę całą twoją 

cynę”; i rozwija je przed Panem, i nigdy nie zaprzestaje, prosić, nalegać, szukać i błagać, dopóki 

Bóg ich nie spełni.  



 Wiara czyni duszę niebiańsko natrętną i niebiańsko bezwstydną. ,,Panie!”, mówi wiara: „czy 

to nie są twoje własne słowa? Czy powiedziałeś tak, a miałoby się to nie stać? Czy nie jesteś 

wiernym Bogiem? Czy twój honor nie jest zaangażowany w sprawienie, aby obietnice, które 

złożyłeś spełniły się? Powstań, Boże, a moje grzechy niech się rozproszą; skieruj na mnie swoją 

rękę i spraw, aby moje grzechy zostały usunięte”. I w ten sposób wiara oczyszcza serce.  

 Dalej, czasami wiara oczyszcza serce z grzechu, angażując się przeciwko grzechowi w mocy 

Chrystusa, tak jak to zrobił Dawid przeciwko Goliatowi, (1 Sm 17:47), nie w jego własnej sile, ale 

w sile i imieniu Pana Wszechmogącego. Wiara prowadzi duszę bezpośrednio do Boga i angażuje 

Go przeciwko grzechowi, po to, aby walka została zmieniona, aby teraz toczyła się raczej pomiędzy 

Bogiem a grzechem, niż pomiędzy grzechem a duszą ludzką; i w ten sposób grzech upada przed 

mocą i chwalebną obecnością Boga.  

 Psalm 61:2 (UBG) wyraża wyborne słowa, „Z krańców ziemi wołam do ciebie, gdy moje 

serce jest zatrwożone; wprowadź mnie na skałę, która jest wyższa ode mnie." Zauważcie, drodzy 

wierzący czytelnicy, że jak dziecko, które jest atakowane przez silniejszego od niego, woła do 

swego ojca, aby mu pomógł i walczył za niego przeciwko wrogowi, tak i wiara, będąc świadoma 

własnej słabości i niezdolności do odniesienia zwycięstwa nad grzechem, woła do Chrystusa, który 

jest silniejszy od mocarza, a wtedy Chrystus związuje mocarza i wyrzuca go. Wiara mówi duszy, że 

wszystkie jej cele, postanowienia i starania się bez Chrystusa, nigdy nie postawią duszy ponad jej 

grzechami i nigdy nie oczyszczą serca z grzechu; dlatego wiara angażuje Chrystusa i zrzuca główną 

część pracy na Niego, a tym samym oczyszcza duszę z grzechu.  

 Luter donosi o Staupicu, niemieckim teologu, który przyznał się, że zanim zrozumiał 

darmową i potężna łaskę Chrystusa, przysięgał i postanawiał ze sto razy, iż pokona jakiś konkretny 

grzech, a jednak nigdy nie mógł zdobyć nad nim władzy;  i nigdy nie mógł oczyścić z niego 

swojego serca, dopóki nie zobaczył, że za bardzo ufał swoim własnym postanowieniom, a za mało 

Panu Jezusowi Chrystusowi; dlatego dopiero kiedy jego wiara zaangażowała Chrystusa przeciwko 

jego grzechowi, to odniósł zwycięstwo nad nim.  

 Dakej, wiara oczyszcza serce z grzechu przez zastosowanie krwi Chrystusa. Wiara robi 

plaster z tej błogosławionej krwi i nakłada go na rany duszy, powodując, w ten sposób, jej 

uleczenie. Wiara czyni także z tej błogosławionej krwi niebiański środek przeczyszczający, i daje ją 

duszy, sprawiając, że ta wymiotuje truciznę, którą wypiła. Doskonałością wiary jest to, że może 

zamienić krew Chrystusa zarówno w pokarm, jak i w lekarstwo. Wiara mówi duszy, że to nie 

wszystkie łzy na świecie, ani wszelka woda w morzu, są tym co może zmyć nieczystość duszy; ale, 

że tylko krew Chrystusa może: zrobić czarnego z grzechu człowieka białym; tylko krew Chrystusa 

może uleczyć trędowatego Naamana, czyli uleczyć trędowatą duszę. To źródło krwi jest według 

wiary jedynym źródłem, które może obmyć serce z wszelkiej nieczystości ciała i ducha, (Zach 13:1 

UBG). Te czarne plamy, które chrześcijanin znajduje we własnym sercu, można tylko zmyć krwią 

Baranka, za pomocą ręki wiary.  

 Następnie, wiara oczyszcza duszę z grzechu także, przez zaprzęgnięcie duszy do spełniania 

nakazów oczyszczających serce oraz przez mieszanie i powiązanie się z nimi: „Lecz tamtym nie 

pomogło słowo, które słyszeli”, mówił apostoł, „gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je 

słyszeli” (Hbr 4:2 UBG). Wiara jest tak wspaniałym składnikiem, że sprawia, że wszystkie mikstury 

ją posiadające działają dla dobra duszy, oczyszczając ją i doprowadzając do jej poprawy. Żadna 

mikstura i żadne środki nie przyniosą korzyści duszy, jeśli ten niebiański składnik nie będzie z nimi 

zmieszany. Wiara skłania człowieka do modlitwy, słuchania słowa Bożego, posiadania społeczności 

z wierzącymi, do spełniania obowiązków publicznych, rodzinnych i osobistych w komorze; a potem 

przychodzi i łączy się z duszą i miesza się z tymi nakazami Chrystusa oczyszczającymi duszę, 

czyniąc je skutecznymi dla coraz większego oczyszczenia duszy z wszelkiej nieczystości i brudu.  

 Wiara wykazuje całą swoją cnotę i skuteczność w spełnianych przez wierzących nakazach 

Chrystusa, ku oczyszczeniu dusz z ich żużlu i cyny; oczywiście nie jest tak, że wiara w tym życiu 

całkowicie oczyści duszę z zamieszkującego w niej grzechu, albo z poruszenia lub działania w niej 

grzechu, nie; gdyż wtedy mielibyśmy nasze Niebo na tym doczesnym świecie, a wtedy moglibyśmy 

pożegnać się z wypełnianiem zarządzeń Chrystusa. Wiara, która towarzyszy zbawieniu w naturalny 



sposób stopniowo rafinuje i oczyszcza serce z resztek grzechu. Zdrowa wiara stale sprawia, że serce 

staje się coraz bardziej schludne i czyste — aby król chwały mógł rozkoszować się swoim 

mieszkaniem, aby nie usuwał z niego swojej siedziby, ale by mógł na zawsze przebywać w duszy. I 

w ten sposób widzimy, że ta wiara, która towarzyszy zbawieniu jest wiarą oczyszczającą serce. 

Grzech jest jak dzikie drzewo figowe posiadające odcięty pień, konary i gałęzie, z którego jednak 

korzeni mogą wyrosnąć latorośle lub jak bluszcz w murze, którego gałązki wyrosną ponownie, po 

zerwaniu, dopóki nie zerwie się tynku ściany. 

 [5.] Piąta właściwość tej wiary, która towarzyszy zbawieniu, jest następująca: otóż wiara 

zmiękcza i kruszy duszę. Oh nic tak nie łamie serca grzesznika jak wiara. Apostoł Piotr mocno 

wierzył — i gorzko płakał, (Mt 26:75); a Maria Magdalena bardzo wierzyła – i dużo płakała, (Łk 

7:44 UBG). Wiara stawia zranionego, posiniaczonego, wzgardzonego, przebitego i krwawiącego, 

Chrystusa przed duszą, a to sprawia, że dusza siada i gorzko płacze. „I wyleję na dom Dawida i na 

mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzeć na mnie, którego przebili, i będą go 

opłakiwać” (cała żałoba ewangeliczna wypływa z wiary), „jak się opłakuje jedynaka; będą gorzko 

płakać nad nim, jak się gorzko płacze nad pierworodnym” (Zach 12:10 UBG, itd.). Och, widok tych 

ran, które zadały ich grzechy, będzie ranić ich serca na wskroś; i sprawi też, że będą zawodzić nad 

Chrystusem gorzkim lamentem. Powiada się, że nic nie rozpuści diamentu prócz krwi kozła. 

Podobnie nic nie skruszy  łagodnie, słodko i skutecznie zatwardziałego serca grzesznika — 

wyjąwszy patrzenie oczami wiary na krew Chrystusa spływającą po jego bokach.  

 Pliniusz donosił o wężu, że gdy użądli, wysysa z ciała całą krew; ale nigdy nie słyszano, 

żeby ktokolwiek pocił się krwią prócz Chrystusa, a sama myśl o tym sprawia, że wierząca dusza 

siada pocąc się i płacząc. Żeby Chrystus kochał człowieka, kiedy ten był najbardziej odpychający, i 

żeby skrajna nędza człowieka tylko rozpaliła uczucia miłości i miłosierdzia Chrystusa — to 

roztapia i wzrusza wierzącą duszę. Żeby Chrystus opuścił wieczne łono swego Ojca; żeby ten, który 

jest równy Bogu, przyszedł w postaci sługi; żeby ten, który był przyodziany w chwałę, został 

owinięty w szmaty; żeby ten, którego niebiosa niebios nie mogły pomieścić, był kołysany w żłobie; 

żeby od kołyski po krzyż całe Jego życie było życiem smutku i cierpień; żeby sędzia wszelkiego 

ciała został potępiony; żeby Pan życia został uśmiercony; żeby Ten, który był radością swego Ojca, 

w udręce ducha wołał: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”; żeby ta głowa, która była 

ukoronowana czcią, została ukoronowana cierniami; żeby te oczy, które były jak płomień ognia, i 

jaśniejsze niż słońce zostały zamknięte przez ciemność śmierci; żeby te uszy, które były 

przyzwyczajone słyszeć tylko alleluja w Niebie, słyszały tylko bluźnierstwa; żeby na tę białą i 

rumianą twarz pluli bestialscy Żydzi; żeby ten język, który mówił tak, jak nigdy nie mówił żaden 

człowiek, ba, żaden anioł, został oskarżony o bluźnierstwo; żeby te ręce, które dzierżyły zarówno 

złote berło, jak i żelazną rózgę, i te stopy, które były jak szlachetny mosiądz, zostały przybite do 

krzyża — a wszystko to za przestępstwo człowieka, za jego bunt; och, widok tych rzeczy, wiara w 

te rzeczy, i działanie wiarą na te rzeczy, sprawia, że serce obdarzone łaską topnieje, korzy się, 

krwawi, wzdycha, jęczy, zawodzi i lamentuje! Ta wiara, która towarzyszy zbawieniu, jest w 

mniejszym lub większym stopniu łamiącą, kruszącą i roztapiającą serce wiarą.  

 [6.] Szóstą właściwością tej wiary, która towarzyszy zbawieniu jest to, że jest to wiara 

pokonująca świat, jest to wiara przezwyciężająca świat. „Bo wszystko co się narodziło z Boga, 

zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 J 5:4 UBG). 

Wiara zwycięża gniewający się świat, przymilający się świat, kuszący świat, i prześladujący 

świat, a czyni to następująco:   

 [A.] Wiara, jednocząc duszę z Chrystusem, daje jej udział we wszystkich  zwycięstwach 

i tryumfach Chrystusa, i przez to czyni duszę zwycięzcą wraz z Nim:  „To wam powiedziałem, 

abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat” (J 

16:33 UBG). My mamy  mieć do czynienia tylko z pokonanym przeciwnikiem; nasz Pan Jezus 

Chrystus zadał światu śmiertelną ranę; dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak tylko postawić 

nasze stopy na pokonanym wrogu i powiedzieć wraz z apostołem: „We wszystkich tych rzeczach 

jesteśmy więcej niż zwycięzcami…..” (Rz 8:37 KJV).  



 [B.] Wiara zwycięża świat, poprzez pokazanie przebijających widoków; przelicytowuje 

ten świat, i przez to sprawia, że dusza zwycięża. Doczesny świat postawił zaszczyty, przyjemności 

itp. przed Mojżeszem, ale jego wiara przebiła oferty świata. Wiara przedstawia zapłatę, sprowadza 

wszelką chwałę, rozkosze, skarby Niebios i wiecznego świata i stawia je przed duszą; i w ten 

sposób przebija i pokonuje świat, przelicytowując go. Dlatego Chrystus „….z powodu 

przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę” (Hbr 12:2 UBG).  

 [C.] Wiara zwycięża świat, mówiąc duszy, że wszystkie dobre wieczne obiekty i rzeczy 

należą do niej. I tak wiara mówi: ,,Ten Bóg jest twoim Bogiem, ten Chrystus jest twoim 

Chrystusem, ta sprawiedliwość jest twoją sprawiedliwością, ta obietnica jest twoją obietnicą, ta 

korona jest twoją koroną, ta chwała jest twoją chwałą, te skarby są twoimi skarbami, te rozkosze są 

twoimi rozkoszami. Wszystkie rzeczy są twoje, rzeczy teraźniejsze i te przyszłe, (1 Kor 3:22 UBG). 

Tak działała wiara męczenników i w ten sposób uczyniła ich zwycięzcami nad kuszącym i 

prześladującym światem, (Hbr 11:35). 

 [D.] Wiara zwycięża świat, biorąc rzeczy tego świata za takie, jakimi naprawdę są. 
Większość ludzi przypisuje im zbyt wielką wartość, nadają im zbyt wysoką  cenę; czynią świat 

bożkiem, a potem wołają: „Wielka jest Diana Efezka!” Natomiast wiara nadaje wszystkim rzeczom 

właściwą wartość; przedstawia wszystkie ziemskie rzeczy jako bezsilne, poplątane, zmienne i 

chwilowe — w porównaniu z duszą i tak czyni duszę zwycięską. Wiara sprawia, że człowiek widzi 

kolce, które znajdują się na każdej róży, ciernie, które są na każdej koronie, strupy, które są pod 

każdą koszulą, truciznę która jest w złotym kielichu, sidła, które są w przepysznym jedzeniu, skazę, 

która jest w lśniącej perle — i tak sprawia, że chrześcijanina nazywa i uważa wszystkie te rzeczy, 

za takie jakimi w rzeczywistości są, „marnością nad marnościami”. Dlatego dusza wierząca 

lekceważy ten świat i depcze go jako błoto i żużel. I wreszcie,  

 [E.] Wiara zwycięża świat, przedstawiając Jezusa Chrystusa duszy jako 

najdoskonalsze, najchwalebniejsze i całkowite dobro, które obejmuje wszelkie dobro. Nie ma 

dobra bez Chrystusa, będącego najważniejszym dobrem. Chrystus jest tym jedynym dobrem, które 

obejmuje wszelkie dobro; i tą jedyną wspaniałością, która obejmuje wszystkie wspaniałości. 

Wszelkie piękno, wszystkie rarytasy, wszystkie doskonałości, wszystkie bogactwa i wszelka chwała 

wszystkich stworzonych stworzeń – znajdują się w Chrystusie. Tak jak wartość wielu rzeczy 

zrobionych z miedzi jest mniejsza niż jednego drogocennego klejnotu, tak cała wielkość 

doskonałości, które rozpościerają się w Niebie i na ziemi, jest uosobiona w Chrystusie; a widok i 

sens tego sprawia, że dusza taka triumfuje nad światem. Wiara przedstawia w Chrystusie więcej i 

lepsze wspaniałości niż te, które mogą zostać stracone dla Niego, a to sprawia, że dusza staje się 

zwycięzcą.   

 Szerzej omawiam te rzeczy, ponieważ mają one dużą wagę i wartość. Krócej będę omawiał 

następne rzeczy. Jednakże zanim przejdę dalej, podam wam kilka wskazówek.  

 W pierwszej kolejności podam kilka wskazówek dotyczących silnej wiary.  W drugiej, 

podam kilka wskazówek dotyczących słabej wiary.  

 Moim zamiarem w obu jest zachowanie cennych dusz przed pomyleniem się i 

zasłabnięciem. Jeśli chodzi o MOCNĄ wiarę, to dam wam te krótkie wskazówki:  

 [a.] Wskazówka pierwsza. Silna wiara sprawi, że dusza będzie zdeterminowana w stawianiu 

oporu i szczęśliwa w pokonywaniu najsilniejszych pokus, (Hbr 11:3 itd., Dn 6:10 itd.).  

 [b.] Wskazówka druga. Silna wiara sprawi, że człowiek będzie przyznawał się do Boga, 

przylgnie do Niego i będzie trzymał się Go w obliczu największych trudności i niebezpieczeństw, 

(Rz 4,18 itd. Ps 44,16-18). Hiob powiedział, że będzie ufał Bogu nawet jeśli Bóg go zabije, (Hi 

13:15-16). 

 [c.] Wskazówka trzecia. Silna wiara umożliwi ludziom przedkładanie krzyża Chrystusa nad 

koronę świata oraz preferowanie tortur nad uwolnienie, (Hbr 11:35 itd.). 

 [d.] Wskazówka czwarta. Silna wiara uczyni duszę niebiańsko nieustraszoną i niebiańsko 

odważną. Sprawi, że człowiek będzie żył tak jak dziecko żyje w rodzinie — bez strachu i trosk, (Ps 

23:4 Mi 7:7-9). „….my się nie martwimy tym, co odpowiedzieć. Nasz Bóg, którego chwalimy 

może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z twojej ręki”(Dan 3:16 UBG).  



 [e.] Wskazówka piąta. Silna wiara sprawi, że człowiek przylgnie do obietnicy, gdy 

opatrzność jest niesprzyjająca jej spełnieniu, (Lb 10:29; 2 Kron 20:9-11). „Bóg przemówił w swojej 

świętości;”, mówił Dawid; „będę się radował, rozdzielę Sychem i wymierzę dolinę Sukkot. Mój jest 

Gilead, mój i Manasses” itd., (Ps 60:6-7 UBG). Chociaż Dawid był w tym czasie na wygnaniu, to 

jednak jego wiara uważała wszystko za jego, jakby miał wszystko w posiadaniu, a to dlatego, że 

Bóg przemówił w swojej świętości. Jego wiara opierała się na obietnicy, chociaż obecne 

opatrzności Boże nie sprzyjały jej spełnieniu się itd. Podobnie wierzyli Jozue i Kaleb, (Lb 14:22-

30).  

 [f.] Wskazówka  szósta. Silna wiara sprawi, że ludzie zastosują się do tych nakazów Bożych, 

które najbardziej przeciwstawiają się ich najbardziej pożądanym rzeczom i błogosławieństwom 

doczesnym, (Hbr 11:8-9; Hbr 10:34; Rdz 22).  

 Teraz drogie dusze, nie możecie spierać się z własnymi duszami, że z pewnością nie macie 

wiary, ponieważ wasza wiara nie prowadzi was do postąpienia tak szlachetnie jak to opisano w 

powyższych punktach, gdyż możecie posiadać prawdziwą wiarę, chociaż nie tak wielką, jaką mieli 

niektórzy z wybrańców Bożych. Tak jak niebezpiecznym jest tworzenie fałszywych definicji 

grzechu, tak też niebezpiecznym jest tworzenie fałszywych definicji łaski.  

 Filozofowie mówią, że istnieje osiem stopni ciepła. Teraz, jeśli ktoś określiłby ciepło tylko 

przez najwyższy stopień, to wszystkie inne mniejsze stopnie nie byłyby uważane za ciepło. 

Podobnie jeśli jakiś wierzący zdefiniowałby wiarę tylko przez jej najwyższe stopnie i działania, to 

wtedy nie  uważałby za wiarę – tego, co rzeczywiście jest wiarą, ale słabszą, jak to obecnie pokażę.  

 Teraz, w drugiej kolejności, podam kilka wskazówek dotyczących SŁABEJ wiary.  

 [a.] Wskazówka pierwsza.  Słaba wiara w takim samym stopniu usprawiedliwia i 

jednoczy człowieka z Chrystusem — jak wiara silna. Daje człowiekowi tyle udziału i własności 

w Chrystusie, ile najsilniejsza wiara na świecie. Niemowlę ma taki sam związek z ojcem, jak ten 

syn, który jest już dorosły. Podobnie słaba wiara daje człowiekowi tak samo ważny tytuł własności 

do Chrystusa, i wszystkich tych drogocennych rzeczy wieczności, jak najsilniejsza wiara na 

świecie. Słaba ręka dziecka może otrzymać perłę — tak samo jak silna ręka olbrzyma. Wiara jest 

przyjęciem Chrystusa, (J 1:12). 

 [b.] Wskazówka druga. Obietnice wiecznego szczęścia i błogosławieństwa nie są dane 

tylko sile wiary — ale prawdziwości wiary; i nie tylko najwyższym stopniom wiary – ale 

rzeczywistości wiary. Kto wierzy, będzie zbawiony, choć nie będzie miał takiej siły wiary, by 

zamknąć paszczę lwom, by czynić cuda, by przenosić góry, by ujarzmić królestwa, by zgasić moc 

ognia, by oprzeć się silnym pokusom, wreszcie by się radować z wielkich prześladowań, (Hbr 

11:33-35). Żaden  człowiek, który jest zbawiony, nie jest zbawiany dzięki sile swojej wiary — ale 

na podstawie prawdziwości swojej wiary. W wielkim dniu sądu Chrystus nie przyniesie wagi, by 

zważyć łaski ludzi — ale kamień probierczy, aby wypróbować je; nie będzie patrzył tyle na siłę, ile 

na prawdziwość ich łask.  

 [c.] Wskazówka trzecia. Najsłabsza wiara będzie stawała się coraz silniejsza. Słaby 

wierzący będzie wzrastał z wiary w wiarę. Chrystus jest dokończycielem, jak i sprawcą naszej 

wiary, (Rz 1:17; Hbr 12:2). Chrystus wykarmi to błogosławione niemowlę - wiarę i nie pozwoli, 

aby została zduszona w zarodku, czy też umarła w niemowlęctwie. Ten kto rozpoczął dobre dzieło, 

dokończy je, (Flp 1:6; 1 P 1:5). Chrystus jest tak samo zobowiązany troszczyć się o nasze łaski, jak 

troszczyć się o nasze dusze. Łaska jest dziełem Chrystusa, dlatego musi prosperować w jego ręku; 

Pan Jezus jest wielkim budowniczym i naprawiaczem naszych łask; dlatego zmieni waszą iskrę w 

płomień, waszą kroplę w ocean, waszego pensa w funta, a waszego funta w miliony, (Mt 12:20 i 

Mt 13:32. Dlatego nie siadajcie zniechęceni, z tego powodu, że wasza wiara jest słaba. To, co jest 

zasiane w słabości, wzrośnie w mocy. Wasza słaba wiara dostąpi chwalebnego zmartwychwstania. 

Chrystus nie pozwoli, aby tak drogocenna perła pozostała zakopana pod grudą ziemi.  

 [d.] Wskazówka czwarta. Mała wiara jest wiarą, tak jak iskra ognia jest ogniem, tak jak 

kropla wody jest wodą, tak jak mała gwiazda jest gwiazdą, i jak maleńka perła jest perłą. Zaprawdę, 

wasza mała wiara jest klejnotem, który Bóg bardzo ceni i w której ma upodobanie. Wasza mała 

wiara sprawi, że wyżej będziecie sobie cenić Chrystusa i Jego łaskę niż cały świat, (Mt 18:10; 1 P 



2:7). Cóż, zapamiętajcie sobie to, że najmniejsza miara prawdziwej wiary doprowadzi was do 

zbawienia i posiądzie je dla was — tak samo jak największa jej miara. Mała wiara towarzyszy 

zbawieniu – tak samo jak wielka; a słaba wiara – tak samo jak silna. Dlatego nie mów, drogocenna 

duszo, że nie masz tej wiary, która towarzyszy zbawieniu, ponieważ posiadasz nie tak silną wiarę, 

czy takiego a takiego wysokiego stopnia wiary. WIELKA wiara przyniesie człowiekowi Niebo tu 

na ziemi; a MAŁA wiara da mu Niebo w przyszłości.  
 3. Trzecią rzeczą, którą chcę wam pokazać, jest odpowiedzenie na pytanie, jakiego rodzaju 

jest ta POKUTA, która towarzyszy zbawieniu. Że pokuta towarzyszy zbawieniu, to już wcześniej 

wykazałem. Teraz opiszę w następujących szczegółach czym jest ta pokuta, która towarzyszy 

zbawieniu, która zawiera w sobie zbawienie. 

 (1.) Właściwość pierwsza. Po pierwsze, ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, jest ogólną i 

uniwersalną zmianą całego człowieka; zmianą w każdej jego części. Ta pokuta, która 

towarzyszy zbawieniu zmienia serce i życie, słowa i pracę; czyni z murzyna Izraelitę, a z 

trędowatego anioła. „Obmyjcie się i oczyśćcie”; mówi Pismo wskazując na zmianę w sercu 

człowieka; „usuńcie sprzed moich oczu zło waszych uczynków, przestańcie źle czynić. Uczcie się 

czyńcie dobrze” (Iz 1:16-18 UBG), dodaje Pismo wskazując na zmianę w  postępowaniu 

wierzącego. 

 Podobnie mówi prorok Ezechiel: „Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, 

których się dopuszczaliście”; oto jest nawoływanie do zmiany życia: „I uczyńcie sobie nowe serce i 

nowego ducha”, (Ez 18:30-32); oto jest wezwanie do zmiany serca. Prawdziwe pokuta to 

gruntowna zmiana zarówno umysłu, jak i postępowania. Ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu 

powoduje zmianę w całym człowieku; we wszystkich cechach człowieka wewnętrznego i we 

wszystkich działaniach człowieka zewnętrznego. Zrozumienie zostaje przemienione z ciemności w 

światłość; wola od niewoli grzechu do świętej wolności; uczucia od nieporządku do porządku; a 

serce od zatwardziałości do miękkości. Tak, że w człowieku zewnętrznym pożądliwe oko zamienia 

się w oko czystości; swawolne ucho zamienia się w posłuszne ucho; ręce przekupstwa zamieniają 

się w hojne ręce; a wędrujące stopy próżności zostają przemienione i skierowane na drogi czystości. 

Natomiast ta pokuta, która zmienia człowieka tylko w jakiejś części — ale nie we wszystkich; która 

czyni z człowieka tylko Heroda, Agrypę, prawie chrześcijanina, czy pół-chrześcijanina – taka 

pokuta nigdy nie sprowadzi Nieba do wnętrza człowieka tutaj na ziemi, ani nigdy nie zaprowadzi 

go do Nieba po śmierci!  

 Ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, sprawia, że człowiek staje się pełen chwały 

wewnątrz, a jego szata jest tkana złotem, (Ps 45:13); odciska obraz Boga zarówno na 

wewnętrznym, jak i na zewnętrznym człowieku; czyni serce podobnym do arki, całe ze złota w 

środku; a życie wierzącego jak słońce, całe chwalebne na zewnątrz.  

 (2.) Właściwość druga. Po drugie, ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, jest całkowitym 

jak i uniwersalnym odwróceniem się od wszelkiego grzechu, bez żadnych zastrzeżeń i 

wyjątków. „Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, ale miłuję twoje prawo” (Ps 119:163 UBG). 

W tym duchu napisane jest w Ez 18:30 (UBG): „Dlatego, domu Izraela, będę sądzić, każdego z was 

według jego dróg, mówi Pan BÓG. Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich swoich 

występków, aby nieprawość nie stała się waszą zgubę”. Podobnie stwierdza też Ez 33:11. Jak 

powódź Noego zatopiła jego najbliższych i jego najdroższych przyjaciół, tak powódź łez 

pokutującego zatapia jego najbliższe i najdroższe pożądliwości. Niezależnie od tego czy będzie 

to Izaak, Beniamin, czy też prawa ręka, pokuta, która towarzyszy zbawieniu, poddaje wszystko to 

pod miecz; nie oszczędza ani ojca, ani matki, ani Agaga, ani Achana; odrzuca wszystkie szmaty 

starego Adama; nie pozostawia ani rogu, ani kopyta za sobą; burzy każdy kamień starego domu; 

zeskrobuje wszystkie łuski lewiatana i zeskrobuje wszystkie plamy trądu z tynku. A Bóg podjął się 

oczyszczenia serc swego ludu z wszelkiego grzechu oraz przeciwstawienia ich dusz wszelkim 

grzechom, (Jer 33:8; Ez 36:25,29,33; 1 J 1:9). Pokuta za grzech jest nic nie warta, bez pokuty z 

grzechu. 

 Ez 14:6 (UBG): „Dlatego powiedz do domu Izraela: Tak mówi Pan BÓG: Nawróćcie się i 

odwróćcie się od swoich bożków, i odwróćcie swoje twarze od wszystkich waszych obrzydliwości.” 



Grzech jest odwróceniem się plecami do Boga, a twarzą do piekła; natomiast pokuta jest 

odwróceniem się plecami do grzechu a zwróceniem twarzy ku Bogu! Ten, kto patrzy na 

Jeruzalem i Babilon jednocześnie  uwodzicielskim okiem; i kto patrzy na Boga a jednocześnie 

spogląda na każdy grzech zalotnym wzrokiem, ten nie doszedł jeszcze do tej pokuty, która 

towarzyszy zbawieniu; jego skrucha i wyznanie nie mogą go uchronić przed byciem po dwakroć 

potępionym. Tak postępowali Herod i Judasz, ku ich wiecznej zgubie, (Jakuba 4:4).  

 Kto służy Bogu w niektórych sprawach, a swoim pożądliwościom w innych, mówi do Boga 

tak, jak Dawid powiedział Mefiboszetowi, co do jego ziem: „Ty i Siba podzielicie się polem” (2 Sm 

19:29 UBG), czyli że Bóg i szatan mają podzielić się takiego człowieka duszą i sercem. Ach, czy 

taka dusza nie zasługuje po dwakroć na piekło? Chrystus bierze każdy grzech z ręki skruszonego 

człowieka, jak Cezar przyjął swoje rany od tego, którego było stać na lepsze zachowanie, słowami: 

„I ty, mój synu”. ,,Co, ranisz mnie! Co, dźgasz mnie sztyletem!”. Jedno dźgnięcie nożem w serce 

zabija, jedna dziura w statku zatapia go, a jeden akt zdrady czyni zdrajcę. Tak i jeden grzech 

nieporzucony, od którego się nie odwrócono, zgubi duszę na zawsze. Grzech zawsze kończy się 

tragicznie, a to sprawia, że pokutujący zawsze ustawia się w szyku bojowym przeciwko każdemu 

grzechowi.  

 Nie ma ran, które byłyby bardziej bolesne i straszne dla Chrystusa, jak te, które otrzymuje w 

domu swoich przyjaciół, a to kieruje serce i rękę skruszonego człowieka przeciwko wszystkiemu, 

co występuje przeciwko Chrystusowi. Prawdziwy pokutnik traktuje każdy grzech jak truciznę, jak 

psie wymiociny, jak błoto ulicy, i jak menstruacyjną chustę, która ze wszystkich rzeczy w zakonie 

była najbardziej nieczysta, kalająca i zanieczyszczająca. A jego spojrzenie w ten sposób na każdy 

grzech zwraca jego serce przeciwko każdemu grzechowi, a także zmusza go nie tylko do 

powstrzymywania się od grzechu, ale do wyrzeczenia się i porzucenia go oraz nienawidzenia go 

bardziej niż piekła.  

 (3.) Właściwość trzecia. Po trzecie, ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, jest nie tylko 

odwróceniem się od wszelkiego grzechu, ale jest także nawróceniem się do Boga. Hebrajskie 

słowo oznaczające pokutę oznacza powrót, co wskazuje na powrót z tego, co człowiek zrobił. 

Obejmuje ono nawrócenie się z jednej rzeczy na drugą, jak na przykład z grzechu do Boga, od zła 

do dobra, czy od piekła do Nieba. Pokuta to nie tylko zaprzestanie czynienia zła, ale także uczenie 

się czynienia dobra; to nie tylko odwrócenie się od ciemności – ale  także zwrócenie się ku 

światłości; jak napisano w Dz 26:18 (UBG): „Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od 

ciemności do światłości, od mocy szatana do Boga”. Podobnie mówi Iz 55:7 (UBG): „Niech 

bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli i niech wróci do PANA, a on się 

zlituje; niech wróci do naszego Boga, gdyż jest on hojny w przebaczaniu.” Nie wystarczy, aby 

człowiek niegodziwy porzucił swoją złą drogę, ale musi on również wrócić do Pana; musi 

podporządkować swoje serce mocy łaski Bożej, a swoje życie woli i słowu Pana Boga. Tak jak 

negatywna dobroć nigdy nie może zadowolić duszy obdarzonej łaską Bożą, tak nie może też nigdy 

zbawić grzesznej duszy. Nie wystarczy, że byłeś tak a tak zły – musisz teraz być tak a tak dobry, 

albo zginiesz na zawsze: „A jeśli niegodziwy odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które 

popełnił, będzie strzegł wszystkich moich ustaw i będzie czynił to, co prawe i sprawiedliwe, na 

pewno będzie żył, nie umrze” (Ez 18:21 UBG). 

 Negatywna sprawiedliwość i świętość nie jest sprawiedliwością, ani świętością w Bożym 

rozrachunku. To nie negatywna sprawiedliwość faryzeusza, ani jego względna dobroć były tym, co 

mogłoby zapobiec odrzuceniu go przez Boga, zamknięciu przed nim Nieba i paleniem go w piekle, 

(Łk 18:10-14; Mt 23). Nie wystarczy, że drzewo nie wydaje złych owoców, ale musi jeszcze ono 

wydać dobry owoc – w przeciwnym razie będzie musiało zostać ścięte i wrzucone do ognia. To 

drzewo, które nie rodzi dobrych owoców, przeznaczone jest do wrzucenia w ogień. „Każde drzewo, 

które nie wydaje dobrego owocu”, mówi Chrystus, „zostaje wycięte i wrzucone w ogień” (Mt 7:19 

UBG). Ludzie, którzy zadowalają się negatywną sprawiedliwością, na końcu odkryją, że bramy 

niebiańskie będą zaryglowane przed nimi i to podwójnymi zasuwami. Wszystko, co może zrobić 

negatywna sprawiedliwość i świętość, to pomóc człowiekowi dostać się do jednej z najlepszych 

komnat i najwygodniejszych łóżek w piekle. Ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, nie tylko 



uwalnia serce i życie od grzechu — ale kieruje je do Boga; sprawia, że człowiek nie tylko przestaje 

chodzić drogami śmierci, ale też zaczyna kroczyć drogami życia. Błogosławieni: ,,Którzy nie 

czynią nieprawości, ale chodzą jego drogami” (Ps 119:3). Ten, kto nie trzyma się całkowicie 

Chrystusa, bardzo haniebnie Go zaniedbuje. Dlatego, jeśli Chrystus na końcu go zdepcze, będzie to 

sprawiedliwe.  

 (4.) Czwarta właściwość. Po czwarte, ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, uderza 

najskuteczniej i szczególnie przeciwko temu grzechowi lub grzechom, do popełniania których 

grzesznik był najbardziej skłonny i na które był podatny przed swoim nawróceniem. Ręka 

pokuty jest najbardziej skierowana przeciwko temu grzechowi i najbardziej dotyczy tego grzechu, 

na który dusza patrzyła najbardziej kuszącym okiem. Augustyn, wielki grzesznik, napisał dwanaście 

ksiąg o pokucie i postępował szczególnie przeciwko tym poszczególnym grzechom w których tkwił 

przed nawróceniem najbardziej. Podstawowymi i głównymi grzechami, których był winny Izrael, 

były bałwochwalstwo i grzeszne uleganie obcym wpływom. Jednakże kiedy Bóg udzielił im łaski, 

to położyli rękę pokuty na te konkretne grzechy, jak to możemy zauważyć w Iz 27:9 (UBG): 

,,Dlatego w ten sposób będzie oczyszczona nieprawość Jakuba; a taki będzie wszelki owoc 

usunięcia jego grzechu: rozrzuci wszystkie kamienie ołtarza, jak rozbija się kamienie wapienne, a 

nie będą już stać gaje i posągi słoneczne”. (To był wielki grzech Izraela – ale po powrocie z niewoli 

nigdy więcej nie robili sobie posągów bożków — ale byli cudownie gorliwi, by chronić swoją 

świątynię przed takim skalaniem zarówno w czasach Antiocha Epifanesa, jak i Rzymian, uważając 

je za chustę menstruacyjną aż do dnia dzisiejszego. Żydzi woleli w czasach Rzymian, raczej 

umrzeć, niż pozwolić ustawić orła, symbol rzymskiej cesarskiej armii, na swojej świątyni). 

Widzimy więc, że kiedy Bóg przychodzi i działa łaskawie dla i wobec swojego ludu, to wtedy jego 

lud kładzie rękę pokuty na swoich gajach i posągach; które muszą zostać usunięte i nie mogą się już 

więcej ostać. Gaje i posągi zostają całkowicie opuszczone i zniszczone, zburzone i zlikwidowane. 

 Podobnie napisane jest w Iz 30:22 (UBG): „Wtedy uznasz za nieczyste obicia swoich 

rzeźbionych posągów ze srebra i odzienie swoich odlanych posągów ze złota. Wyrzucisz je jako 

nieczystość miesiączkującej kobiety i powiesz im: Precz stąd”. Tutaj widzimy, że ręka skruchy 

Izraela jest wyciągnięta przeciwko ich bożkom ze srebra i złota; a nie tylko przeciwko nim, ale 

także przeciwko temu, co miało z nimi jakikolwiek związek. Teraz Izrael nie okazuje nic prócz 

wstrętu do swoich bożków, i świętego oburzenia przeciwko nim: „Precz stąd.” Ręka pokuty 

oddziela ich od bożków, oraz ich dusze od najukochańszych grzechów. Teraz Izrael tak bardzo 

nienawidzi, brzydzi się, czuje wstręt do i gardzi swoimi bożkami i posągami jak dawniej wielbił, 

oddawał cześć i czcił je.  

 Podobnie Maria Magdalena, (Łk 7), postępowała zupełnie przeciwnie do swojego 

poprzedniego ja, swojego grzesznego ja, zaczęła sprzeciwiać się ciału, w tych samych rzeczach, w 

których dawniej je zaspokajała. Podobnie było z pokutującym dozorcą więzienia, (Dz 16), obmył te 

rany, które zadały jego własne krwawe ręce. Działał w sposób miłosierny, zupełnie przeciwny do 

jego wcześniejszego okrucieństwa. Tak samo, na początku nie było nikogo tak zaciekłego, tak 

wściekłego, tak okrutnego, tak krwawego i tak nieludzkiego w swoim postępowaniu wobec 

chrześcijan jak Paweł; jednakże potem nikt nie był tak delikatny, tak łagodny, tak słodki, tak 

uprzejmy i tak czuły dla nich jak on. To samo możemy zobaczyć u Zacheusza, (Łk 19:8), Pawła (Dz 

9); czy u  Manassesa  (2 Kron 33:6).  

 (5.) Właściwość piąta. Po piąte, ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, jest bardzo rozległa 

oraz wszechstronna. Obejmuje ona następujące rzeczy, oprócz tych już wymienionych. 

 [1.] Prawdziwa pokuta obejmuje WIDOK i POCZUCIE grzechu. Ludzie muszą najpierw 

zobaczyć swoje grzechy, muszą być świadomi swoich grzechów, zanim będą mogli pokutować z 

nich. Efraim najpierw zobaczył swój grzech, a potem pokutował i odwrócił się od niego „gdy 

poznałem samego siebie, uderzyłem się w biodro” (Jr 31:18-19) UBG. Człowiek najpierw widzi 

siebie poza właściwą drogą, zanim na nią wróci. Dopóki nie zobaczy, że zszedł z drogi, nadal 

będzie szedł dalej – ale kiedy spostrzeże, że znajduje się na niewłaściwej drodze, wtedy zaczyna 

szukać i dopytywać się o tę właściwą. Dlatego, kiedy grzesznik uświadomi sobie, że droga, którą 

kroczy jest drogą śmierci, to woła: „….prowadź mnie drogą wieczną” (Ps 139:24 UBG). Tak było z 



apostołem Pawłem, który uważał przed nawróceniem, że znajduje się na dobrej drodze prowadzącej 

do Nieba tak, jak wszyscy inni; (na co wskazuje porównanie Dz 9 z Dz 26).  

 [2.] Ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, obejmuje nie tylko widok i poczucie grzechu – 

ale także WYZNANIE i UZNANIE grzechu (tylko krótko poruszę te rzeczy). Psalm 32:3-5 

(UBG): ,,Gdy milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań. We dnie i w nocy 

bowiem ciążyła na mnie twoja ręka, usychałem jak podczas letniej suszy. Sela. Wyznałem ci swój 

grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem: Wyznam moje występki PANU, a ty 

przebaczyłeś nieprawość mego grzechu.” Podobne wyznanie i uznanie grzechu wyraża Psalm 51 i 

Hi 33:21-27. Obietnica przebaczenia jest uczyniona względem wyznania grzechów: „Jeżeli 

wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić 

nas z wszelkiej nieprawości” (1 J 1:9 UBG). Podobnie stwierdzają Prz 28:13 (UBG): „Kto ukrywa 

swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia”. Tak 

więc, jeśli wyznajemy nasze grzechy szczerze, poważnie, pokornie i serdecznie – wtedy towarzyszy 

nam przebaczenie. Wyznanie grzechu musi być połączone z porzuceniem grzechu – albo wszystko 

będzie stracone, Bóg, Chrystus, Niebo, i dusza takiego człowieka, na zawsze!   

 Prawdziwy pokutnik może powiedzieć za Vivaldusem: „Nie ukrywam swoich grzechów – 

ale je pokazuję; nie wycieram ich – ale je skrapiam; i nie usprawiedliwiam ich, ale je oskarżam.” 

„Moje grzechy mnie nie ranią, jeśli ich nie lubię”; początek mojego zbawienia — to wiedza o moim 

występku.  

 [3.] Ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, obejmuje nie tylko wyznanie grzechu, ale także 

SKRUCHĘ za grzech; (Psalm 51:4; 1 Sm 7:2; Zach 12:10-11; Ezd 10:1-2; 2 Kor 7:11; Jer 13:17; 

Jl 2:13). Bazyli płakał, gdy zobaczył różę, ponieważ przywiodła mu ona na myśl pierwszy grzech, z 

powodu którego miała kolce, których nie miała, gdy człowiek trwał w niewinności, jak myślał. 

Wiecie, szanowni wierzący czytelnicy, jak to odnieść do siebie. Prawdziwa skrucha łamie serce 

westchnieniami, szlochami i jękami – dlatego że kochający Ojciec jest znieważony, błogosławiony 

Zbawiciel ukrzyżowany, a słodki Pocieszyciel zasmucony. Pokutnica Maria Magdalena dużo 

płakała bo bardzo umiłowała. Łzy zamiast klejnotów były ozdobą łoża pokutującego Davida. Z 

pewnością ten słodki pieśniarz nigdy nie śpiewał bardziej melodyjnie niż wtedy, gdy jego serce 

było złamane największą pokutą.  

 Jak Bóg otrze moje łzy w niebie, jeśli nie wyleję żadnej z nich na ziemi? I jak mam zbierać 

w radości — jeśli nie sieję w łzach? „Urodziłem się ze łzami i umrę ze łzami; dlaczego miałbym 

żyć bez nich w tej dolinie łez?” mówi prawdziwy pokutnik. Najsłodsze radości pochodzą z 

najbardziej gorzkich łez; pokutujące łzy rodzą duchową radość. Kiedy Anna wypłakała się, 

odeszła i przestała być smutna, 1 Sm 1:10-18. Pszczoła zbiera najlepszy miód z najbardziej 

gorzkich ziół. Chrystus uczynił najlepsze wino z wody; najsilniejsza, najczystsza, najprawdziwsza, 

najtrwalsza, i najwspanialsza radość powstaje z wód pokuty. Jak Bóg jest Bogiem, to „Ci, którzy 

sieją we łzach, będą żąć z  radością” (Ps 126:5 UBG). Prawdziwa pokuta to żal za grzechy, 

ponieważ one obrażają Boga. Piotr żałował za swój grzech; Judasz żałował swojej kary. Piotr 

smucił się, ponieważ Chrystus był zasmucony; Judasz smucił się, ponieważ miał zostać potępiony.  

 Ale żeby żaden żałobnik nie utopił się we własnych łzach, pozwólcie, że udzielę tego 

OSTRZEŻENIA, a mianowicie, że nie ma niczego czemu nie można zaradzić — z wyjątkiem 

łez potępionych. Człowiek, który trwa  w chodzeniu drogą do raju, nie powinien umieszczać siebie 

w stanie małego piekła; a ten, kto ma szczerą nadzieję na wspaniałe wszystko, nie powinien być 

przygnębiony ani przytłoczony z jakiegokolwiek powodu.  

 [4.] Ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, obejmuje nie tylko żal, ale także święty 

WSTYD i rumienienie się z powodu grzechu (Ezd 9:6; Jer 3:24-25; Jer 31:19). Ez 16:63 (UBG): 

,,Abyś pamiętała i wstydziła się, i nigdy więcej nie otworzyła ust ze wstydu, gdy cię oczyszczę ze 

wszystkiego, co uczyniłaś, mówi  Pan BÓG”. Kiedy skruszona dusza widzi, że grzechy zostają 

przebaczone,  gniew Boży załagodzony, a Boża sprawiedliwość zaspokojona, to wtedy siada 

zawstydzona.  

 Rz 6:21 (UBG) powiada: „Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się 

teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć.” Grzech i wstyd są nierozłącznymi 



towarzyszami. Chrześcijanin nie może mieć pozornej słodyczy grzechu bez prawdziwego wstydu, 

który towarzyszy grzechowi. Te dwie rzeczy Bóg złączył, dlatego cały świat nie może ich 

rozdzielić.  

 Wstyd oznacza rumienienie się, zaczerwienienie się, blednięcie, bycie zażenowanym itp. 

Dlatego im bardziej Bóg był niezadowolony z czerni grzechu, tym bardziej będzie zadowolony z 

zarumienienia się grzesznika.  

 To nikczemny i nieskruszony Kaligula był tym, który powiedział o sobie, że nie kochał w 

sobie nic bardziej niż to, że nie mógł się wstydzić.  

 Bez wątpienia tylko to, co grzeszne, jest haniebne. Dusza, która zatwardziła w sobie 

grzeszeniem zdolność odczuwania wszelkiego wstydu, jest duszą dojrzałą do piekła i oddaną w 

ręce szatana! W tym życiu nie może spaść na człowieka większa plaga niż grzeszenie bez 

wstydzenia się!  

 [5.] Ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, obejmuje WSTRĘT i ODRAZĘ do grzechu i 

siebie samego z powodu popełnienia grzechu, tak samo jak wstydzenie się i rumienienia się z 

powodu grzechu, (Hi 42:6; Ez 16:61-63; Am 5:15). Ez 20:43 (UBG): „Tam wspomnicie o waszych 

drogach i o wszystkich waszych czynach, którymi się splugawiliście; i obrzydzicie sobie siebie 

samych za wszystkie  wasze złe czyny, które popełniliście”. Szczery skruszony pokutnik brzydzi się 

nie tylko swoimi grzechami, ale i samym sobą za popełnienie tych grzechów. Dlatego woła: „Och te 

swawolne oczy! O te niegodziwe ręce! O ten kłamliwy język! O ta pokręcona wola! O to zepsute 

serce! Och, jak brzydzę się moimi grzechami, jak brzydzę się samym sobą, jak brzydzę się 

grzesznym ,,ja”; i jaki  wstręt czuję do mojego naturalnego ,,ja”, z powodu bycia grzesznym ,,ja”! 

Moje grzechy są dla mnie ciężarem i czynią mnie ciężarem dla siebie samego; moje grzechy są dla 

mnie obrzydliwością i sprawiają, że czuję wstręt do siebie i kajam się w prochu i popiele.” 

Prawdzie pokutująca osoba ma nie tylko niskie i poślednie myśli o sobie — ale i brzydzące się 

sobą.  

 Można zauważyć, że odważne stworzenia, jak orzeł i lew, nie były w ogóle składane w 

ofierze Bogu —jak to było w przypadku biednego jagnięcia i gołębia; co wskazuje na to, że Bóg nie 

zważa na odważnego, wyniosłego i wzniosłego ducha, ale na biednego, pokornego i godnego 

pogardy. 

 Nikt nie może myśleć ani mówić tak niegodnie o chrześcijaninie – jak on myśli i mówi 

niegodnie o sobie. „Oto jestem nędzny” (Hi 40:4 UBG). „Ci z was, którzy ocaleją, będą o mnie 

pamiętać pośród narodów, do których zostaną uprowadzeni, bo ubolewam nad ich cudzołożnym 

sercem, które odstąpiło ode mnie, i nad ich oczami, które uprawiały nierząd, idąc za swymi 

bożkami. I poczują wstręt do samych siebie z powodu zła, które popełnili we wszystkich swoich 

obrzydliwościach” (Ez 6:9 UBG). 

 Jeśli twoja pokuta, drogi czytelniku, nie oderwie ciebie od twoich grzechów, a twoje grzechy 

nie obrzydzą ci miłości do siebie samego - wtedy twoja pokuta nie jest pokutą, która towarzyszy 

zbawieniu. Niektórzy ludzie mogą ronić łzy bez przyczyny, niektórzy z każdej; ale zdrowy pokutnik 

wylewa więcej łez z powodu swoich grzechów niż z powodu swoich cierpień. I tak przedstawiłem 

poszczególne rzeczy, które pokuta, która towarzyszy zbawieniu, obejmuje i zawiera w sobie. 

 (6.) Szósta właściwość. Po szóste, ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, ma tych 

wybornych TOWARZYSZY, którzy jej asystują. 

 [1.] WIARA. Zach 12:10-11 (UBG): „Będą patrzeć na mnie, którego przebili, i będą go 

opłakiwać” itd. Żałoba i wierzenie idą razem. Mk 1:14-15: ,,Lecz potem, gdy Jan został wtrącony 

do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc ewangelię królestwa Bożego; I mówiąc: Wypełnił 

się czas i przybliżyło się królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie  ewangelii.” 

 [2.] MIŁOŚĆ DO CHRYSTUSA zawsze asystuje tej pokucie, która towarzyszy zbawieniu, 

jak możecie zobaczyć na przykładzie Marii Magdaleny, (Łk 7).  

 [3.] SYNOWSKI LĘK PRZED OBRAŻANIEM BOGA I ŚWIĘTA TROSKA O 

ODDAWANIE CZCI BOGU zawsze towarzyszą tej pokucie, który towarzyszy zbawieniu: ,,Bo 

smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje;…..To 

bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, jakąż wielką wzbudziło w was pilność, jakie 



uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jakie wymierzenie 

kary! We wszystkim okazaliście się czyści w tej sprawie” (2 Kor 7:10 UBG). Zaprawdę, te 

wszystkie rzeczy żywo asystują pokucie do życia, rodzą się razem z nią i będą żyć razem z nią, aż 

pokutująca dusza zamieni ziemię na Niebo i łaskę na wieczną chwałę.  

 (7.) Siódma własność. Po siódme i ostatnie, ta pokuta, która towarzyszy zbawieniu, jest 

USTAWICZNYM AKTEM, jest pokutą, której nigdy nie należy żałować, (2 Kor 7:10). Pokuta jest 

nieustannym źródłem, z którego zawsze wypływają wody pobożnego smutku. Zdrowo pokutujący 

chrześcijanin stale zbliża się coraz bardziej do Boga; a odwraca dalej i dalej od grzechu, co sprawia, 

że pokutująca dusza wzdycha i lamentuje, że nie może bardziej zbliżyć się do Boga, i że nie może 

bardziej oddalić się od grzechu, (Rz 7). Praca pokuty nie jest dziełem godziny, dnia, roku – ale 

ciągłą pracą całego tego doczesnego życia. Szczery penitent robi tak samo codzienną pokutę 

kluczową sprawą swego sumienia, jak czyni nią codzienne wierzenie; i może równie dobrze 

zadowolić się jednym aktem wiary, miłości lub radości, jak jednym aktem pokuty: ,,mój grzech 

zawsze jest przede mną”, mówił Dawid, (Ps 51:3 UBG). Pokuta jest piękną córką wstrętnej matki. 

Jest także płodnym łonem. Och, cóż więc pozostaje, jeśli nie opłakiwanie w całym naszym życiu 

grzechów całego naszego życia? 

 „Oprócz tego, że jestem zachowywana od grzechu, uważam, że największym miłosierdziem 

na świecie jest to, że nadal opłakuję grzech” – mówi pokutująca dusza, i nigdy nie przestaje 

pokutować, dopóki nie przestanie żyć. Idzie do nieba z radosnymi łzami skruchy w swoich oczach. 

Wie, że całe jej życie to tylko dzień siania łez, aby w końcu mogła zebrać wieczne radości. Ta 

pokuta, która towarzyszy zbawieniu, jest ostatecznym porzuceniem grzechu. Jest pożegnaniem się z 

grzechem na zawsze; jest rozstaniem się z grzechem na wieki; jest nigdy więcej nie zwracaniem się 

do tego szaleństwa: „Cóż mi już do bożków?” mówił Efraim, (Oz 14:8 UBG). „Zakosztowałem 

goryczy tkwiącej w grzechu; posmakowałam słodyczy miłosierdzia Bożego znajdującego się w 

przebaczaniu grzechów; dlatego precz, grzechy! Nigdy więcej nie będę miała z tobą do czynienia! 

Okradłyście Chrystusa z mojej służby dla Niego, a mnie z mojej pociechy i korony. Precz, precz, 

grzechy! Nigdy więcej nie będę zalecała się do, ani tolerowała ciebie”, mówi szczerze pokutująca 

dusza.  

 Człowiek, który odkłada swoje grzechy tylko w dzień niedoli, tak jak ściąga szaty w nocy, 

kiedy kładzie się spać, z zamiarem ponownego założenia ich w poranek dobrobytu, nigdy jeszcze 

tak naprawdę nie pokutował; jest psem, który wraca do swoich wymiocin; i świnią, która wraca do 

tarzania się w błocie. Takim psem był Judasz; takę świnią była Demas.  

 Niezwykłą próżnością u niektórych jest odłożenie na bok grzechów przed uroczystymi 

obowiązkami — ale z zamiarem powrotu do nich znowu, tak jak wąż odkłada swoją truciznę, kiedy 

idzie pić, a kiedy się napije, wraca do niej znowu, jak o tym zapewniają bajkopisarze. To smutne, 

gdy ludzie mówią do swoich pożądliwości, tak jak Abraham powiedział do swoich sług: „Zostańcie 

tu…... a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i wrócimy do was” (Rdz 22:5 UBG). 

Zaprawdę, takie dusze są dalekie od tej pokuty, która towarzyszy zbawieniu, ponieważ ona 

dokonuje ostatecznego i wiecznego oddzielenia grzechu od duszy. Dokonuje ona takiego rozwodu 

między grzechem a duszą i tak bardzo je rozdziela, że cały świat nigdy nie może doprowadzić do 

ich spotkania ponownie jako dwóch kochanków. Pokutująca dusza patrzy na grzech i postępuje z 

nim nie jak przyjaciel, ale jak wróg. Postępuje z grzechem, tak jak Amnon postąpił z Tamar: „Potem 

Amnon znienawidził ją tak bardzo, że nienawiść, którą ją znienawidził, była większa niż miłość, 

jaką ją miłował. I Amnon powiedział jej: Wstań, idź stąd!” (2 Sam 13:15 UBG). Właśnie w ten 

sposób dusza pokutująca zachowuje się wobec grzechu.  

 I w ten sposób przedstawiłem, czym jest pokuta, która towarzyszy zbawieniu.  

 4. Czwartą rzeczą, którą opiszę to odpowiedź na pytanie jakiego rodzaju 

POSŁUSZEŃSTWO towarzyszy zbawieniu. Że posłuszeństwo towarzyszy zbawieniu, to już 

wcześniej udowodniłem. Teraz pokażę, czym ono jest w następujących szczegółach: 

 (1.) Właściwość pierwsza. To posłuszeństwo, które towarzyszy zbawieniu, jest SZCZERE i 

SERDECZNE. Serce, wnętrze człowieka, odpowiada na i odbija echem słowo i wolę Boga. 

Wierzący wie, że żadne posłuszeństwo z wyjątkiem serdecznego posłuszeństwa nie jest miłe 



Chrystusowi. Wie, że nic tak nie wzrusza serca Chrystusa, jak to, co pochodzi z serca wierzącego. 

„Chrystus był dla mnie serdeczny w swoim posłuszeństwie”, mówi wierzący; „dlatego czy nie mam 

być serdeczny w moim posłuszeństwie jemu?” Chrystus położy rękę miłości i akceptacji – nie na 

każdym posłuszeństwie, ale tylko na takim, które płynie z serca. Rz 6:17 (UBG): „…..usłuchaliście 

z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście”. Z kolei w Rz 7:25 (UBG) apostoł Paweł powiada: 

,,Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu;” czyli jakby serce Pawła, było zawarte w jego 

posłuszeństwie.  

 Podobnie mówi Paweł w Rz 1:9 (UBG): „Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu w 

ewangelii jego Syna, jest mi świadkiem,.” Paweł jakby sugerował, że wielu służy Bogu swoim 

ciałem (Iz 29:13; Mt 15:7-9) – ale że on służy Mu swoim duchem; że wielu służy Bogu 

człowiekiem zewnętrznym, podczas gdy on (Paweł) służył Bogu swoim człowiekiem wewnętrznym 

(Ez 36:26-27). Serce jest komnatą obecności Króla niebios i tym, na czym Jego oko, ręka, i serce są 

najbardziej skupione. „Synu mój, daj mi swoje serce, a niech twoje oczy strzegą moich dróg” (Przys 

23:26 UBG).  

 Bóg wypisał swoje prawo w sercach wierzących i dlatego nie mogą nie być mu posłuszni z 

serca: „Pragnę czynić twoją wolę, mój Boże”. Jak to? Dlaczego? Ponieważ ,,…..twoje prawo jest w 

moim wnętrzu” lub, pośród moich uczuć, jak mówi hebrajski oryginał, (Ps 40:8 UBG). Serce 

wewnątrz rozbrzmiewa echem i odpowiada na przykazania pochodzące z zewnątrz, jak księga 

napisana odpowiada umysłowi tego, kto ją pisze; jak twarz odpowiada twarzy; i jak odcisk na 

wosku odpowiada wygrawerowanemu znakowi na pieczęci. Uczeni w Piśmie i faryzeusze byli w 

znacznym stopniu posłuszni zewnętrznie prawu, ale ich serca nie szły za ich posłuszeństwem; i 

dlatego wszystko, co uczynili, nic nie znaczyło w oczach Chrystusa, który tylko wtedy akceptuje 

zewnętrzne działania człowieka, gdy wypływają z jego serca i uczuć. Dusze faryzeuszów nie były 

w ich służeniu Bogu, dlatego cała ich służba była daremna. Byli bardzo chwalebni w swoim 

zewnętrznym wyznaniu, ale ich serca były równie brudne jak wnętrza grobów. Ich zewnętrze 

uczynki świeciły jak słońce, ale ich wnętrze było czarne jak piekło, (Mat 23). Byli jak świątynie 

Egipcjan – piękni na zewnątrz, ale brudni w środku. Cóż, pamiętajcie o tym, drodzy wierzący 

czytelnicy; żadne działanie i żadna posługa nie są akceptowane w Niebie — za wyjątkiem tych, 

które są zapieczętowane szczerością i prawością serca. Bóg nie da się zbyć skorupą, gdy dajemy 

diabłu jej wnętrze i jądro.  

 (2.) Druga właściwość. To posłuszeństwo, które towarzyszy zbawieniu jest 

CAŁOŚCIOWE i CAŁKOWITE. Dusza dostosowuje się do każdej części i punktu woli Bożej, 

tak dalece jak ją zna, bez zastrzeżeń i stronniczości oraz bez przechylania szalek wagi na jedną lub 

drugą stronę. Dusza szczerze posłuszna, nie będzie wybierała i selekcjonowała przykazań i 

nakazów, które wykona, a które odrzuci, jak to robią obłudnicy; ma oko do patrzenia, ucho do 

słuchania i serce do posłusznego przestrzegania pierwszej tablicy przykazań, tak jak drugiej; nie 

trzyma się pierwszego i nie zaniedbuje drugiego, ponieważ obłudnicy tak robią; nie trzyma się 

drugiego i nie gardzi pierwszym, jak to czynią bezbożni; jest posłuszna nie z wyboru, ale z 

sumienia: „Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie twoje przykazania” (Ps 119:6 

UBG). Dusza szczera nie przebiera i nie wybiera. Jest posłuszna wszystkim nakazom Bożym w 

odniesieniu do swego szczerego celu, pragnienia i dążenia; a to Bóg przyjmuje w Chrystusie za 

doskonałe i całkowite posłuszeństwo itd. 

 Wiara nigdy nie segreguje obiektów, który wziąć a który nie, ale chwyta się każdego, jaki 

Bóg wyciąga do niej, aby go wzięła; wiara nie wybiera tej prawdy a odrzuca tamtą, i nie przyjmuje 

jednej odrzucając drugą. Wiara nie mówi: „Będę  ufać Bogu w tym przypadku, ale nie w tamtym; 

zaufam Bogu że udzieli mi tej łaski, ale nie tamtej; czy też zaufam Mu w ten sposób, ale nie w 

inny.” Wiara nie wybiera swego obiektu. Wiara wie, że Ten, który obiecał, jest potężny i wierny, 

dlatego ufa Bogu tak samo w jednym jak i w drugim. Tak więc prawdziwa posłuszna dusza nie 

selekcjonuje przykazań Boga, aby być posłusznym jednemu a buntować się przeciwko drugiemu; 

nie ośmiela się, i nie może powiedzieć: „Będę służyła Bogu w tym nakazie, ale nie w tamtym. Nie! 

W sensie ewangelicznym dusza taka przestrzega wszystkich przykazań i nakazów Bożych: Łk 1:5-6 

(UBG): ,,Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich 



przykazań i nakazów Pana.” To znaczy byli posłuszni Bogu we wszystkim bez zastrzeżeń. Kroczyli 

nie tylko drogą przykazań, ale także drogą nakazów, i nie tylko drogą nakazów, ale także drogą 

przykazań. Byli dobrymi duszami i dobrymi pielgrzymami na obu tych drogach.  

 Posłuszna dusza jest jak kryształowe szkło, w środku którego świeci światło, które 

prześwieca przez każdą jego część. Aby Prawo królewskie wypisane w jego sercu jaśniało w każdej 

części jego życia; zewnętrzne uczynki wierzącego wtórują prawu zapisanemu w jego wnętrzu. 

 Człowiek szczerze posłuszny nakłada na całego swego człowieka taki obowiązek, jak 

Maryja, matka Chrystusa, nałożyła na wszystkich sług obecnych na uczcie: ,,Zróbcie wszystko, co 

wam powie” (J 2:5 UBG). Podobnie my musimy nakazać naszym oczom, uszom, rękom, sercu, 

ustom, nogom, ciału, i duszy, aby wszystkie poważnie i czule zachowały to, co mówi do nich Pan 

Jezus Chrystus, i czyniły to.  

 Tak czynił Dawid: ,,Daj mi rozum, abym zachował twoje prawo; żebym go  przestrzegał z 

całego serca” (Ps 119:34 UBG). ,,Zuchwali zamyślili przeciwko mnie kłamstwo, ale ja całym 

sercem strzegę twoich przykazań” (Ps 119:69 UBG). Całe serce zawiera w sobie wszystkie władze 

duszy i wszystkie członki ciała. Dawid jakby mówił w powyższych wersetach Pisma, że zaprzęgnie 

rękę, serce, ciało, duszę, wszystko, co jest wewnątrz niego i wszystko co jest jego zewnętrznością – 

do przestrzegania i zachowywania Bożych przykazań. Oto jest dusza, skrupulatna w swoim 

posłuszeństwie, nie kuśtyka i nie chodzi w nim połowicznie, gdyż wie, że Pan pragnie, aby mu 

służono szczerze i całkowicie, dlatego Dawid jest posłuszny całym sercem i szczerym duchem. 

Czytałem o bardzo dziwnej przemowie, która wyszła z ust poganina Epikteta: „Jeśli taka jest twoja 

wola”, mówił on: „o Panie, to rozkaż mi, co chcesz, poślij mnie, gdzie chcesz, nie odstąpię od 

niczego, co wydaje ci się dobre.” Ach, ten poganin wystąpi na końcu w dniu sądu przeciwko 

wszystkim Saulom, ludziom podobnym do Jehu, Judaszom, Demasom, uczonym w Piśmie i 

faryzeuszom, którzy są stronniczy w swoim posłuszeństwie, którzy podczas gdy przestrzegają 

jednych, to żyją w nawykowym łamaniu innych nakazów Bożych! Zaprawdę, kto żyje w 

nawykowym łamaniu jednego przykazania, na końcu zostanie uznany przez Boga za winnego 

łamania wszystkich przykazań, (Jak 2:10), a wtedy Bóg zgodnie z tym, na drodze sprawiedliwości, 

wystąpi przeciwko niemu, (Ez 18:10-13).  

 Chwałą Kaleba i Jozuego było to, że w pełni poszli za Panem – w jednej jak i w drugiej 

rzeczy, (Lb 14:24,30 UBG). Podobne nastawienie serca miał Korneliusz: „A teraz Jesteśmy tu 

wszyscy obecni przed Bogiem, aby słuchać wszystkiego, co ci Bóg nakazał”, (Dz 10:33 UBG); 

Korneliusz nie wybrzydzał i nie wybierał tego co chciał słuchać. W podobnym duchu opisany jest 

Dawid Dz 13:22 (UBG) ,,….Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mego serca, który 

wypełni całą moją wolę”, a raczej, jak to jest wyrażone w języku greckim, „spełni wszystkie moje 

wole”, aby zwrócić uwagę na całościowość i szczerość jego posłuszeństwa. Bóg miał na uwadze nie 

tylko ogólne obowiązki religijne Dawida— ale także obowiązki szczegółowe; jako sędziego, ojca, 

pana, syna, itp.    

 Szczere serce kocha i ceni wszystkie przykazania Boże oraz widzi odciśnięty na nich Boży 

obraz; dlatego też głównym nakierowaniem i usposobieniem takiej duszy jest posłuszeństwo i 

poddanie się wszystkim przykazaniom i nakazom Bożym. Pan Bóg nakazuje całościowe i całkowite 

posłuszeństwo, (Joz 1:8; Pwt 5:29; Ez 18). Obietnica nagrody jest złożona dla całkowicie 

posłusznych (Ps 19:11; Joz 1:8). Całościowe posłuszeństwo jest klejnotem, którego wszyscy będą 

sobie życzyć lub cieszyć się nim w dniu śmierci i w dniu sądu; a zważanie na takie rzeczy i na inne 

podobnej im natury pobudza wszystkie prawe dusze do bycia bezstronnymi, i aby całościowo 

trwały w swym posłuszeństwie Bogu.  

 (3.) Trzecia własność. To posłuszeństwo, które towarzyszy zbawieniu, wypływa z 

wewnętrznych przyczyn duchowych i ze świętych i niebiańskich motywów. Wypływa z wiary. 

Stąd nazywa się posłuszeństwem wiary, (Rz 16:26). Dlatego apostoł Paweł w 1 Tm 1:5 (UBG) 

pisał: ,,Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary 

nieobłudnej.” Wiara ściąga z Nieba na dół do duszy tę Bożą cnotę i moc, które czynią duszę żywą i 

aktywną, obfitą i stałą w pracy dla i na drogach Pana. 



 I jak wiara, tak i miłość, kieruje duszę na drogi posłuszeństwa. ,,Kto ma moje przykazania i 

zachowuje je, ten mnie miłuje” (J 14: 21 UBG). ,,Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje 

słowo” (J 14:23 UBG). W tym samym duchu wypowiada się Dawid: „Wznoszę też swoje ręce ku 

twoim przykazaniom, które miłuję” (Ps 119:48 UBG). Mówi się, że miłość Boża jest wypełnieniem 

przykazań, ponieważ sprawia, że dusza przestrzega je. Boża miłość czyni każdy ciężar lekkim, 

każde jarzmo przyjemnym, a każde przykazanie radosnym. Miłość nie zna trudności, ułatwia 

posłuszeństwo i zniewala niebiańsko duszę do posłuszeństwa, do chodzenia, ba, do biegnięcia 

drogami Bożych przykazań. Tam, gdzie jest miłość, dusza mówi, że każde przykazanie jest dobre. 

Ale tam, gdzie brakuje miłości, człowiek woła: „Twarda to jest mowa; któż jej może słuchać?”  

 I jak zdrowe posłuszeństwo rodzi się z wiary i miłości, tak wypływa też z synowskiej 

bojaźni Bożej: ,,….moje serce zaś boi się twoich słów” (Ps 119:161 UBG). W podobnym duchu 

wypowiada się też Hbr 11:7 (UBG): ,,Przez wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze 

nie widziano, kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom.” Ach, ale obłudnicy i 

tymczasowi wyznawcy chrześcijaństwa nie są prowadzeni w swoim posłuszeństwie tak 

drogocennymi i chwalebnymi zasadami, dlatego Bóg rzuci wszystkie ich uczynki i służbę w ich 

twarz jako gnój, (Iz 1:11, Mal 2:3).  

 I tak jak posłuszeństwo, które towarzyszy zbawieniu, wypływa z wewnętrznych zasad 

duchowych, tak i wypływa ze świętych i niebiańskich motywów, rodzących się pod wpływem 

zakosztowania Bożej miłości, słodyczy i wspaniałości społeczności z Bogiem i z wybornych i 

drogocennych odkryć jakich dusza na drogach posłuszeństwa dokonała w odniesieniu do piękna i 

chwały Boga, (Iz. 64:5). Słodkie spojrzenia, niebiańskie słowa, chwalebne pocałunki i święte 

uściski, których posłuszna dusza doświadczyła i usłyszała, czyni ją dobrowolnie i całkowicie 

posłuszną słowu i woli Bożej.  

 Natomiast wszystkie motywy, które skłaniają obłudników i cielesnych wyznawców 

chrześcijaństwa do posłuszeństwa, są tylko zewnętrzne i cielesne – jak oko stworzenia, ucho 

stworzenia, oklaski stworzenia i nagrody od stworzenia; albo wypływają z miłości do chleba, chęci 

zdobycia pieniędzy lub pragnień ambicji, (Oz 7:14). Czasem też do posłuszeństwa kierują się 

strachem przed stworzeniem, czasem pragnieniem za stworzeniem, czasem przykładem stworzenia, 

a czasem ze ślubów złożonych stworzeniu. Czasami zagniewane spojrzenie Boga, Jego 

niezadowolenie lub Jego rózga — skłaniają ich do posłuszeństwa, (Oz 5:15; Ps 78:34). A czasami, 

aby wyciszyć i uspokoić sumienie, zatkać mu usta i rozbroić je z jego mocy biczowania, dręczenia 

ranienia, potępiania, przerażania i torturowania — zaczynają okazywać pewne oznaki 

posłuszeństwa. Jednakże Ich posłuszeństwo zawsze wypływa z jakiegoś niskiego, podłego, 

cielesnego, zepsutego lub innego tego rodzaju względu.  

 Zaś posłuszeństwo, które towarzyszy zbawieniu, zawsze wypływa, jak widzieliście, z 

przyczyn wewnętrznych i duchowych, i ze świętych i niebiańskich pobudek.   

 (4.) Czwarta własność. To posłuszeństwo, które towarzyszy zbawieniu, jest gotowe do 

natychmiastowego spełniania nakazów Bożych, dobrowolne, chętne i radosne. 
 [1.] Posłuszeństwo GOTOWE do natychmiastowego spełniania nakazów Bożych.  „Gdy 

mówiłeś: Szukajcie mojego oblicza, moje serce mówiło do ciebie: Twojego oblicza, PANIE, będę 

szukać” (Ps 27:8 UBG). „Spieszyłem się i nie zwlekałem z przestrzeganiem twoich przykazań” (Ps 

119:60, UBG). „Jak tylko usłyszą o mnie, będą mi posłuszni” (Ps 18:44 UBG).  

 Czytałem o człowieku, który przez cały rok chętnie nosił wodę przez prawie dwie mile 

dziennie, aby podlewać suchy patyk, na sam rozkaz przełożonego, bez podania powodu robienia tej 

rzeczy. Och, jak bardzo gotową zatem łaska Boża czyni duszę, aby była posłuszna tym Bożym 

przykazaniom, które są podpierane przez najrozumniejsze, najsilniejsze i najbardziej wyborne 

argumenty.  

 [2.] Jak posłuszeństwo, które towarzyszy zbawieniu, jest posłuszeństwem gotowym, tak też 

jest posłuszeństwem DOBROWOLNYM i OCHOCZYM. „Wtedy Paweł odpowiedział: Co 

czynicie, płacząc i rozdzierając mi serce? Ja bowiem dla imienia Pana Jezusa jestem gotowy nie 

tylko dać się związać, ale i umrzeć w Jerozolimie” (Dz 21:13 UBG). Promienie Bożej miłości i 

chwały sprawiają, że lud  obdarzony łaską jest ,,….ochoczy w dniu twej potęgi”, (Ps 110:3 UBG). 



Te Boże zasady, które znajdują się w wierzących, sprawiają, że są oni chętnie posłuszni, bez 

przymusu. Macedończycy opisani w 2 Kor 8:3 byli dobrowolnie posłuszni lub, jak mówi grecki 

oryginał, byli ochotnikami nie tylko według swojej zdolności, ale i poza nią.  

 Wszystkie poruszenia i działania Chrystusa wobec swego ludu, dla swojego ludu i w 

sercach jego ludu – są dobrowolne. On miłuje ich dobrowolnie przebacza im dobrowolnie, 

dobrowolnie wstawia się za nimi, dobrowolnie działa w nich i dobrowolnie ich zbawia. I dlatego 

oni żyją i działają na rzecz  Chrystusa też dobrowolnie; słuchają, modlą się, czekają, płaczą, pracują 

i czuwają  chętnie i z własnej woli. Ten Duch łaski i świętości, który w nich jest, czyni ich 

wolontariuszami we wszystkich pobożnych obowiązkach i służbach. (1 Krn 29:6-18; 1 Tm 6:18; 1 

Tes 2:8]  

 Podobno Sokrates, gdy tyran groził mu śmiercią, odpowiedział, że chętnie umrze. ,,Zatem, 

nie umrzesz”, powiedział tyran, „będziesz żyć wbrew swojej woli”. Na co Sokrates odpowiedział 

ponownie: „Nie, cokolwiek ze mną zrobisz, będzie to moja wola”. Jeśli zwykła ludzka natura, 

trochę utemperowana i wyrafinowana, pozwoliła człowiekowi tak zareagować, to czyż łaska Boża 

oraz związek i społeczność z Chrystusem nie miały by umożliwić wierzącemu postąpić podobnie, 

ba, nieskończenie lepiej? Wierzący w najgorszym wypadku też jest posłuszny z ochoczą wolą lub 

niechętną; jak kupiec, który niechętnie, ale jednak chce wyrzucić swoje towary za burtę swego 

statku w burzliwe morze, by uratować swoje życie.  

 [3.] Jak to posłuszeństwo, które towarzyszy zbawieniu, jest posłuszeństwem dobrowolnym i 

chętnym, tak jest POGODNE i ROZKOSZNE. Jest pokarmem i napojem wierzącego, jego 

radością i koroną, przyjemnością i rajem dla jego duszy – gdy jest stale posłusznym woli swego 

Ojca, i stale zajmuje się Jego sprawami: „Z rozkoszą spełniam twoją wolę, o Boże; tak, twoje 

prawo jest w moim sercu” (Ps 40:8 KJB). Tak jak słońce raduje się, że biegnie swoim torem, tak 

wierzący radują się, że biegają w swoim wyścigu posłuszeństwa. Dzieło Boga to zapłata, ba, jest 

lepsze niż zapłata; dlatego nie mogą nie rozkoszować się nim. Nie tylko za przestrzeganie — ale 

także w przestrzeganiu Bożych przykazań — jest wielka nagroda. ,,Błogosławiony człowiek, który 

boi się PANA, i ma upodobanie w jego przykazaniach” (Ps 112:1 UBG), to znaczy w ich 

studiowaniu i przestrzeganiu. ,,Rozkoszuję się twoimi prawami i nie zapominam twoich słów” (Ps 

119:16 UBG). „Spraw, bym chodził ścieżką twoich przykazań, gdyż w nich mam upodobanie” (Ps 

119:35 UBG). ,,Będę się rozkoszował twoimi przykazaniami, które umiłowałem” (Ps 119:47 UBG). 

,,Ucisk i utrapienie spadły na mnie lecz twoje przykazania są moją rozkoszą" (Ps 119:143 UBG).  

 Boże przykazania nie są ciężkie dla osoby miłującej Chrystusa; bo nic nie jest trudne dla 

tego, kto kocha. Miłość Chrystusa, odkrywania Chrystusa i objęcia Chrystusa sprawiają, że dusza 

pełna łaski jest pilna i pracowita w zachowywaniu Jego przykazań na ustach i w życiu, w słowie i 

uczynku, w głowie i sercu, na piśmie i w swoim wnętrzu (Ps, 19:7-11). Dobra praca tym więcej daje 

rozkoszy, ile bardziej Bóg, naczelne i niezmienne dobro, jest miłowany.  

 Tak więc widzimy, że posłuszeństwo, które towarzyszy zbawieniu, jest posłuszeństwem 

gotowym, dobrowolnym i rozkosznym.  

 (5.) Piąta właściwość. Posłuszeństwo, które towarzyszy zbawieniu, jest posłuszeństwem 

STANOWCZYM. Joz 24:15 (UBG), „Ja i mój dom będziemy służyli PANU.” Jozue był w pełni 

zdecydowany, niezależnie od tego, co się stanie; w obliczu wszystkich niebezpieczeństw, trudności, 

przeszkód i zniechęceń, że będzie posłuszny Panu, i że pójdzie za Panem. Podobnie ci wierzący, 

,,których świat nie był godny” (Hbr 11:38 UBG), byli posłuszni Bożym przykazaniom stanowczo i 

zdecydowanie, w obliczu wszelkiego rodzaju śmierci i nieszczęść. Również apostoł Paweł był 

posłuszny niebiańskiej wizji, chociaż czekały go więzy w każdym miejscu, (Dz 20:23 UBG). Był 

lepszy w posłuszeństwie niż w dyskutowaniu; nie radził się ciała i krwi (Gal 1:15-16 UBG).  

 Podobnie Piotr i Jan i reszta apostołów, pomimo wszelkich gróźb i bicia, byli posłuszni 

Panu, i trzymali się mocno i blisko spraw swojego Mistrza. ,,Rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w 

oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co 

widzieliśmy i słyszeliśmy” (Dz 4:20 UBG). ,,A przywoławszy apostołów, ubiczowali ich i zabronili 

im mówić w imię Jezusa, a potem ich wypuścili. A oni odchodzili sprzed Rady, ciesząc się, że stali 

się godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po 



domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa” (Dz 40-42 UBG). ,,A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i 

daj twoim sługom z całą odwagą głosić twoje słowo” (Dz 4:29 UBG). 

 Józef Flawiusz donosił o tak zdecydowanych chrześcijanach, że w obliczu wszelkich 

zarzutów i trudności poszli za Chrystusem, aż na krzyż. Równie dobrze można próbować 

powstrzymać słońce przed podążaniem jego torem, jak próbować powstrzymać dusze obdarzone 

łaską przed byciem posłusznymi Bożym przykazaniom, (Ps 44:13-14). Jak zła natura sprawia, że 

niegodziwcy stają się stanowczy w swoim nieposłuszeństwie (Jer 44:15-17), tak Boża natura 

sprawia, że dusze obdarzone łaską stają się stanowcze w swoim posłuszeństwie.  

 Widzimy więc, że żadne ciężkie próby, kłopoty, strach, groźby, niebezpieczeństwa, czy też 

śmierć — nie mogły powstrzymać wierzących od bycia posłusznymi Bożym przykazaniom. Żaden 

ognisty piec, ani jaskinia lwów, ani krwawy miecz, ani też żadne tortury łamania kołem, nie mogą 

odstraszyć dusz pełnych łaski od bycia posłusznymi ich najdroższemu Panu: ,,Złożyłem przysięgę i 

wypełnię ją, będę przestrzegał twoich sprawiedliwych nakazów” (Ps 119:106 UBG).  

 (6.) Szósta właściwość. Celem tego posłuszeństwa, które towarzyszy zbawieniu, jest 

chwała Boża. Oczy posłusznej duszy w modlitwie i uwielbieniu, w mówieniu i chodzeniu, w 

dawaniu i braniu oraz w życiu i działaniu są skupione na przyniesieniu chwały Bogu: ,,Nikt bowiem 

z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli 

umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego, czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana” (Rz 14:7-8 

UBG). We wszystkich uczynkach posłuszna dusza w większości stara się uwielbić Boga. Jeśli 

szatan, świat lub stary człowiek w jakimkolwiek momencie proponują duszy inne cele, to ten wielki 

cel, przyniesienie Bogu chwały, usuwa i przyćmiewa je wszystkie; bo jest najzupełniej pewnym, że 

to, co człowiek uczyni swoim największym i najważniejszym celem, usunie i pokona wszystkie 

inne cele.  

 Zauważcie, że jak światło słońca przyćmiewa i sprawia swoim blaskiem, że światło ognia 

blednie, tak gdy człowiek czyni przyniesienie chwały Bogu swoim celem, to ten cel przyćmi 

zupełnie i zgasi wszystkie cielesne, niskie i podłe cele. Ten człowiek, który czyni siebie celem 

swoich uczynków, który czyni zaszczyty, bogactwo, poklask itp. celem swego działania — musi na 

końcu legnąć w wiecznym smutku i musi spocząć w wiecznych płomieniach. Człowiek jest taki, 

jaki jest jego cel; i jego dzieło jest również takie, jaki jego cel. Jeśli jego cel jest zły – to wszystko 

jest złe; jeśli jego cel jest dobry – to wszystko jest dobre – i człowiek jest szczęśliwy na zawsze, (Iz 

30:33; Iz 33:14).  

 (7.) Siódma właściwość. To posłuszeństwo, które towarzyszy zbawieniu, jest STAŁYM 

posłuszeństwem. Jeśli raz powiedzielibyście „wystarczy”, to bylibyście zgubieni. ,,,Nakłoniłem 

moje serce, by zawsze wykonywać twoje prawa, aż do końca” (Ps 119:112 UBG). Przyczyny, 

źródła i motywy świętego posłuszeństwa są trwałe i permanentne, dlatego posłuszeństwo zdrowego 

chrześcijanina nie jest jak poranna rosa ani zwodniczy łuk: ,,To wszystko nas spotkało, a jednak nie 

zapomnieliśmy o tobie, ani nie naruszyliśmy twojego przymierza. Nasze serce się nie odwróciło ani 

nasze kroki nie zboczyły z twej ścieżki; Chociaż powaliłeś nas w miejscu smoków i okryłeś nas 

cieniem śmierci” (Ps 44:17-19 UBG). 

 Miłość Chrystusa, Jego obietnice, Jego obecność, Jego odkrywanie, Jego  przykład i zapłata 

w postaci nagrody trzymanej przez Chrystusa — sprawia, że zdrowy chrześcijanin trzyma się i jest 

wytrwały na drogach posłuszeństwa w obliczu wszelkich niebezpieczeństw i śmierci. Ani nadzieja 

życia, ani strach przed śmiercią nie mogą sprawić, aby szczery chrześcijanin zmienił swojego Pana, 

albo porzucił Jego pracę. Historia podaje, że starożytnym zwyczajem pobożnych chrześcijan w 

czasie doświadczania przez nich prześladowań ze strony cesarzy, było spotykanie się i 

zobowiązywanie się na zawsze, by uciekać od tego, co złe, i podążać za tym, co dobre, bez względu 

na to, co ich to miało kosztować. ,,Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie 

tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem 

wykonujcie swoje zbawienie” (Flp 2:12 UBG). Chwałą Filipian było to, że byli niezłomni w swoim 

posłuszeństwie; bez względu na to, czy Paweł był obecny, czy nie, stale zważali na swoje 

postępowanie.  



 Natomiast obłudnicy i tymczasowi wyznawcy chrześcijaństwa są tylko porywczy, 

przemijający i niestali w swoim posłuszeństwie; mówią o nim, chwalą je, i od czasu do czasu 

wkraczają na jego drogę — ale nie chodzą stale jego drogą, są oni tylko stali w niestałości. Czy 

obłudnik ,,będzie się rozkoszować Wszechmocnym? Czy będzie wciąż wzywał Boga?” (Hi 27:10 

UBG). Czy też, jak mówi hebrajski oryginał – ,,Czy za każdym razem będzie wzywał Boga?”; czy 

będzie wzywać Boga w czasie pomyślności, jak i w czasie przeciwności, w czasie zdrowia, i w 

czasie choroby, w czasie bycia mocnym, jak i w czasie bycia słabym, w czasie bycia szanowanym, 

jak i w czasie hańby, czy w czasie wolności, jak i w czasie bycia w więzieniu? itd. Odpowiedź, jaka 

musi być udzielona na takie pytania brzmi: ,,Nie, nie zawsze i nie za każdym razem będzie 

obłudnik i tymczasowy wierzący wzywać Boga.” Jak kiepski koń, który, gdy jest wypoczęty, 

biegnie dobrze, ale po krótkim czasie zatrzymuje się całkowicie; tak jest z obłudnikiem, przez 

pewien czas może postępować uczciwie w sposób religijny, ale kiedy osiągnie swoje cele, zatrzyma 

się całkowicie i nie będzie w stanie iść dalej.  

 Pewien mnich w mieście Melancthon żył surowo, chodził skromnie i wyglądał pokornie, 

dopóki był tylko zwykłym mnichem; ale kiedy, przez swoją pozornie niezwykłą świętość, został 

podniesiony do godności opata, to wtedy stał się nieznośnie dumny i wyniosły, a zapytany o powód 

tego, wyznał, że jego dawne zachowanie i skromny wygląd miały na celu tylko sprawdzenie, czy 

może w ten sposób zdobyć klucze opactwa. Ach, jest wiele nieszczerych serc, które przywdziewają 

płaszcz religii, mówią jak aniołowie, i wyglądają jak święci, aby znaleźć klucze awansu, a kiedy je 

znajdą, to nikt nie okaże się bardziej dumny, podły, i próżny niż oni. Natomiast to posłuszeństwo, 

które towarzyszy zbawieniu, jest stałe i trwałe. Chrześcijanin w swoim kursie zmierza prosto do 

Nieba.  

 ,,I krowy poszły prostą drogą ku Bet-Szemesz. Szły jednym gościńcem, a idąc, ryczały i nie 

zbaczały ani w prawo, ani w lewo” (1 Sam 6:12 UBG). Podobnie idą, dusze obdarzone łaską, prostą 

drogą do Nieba, która jest drogą posłuszeństwa; i chociaż idą rycząc i płacząc, to jednak idą po niej 

dalej i nie odwracają się w prawo ani w lewo. Jeśli przez gwałtowność pokusy lub zepsucia zostaną 

usunięte z drogi w dowolnym momencie, to szybko na nią wracają. Czasami mogą zejść na chwilę 

na bok z drogi posłuszeństwa, ale nie mogą jej całkowicie opuścić. Rzetelny podróżnik może zejść 

z właściwej drogi, ale szybko znów na nią wraca — i tak postępuje szczera dusza. Błogosławieni: 

,,Którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą jego drogami. Ty rozkazałeś pilnie przestrzegać twoich 

nakazów.” (Ps 119:3-4 UBG). 

 (8.) Ósma i ostatnia właściwość. Zbawieniu towarzyszy nie tylko aktywne posłuszeństwo, 

ale i PASYWNE. ,,Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą 

prześladowani” (2 Tm 3:12 UBG), językiem lub piórem, ręką lub sercem. „Jeśli cierpimy, z nim też 

będziemy królować” (2 Tm 2:12; Rz 8:17-18 UBG). Nie ma przejścia do raju, jak tylko pod 

płomienistym mieczem: „…..przez wiele utrapień musimy wejść do królestwa Bożego” (Dz 14:22 

UBG). Szczere serce jest równie chętne do pasywnego posłuszeństwa Chrystusowi, jak i 

aktywnego: ,,Ja bowiem dla imienia Pana Jezusa jestem gotowy nie tylko dać się związać, ale i 

umrzeć w Jerozolimie” (Dz 21:13 UBG). Innymi słowy, Paweł mówił, że był gotów stracić swoje 

pociechy dla Chrystusa, znosić wszelkie cierpienia dla Chrystusa, stracić rzeczy doczesne i 

pozostawić je dla Chrystusa. Przyjaciele mogą mieć mleko miłości wierzącego – ale Chrystus ma 

śmietankę.  

 Podobnie Paweł pisał w Filip 3:8,  gdzie mówił o sobie, że był jak ktoś kto podczas burzy 

morskiej  wyrzucił wszystkie swoje drogocenne dobra ze statku, ze względu na Chrystusa, „dla 

którego”, mówił, ,,wszystko utraciłem.” Podobnie musimy postąpić i my, w burzliwych czasach, 

wyrzucić wszystko za burtę dla Chrystusa i płynąć do nieśmiertelnej korony — poprzez smutki, 

krew i śmierć. Ale ponieważ w niniejszym traktacie już mówiłem dużo o cierpieniach wierzących, 

nie powiem o tym więcej w tym miejscu. I w ten sposób przedstawiłem czym jest to posłuszeństwo, 

które towarzyszy zbawieniu.  

 5. Piątą rzeczą, którą wam pokażę, jest to, czym jest MIŁOŚĆ, która towarzyszy zbawieniu. 

Że miłość towarzysz zbawieniu, udowodniłem poprzednio, a teraz opiszę, jakiego rodzaju jest ta 

miłość, która towarzyszy  zbawieniu; a uczynię to w poniższych szczegółach. Nie będę mówił o 



pierwszeństwie, darmowości, pełni, słodyczy i wielkości miłości Chrystusa do nas, ale powiem o 

naszej miłości, która towarzyszy zbawieniu: 

 (1.) Pierwsza właściwość. Po pierwsze, ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, jest miłością 

NAJWYŻSZEGO STOPNIA, I NIEDOŚCIGNIONĄ. Prawdziwa miłość do Chrystusa cudownie 

przekracza i przewyższa miłość wszystkich relacji; miłość ojca, matki, żony, dziecka, brata, siostry, 

ba, i własnego życia, (Mt 10:37-38; Łk 14:26-27,33-34). Ps 73:25 (UBG): „Kogo innego mam w 

niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym nie ma nam upodobania.” Chrystus będzie 

wszystkim dla nas– albo nie będziemy Go miłować jak należy. W Chrystusie można znaleźć 

największe, najwznioślejsze i w ogóle wszystkie przyczyny miłości. W aniołach i ludziach istnieją 

tylko pewne szczególne przyczyny miłości; natomiast wszystkie przyczyny miłości są tylko i w 

wybitnym stopniu złożone w Chrystusie: (Kol 1:19 UBG): „Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby 

w nim zamieszkała cała pełnia.” W Jezusie Chrystusie znajduje się cała pełnia, która nawet 

przelewa się. Cała mądrość, cała wiedza, całe światło, całe życie, cała miłość, cała dobroć, cała 

słodycz, wszystkie błogosławieństwa, wszystkie radości, wszystkie rozkosze, wszystkie 

przyjemności, wszystkie piękności, cała szczęśliwość, wszystkie doskonałości i wszelka chwała – 

wszystko to jest ukryte w Chrystusie, (Kol 2:9 UBG). 

 Ludzie, którzy prawdziwi miłują Chrystusa wiedzą, że Chrystus kocha jak głowa, król, 

ojciec, mąż, brat, krewny i przyjaciel – a to skłania wierzącego do kochania Chrystusa miłością 

niedoścignioną. Wiedzą, że Chrystus kocha ich bardziej niż oni kochają siebie; i że kocha ich ponad 

swoje własne życie, (J 10:17-18 ).  

 Miłość jest magnesem miłości. Z pewnością nie kochają Chrystusa ci, którzy kochają 

cokolwiek czy kogokolwiek innego więcej niż Jego. Chrystus jest miły i uroczy; jest nieskazitelny 

i niezrównany w swoich imionach, w swoich naturach, w swoich urzędach, w swoich łaskach, w 

swoich darach, w swoich manifestacjach, w swoich objawianiach się, i w swoich nakazach i 

zarządzeniach. Jest pełen godności, majestatu, miłosierdzia i chwały. ,,…..jest biały i rumiany, i 

najznakomitszy spośród dziesięciu tysięcy…..Jego usta przesłodkie i jest on cały przepiękny” (Pnp 

5:10-16 UBG). Chrystus jest całkowicie rozkoszny; całkowicie pożądany od stóp do głów; jest miły 

i piękny, oraz chwalebny i doskonały. Chrystus jest uroczy, bardzo uroczy, ba, jest najbardziej 

uroczy ze wszystkiego, jest zawsze uroczy, i całkowicie uroczy. Chrystus jest wyrazem istoty Ojca i 

,,blaskiem jego chwały” (Hbr 1:3 UBG). Jeśli można by było go zbadać, to odkryto by w Nim 

niedoścignione doskonałości i przekraczające wszystko wspaniałości. Dlatego na podstawie takich i 

tym podobnych rozważań wierzący są pobudzani do miłowania Pana Jezusa Chrystusa miłością 

najbardziej niedoścignioną.  

 (2.) Druga właściwość. Po drugie, ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, jest miłością 

POSŁUSZNĄ, AKTYWNĄ i DZIAŁAJĄCĄ. Miłość Chrystusa czyni człowieka poddanym Jego 

nakazom: „Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo” (J 14:23 UBG); i znowu: „Kto 

ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje” (J 14:21 UBG). Boża miłość jest bardzo 

aktywna: Psalm 116:1, ,,Miłuję PANA”, mówił Dawid. Ale jak się ta miłość objawiała? Cóż, Dawid 

wzywał imienia Pana przez całe swoje życie, chodził przed Panem Bożymi drogami, spełniał swoje 

śluby, podnosił kielich zbawienia, i składał ofiarę chwały,” (Ps 116:2,9,13-14,17). Czytałem historię 

o słoniu, który upadł i nie był w stanie samodzielnie wstać ponownie z powodu sztywności swoich 

nóg. Dopiero przechodzący tamtędy leśniczy pomógł mu wstać; z tego powodu słoń, przez sam 

instynkt natury była tak poruszony tą pomocą, że podążał za tym leśniczym i robił dla niego 

wszystko, i nigdy go nie opuścił aż do śmierci. Ach, drodzy wierzący czytelnicy, czy Boża miłość 

nie miała by sprawić, że chrześcijanin zrobiłby więcej? 

 Boża miłość nie ogranicza się do jednego rodzaju obowiązku — ale dobrowolnie jest 

posłuszna wszystkim. Kto kocha, ucieka, kto kocha, biegnie; kto kocha, wierzy; kto kocha, raduje 

się; kto kocha, opłakuje; kto kocha, daje; kto kocha, pożycza; kto kocha, znosi; kto kocha, czeka; 

kto kocha, ma nadzieję itp.  

 Hbr 6:10 (UBG): ,,Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym 

dziele i trudzie miłości.” Miłość sprawia, że dusza jest pracowita i trudzi się. Ta miłość, która 

towarzyszy zbawieniu, jest bardzo aktywna i działająca. Jest jak cnotliwa kobieta z Księgi 



Przysłów, która zaprzęga wszystkie jej służące do pracy. Miłość nigdy nie jest bezczynna – ale 

aktywna w spełnianiu woli Bożej. Nie dopuści, aby jakakolwiek łaska, siedziała bezczynnie w 

duszy. Będzie pobudzać i nakłaniać wszystkie inne łaski do funkcjonowania i działania. Miłość 

zaprzęga wiarę do czerpania z Chrystusa, cierpliwość do czekania na Niego, pokorę do poddania 

się Jemu, pobożny smutek do płakania nad Nim, a zapieranie się samego siebie do porzucenia 

najbliższych i najdroższych osób, rzeczy i wygód dla Chrystusa itd. Jak słońce sprawia, że cała 

ziemia jest płodna, tak podobnie Boża miłość czyni duszę owocną w uczynkach sprawiedliwości i 

świętości. Ten, kto kocha nie może być bezczynny ani jałowy.  

 Miłość sprawia, że dusza jest stała i obfituje w dobre uczynki: „Miłość Chrystusa bowiem 

przymusza nas” (2 Kor 5:14 UBG). Właściwością miłości jest to, że działa wiecznie. Jest to 

wieczna, trwała zasada, a działania będą trwać tak długo, jak zasady; działanie miłości jest tak 

trwałe jak ona jest trwała sama w sobie. Popycha nas i posuwa do przodu; prowadzi nas jak ludzi 

opanowanych zapalczywością ducha lub jak statek, który gnany silnym wiatrem płynie w kierunku 

pożądanej przystani. Naturalna miłość sprawia, że dziecko, sługa, czy żona, są posłuszni. Podobnie 

Boża miłość czyni duszę lepszą w posłuszeństwie Bogu niż w dyskutowaniu z Nim. Dusza, która 

miłuje Chrystusa nigdy nie przestanie być posłuszna — dopóki nie przestanie istnieć. Ta miłość, 

która towarzyszy zbawieniu, jest jak słońce, które, jak wiemy, posyła swoje promienie w górę i w 

dół, na wschód i zachód, na północ i na południe. Tak samo czyni miłość wierzącego, wznosi się do 

Boga w górze i zstępuje do ludzi na ziemi; do  przyjaciół znajdujących się po prawej ręce i do 

wrogów po lewej; do tych, którzy znajdują się w stanie łaski, i do tych, którzy są w stanie 

naturalnym, nieodrodzonym. Boża miłość stale będzie działać w taki czy inny sposób.  

 (3.) Trzecia właściwość. Ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, jest miłością SZCZERĄ i 

NIESKALANĄ: Ef 6:24 (UBG), „Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują naszego Pana 

Jezusa Chrystusa w szczerości. Amen”. To znaczy, którzy miłują Chrystusa szczerze, nie udawanie, 

czy obłudnie. Prawdziwie wykarmiony i wychowany na słowach zdrowej nauki chrześcijanin kocha 

Chrystusa za to jakim Chrystus jest; kocha Chrystusa za tę wewnętrzną i wieczną wartość, która jest 

w Nim; kocha go za jego niezrównaną doskonałość i urok, za tę niedoścignioną słodycz, piękno, 

świętość i dobroć, która jest w Nim. Nie należy do tych, którzy kochają Chrystusa za chleb, ani nie 

będzie razem z Judaszem całował Chrystusa, aby go zdradzić; ani też nie zawoła wraz z ludźmi 

opisanymi w Ewangelii: „Hosanna Synowi Dawida!” (Mt 21:9 UBG) jednego dnia, a „Niech będzie 

ukrzyżowany!”- następnego, (Mt 27:22 UBG). 

 Prawdziwi wierzący kochają Chrystusa dziewiczą miłością: „….dlatego miłują cię 

dziewice” (Pnp 1:3 UBG), co oznacza, że kochają Go w szczerości, czystości, i uczciwości; kochają 

Go za ten pachnący smak, za tę naturalną słodycz i za tę niezrównaną dobroć które są w Nim. 

Dalej, Pnp 1:4 (UBG) mówi: ,,Miłują cię prawi” czy też: „Miłują cię w prawości”, to znaczy 

najuczciwiej, najzupełniej, najszczerzej, a nie jak obłudnicy, którzy kochają Go z nikczemnych i 

cielesnych pobudek; którzy kochają Go komplementami – ale nie w rzeczywistości; którzy kochają 

Go słowem i językiem, ale gardzą Nim w sercu i życiu; i którzy kochają dar bardziej niż dawcę. Ta 

miłość, która towarzyszy zbawieniu, jest miłością prawdziwą i serdeczną, jest miłością szczerą i 

prawą; sprawia ona, że dusza kocha Chrystusa, dawcę, bardziej niż dar; sprawia również, że dusza 

kocha dar ze względu na dawcę; powoduje, że dusza będzie kochać dawcę bez Jego darów. I 

zaprawdę, nie potrwa długo zanim nie otrzyma dobrych darów od Chrystusa, ten, kto kocha Go 

bardziej niż Jego dary. Judasz był przywiązany do worka, a nie był przywiązany do Chrystusa. 

Chrystus ma wielu takich powinowatych. Chrześcijanin nie dba o wszystko, co nie ma w sobie nic z 

Chrystusa. Mówi sobie: „bez Chrystusa wszelka obfitość jest niedostatkiem”. Austin modlił się: 

„Panie, cokolwiek dałeś mi, zabierz wszystko; tylko daj mi siebie.” Bóg dał mu samego siebie i 

dorzucił jeszcze wiele innych darów do tego.  

 Wespazjan nakazał, aby hojny prezent dano kobiecie, która przyszła i wyznała, że jest w nim 

zakochana. Ach, chrześcijanie, czy Wespazjan, pogański książę, miałby hojnie wynagradzać tę, 

która kochała jego osobę, a Pan Jezus nie miałby o wiele bardziej wynagradzać swoimi 

najwspanialszymi darami, tych którzy miłują Go bardziej niż Jego dary? Z pewnością Chrystus nie 

będzie  gorszy niż poganin, nie będzie postępował gorzej niż on! Nigdy nie będzie przegranym ten, 



kto kocha Chrystusa za tę duchową słodycz i piękno, które jest w Nim; ani też Chrystus nie 

pozostanie długo dłużnikiem takiego człowieka.  

 (4.) Czwarta właściwość. Ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, jest NAMIĘTNA i 

ŻARLIWĄ miłością. Jest iskrą niebiańskiego ognia, zapalającą wszystkie uczucia w święty 

płomień: Pnp 1:7 (UBG): „Powiedz mi, ty, którego miłuje moja dusza,?” itd. To miłe, miłosne, 

namiętne zwrócenie się: „O ty, którego miłuje moja dusza”, wskazuje na gorącą i płonącą miłość 

oblubienicy względem Chrystusa. W Iz 26:8-9 (UBG) napisane jest: „…..pragnieniem naszej duszy 

jest twoje imię i wspominanie ciebie. Moja dusza pragnie cię w nocy; swoim duchem, który jest we 

mnie, szukam cię nawet rano.” Ta czuła i namiętna forma wypowiedzi: ,,Moja dusza pragnie cię”, i 

,,swoim duchem…. szukam cię nawet rano” — elegancko przedstawia namiętną i żarliwą miłość 

Kościoła do Chrystusa. 

 Takie samo jest te patetyczne zawołanie Kościoła: ,,Pokrzepcie mnie bukłakami, pokrzepcie 

mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości” (Pnp 2:5 UBG). Zaręczona dziewica nie może okazać 

silniejszej i bardziej namiętnej miłości do swego umiłowanego, niż przez to, że jest całkowicie 

chora z miłości, kiedy go spotyka, i kiedy się nim cieszy. I tak było tutaj z oblubienicą Chrystusa. 

Miłość Chrystusa do wierzących jest namiętną i żarliwą miłością – dowodem czego jest 

opuszczenie przez Niego łona Jego Ojca,, nałożenie na nas swoich królewskich szat, Jego krwawa 

śmierć itd. A to naturalnie rodzi namiętną i żarliwą miłość we wszystkich umiłowanych przez Boga. 

Tam, gdzie Chrystus miłuje, zawsze rodzi tego, który miłuje tak jak on sam miłuje. Ta miłość która 

jest płytka, letnia, czy też zimna, pozostawi człowieka, by zamarzł po tej stronie Nieba, uczyni go 

odpowiednim do najgorętszego miejsca w piekle. Miłość Bogacza z przypowieści o Bogaczu i 

Łazarzu była bardzo zimna, dlatego doświadczył, że płomienie piekła były dla niego bardzo gorące. 

Natomiast miłość, która towarzyszy zbawieniu jest pełna ciepła i ognia.  

 (5.) Piąta właściwość. Ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, jest miłością TRWAŁĄ  i 

NIEUSTAJĄCĄ. Jej obiekty są trwałe, jej źródła i przyczyny tak samo, także jej natura jest taka. 

Pierwsi chrześcijanie ,,nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci” (Obj 12:11 UBG). 

Prześladowcy odebrali życie męczennikom z powodu Chrystusa — ale nigdy nie mogli zniszczyć 

ich miłości do Niego. Ef 6:24 (UBG): „Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują naszego 

Pana Jezusa Chrystusa w szczerości” lub „w nieskazitelności”, jak to greckie słowo wyraża; przez 

co apostoł daje nam do zrozumienia, że prawdziwa miłość do Chrystusa nie jest podatna na 

zepsucie, gnicie ani rozkład – ale jest stała i trwała, permanentna, i wieczna. ,,Miłość nigdy nie 

ustaje”, ale będzie trwać wiecznie w Niebie; i z tej to przyczyny apostoł Paweł wywyższył ją ponad 

wiarę, nadzieję i wszystkie inne powszechne dary Ducha. 

 Ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, jest jak oliwa w garnku i mąka w beczce, które 

nigdy się nie wyczerpały. Jest również jak jabłoń perska, która co miesiąc pączkuje, kwitnie i 

wydaje owoce. Jest także jak lampa, która nigdy, według jednej opowieści, nie zgasła. Jest też jak 

kamień azbestu, który nie pali się w ogniu ani nie tonie w wodzie. Pnp 8:6-7 (UBG): „Miłość 

bowiem jest silna jak śmierć….. Wielkie wody nie zdołają zagasić miłości ani rzeki jej zatopić. 

Choćby ktoś oddał cały majątek swego domu za taką miłość, byłby z pewnością wzgardzony.” 

Miłość jedzie w swoim rydwanie triumfu ponad wszystkimi nieszczęściami i kataklizmami życia, 

wołając: „Zwycięstwo, zwycięstwo!” Miłość przeżyje wszystkich wrogów, pokusy, przeciwności, 

nieszczęścia, prześladowania, niebezpieczeństwa i wszelką śmierć. Motto miłości brzmi: „Nie 

poddaję się nikomu”. Miłość jest jak słońce, które zaczyna wschodzić po swojej orbicie nigdy nie 

zniżając się, dopóki nie osiągnie najwyższego punktu. Prawdziwa miłość brzydzi się odstępstwem, 

wznosi się ku większej doskonałości i nie ustaje, dopóki, jak ognisty rydwan Eliasza, nie zaniesie 

duszy do Nieba.  

 Miłość wielu ludzi do Chrystusa jest jak poranna rosa; jest też jak tykwa Jonasza, która 

pojawiła się w nocy i zniknęła w ciągu dnia. Natomiast ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, jest 

jak miłość Rut, trwała i niezmienna (Rut 1). To jest taka miłość, która będzie spała i jadła wraz z 

duszą, która położy się i wstanie z duszą, która pójdzie w ogień za duszą, do więzienia wraz z nią, 

do grobu wspólnie z nią, i do Nieba będąc jej towarzyszką.  



 (6.) Szósta właściwość. Po szóste, ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, jest 

OBFITUJĄCĄ oraz WZRASTAJĄCĄ miłością. Jest to jasne w całej księdze Pieśni nad 

Pieśniami jak wszyscy mogą to sobie przeczytać. Miłość w prawdziwie wierzącym jest jak wody z 

czasów Noego, które wzrastały coraz wyżej i wyżej. Samą naturą prawdziwej miłości jest 

obfitowanie i wznoszenie się coraz wyżej i wyżej. (Flp 1:9 UBG):, „I o to się modlę, aby wasza 

miłość coraz bardziej obfitowała.” 

 Im dłużej żyje wierzący, tym bardziej wzniosłe i wspaniałe przyczyny miłości widzi w 

Chrystusie.  Chrystus objawia siebie stopniowo wierzącej duszy. Miłość wierzącego do Chrystusa 

wzrasta odpowiednio do przyczyn miłości, które widzi w Chrystusie. Im więcej światła, tym więcej 

miłości. Wiedza i miłość, jak woda i lód, rodzą się nawzajem. Człowiek kocha Chrystusa przez 

poznanie — a zna Chrystusa przez miłowanie. Miłość człowieka odpowiada jego wiedzy. Nie może 

za bardzo kochać ten– kto wie mało o Chrystusie; i na odwrót, nie może kochać mało ten – kto dużo 

wie o Chrystusie. Jak człowiek wznosi się coraz wyżej i wyżej w swoim pojmowaniu Chrystusa – 

tak nie może nie wzrastać coraz bardziej i bardziej w swoich uczuciach miłości do Niego.  

 Dalej, codzienne łaski i doświadczenia, które mają — miłości Chrystusa, opieki  Chrystusa 

oraz uczuć i współczucia Chrystusa, coraz bardziej względem nich okazywane, nie mogą nie 

wzmocnić ich uczuć miłości coraz bardziej względem Niego. Jak ogień wzmaga się przez 

dodawanie do niego opału, tak wzrasta nasza miłość do Chrystusa, po doświadczeniu przez nas 

świeżych i nowych przejawów Jego wielkiej miłości do nas. Jak mąż obfituje w miłość do żony, tak 

i w żonie wzrasta miłość do męża. Im więcej miłości ojciec okazuje dziecku – tym bardziej szczere 

dziecko wzrasta w swoich uczuciach do niego. Podobnie im więcej miłości okazuje nam Pan Jezus 

– tym bardziej jest przez nas kochany. Chrystus okazał wielką miłość Marii Magdalenie — a to 

wzbudziło w niej wielką miłość do Chrystusa. Bardzo umiłowała, bo wiele jej przebaczono, (Łk 

7:47-48).  

 Jak Izraelici, (Lb 33:29), przenieśli swoje namioty z Mitki do Chaszmona, od słodyczy do 

szybkości, (bo takie jest znaczenie tych słów) — tak słodycz Bożej miłości okazywanej duszy czyni 

duszę słodszą, szybszą i bardziej żywą w okazywaniu i uczynkach miłości do Chrystusa. Dusza 

znajdująca się pod szczególnymi przejawami miłości płacze, że nie może bardziej kochać  

Chrystusa. Pan Welch, pastor z Suffolk, płacząc przy stole, został zapytany o przyczynę; na co 

odpowiedział, że płakał dlatego, że nie mógł już bardziej kochać Chrystusa. Ludzie, którzy 

prawdziwie miłują Chrystusa nigdy nie mogą wznieść się wystarczająco wysoko w swojej miłości 

do Niego; uważają małą miłość za brak miłości; wielką miłość za małą; silną za słabą, a największą 

za nieskończenie poniżej wartości, piękna, chwały, pełni, słodyczy i dobroci Chrystusa. Ich 

największym nieszczęściem w tym życiu jest to, że tak mało kochają Chrystusa, chociaż są tak 

bardzo przez Niego kochani.  

 (7.) Siódma właściwość i ostatnia, jest taka, że ta miłość, która towarzyszy zbawieniu jest 

JAWNA i UZEWNĘTRZNIAJĄCA SIĘ; jest to miłość, której nie można ukryć, której nie można 

przykryć i pogrzebać. Jest jak słońce, zabłyśnie i pokaże się całemu światu. Człowiek nie może 

kochać Chrystusa, jeśli nie pokaże tego w tych i tym podobnych poniższych rzeczach: 

 Po pierwsze, miłość do Chrystusa sprawia, że dusza jest nawet gotowa zemdleć z 

tęsknoty za dalszym, jaśniejszym i pełniejszym radowaniem się Chrystusem. Głos szczerej 

miłości brzmi: „O tak, przyjdź, Panie Jezu” (Obj. 22:20 UBG). ,,Pośpiesz się, mój umiłowany, i 

bądź podobny do sarny albo młodego jelenia na górach wonności” (Pnp 8:14 UBG). ,,….chcę 

odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze” (Flp 1:23 UBG). To jest miłosierdzie, mówił 

Paweł, że Chrystus był z nim – ale jeszcze większym miłosierdziem byłoby to, aby mógł być z 

Chrystusem. Paweł pragnął umrzeć, aby ujrzeć swego Zbawiciela; odmawiał, by żyć, aby mógł żyć 

ze swoim Odkupicielem.  

 Miłość pragnie i stara się na zawsze być obecna, przebywać, cieszyć się, być blisko i na 

zawsze zjednoczona z jej obiektem Chrystusem. Tęsknota zaręczonej panny za dniem ślubu, 

podróżnika za gospodą, marynarza za jego przystanią, jeńca za jego okupem itp., nie można 

porównać z tęsknotą ludzi prawdziwie miłujących Chrystusa, za dalszym i pełniejszym cieszeniem 

się Chrystusem. Austin pragnął zobaczyć tę głowę, ukoronowaną cierniami.  



 Ludzie szczerze miłujący Chrystusa dobrze wiedzą, że Bóg zachował najlepsze wino i 

najlepsze rzeczy, na koniec; że dopóki nie będą wzięci do chwały, ich łańcuchy nie opadną; do tego 

czasu ich szaty chwalebne nie zostaną na nich nałożone; do tego czasu wszelki ich smutek i łzy nie 

zostaną otarte z ich oczu; do tego czasu ich radość nie będzie zupełna, ich komfort pełny, ich pokój 

trwały, a ich łaski doskonałe; a to sprawia, że patrzą i tęsknią za radowaniem się osobą Chrystusa.  

 Było to godne uwagi powiedzenie pewnego wierzącego: „Niech wszystkie diabły w piekle” 

– powiedział – „atakują mnie; niech choroba zniszczy moje ciało; niech smutki gnębią mój umysł; 

niech bóle trawią moje ciało; niech gorąc mnie przypali, a zimno spowoduje moje marznięcie, niech 

to wszystko i cokolwiek więcej może zdarzyć się, przytrafi mi się – bylebym tylko mógł cieszyć się 

moim Zbawicielem”.  

 Po drugie, miłość do Chrystusa objawia się poprzez zaprzęganie duszy do  poniżania 

się, aby Chrystus mógł zostać wywyższony, do pomniejszania siebie, aby Chrystus mógł być 

uwielbiony, i zaciemniania swego ,,ja”, aby tylko Chrystus mógł świecić. Miłość nie dba o to, czym 

jest, ani co robi — byleby tylko mogła promować Pana Jezusa; sprawia, że dusza chce być 

podnóżkiem dla Chrystusa, być czymkolwiek, czy nawet być niczym, aby Chrystus był wszystkim 

we wszystkich (Obj 4:10-11; J 3:26-31; Flp 3:7-8). 

 Po trzecie, ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, objawia się także poprzez sprawianie, że 

dusza jest pogodna i stanowcza oraz cierpliwa i wytrwała w cierpieniach dla Chrystusa. 

Miłość wszystko przetrzyma (1 Kor 13:7 UBG). Miłość nie będzie narzekać, nigdy nie powie, że 

ciężar jest zbyt wielki, więzienie zbyt ciemne, piec zbyt gorący, łańcuchy zbyt ciężkie, kielich zbyt 

gorzki itd., (Dz 21:13). Człowiek prawdziwy miłujący Chrystusa potrafi zlekceważyć swoje życie z 

miłości do Chrystusa, jak pewna błogosławiona wierząca dziewica, która została skazana za 

wyznawanie wiary chrześcijańskiej na stos; gdy oferowano jej życie i zwrócenie majątku, jeśli odda 

cześć bożkom, zawołała: „Niech zginą pieniądze, a stracone zostanie życie! Chrystus jest lepszy od 

wszystkiego!” Ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, sprawia, że chrześcijanin dobrowolnie i  

chętnie cierpi wszystko, co przyczynia się do przyniesienia chwały Chrystusowi.  

 Po czwarte, ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, objawia się poprzez sprawianie, że 

dusza staje się zadowolona lub niezadowolona, zgodnie z tym czy Chrystus jest zadowolony, 

czy nie. Dusza, która kocha Chrystusa, ma oczy  skupione na Nim — i to, co sprawia, że Chrystus 

marszczy brwi sprawia, że  i ona marszczy na to brwi, a to, co sprawia, że Chrystus się uśmiecha, 

sprawia, że i ona się uśmiecha do tego. Miłość jest niecierpliwa względem wszystkiego, co może 

się nie podobać umiłowanemu Chrystusowi.  

 Harpalus powiedział kiedyś: „Co się podoba królowi, podoba się i mnie.” Tak samo mówi 

osoba prawdziwie miłująca Chrystusa: „Co się podoba Chrystusowi, podoba się i mnie.” „Świętość 

podoba się Chrystusowi, dlatego świętość podoba się i mnie” – mówi człowiek miłujący Chrystusa. 

„Chrystusowi podoba się, aby zło dobrem zwyciężać, nienawiść miłością, wrogość dobrocią, dumę 

pokorą, namiętność łagodnością itd., i to samo mi się podoba” – mówi osoba miłująca Chrystusa. 1 

J 4:17 (UBG): „…..jaki on jest, tacy  i my jesteśmy na tym świecie”. „Nasza miłość odzwierciedla 

miłość Chrystusa, a nasza nienawiść odzwierciedla nienawiść Chrystusa, który kocha wszelką 

sprawiedliwość a nienawidzi wszelkiej niegodziwości. Tak samo my”, mówią ludzie prawdziwie 

miłujący Chrystusa, (Ps 119:113,128,163).  

 Mówiono o dzieciach Konstantyna, że przypominały swego ojca jota w jotę, że były jakby 

ubrane w niego. Podobnie ludzie prawdziwie miłujący Chrystusa przypominają Go kropka w 

kropkę i całkowicie przywdziewają Go na siebie. Dlatego nazywa się ich ciałem Chrystusa, (1 Kor 

12:12).  

 Po piąte, prawdziwa miłość do Chrystusa przejawia się także w tym, że powoduje, że 

ludzie, którzy prawdziwie miłują Chrystusa wystawiają się na cierpienia, aby uchronić 

Chrystusa od cierpienia w Jego chwale; ryzykują utratę własnych koron, aby zachować koronę 

Chrystusa na Jego głowie; i ryzykują utonięcie, aby ocalić chwałę Chrystusa od zatonięcia. Tak 

postąpiło trzech młodzieńców na dworze króla Babilonu, tak postąpił Daniel, Mojżesz i inni 

wierzący (Hbr 11).  



 Czytałem o słudze, który szczerze kochał swego pana, a wiedząc, że na jego pana polowali 

jego wrogowie, przebrał się w jego szaty, został schwytany zamiast niego i poniósł za niego śmierć.  

 Boża miłość sprawi, że wierzący zrobi tyle samo dla Chrystusa; sprawi, że człowiek 

zawiśnie na szubienicy dla Chrystusa i spłonie na stosie dla Niego: (Obj 12:11 UBG): „…..nie 

umiłowali swojego życia – aż do śmierci.” Chrystus i Jego prawda byli im drożsi niż ich życie. 

Lekceważyli i pogardzali własnym życiem, kiedy konkurowało ono z Chrystusem i Jego chwałą; 

wybrali raczej cierpienie największego nieszczęścia, niż to, aby Chrystus stracił najmniejszą 

odrobinę swojej chwały.  

 Po szóste, ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, objawia się poprzez sprawieni, że osoby, 

które miłują Chrystusa są dotykane i trapią się hańbą wyrządzaną Chrystusowi: ,,Strumienie 

wód płyną z mych oczu, bo nie strzegą twego prawa”(Ps 119:136; Jer 9:1-2 UBG). Podobnie dusza 

Lota była dręczona, trapiona i torturowana przez rozpustne życie niegodziwych mieszkańców 

Sodomy, (2 P 2:7-8). Obrócenie własnego ciała, czyli jego żony, w słup soli nie dręczyło go – ale 

grzechy Sodomy trapiły jego sprawiedliwą duszę. Psalm 69:9, „….spadły na mnie urągania 

urągających tobie”. Kobieta jest najbardziej zraniona zranieniem swojego męża, a chrześcijanin 

swojego Chrystusa. Chociaż Mojżesz był we własnej sprawie jak nieme dziecko, to jednak kiedy 

Izraelici, sporządzając i tańcząc wokół swojego złotego cielca, zranili cześć i chwałę Boga,  okazał 

się bardzo dotknięty i udręczony hańbą wyrządzoną Bogu.  

 Mówi się, że posąg Apolla ronił łzy z powodu nieszczęść Greków, chociaż nie mógł im 

pomóc. Podobnie osoby prawdziwie miłujące Chrystusa wylewają łzy za te hańby, jakie wyrządza 

się Chrystusowi, chociaż nie wiedzą co zrobić, aby im zapobiec. Pomiędzy Chrystusem a ludźmi, 

którzy go miłują jest tak jak między dwiema zestrojonymi ze sobą strunami lutni; ledwie jedna 

zostanie szarpnięta, a już druga drży. Tak i, gdy tylko Chrystus zostanie uderzony, to chrześcijanin 

drży, a ledwie chrześcijanin zostanie uderzony, a już Chrystus drży: ,,Saulu, Saulu, dlaczego mnie 

prześladujesz?” (Dz 9:4 UBG).  

 Chociaż syn króla Krezusa przez całe życie był niemy, to jednak, gdy ktoś miał zabić jego 

ojca, czułość, jaką miał dla swojego ojca rozerwały pęta jego niemocy i zawołał: ,,Strzeż się zabicia 

króla!” Wiecie, szanowni wierzący czytelnicy, jak to odnieść do swojego życia.  

 Po siódme, ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, objawia się poprzez skłonienie duszy do 

obserwowania badawczym i krytycznym okiem oblicza i postawy Chrystusa oraz przez 

spowodowanie, by dusza była smutna lub pogodna, w zależności od tego, jak oblicze i postawa 

Chrystusa nastawione są wobec takiej duszy. Kiedy Chrystus spogląda smutno — wtedy dusza jest 

smutna, tak jak to było z Piotrem: Chrystus rzucił na niego smutne spojrzenie – i to zasmuciło serce 

Piotra; wyszedł i gorzko zapłakał. A kiedy Chrystus patrzy słodko, przemawia uprzejmie i postępuje 

z miłością, to dusza jest pogodna i radosna tak jak Kościół był w Pnp 3:4 (UBG), ,,A gdy ledwie od 

nich odeszłam, zaraz znalazłam tego, którego miłuje moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę”. 

Podobnie wyraża się Kościół w Iz 61:10 (UBG): „Będę się wielce radować w PANU i moja dusza 

rozraduje się w moim Bogu, bo przyoblekł mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie w płaszcz 

sprawiedliwości, jak przyozdobionego oblubieńca i jak oblubienicę ozdobioną swoimi klejnotami.”  

 Człowiek prawdziwie miłujący Chrystusa ma oko stale zwrócone na Niego, i w zależności 

od tego jaki wyraz ma Jego oblicze jest radosny lub smutny, pogodny lub utrapiony. Tigranes, 

przybywający, by wykupić swoją żonę, która została wzięta do niewoli przez króla Cyrusa, został 

zapytany, jaki okup da za żonę. Odpowiedział, że własnym życiem odkupi jej wolność. 

Uzyskawszy dla niej wolność, Tigranes zapytał swoją żonę, co myśli o królu Cyrusie. – Naprawdę 

– rzekła – nie wiem, bo nawet nie spojrzałam na niego i nie widziałam go — Na kogo więc — 

rzekł, zastanawiając się — patrzyłaś? — Na kogo miałabym patrzeć?— powiedziała — jeśli nie na 

tego, który odkupił moją wolność za cenę utraty własnego życia. — Tak samo chrześcijanin, 

człowiek prawdziwie miłujący Chrystusa nie uważa nic za godne patrzenia z wyjątkiem Chrystusa, 

który odkupił go własną krwią.  

 Po ósme, ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, wyciąga życzliwą dłoń do tych, którzy 

noszą wizerunek Chrystusa w sobie. „Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak 



może miłować Boga, którego nie widzi?” (1 J 4:20 UBG). Hieronim wyznał, że bardzo kochał 

Chrystusa w Augustynie, a Augustyna w Chrystusie.  

 Teraz, ponieważ wielu myli się co do swojej miłości do wierzących, i ponieważ 

konsekwencje, które wynikają z tego błędu są bardzo niebezpieczne i zgubne dla dusz ludzkich, 

dlatego pokrótce przedstawię wam WŁAŚCIWOŚCI tej miłości do wierzących, która towarzyszy 

zbawieniu.  

 [1.] Pierwsza właściwość. Po pierwsze, prawdziwa miłość do wierzących jest 

DUCHOWA; jest to miłość do obrazu Boga, który jest odciśnięty w duszy. Epafras ,,….oznajmił 

nam waszą miłość w Duchu” (Kol 1:8 UBG). Dusza, która naprawdę kocha, kocha Ojca ze względu 

na Niego samego, a dzieci Boże ze względu na Ojca. Wielu jest takich, którzy kochają chrześcijan 

za ich dobra, a nie za ich dobro; kochają ich za pieniądze, które są w ich sakiewkach, ale nie za 

łaskę, która jest w ich sercach. Miłość do wierzących, za odciśnięty na nich obraz Boga — to kwiat, 

który nie rośnie w ogrodzie natury. Żaden człowiek nie może kochać łaski w sercu drugiego 

człowieka – z wyjątkiem tego, który posiada łaskę Bożą we własnym sercu. Ludzie nie kochają 

bardziej naturalnie swoich rodziców, swoich dzieci i siebie samych– niż naturalnie nienawidzą 

obrazu Boga odciśniętego na jego ludzie i drogach. Pamiętajcie, źli ludzie, sam Bóg jest 

krzywdzony przez krzywdę wyrządzoną Jego obrazowi. Pogarda i krzywda wyrządzana jest 

samemu królowi, gdy lekceważąco traktuje się jego wizerunek lub Jego monetę. 

 Prawdziwa miłość jest okazywana dla tego, co z Bożej natury oraz z Chrystusa i łaski — 

świeci w człowieku. Jedną rzeczą jest miłowanie pobożnego człowieka, a inną miłowanie go za 

jego pobożność. Wielu miłuje pobożnych ludzi ponieważ ci pobożni są życzliwi, wpływowi, uczeni 

lub mają słodką naturę – jednakże taka miłość jest tylko naturalną miłością; natomiast miłowanie 

pobożnych, ponieważ są duchowo piękni, i cali pełni chwały wewnątrz a ich szaty są z haftowanego 

złota, (Ps 45:13), to miłowanie ich jak przystoi prawdziwie wierzącym; to kochanie ich tak 

wysokim i szlachetnym rodzajem miłości, jakiego żaden obłudnik na świecie nie może dosięgnąć. 

Osy latają po sklepie kupca, nie z miłości do niego, ale dla miodu i owoców, które tam są. Nasz 

wiek jest pełen takich os.  

 [2.] Druga właściwość. Po drugie, prawdziwa miłość do świętych jest CAŁOŚCIOWA — 

skierowana jest zarówno na jednego chrześcijanina, jak i na drugiego, na ogół, jak również na 

każdego pojedynczego chrześcijanina; na biednego Łazarza, jak i na bogatego Abrahama; zarówno 

na pogardzanego Hioba, jak i na podziwianego Dawida; na utrapionego Józefa, jak i na 

wywyższonego Jakuba; na pogardzanego ucznia, jak również na szanowanego apostoła. Flp 4:21 

(UBG) mówi: „Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie”, to znaczy najbiedniejszych, 

jak i najbogatszych; najsłabszych, jak i najsilniejszych; oraz najniższych, jak i najwyższych. 

Wszyscy oni mają tego samego Ducha, tego samego Jezusa i tę samą wiarę; wszyscy oni są 

współczłonkami, wespół-pielgrzymami, współżołnierzami, współobywatelami oraz 

współspadkobiercami i dlatego wszyscy oni muszą być kochani szczerą i serdeczną miłością. Była 

chwałą Efezjan i Kolosan to, że ich wiara i miłość obejmowały wszystkich świętych; nie były 

wąskie, i ograniczające się tylko do pewnych szczególnych wierzących — ale były całościowe (Ef 

1:15; Kol 1:4 UBG). 

 Apostoł Jakub stanowczo potępił tę stronniczą miłość, która panowała częściowo wśród 

wyznawców chrześcijaństwa w jego czasach, (Jak 2:1-3). Nie żeby Apostoł absolutnie zabraniał 

grzecznego różnicowania ludzi – ale, kiedy bardziej zważa się na bogactwo bogacza niż na 

pobożność biednego, i kiedy ludzie tak faworyzują bogatych, że prowadzi to do okazywania 

pogardy, lekceważenia, niełaski i zniechęcania pobożnych ubogich; to jest to grzech, z powodu 

którego Bóg nawiedzi karą synów pychy. To nie rasa ani miejsce— ale łaska, jest tym, co tak 

naprawdę wyróżnia człowieka.  

 Męczennik Roman, będąc szlachetnie urodzony, błagał swoich prześladowców, aby go nie 

faworyzowali, ze względu na szlachetne pochodzenie: „Bo to nie krew moich przodków,” 

powiedział, ,,ale moja wiara chrześcijańska, jest tym, co czyni mnie szlachetnym.”    

 Zaprawdę, kto miłuje jednego wierzącego dla łaski, która w nim jest; za tę świętość, i za ten 

obraz Boga, który jest w nim — nie może nie zakochać się w każdym chrześcijaninie, który nosi na 



sobie cudowny obraz Ojca; nie może nie kochać wierzącego w łachmanach, czy wierzącego 

odzianego w szaty królewskie; wierzącego leżącego w prochu i popiele, czy też zasiadającego na 

tronie. Zwykle najbardziej obdarci chrześcijanie to najbogatsi w wierze chrześcijanie; zazwyczaj ci 

mają większość Nieba w sobie, którzy mają najmniej rzeczy ziemskich, (Jak 2:5). Prawdziwy 

diament najlepiej błyszczy w ciemności.  

 Istnieje jednak umiłowanie zażyłości, które zgodnie z prawem możemy bardziej okazywać 

jednemu pobożnemu człowiekowi niż drugiemu, tak jak Chrystus kochał Jana bardziej niż innych 

uczniów.  

 [3.] Trzecia właściwość. Po trzecie, nasza miłość do wierzących jest słuszna, kiedy ich 

kochamy i ROZKOSZUJEMY SIĘ nimi, w odpowiedzi na duchowe przyczyny miłości, które w 

nich jaśnieją, tak, że im bardziej są święci i obdarzeni większą łaską, tym bardziej ich miłujemy. 

Jednak trzeba tu przyznać, że łaska w surowej, nieoszlifowanej naturze jest jak złoty pierścionek na 

trędowatej ręce lub jak diament osadzony w żelazie. Tak jak złoty pierścionek jest najpiękniejszy, 

gdy znajduje się na schludnej i czystej dłoni, i jak diament, gdy jest osadzony w pierścionku ze 

złota, tak łaska jest najbardziej piękna, przyjemna i ujmująca nas, gdy znajduje się w słodkiej 

naturze, a już nie tak bardzo, gdy jest w surowej i nieociosanej, ponieważ piękno i chwała łaski są 

zachmurzone i zaciemnione przez samą surową naturę. 

 Dawid pragnął czynić dobro wierzącym (Ps 16:3): ,,….świętym, którzy są na ziemi, i 

szlachetnym, w których całe moje upodobanie.” To jest najbardziej pewne, że jeśli pobożność jest 

powodem, dla którego kogoś kochamy, to im ktoś bardziej przewyższa innych w miłości, duchu, 

mocy i praktykowaniu pobożności, tym bardziej powinniśmy go kochać. Są tacy, którzy zdają się 

bardziej kochać takich bogobojnych ludzi, którzy są słabi w swoich osądach, ubodzy w 

chrześcijańskie zasady i niemrawi w swoich praktykach; a zdają się patrzeć, z przymrużeniem oka, 

na tych, którzy są zdrowsi w swoich osądach, lepsi w swoich zasadach i bardziej święci w swoich 

praktykach, co niewątpliwie bardziej wskazuje na obłudę niż szczerość w miłości tak 

rozróżniających ludzi. Zaprawdę, albo ktoś nie ma w ogóle łaski, albo tylko trochę, kto nie kocha 

najbardziej tam, gdzie duchowe przyczyny miłości najbardziej błyszczą i przejawiają się. Z 

pewnością ci chrześcijanie posiadają bardzo chorego ducha, który zazdroszczą innym darów i łask 

Bożych, które przyćmiewają ich własne. Uczniowie Jana Chrzciciela narzekali i szemrali, że 

Chrystus miał więcej naśladowców i wielbicieli niż Jan; nasze czasy pokazują, że nie wszyscy 

uczniowie Jana umarli, tak, wydaje się, że obecnie doświadczają nowego zmartwychwstania.  

 Cóż, jak najpiękniejszy dzień ma swoje chmury, najdelikatniejszy płótno swoje plamy, 

najbogatsze klejnoty swoje skazy, a najsłodsze owoce swoje robaki — tak kiedy drogocenni 

chrześcijanie są kuszeni, mogą i zbyt często zazdroszczą i sarkają na te wspaniałe łaski, zdolności i 

doskonałości, które zaciemniają, zachmurzają i przyćmiewają ich własne. Najlepsi z ludzi są zbyt 

pełni dumy i miłości własnej, co sprawia, że czasami obrzucają błotem i okazują niezadowolenie 

tej wybitnej łasce lub cesze, której im brakuje.  

 Nie ma większego argumentu na to, że nasza łaska jest prawdziwa i że kochamy innych 

tylko dla łaski, niż nasze największe miłowanie tych, którzy mają najwięcej łaski, chociaż posiadają 

najmniej dóbr doczesnych. Perła jest bogata, nawet jeśli zostanie znaleziona na kupie popiołu, choć 

może błyszczeć bardziej, gdy jest osadzona w złotym pierścieniu. Podobnie wielu biednych 

wierzących jest bogatych i chwalebnych w oczach Chrystusa i tacy powinni być w naszych, 

chociaż, podobnie jak Hiob, siedzą na kupie popiołu, i chociaż światu może się wydawać, że 

błyszczeli by najbardziej, gdyby byli ozdobieni bogactwami, honorem i zewnętrznym przepychem 

itp.  

 [4.] Czwarta właściwość. Po czwarte, prawdziwa miłość do świętych jest STAŁA: „Miłość 

nigdy nie ustaje” (1 Kor 13:8 UBG). Trwa na zawsze w Niebie. Miłość nie jest prawdziwa, jeśli nie 

jest stała. Hbr 13:1 (UBG): „Niech trwa braterska miłość.” Prawdziwa miłość jest stała w 

dobrobycie i nieszczęściu, w burzach i ciszy, w zdrowiu i chorobie oraz w obecności i nieobecności. 

,,Przyjaciel”, mówi mędrzec, ,,kocha w każdym czasie, a brat rodzi się w nieszczęściu” (Prz 17:17 

UBG). Dobrobyt zjednuje przyjaciół, a przeciwności ich wypróbowują. Prawdziwego przyjaciela 

nie można rozpoznać w dobrobycie, ale w przeciwnościach. Konsalwus, hiszpański biskup i 



inkwizytor dziwił się, że chrześcijanie mają to przykazanie: „Będziesz kochał swojego bliźniego jak 

siebie samego”, tak nieusuwalnie odciśnięte na ich sercach, że żadna tortura nie mogła tego 

wymazać i zmusić do wyznania i zdradzenia jeden drugiego lub zaprzestania miłowania się 

nawzajem. 

 Prawdziwa miłość jest podobna do miłości Rut względem Noemi i Jonatana względem 

Dawida — trwała i niezmienna. Wielu jest takich, których miłość do wierzących jest jak potoki 

Hioba, (Hi 6:15-16), które zimą, gdy nie mamy potrzeby, przelewają się ofertami pomocy i 

pozorami miłości; ale kiedy jest gorąco i sucho, gdy biedny, spragniony podróżnik jest w 

największej potrzebie napicia się wody, aby się odświeżyć, wtedy te strumyki wysychają. Są też jak 

jaskółka, która zostanie przy nas latem, ale odlatuje zimą.  

  Józef Flawiusz zaobserwował, że Samarytanie, ilekroć sprawy żydowskie szły pomyślnie, 

byli dla nich przyjaciółmi, i zapewniali ich bardzo o swojej miłości; ale jeśli Żydzi byli w 

tarapatach i potrzebowali ich pomocy, to nie przyznawali się do nich, ani nie chcieli mieć z nimi nic 

wspólnego. Nasze czasy są pełne takich Samarytan, jednakże ten, kto kocha prawdziwie, zawsze 

będzie kochał. W czasach pierwszych chrześcijan poganie zwrócili szczególną uwagę na to, że w 

czasie największych nieszczęść, gdy ojcowie i matki porzucali swoje dzieci, chrześcijanie, skądinąd 

obcy sobie ludzie, trzymali się blisko siebie; ich miłość do pobożności i jednego do drugiego 

okazywały się silniejsze niż więzy natury. Pewien mówca zauważył, że: „Wydaje się, że zabierają 

słońce ze świata ci, którzy zabierają przyjaźń z życia ludzi”. Ludzie nie potrzebują tak bardzo ognia 

i wody jak stałej przyjaźni.  

 Po dziewiąte, Ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, manifestuje się i przejawia poprzez 

sprawienie, że dusza jest wyciszona i spokojna, gdy Chrystus ją karci. Piotr zachowywał się 

spokojnie w czasie potrójnego napomnienia go: „Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję” 

(J 21:16-17 UBG). Podobnie zachował się Heli: „To PAN. Niech czyni to, co dobre w jego oczach” 

(1 Sm 3:18 UBG). Także Aaron zamilkł, kiedy zobaczył, że płomienie ognia spaliły jego synów, 

(Kpł 10:3 UBG). Podobnie David: „Zamilkłem i nie otworzyłem moich ust, bo ty to sprawiłeś” (Ps 

39:9 UBG). Szczerze miłujący Chrystusa są jak pewien Scyta którzy nago chodził po śniegu; a 

kiedy Aleksander zastanawiał się, jak mógł on to znieść, odpowiedział: „Jestem cały czołem”. Och, 

ludzie prawdziwie miłujący Chrystusa są cali czołem, aby znosić nagany Pana Jezusa.  

 Szczerze miłujący Chrystusa wiedzą, że wszystkie Jego karcenia wynikają z Jego miłości; 

,,Ja wszystkich, których miłuję strofuję i karcę” (Obj. 3:19 UBG); dostrzegają uśmiech przez 

zmarszczone brwi Chrystusa; wiedzą, że argumentowanie, że Chrystus ich nienawidzi, ponieważ 

ich gani, jest logiką diabła; wiedzą też, że wszystkie nagany Chrystusa są dla ich duchowego i 

wiecznego dobra, a to uspokaja ich; wiedzą również, że wszystkie nagany Chrystusa są tylko 

zwiastunami chwalebnych przejawów Jego jeszcze większej miłości względem ich dusz. W Psalmie 

71:20-21 (UBG) napisane jest: ,,Zesłałeś na mnie wielkie i ciężkie utrapienia, lecz znowu 

przywrócisz mi życie i z głębi znów mnie wydobędziesz. Pomnożysz moje dostojeństwo i znowu 

mnie pocieszysz.” Prawdziwie miłujący Chrystusa wiedzą tak samo, że największym sądem na 

świecie jest dobrowolne pójście drogą grzechu bez bycia karconym. „Efraim związał się z 

bożkami. Zostaw go”, (Oz 4:17 UBG). Dlatego kochający Pana milczą przed Nim, kładąc jedną 

rękę na swoje usta, a drugą na swoje serce, i tak siedzą w milczeniu przed Świętym Izraela.  

 Po dziesiąte, ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, objawia się również poprzez 

uwrażliwienie serca, aby było dotknięte i poruszone nawet najmniejszą niegodziwością 

wyrządzoną Chrystusowi. Miłość jest wrażliwa na małe rzeczy; jest tak samo dotknięta próżnym 

słowem czy nieczystym snem, jak miłujący Chrystusa są dotknięci cudzołóstwem lub 

bluźnierstwem. Dawid odciął tylko kraj szaty Saula, a już serce go zganiło, (1 Sm 24:5 UBG); 

chociaż zrobił to, by przekonać Saula o jego fałszywej zazdrości i własnej niewinności. Miłość nie 

pozwoli na najmniejszą słabość. Rz 7:15 (UBG): „Tego bowiem, co robię, nie pochwalam.” Miłość 

sprawi, że człowiek będzie zmierzał do anielskiej czystości i doskonałej niewinności; miłość będzie 

starała się wspiąć na szczyt drabiny Jakubowej; miłość nie może spocząć na niczym poniżej 

doskonałości; miłość sprawia, że człowiek patrzy bardziej na to, kim powinien być, niż na to, kim 

jest; powoduje, że człowiek stara się jakby chodziło o jego życie, aby naśladować najwyższe 



wzorce i pisać według najlepszych kopii. Miłość boi się każdego zbliżenia się grzechu; drży na jego 

widok; nie pozwala i nie może sobie pozwolić na zrobienie czegoś, co wygląda na grzech; 

nienawidzi szaty skalanej ciałem; i unika okazji do grzechu, tak jak unika samego piekła. To jest 

Boża wrażliwość chrześcijańskiej miłości. Miłość mówi — lepiej umrzeć z głodu, niż jeść to, co 

ofiarowuje się bożkom. — Ambroży, z kolei mawiał że: ,,Grzech, i płaszcz grzechu mają być 

nienawidzone.” 

 Marek Aretuzjusz z miłości do Chrystusa i nienawiści do bałwochwalstwa nie chciał oddać 

ani pół pensa na budowę świątyni bożka, choć został ukarany za to mękami nie do zniesienia. 

Miłość wie, że najmniejsze zło jest sprzeczne z największym dobrem; z naturą Chrystusa, z Jego 

przykazaniami, z Jego Duchem; z Jego łaską, z Jego chwałą i z Jego krwią. Miłość wie, że małe 

grzechy, jeśli mogę jakikolwiek grzech nazwać małym, przygotowują drogę do większych – jak 

mali złodzieje wchodzą przez niedomknięte okno i otwierają drzwi, robiąc miejsce dla dorosłych 

złodziei. Miłość wie, że małe grzechy pomnożone, stają się wielkie. Jak miłość wie, że nie ma nic 

mniejszego niż ziarnko piasku – tak również wie, że  nie istnieje nic cięższego niż pomnożony 

piasek morski. 

 Po jedenaste, Ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, objawi się również przez 

zatrzaśnięcie drzwi serca przed tymi zdradzieckimi kochankami, którzy odciągnęliby serce od 

Chrystusa. Miłość jest złotym kluczem do wpuszczenia Chrystusa – i silnym zamkiem do 

trzymania z daleka innych. Chociaż wielu może pukać do drzwi miłości, to jednak miłość otworzy 

się tylko na Chrystusa:  „Otworzyłam mojemu umiłowanemu” (Pnp 5:6 UBG). „Wielkie wody nie 

zdołają zagasić miłości ani rzeki jej zatopić. Choćby ktoś oddał cały majątek swego domu za taką 

miłość, byłby z pewnością wzgardzony” (Pnp 8:7 UBG). Gdy świat chce kupić miłość wierzącego, 

to ten woła wraz z Piotrem: „Niech zginą z tobą twoje pieniądze” (Dz 8:20 UBG). Miłość sprawia, 

że człowiek patrzy ze świętą pogardą i lekceważeniem na wszystkie osoby i rzeczy, które próbują 

go zmusić lub odciągnąć pochlebstwami od jego miłowania i bycia lojalnym wobec jego 

umiłowanego. Ani siła, ani podstęp, ani obietnice, ani groźby, ani krzyż, ani korona, ani pałac ani 

więzienie, ani rózga ani szata, a także ani stryczek ani złoty łańcuch — nie sprawią, że miłość 

obejmie obcego w miejsce Chrystusa. „Idź”, mówi Boża miłość do prześladowcy i kusiciela, 

„ofiaruj swoje złoto i pustą chwałę, a także twoje przyjemności i twoje skarby innym; nałóż na 

siebie lwią skórę i strasz innych; ze swojej strony gardzę i brzydzę się twoimi złotymi ofertami i 

pogardzam i drwię z twojej wściekłości i gróźb!” Miłość czyni człowieka zbyt szlachetnym, zbyt 

wysoko postawionym, zbyt walecznym i zbyt wiernym, aby otworzyć komukolwiek z wyjątkiem 

umiłowanego Chrystusa, i aby pozwolić by ktokolwiek mógł leżeć między piersiami poza 

Chrystusem: ,,Jak wiązka mirry jest dla mnie mój miły, spoczywa na moich piersiach” (Pnp 1:13 

UBG).  

 Kiedy Bazyli był kuszony pieniędzmi i przywilejami, odpowiedział: „Dajcie mi pieniądze, 

które będą trwać wiecznie, i chwałę która kwitnie na zawsze!' Miłość sprawia, że człowiek woła, 

gdy jest kuszony, tak jak zrobił to pewien godny nawrócony: „Nie jestem człowiekiem jakim 

byłem; kiedy moje serce było pozbawione Bożej miłości, byłem tak łatwo pokonywany, ilekroć 

byłem kuszony. Och, ale teraz Chrystus rozlał swoją miłość w mojej duszy, i nie jestem 

człowiekiem, którym byłem, wolę umrzeć, niż poddać się pokusie.”  

 Po dwunaste, ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, przejawia się w sekretnych 

odwiedzinach, i w sekretnych wyrazach miłości. Dusza który naprawdę kocha Chrystusa, 

uwielbia przebywać z Nim na osobności, spotykać Go za drzwiami, spotykać Go w szczelinach 

skalnych, (Pnp 2:14), gdzie żadne oko nie widzi ani żadne ucho nie słyszy, ani żadne serce nie 

obserwuje, (Mt 6:6). Udawana miłość bardzo chwali i całuje Chrystusa na scenie przed innymi 

ludźmi; natomiast szczera miłość obejmuje i opłakuje Chrystusa w komorze. Faryzeusz lubił modlić 

się na rynku w mieście i w świątyni (Mt 6:2); natomiast oblubienica modliła się we wsi, Pnp 7:11. 

Dusze, które naprawdę kochają Chrystusa, często składają sekretne wizyty Chrystusowi, w 

sekretnej modlitwie, w sekretnym wzdychaniu, w sekretnych jękach, w sekretnej żałobie itp. 

Prawdziwa miłość jest dobra w ryglowaniu drzwi i zawsze jest najlepsza, gdy jest z Chrystusem na 

osobności. Sekretne objawienia samego siebie, jakie Chrystus czyni względem duszy na osobności, 



w dużym stopniu sprawiają, że dusza  lgnie do przebywania z Chrystusem w komorze, gdzie nie 

widzą tego inni ludzie. Chrystus okazuje swojemu ludowi sekretną życzliwość na osobności, co 

sprawia, że Jego lud jest pociągany do spędzania dużo czasu z Nim w komorze, do oddawania Mu 

czci prywatnie.  

 Po trzynaste, Ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, objawia się też przez spowodowanie 

podążania duszy za bardziej wyraźnymi dowodami i większą pewnością miłości Chrystusa do 

niej. Boża miłość chętnie zamieniłaby jej kroplę w ocean; jej iskrę w płomień; jej pens w funta; a 

jej funta w miliony. Dusza, która naprawdę kocha Chrystusa, nigdy nie widzi wystarczająco dużo 

ani nigdy nie kosztuje wystarczająco dużo, ani nigdy nie czuje wystarczająco dużo, ani nigdy nie 

cieszy się wystarczająco dużo, miłością Chrystusa; kiedy raz odkryje, że Jego miłość jest lepsza niż 

wino, wtedy nic nie może jej zaspokoić prócz pocałunków Jego ust: „Niech mnie pocałuje 

pocałunkami swoich ust. Twoja miłość bowiem jest lepsza od wina”, (Pnp 1:2). Proszę zauważyć, 

że napisane jest nie pocałunkiem — ale pocałunkami swoich ust. Dusza raz pocałowana przez 

Chrystusa nigdy nie może mieć dość Jego pocałunków, z jego ust płynie mirra i miłosierdzie; żadne 

pocałunki nie równają się pocałunkom Chrystusa. Im bardziej jakakolwiek dusza kocha Chrystusa, 

tym poważniej, pilniej i bardziej pracowicie będzie starała się taka dusza, aby miłość Chrystusa 

została jej bardziej pewnie objawiona, potwierdzona, poświadczona i zapieczętowana. Im bardziej 

jest miłość dziewicy przyciągana do umiłowanego, tym bardziej pragnie ona być utwierdzona i 

zapewniona o jego miłości do niej.  

 W Pnp 8:6 (UBG) oblubienica mówi: ,,Przyłóż mnie do swego serca jak pieczęć, jak pieczęć 

na swoim ramieniu. Miłość bowiem jest silna jak śmierć”. Innymi słowy znaczy to ,,Pozwól mi być 

głęboko wyrytą jak pieczęć w twoim sercu i uczuciach; niech miłość i pamięć o mnie wywrą na 

Tobie głębokie wrażenie i sprawią, że będę jak pieczęć na Twoim ramieniu, czy sygnet na ręce.” 

 [1.] Pieczęć, jak wiemy, służy do ratyfikowania, potwierdzania i zatwierdzania rzeczy. 

,,Oh,” mówi oblubienica, ,,utwierdź mnie i ugruntuj w twojej miłości, i w jej zewnętrznych 

wyrazach i przejawach.”  

 [2.] Sygnety, wśród Żydów były używane nie tylko jako ozdoby, ale też  jako oznaka 

miłości, która była nieustannie w zasięgu wzroku i stale przypominana. ,,Oh,” mówi kościół, 

,,pozwól mi pozostać w Twoich oczach i pamięci jako pomnik twojej miłości.” W starym prawie 

arcykapłan nosił imię Izraela wyryte na kamieniach na swoim sercu i ramieniu jako przypomnienie 

(Wj 28:11-12,21,29). ,,Ach,” mówi kościół, ,,niech moje imię będzie głęboko wyryte na Twoim 

sercu, pozwól mi być zawsze w twoich oczach, pozwól mi być zawsze pamiątką na Twoim 

ramieniu.”  

 [3.] Wielcy ludzie mieli na rękach swoje sygnety w wielkim poszanowaniu: ,,Jak żyję ja, 

mówi Pan, choćby Choniasz, syn Joakima, króla Judy, był sygnetem na mojej prawej ręce, zerwał 

bym cię stamtąd” (Jer 22:24 UBG). ,,Ach,” mówi oblubienica ,,Panie Jezu, ceń mnie wysoko; 

wielce mnie szanuj, niech będę tak droga dla Ciebie, jak sygnet na Twojej prawej ręce!” 

  Po czternaste i ostatnie, ta miłość, która towarzyszy zbawieniu, przejawia się w 

sprawieniu, że osoba prawdziwie miłująca Chrystusa powierza swoje najbogatsze skarby i 

najwspanialsze klejnoty, pod opiekę i nadzór Chrystusa. (Ps 31:15, 2 Tm 1:12, 2 Tm 4:7-8; Mi 

7:8-9;). Tam, gdzie kochamy — będziemy ufać i jak kochamy — tak będziemy ufać. Małe zaufanie 

wskazuje otwarcie na małą miłość, natomiast wielkie zaufanie wskazuje na wielką miłość. Miłujący 

Chrystusa polecają Jego opiece swoje najcenniejsze perły — ich imiona, życie, dusze, korony, 

niewinność, słowem ich wszystko. Było to godne uwagi powiedzenie Lutra: „Niech Ten, który 

umarł za moją duszę, dopilnuje jej zbawienia.” Cezar nie odniósł ran od sztyletów nieprzyjaciół, ale 

z rąk przyjaciół, to znaczy z  powodu ufania im. Jednakże osoby szczerze miłujące Chrystusa nigdy 

nie odniosą żadnych ran ufając Chrystusowi i powierzając Jego opiece swe najwspanialsze klejnoty; 

bo Chrystus ma potężną rękę oraz mądre  i kochające serce! Chrystus będzie trzymał mocno 

wszystko, co Ojciec lub wierzący włożą w Jego dłoń.  

 I tak pokazałem wam, czym jest ta miłość, która towarzyszy zbawieniu.  

 6. Przejdę teraz do szóstego punktu, aby pokazać wam, jakiego rodzaju jest to 

MODLITWA, która towarzyszy zbawieniu. Ale widzę, że muszę skrócić to, co pozostaje do 



opisania, do małych rozmiarów, abym nie zmęczył i czytelnika, i siebie, dlatego, abym mógł tego 

uniknąć, postaram się, z pomocą Bożą, wyrazić zwięźle to, co pozostaje. 

 Że modlitwa towarzyszy zbawieniu, to już wcześniej wykazałem. Teraz pokrótce pokażę 

wam, jakiego rodzaju modlitwa towarzyszy zbawieniu; a   uczynię to w stępujących szczegółach.  

 (1.) Pierwsza właściwość. Po pierwsze, Modlitwa jest oddawaniem czci Bogu, w ramach 

którego rozmawiamy z Bogiem z wiarą, pokorą, szczerością i żarliwością ducha, poprzez 

pośrednictwo Chrystusa, błagając o dobre rzeczy, których nam i innym brakuje, i składając 

dziękczynienie za to, co już my i inni otrzymaliśmy. Modlitwa to rozmowa z Bogiem twarzą w 

twarz; to także jest drabina Jakuba, po której dusza wspina się do Nieba; to również jest gołębica 

Noego, która odfruwa i nie wraca, dopóki nie przyniesie oznaki pokoju.  

 Sprawę modlitwy można sprowadzić do następujących punktów:  

[1.] prośba; 

[2.] wyznanie;  

[3.] wstawiennictwo; 

[4.] zmaganie się.  

 Istnieją inne różnice w odniesieniu do sposobu zanoszenia modlitwy; jak na przykład: po 

pierwsze, modlitwa w umyśle, która jest wewnętrznym podniesieniem serca do Boga; po drugie, 

ustna, wypowiadana słowami, jak celnik: „Boże, bądź miłościw dla mnie grzesznika”; po trzecie, 

istnieje modlitwa spontaniczna i modlitwa pisemna; i po czwarte, istnieje modlitwa publiczna i 

prywatna. Niech te wskazówki wystarczą co do sposobu zanoszenia modlitw.  

 Ale żeby nie zadowalać was tylko samymi pojęciami, musicie pamiętać, że ta modlitwa, 

która towarzyszy zbawieniu, jest taką modlitwą która spełnia w sobie wszystkie wymagania 

modlitwy. Modlitwa musi spełniać cztery następujące WARUNKI.  

 [1.] Warunek pierwszy. Po pierwsze, osoba zanosząca modlitwę musi być sprawiedliwa: 

,,Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jak 5:16, UBG);  ,,Bóg nie wysłuchuje 

grzeszników” (J 9:31 UBG). Dobre poruszenia płynące ze złego serca nie tworzą muzyki w Niebie.  

 Czytałem o klejnocie, który włożony do ust zmarłego traci wszystkie swoje zalety. Modlitwa 

w ustach bezbożnego człowieka, który jest martwy dla Boga, Chrystusa, Nieba i świętości, jest 

klejnotem, który traci całą swoją wartość: „Lecz do niegodziwego Bóg mówi: Po co ogłaszasz moje 

prawa i masz na ustach moje przymierze;; Skoro nienawidzisz karności i rzucasz za siebie moje 

słowa? (Ps 50:16-17 UBG). Bias, poganin, będąc na morzu podczas wielkiego sztormu i 

dostrzegając na statku obecność wielu niegodziwych nieszczęśników, wzywających swoich bogów, 

zawołał „O, zaniechajcie swoich modlitw, zamilczcie, nie chcę, żeby bogowie zauważyli, że tu 

jesteście; bo wtedy z pewnością zatopią nas wszystkich, jeśli zechcą”. Jesteście mądrzy, drodzy 

wierzący czytelnicy, i wiecie, jak zastosować te słowa w praktyce. Hieronim powiedział: „Cóż to 

pomoże niegodziwym wzywać Boga swoimi ustami, którego wypierają się swoimi uczynkami?  

 [2.] Warunek drugi. Drugim wymogiem modlitwy jest to, że sprawa o którą się modlimy 

musi być zgodna z wolą Bożą: 1 Jana 5:14 (UBG): ,,Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego, że 

jeśli o coś prosimy zgodnie z jego wolą wysłuchuje nas.” Modlitwie ulubieńców Niebios nie 

przysłuchuje się ucho Króla królów dopóki sprawa ich modlitwy nie będzie czysta i zgodna z Jego 

wolą, (Rz 8:27). Sprawa waszej modlitwy musi podpadać pod jakiś szczególny lub ogólny nakaz 

lub obietnicę biblijną, w przeciwnym razie Bóg nigdy nie przyzna się do niej ani nie uhonoruje jej 

przyjęciem. Nie wolno modlić się tak, jak modlił się Augustyn przed swoim nawróceniem; prosił o 

cierpliwość, z zastrzeżeniem: „Panie, daj mi cierpliwość”, mówił, „ale jeszcze nie teraz”. Taka 

obłuda jest podwójną niegodziwością, i Bóg rozprawi się odpowiednio z grzesznikami, którzy tak 

się modlą.  

 Była to zarówno niegodziwa, jak i bluźniercza modlitwa pewnego ateistycznego nędznika, 

który rzekł Bogu, że nie jest zwykłym żebrakiem, i że nigdy wcześniej nie niepokoił Go modlitwą,  

dlatego jeśli wysłucha go ten jeden jedyny raz, to nigdy więcej nie będzie Go kłopotał.  

 [3.] Warunek trzeci. Po trzecie, jak sprawa waszej modlitwy musi być biblijna, tak też 

SPOSÓB zanoszenia waszej modlitwy musi być prawidłowy. Bóg zważa nie tyle na sprawę, ile 



na sposób zanoszenia naszej modlitwy. Bóg, jeśli można tak powiedzieć, kocha przysłówki bardziej 

niż rzeczowniki; kocha nie tylko nasze modlenie się, ale modlenie się prawidłowo.  

 Teraz, dla lepszego i dalszego wyjaśnienia tej prawdy, pokażę wam z Bożą pomocą, co to 

znaczy modlić się we właściwy sposób, a uczynię to w następujących szczegółach:  

 Po pierwsze, modlić się we właściwy sposób, to znaczy modlić się ze ZROZUMIENIEM, 

modlić się świadomie: ,,…..będę się też modlił i rozumem” (1 Kor 14:15 UBG). Kto nie modli się 

ze zrozumieniem, to nie modli się, ale papla, jak pewna papuga w Rzymie, która mogła wyraźnie 

powiedzieć całe wyznanie wiary. Jana 4:22 (UBG): ,,Wy czcicie to, czego nie znacie”, mówił 

Chrystus. Tak wielu się modli nie wiedząc po co. ,,Nie jest też dobrze, by dusza nie miała wiedzy” 

(Prz 19:2 UBG). A czy modlitwa może być dobra, gdy umysł jest pozbawiony wiedzy? Ślepy 

umysł, ślepa ofiara i ślepy kapłan są obrzydliwością dla Boga. Niewiedza jest zarzewiem 

wszelkiego grzechu i źródłem, z którego wypływa wszelka niegodziwość. Było to dobre 

powiedzenie pewnej osoby: „Bóg nie słyszy słów tego, kto się modli, chyba że ten, kto się modli, 

słyszy je najpierw.” I zaprawdę, Bóg nigdy nie zrozumie tej modlitwy, której sami nie rozumiemy.  

 Po drugie, modlić się we właściwy sposób, oznacza modlić się z Wiarą: Hbr 11:6 (UBG): 

,,…..kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest;" to znaczy, że jest naprawdę tak dobry, tak 

łaskawy, tak chwalebny, tak doskonały, tak stały itp., jak mówi o Nim Jego słowo, że jest; i że 

„nagradza tych, którzy go szukają”. Mk 11:24 (UBG): „Dlatego mówię wam: O cokolwiek prosicie 

w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.” W języku greckim fraza ,,wierzcie, że 

otrzymacie”, wyrażona jest w czasie teraźniejszym ,,wierzcie, że otrzymujecie”, aby pokazać 

pewność ich otrzymania. Z pewnością otrzymacie dobre rzeczy, o które z wiarą prosicie w 

modlitwie, będzie tak jakbyście już je mieli w ręku. Bóg nigdy nie pozwoli wierze, odejść  z 

pustymi rękami w modlitwie. Wiara jest umiłowanym ulubieńcem Boga, któremu On nigdy nie 

przestaje dawać hojnej porcji, porcji Beniamina, porcji Anny, podwójnej porcji. Jakuba 1:5-7 

(UBG): ,,A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie, i 

bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem 

wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech 

nie myśli, że coś otrzyma od Pana”. Kto modli się z powątpiewaniem, zamyka bramy Niebios przed 

swoimi modlitwami. Niewiara jest właściwie cała całkowicie zła; dlatego walczcie szczególnie 

przeciwko niej. Jeden z sędziwych chrześcijan tak opisał modlitwę: ,,Modlitwa jest wspinaniem się 

serca do Boga, czego nie można dokonać inaczej jak tylko mocą wiary”.  

 Z życia Lutra dowiadujemy się, że modlił się z taką czcią, jakby klęczał tuż przed Bogiem; i 

z taką śmiałością, jakby rozmawiał ze swoim przyjacielem. Wiara czyni człowieka niebiańsko 

znajomym i odważnym wobec Boga w modlitwie. Ta modlitwa, która nie ma na sobie obrazu i 

pieczęci wiary, nie jest modlitwą w oczach Bożych. Najsłodsze kwiaty raju są tylko wtedy godne 

przyjęcia przez Boga, gdy są Mu ofiarowane ręką wiary.  
 Kiedy biedny człowiek przyszedł złożyć petycję z drżącą ze strachu ręką, cezar August był 

bardzo niezadowolony i powiedział: „Nie godzi się, aby ktokolwiek przychodził z petycją do króla, 

jak gdyby dawał mięso słoniowi; to znaczy bojąc się, że zostanie przez niego zabity.”  

 Bóg Jahwe naprawdę lubi widzieć, jak każdy z proszących przychodzi do Niego z 

niezachwianą wiarą, a nie z drżącą ręką. Chrystus otrzymuje najwięcej chwały, a dusza najwięcej 

dobra, przez te modlitwy, którym towarzyszy działanie wiary.  

 Po trzecie, modlenie się we właściwy sposób, oznacza modlenie się INTENSYWNIE, 

ŻARLIWIE i GORLIWIE. Jak 5:16 (UBG) mówi: ,,Wiele może usilna modlitwa 

sprawiedliwego” lub jak to wyraża język grecki, „działająca modlitwa”, to znaczy taka modlitwa, 

która zmusza całego człowieka do działania. Słowo to oznacza działanie z najbardziej ożywioną 

aktywnością, jaka może być. Taka modlitwa czyni cuda w Niebie, w sercu i na ziemi. Taka 

działająca modlitwa, która pobudza wszystkie władze duszy i wszystkie jej łaski do działania 

zawsze pędzi naprzód; nie omieszkuje wygrać codziennych bitew, jak i nosić korony. Jak lekarstwo, 

jeśli nie działa, szkodzi ciału tak samo modlitwa szkodzi duszy, jeśli nie jest działającą modlitwą. 

Jak namalowany ogień nie jest ogniem, a martwy człowiek nie jest człowiekiem – tak zimna 



modlitwa nie jest modlitwą. W namalowanym ogniu nie ma ciepła; w martwym człowieku nie ma 

życia, a w zimnej modlitwie nie ma wszechmocy, oddania ani błogosławieństwa.  

 Nie jest to zimna, ale działająca modlitwa, która może zamknąć niebo na trzy lata a 

otworzyć bramę Niebios, gdy zechce i sprowadzić najsłodsze błogosławieństwa na nasze głowy i 

najwspanialsze łaski do naszych serc. Zimne modlitwy są jak strzały bez głów, jak miecze bez 

ostrzy i jak ptaki bez skrzydeł: nie przebijają, nie tną, i nie wzlatują do Nieba. Zimne modlitwy 

zawsze zamarzają, zanim dotrą do Nieba. Dlatego Jakub gorliwie zmagał się z Bogiem: ,,Puść 

mnie”, mówił Bóg. „Nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz”, odpowiedział Jakub, (Rdz 32:24-27 

UBG). Jakub, choć kulawy i wyczerpany, nie pozwolił Panu odejść bez błogosławieństwa. Jakub 

trzymał się rękami, gdy jego biodro zostało wytrącone ze stawu, i w ten sposób jako książę 

przemógł u Boga. Jakub modlił się i płakał, płakał i modlił się, i tak zwyciężył u Boga: ,,Mężnie 

zmagał się z Aniołem  i go przemógł. Płakał i go prosił” itd., (Oz 12:4 UBG). Żydzi mają 

powiedzenie, że „od czasu zburzenia Jerozolimy drzwi modlitwy są zamknięte”. ,,Ale”, jak to ktoś 

słusznie zauważył, ,,nigdy drzwi łez.” 

 To nie trud warg, lecz bóle porodowe serca; i nie wylewanie potoku słów, ale wylewanie 

duszy, czynią człowieka księciem, przemagającym u Boga. Człowiek, który chciałby zwyciężyć u 

Boga w modlitwie musi nadwyrężać każdą strunę swego serca; musi w błaganiu Boga, oblegać Go i 

w ten sposób zyskać przewagę u Niego; musi dążyć w modlitwie, aż do agonii duszy; musi być jak 

natrętni żebracy, których nie da się zbyć zmarszczeniem brwi, milczeniem lub smutną odpowiedzią. 

Ci, którzy chcieliby, aby ich prośby zostały spełnione muszą z natarczywą wdową naciskać na Boga 

aż do sprawienia by Bóg się prawie zarumienił; muszą ze świętą zuchwałością, jak mówi Bazyli, 

zawstydzić Boga, aby nie mógł spojrzeć im w twarz, gdyby odmówił natarczywości ich dusz. Rzym 

15:30 mówi o walczeniu w modlitwach do Boga. Słowo to oznacza zmaganie, aż do krwi; z kolei 

Łk 18:5 mówi, że niesprawiedliwy sędzia nie chciał, żeby wdowa go zadręczała – w języku 

greckim te słowo oznacza uderzanie, lub bicie tak, jak zapaśnicy biją swoich przeciwników 

pięściami lub uderzanie maczugą. Natrętna dusza nigdy nie ustanie, dopóki nie osiągnie tego, co 

chce; pochłonie wszelkie zniechęcenia; przekształci je sobie w zachęty, tak jak zrobiła to 

Kananejka, dopóki Chrystus nie powiedział: ,,Niech ci się stanie jak chcesz.” Jak ciało bez duszy, 

dużo drewna bez ognia a kula w broni bez prochu — takimi są słowa w modlitwie bez żarliwości 

ducha. Najgorętsze źródła wylewają wodę przez wrzenie i wytryskanie. 

 Czytałem o kimś, kto odczuwając otępienie i chłód swojej modlitwy, skarcił się w ten 

sposób: „Co, myślisz, że Jonasz tak się modlił, kiedy był w trzewiach ryby? Albo Daniel, gdy był w 

jaskini lwów? Albo złoczyńca, kiedy wisiał na krzyżu?” Ja ze swej strony mogę dodać, albo troje 

młodzieńców, gdy byli w ognistym piecu? Albo apostołowie, gdy byli w więzach i więzieniach? 

Oh, oby chrześcijanie skarcili się tak, by mogli wyzuć się z zimnej modlitwy i zganili się tak by 

mieli cieplejsze nastawienie serca, gdy zanoszą swoje błagania  przed Panem.  

 Natarczywa dusza w modlitwie jest jak biedny żebrak, który prosi i puka, który prosi i 

czeka, który puka i żebra — i nie ruszy się od drzwi, dopóki nie otrzyma jałmużny. I zaprawdę ten, 

kto jest w tym dobry nie będzie długo żebrakiem w łasce. Bóg sprawi, że jego serce i jego kielich 

będą się przelewać. Żydzi piszą na ścianach w ich synagogach to zdanie: ,,Modlitwa bez intencji 

umysłu jest tylko ciałem bez duszy.” Wiecie, drodzy czytelnicy, jak to zastosować. Hieronim mówił 

o pewnych świętych kobietach w jego czasach, że wydawały się w swoich żarliwych uczuciach 

przyłączać do świętego towarzystwa w Niebie.  

 Po czwarte, Modlenie się we właściwy sposób, to modlenie się nie tylko żarliwie ale i 

WYTRWALE oraz STALE. Łk 18:1 (UBG): ,,Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze 

należy się modlić i nie ustawać”, lub, jak to jest oddane w języku greckim, nie „wzdragać się” jak 

leniwi w pracy lub tchórze na wojnie – ale modlić się przy każdej okazji. Ludzie modlą się zawsze, 

po pierwsze, gdy ich serca są zawsze gotowe do modlitwy lub mają nastawienie modlitewne; po 

drugie, gdy nie omijają obowiązku modlenia się, kiedy ma zostać spełniony, lub kiedy chwytają się 

każdej sposobności, aby wylać swoje dusze przed Panem.  

 1 Tes 5:17, „Nieustannie się módlcie”. Człowiek musi zawsze modlić się stale, choć nie 

zawsze fizycznie; jego serce musi być w usposobieniu modlitewnym we wszystkich stanach i 



warunkach życia, w pomyślności i przeciwnościach, w zdrowiu i chorobie, w sile i słabości, w 

dobrobycie i niedostatku, w życiu i w czasie śmierci. W Ef 6:18 (UBG) napisano: ,,We wszelkiej 

modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i 

z prośbą za wszystkich świętych”, co wskazuje na to, że nasze codzienne słabości, nasze 

codzienne pragnienia, nasze codzienne lęki, nasze codzienne niebezpieczeństwa, nasze 

codzienne pokusy itd. wymagają naszej codziennej modlitwy. Rz 12:12 (UBG) mówi o 

wierzących, aby byli:, ,,Radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie”. Te 

słowo nieustający w języku greckim zaczerpnięte jest z życia polujących psów, które nie 

zaprzestaną polowania, dopóki nie schwytają zwierzyny. Pies, ze wszystkich stworzeń, najlepiej 

znosi głód; będzie biegać z miejsca na miejsce i nigdy nie zaprzestanie, dopóki nie zdobędzie 

jakiejś zdobyczy. Podobnie dziecko Boże w swoim polowaniu na Boga, Chrystusa, łaskę, pokój, 

miłosierdzie i przyszłą chwałę nigdy się nie podda, dopóki nie znajdzie swojej niebiańskiej 

zdobyczy. Pnp 3:4 (UBG): ….znalazłam tego, którego miłuje moja dusza. Uchwyciłam go i nie 

puszczę.” Oblubienica nigdy nie zaprzestała polowania na ukochanego, dopóki nie znalazła go. 

Zwyczajowym życzeniem Augustyna było, aby Chrystus gdy przyjdzie mógł go (Augustyna) zastać 

na modlitwie albo na głoszeniu słowa Bożego. 

 Dusze obdarzone łaską uważają, że nie mają nic, dopóki nie otrzymają tego, o co proszą; i 

jak głodny człowiek je tak jak gdyby nigdy wcześniej nie jadł tak takie dusze modlą się tak, jakby 

nigdy się nie modliły i myślą, że nic nie zrobiły, dopóki nie uzyskają tego o co zabiegają. Jeśli nadal 

będziemy nieustannie zmagać się z Bogiem o błogosławieństwa, pomimo tego, że może wydawać 

się nam, że Bóg przyjął kształt czy postać sędziego, wroga, obcego itp., i jeszcze mocniej Go 

naciskać o udzielenie miłosierdzia, to po dłuższym czasie te miłosierdzie nadejdzie, a my wtedy 

powiemy, że nie jest daremne, aby ludzie modlili się, chociaż Bóg przez jakiś czas zwleka w 

udzielaniu szczególnych łask, o które jest proszony. Jak powiedział pewien cesarz, że „wypada 

cesarzowi umrzeć stojąc”, tak ja chciałbym powiedzieć, że chrześcijaninowi wypada umrzeć 

modląc się. Obłudnicy nie są konsekwentni w swoich modlitwach; modlą się tylko zrywami, są stali 

tylko w niestałości.  

 Po piąte, Modlenie się we właściwy sposób, to modlenie się SZCZERZE: Psalm 17:1 

(UBG): ,,Wysłuchaj, PANIE, mojej słusznej sprawy, zważ na moje wołanie, nakłoń ucha na 

modlitwę moich nieobłudnych ust.” Psalm 145:18 (UBG): ,,Bliski jest PAN wszystkim, którzy go 

wzywają; wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie.” Wasze serce i język muszą iść razem; słowo 

i praca, usta i życie, modlitwa i praktyka muszą odbijać się echem jedno za drugim — w 

przeciwnym razie wszystko zostanie stracone, Niebo i reszta, a dusza będzie zgubiona na zawsze. 

Ani donośność głosu, ani mnogość słów, ani słodycz tonu, ani wyszukane pozy, ani też elokwentne 

wyrażanie się nie jest tym na co Bóg Jahwe zwraca uwagę — ale tylko prawda we wnętrzu serca, 

(Ps 51:6 UBG). Kiedy Ateńczycy chcieli dowiedzieć się od wyroczni i poznać przyczynę ich często 

nieszczęśliwych wyników walki z Lacedemończykami, ofiarowali swoim bogom najwspanialsze 

rzeczy, jakie mogli dać, czego nie zrobili ich wrogowie. Jednakże wyrocznia dała im tę odpowiedź, 

że bogowie byli bardziej zadowoleni z ich wewnętrznego błagania bez ambicji, niż z całego ich 

zewnętrznego przepychu w kosztownych ofiarach. Ach, dusze, powodem, dla którego nie wiedzie 

wam się w spełnianiu waszych pobożnych obowiązków, służbie i posługach jest to, że nie jesteście 

w nich szczerzy i prawi. Gdyby było więcej prostoty i szczerości serca w waszych obowiązkach, to 

uzyskalibyście pewniejsze i słodsze odpowiedzi z Nieba. 

 Ach, chrześcijanie, im bardziej jesteście szczerzy, tym bardziej modlitwa będzie waszym 

jedzeniem i piciem; a im bardziej modlitwa będzie rozkoszą i upodobaniem dla was, tym bardziej 

będziecie rozkoszą i upodobaniem dla Boga, który ma upodobanie w tych, którzy rozkoszują się 

służbą dla Niego, a pracę dla Niego uważają za lepszą niż zapłatę. Chrystus powiedział do prawych 

dusz: ,,Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna” 

(J 16:24 UBG). Chrystus ma pełną sakiewkę, szlachetne serce i hojną rękę.  

 [4.] Warunek czwarty. Czwartym wymogiem w modlitwie jest to, że  modlitwa musi mieć 

dobry CEL; musi być zanoszona ku chwale Bożej, i ku wewnętrznej i wiecznej korzyści waszych 

własnych i innych dusz. Głównym celem, tarczą, i znakiem do którego dusza musi dążyć w 



modlitwie, jest chwała Boża: ,,Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, 

wszystko róbcie ku chwale Boga” (1 Kor 10:31 UBG). Kiedy Bóg koronuje nas, to koronuje w nas 

swoje dary; a kiedy oddajemy Bogu chwałę we wszystkim, co robimy, to tylko oddajemy Mu 

chwałę należną Jego imieniu; Gdyż On wszystkie nasze uczynki sprawuje w nas i dla nas. Bóg 

mierzy wszystkie ludzkie działania przez ich cele: jeśli ich cel jest dobry, wszystko jest dobre; jeśli 

ich cel jest zły, wszystko jest złe. Cel determinuje działanie. Wszystkie działania kultu są dobre lub 

złe – w zależności od celu do jakiego zmierza dusza. Ten, kto czyni Boga obiektem modlitwy — ale 

nie jej celem, tylko zaprzepaszcza swoją modlitwę i zadaje sobie trud, aby doprowadzić się do 

zguby. Bóg będzie wszystkim we wszystkim, albo nie będzie go w tym w ogóle; będzie On 

zarówno obiektem, jak i celem modlitwy – w przeciwnym razie będzie brzydził się waszą 

modlitwą. Te modlitwy nigdy nie docierają do Jego uszu i nigdy nie poruszają Jego serca, które nie 

są nakierowane na przyniesienie Mu chwały. Cel musi być zawsze tak szlachetny jak środki, inaczej 

chrześcijanin działa poniżej siebie, a także poniżej swego rozumu. 

 Ach, chrześcijanie! To nie potok słów, ani wielkie nadwyrężanie swojego umysłu, ani 

żarliwość uczuć w modlitwie - ale święte i pełne Bożej łaski cele, są tym, co sprawi, że modlitwa 

zostanie zaakceptowana i przyjęta przez Boga, oraz uczyni ją pełną pociechy i użyteczną dla nas i 

dla innych. Kierowanie jednej modlitwy na tory prowadzące do przyniesienia Bogu chwały zadaje 

więcej tortur i męki szatanowi niż wszystkie modlitwy na świecie, które skierowane są na cele 

usytuowane poniżej przyniesienia Bogu chwały. To nie po prostu sama modlitwa - ale zmierzanie 

duszy do przyniesienia Bogu chwały w modlitwie jest tym, co przydaje do chwały Chrystusa i 

piekła szatana. ,,Panie", mówił Austin, ,,zabierz wszystko; tylko daj mi siebie samego.” Iz 1:11; 

Zach 7:6; Amos 5:22; Oz 7:14. Wielu pogan, jak Arystydes, Katon, Temistokles, i paru innych 

uczyniło wiele wspaniałych rzeczy dla wspólnego dobra, a nie dla własnego zysku; jednakże nie 

trafili w cel, jakim jest przyniesienie chwały Bogu; i przez to ich najbardziej chwalebne czyny 

były tylko chwalebnymi grzechami.  
 I tak przedstawiłem wam wszystkie WYMAGANIA modlitwy, która towarzyszy 

zbawieniu. Przejdę teraz do innych szczegółów celem dalszego i pełniejszego przedstawienia tej 

wielkiej prawdy jaką jest taka modlitwa.  

 (2.) Właściwość druga. Po drugie, ta modlitwa, która towarzyszy zbawieniu, wzmacnia 

całego człowieka. Przez nią wiara wzrasta, nadzieja zostaje wzmocniona, duch ożywiony, serce 

uspokojone, sumienie oczyszczone, pokusy pokonane, zepsucie osłabione, uczucia zapalone, wola 

bardziej odnowiona, a cały człowiek bardziej duchowo odświeżony. Modlitwa jest duchowym 

krzesłem, na którym zasiada dusza przy stopach Pana, aby otrzymać wlania Jego łaski. Modlitwa 

jest królewską bramą, przez którą Pan wchodzi do serca, pocieszając, uspokajając, wzmacniając, 

ożywiając i wznosząc je w górę. Pismo dostarcza nam chmury świadków na udowodnienie tej 

prawdy - ale zwrócę się do modlących się wierzących. Powiedzcie mi, modlące się dusze, czy nie 

stwierdziliście, że tak jest? Wiem, że tak, doświadczyliście tych rzeczy i są one tym, co czyni 

modlitwę przyjemnością a nawet rajem dla was. To było słodkie powiedzenie Ambrożego: ,,Panie! 

Nigdy nie odejdę od Ciebie bez Ciebie." 

 (3.) Właściwość trzecia. Po trzecie, można ocenić, czym jest modlitwa, która towarzyszy 

zbawieniu, przez zważenie na różnice jakie występują pomiędzy modlitwami pobożnych i 

niegodziwych. Te różnice między modlitwami jednych, a drugich, pokażę teraz w następujących 

szczegółach, 

 Różnica pierwsza. Po pierwsze, dusze obdarzone łaską handlują i dokonują transakcji z 

Bogiem w modlitwie, tylko na rachunek i kredyt Chrystusa. Błagają o miłosierdzie, aby im 

przebaczyć i o łaskę, aby ich oczyścić, o balsam do ich uzdrowienia i o Bożą łaskę do ich 

pocieszenia, o moc do ich wsparcia, o mądrość by im doradzała i dobroć, aby ich zaspokoiła – a 

wszystko to na mocy krwi Chrystusa, Jego sprawiedliwości, Jego zadośćuczynienia i Jego 

wstawiennictwa  po prawicy Ojca. Szukają Ojca w Synu, swoje prośby zanoszą zawsze w imię 

Chrystusa, bo taka jest wola Chrystusa: J 14:13-14 (UBG), „A o cokolwiek będziecie prosić w moje 

imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to 

uczynię.” ,,…..aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię” (J 15:16 UBG). 



,,Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię, da wam” (J 

16:23 UBG). Język grecki pozwala przetłumaczyć powyższe zdanie także  następująco: ,,O 

ilekolwiek rzeczy poprosicie czy będziecie błagać Ojca w moje imię, da je wam.” 

 Nie ma wstępu do Nieba, jeśli nie niesiemy Chrystusa w ramionach: Ef 2:18 (UBG): ,,Przez 

niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.” Greckie słowo 

przetłumaczone ,,przystęp”, oznacza także „prowadzenie za rękę”. Jest to aluzja do zwyczaju 

książąt, do których nie było przystępu, chyba że zostaliśmy przyprowadzeni do niego przez jednego 

z jego faworytów. Tak jak nie ma dostępu, tak też nie ma akceptacji bez Chrystusa, ,,Dla 

uwielbienia chwały swojej łaski, w której uczynił nas zaakceptowanymi w umiłowanym” (Ef 1:6 

KJV).  

 Plutarch donosił, że dawniej była to praktyka niektórych pogan, Molosów, iż kiedy szukali  

łaski u swego króla to brali na ręce syna królewskiego, i tak szli i klękali przed królem.  

 Ach chrześcijanie, Chrystus jest bliski i drogi Ojcu; Ojciec postanowił rozdać wszystkie 

swoje miłości i łaski przez Jego Syna; dlatego jeśli niesiecie Chrystusa w ramionach swojej wiary, 

to zyskujecie względy w sercu Ojca, a zdobywając Jego serce, zyskujecie wszystko. Miłosierdzie 

Ojca jest dotykane, Jego uczucia poruszane, Jego serce ogarnia zmiłowanie; a Jego współczucie 

rozpala się na widok zasług i pośrednictwa Jego Syna. Tak jak Józef powiedział swoim braciom, że 

nie ujrzą jego oblicza, jeśli nie przyprowadzą ich brata Beniamina, tak mówi Bóg, ,,nie ujrzycie 

mego oblicza, jeśli nie przyprowadzicie ze sobą Pana Jezusa Chrystusa.”  

 Tak więc dusze obdarzone łaską, we wszystkich swoich modlitwach, przedstawiają Jezusa 

Chrystusa przed Ojcem, i z Jego powodu pragną otrzymać te rzeczy, które przyczyniają się do ich 

zewnętrznego, wewnętrznego i wiecznego dobra.  

 Ach, lecz próżni niewierzący chcą handlować i dokonywać transakcji z  Bogiem w 

modlitwie na podstawie swojej własnej wartości, sprawiedliwości i zasług: „Czemu pościmy, a tego 

nie widzisz? Czemu trapimy nasze dusze, a tego nie zauważasz?”(Iz 58:2-3 UBG). Tutaj widzimy, 

że obłudnicy stoją na bazie swoich własnych praktyk oraz zasług, i robią wymówki Bogu z ich 

powodu w gniewny sposób, ponieważ Bóg nie odpowiedział na ich obłudne postępowanie. 

Podobnie dumny faryzeusz modlił się w oparciu o swoją godność i sprawiedliwość: „Faryzeusz 

stanął i tak się w sobie modlił: Dziękuję ci Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, 

niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę 

ze wszystkiego, co mam” (Łk 18:11-12 UBG). Ten faryzeusz był jak Egipska świątynia – 

pomalowana na zewnątrz – a nikczemna wewnątrz; lakierowana na zewnątrz, a wewnątrz pełna 

robactwa. Tak samo ci obłudnicy opisani w Matt 23 bardzo mocno opierali się na swoich 

zewnętrznych uczynkach i służbie, chociaż były to tylko świecące grzechy i brudne łachmany.  

 Różnica druga. Po drugie, dusze prawdziwie obdarzone łaską modlą się bardziej, aby 

pozbyć się swoich grzechów, niż aby pozbyć się swoich więzów. Chociaż więzy czekały Pawła w 

każdym miejscu, (Dz 20:23), jak sam mówił, to jednak nigdy nie wołał: ,,Nędzny ja człowiek! Któż 

mnie wybawi z moich więzów”; ale: ,,Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała 

śmierci?” (Rz 7:23 UBG). Dawid nie wołał: „Biada mi”, ale ,,….zło uczyniłem na twoich oczach”, 

(Ps  51:4 UBG). Źli ludzie bardziej starają się w modlitwie pozbyć się kajdan niż grzechów; 

bardziej starają się o uwolnienie z mocy wrogów na zewnątrz niż z własnych pożądliwości 

wewnątrz, bardziej, aby wydostać się z pieca ognistego, niż zostać uwolnionymi z ich duchowej 

niewoli, jak to potwierdzają następujące wersety Pisma: Ps 78:34-37; Zach 7:5-7; Iz 26:16-17. 

 Trzecia różnica. Po trzecie, sedno wysiłków ducha człowieka obdarzonego łaską 

koncentruje się, w przeważającej większości, w modlitwie na duchowych i niebiańskich 

rzeczach, co jest dobitnie widoczne w tych modlitwach świętych, które są zapisane w całym 

Piśmie, jak na przykład w Ps 4:6-7 i Ps 27:4; natomiast sedno wysiłków ducha próżnych ludzi w 

modlitwie najbardziej koncentruje się na biednych, niskich i cielesnych rzeczach, jak można to 

zauważyć, porównując ze sobą następujące wersety: Oz 7:14; Zach 7:5-7; Jak 4:3 itd.  

 Różnica czwarta. Po czwarte, dusza obdarzona łaską patrzy i opiera się bardziej na 

Bogu w modlitwie niż na swojej modlitwie; gdyż wie, że chociaż modlitwa jest jej rydwanem, to 

jednak Chrystus jest jej pokarmem. Modlitwa może być laską wspierającą wierzącego – ale 



Chrystus jest tą manną, którą musi się żywić, dlatego na Niego patrzy i Nim żyje: Ps 5:3 (UBG), 

„Rano skieruję moją modlitwę do ciebie” (lub uszykuję i ustawię w porządku moją modlitwę, jak to 

jest w języku hebrajskim), „i spojrzę w górę” (lub „będę wypatrywał”, jak to jest w hebrajskim, jak 

stróż wypatruje, aby odkryć zbliżanie się wroga). Ale próżni ludzie żyją i zważają bardziej na swoje 

modlitwy niż na Boga. 

 Więcej — zwykle nigdy nie obserwują, jakie odpowiedzi otrzymają z Nieba. Są jak ci, 

którzy strzelają z łuku strzałami — ale nie przejmują się, w co one uderzą. Źli ludzie myślą, że  w 

religii wystarczy się tylko pomodlić; ale już dbanie o rezultat modlitwy, zobaczenie, co z ich 

modlitwy wynikło, nie jest częścią ich wiary; natomiast dusza obdarzona łaską ma 

szlachetniejszego ducha; gdy skończy się modlić, staje na swojej strażnicy i obserwuje, co odpowie 

Bóg: Psalm 85:8 (UBG): ,,Posłucham, co będzie mówił Bóg, PAN; [Będę słuchał i nastawię moje 

posłuszne ucho na to, co mówi Pan], zaprawdę, ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym, aby 

tylko nie wracali do swojej głupoty” lub, jak można przeczytać w języku hebrajskim: „I nie 

powrócą do szaleństwa”. Źli ludzie chcieliby, aby Bóg był cały uchem, aby słyszał, czego pragną, 

podczas gdy sami nigdy nie nastawiają ucha, aby usłyszeć, co mówi Bóg. Ale głuchym uszom 

zawsze towarzyszyć będą nieme odpowiedzi. Sprawiedliwość Boża zawsze czyni miłosierdzie 

niemym, gdy grzech uczynił grzesznika głuchym.  

 Różnica piąta. Po piąte, żadne zniechęcenia nie mogą oderwać dusz obdarzonych łaską 

od modlitwy — ale najmniejsze zniechęcenie odciągnie  od niej cielesne serca, jak możemy 

zobaczyć w poniższych wersetach, gdy je porównamy razem: Ps 40:1-2 i Ps 44:10-23; Mt 15:21-29; 

Mal 3:14; Iz 58:1-3; Am 8:3-5 itd.  

 Kiedy jeden ze starożytnych męczenników stanął wobec poważnych gróźb  wyrażonych 

przez jego prześladowców, to odpowiedział: „Nie ma nic w rzeczach widzialnych i niewidzialnych, 

czego się boję; będę stał przy moim wyznaniu imienia Pana Jezusa Chrystusa walcząc gorliwie o 

wiarę raz na zawsze przekazaną świętym, niech przyjdzie na mnie, co chce”. Ani nadzieja dalszego 

życia, ani strach przed śmiercią, nie mogą oderwać prawdziwego chrześcijanina od modlitwy. Jest 

raczej zdeterminowany niż przygnębiony, raczej ożywiony niż zniechęcony opóźnieniami lub 

odmową; będzie trzymał się i trwał na drodze modlitwy chociaż ludzie będę szaleć z wściekłości, 

lwy ryczeć, a piec ognisty będzie siedmiokrotnie gorętszy itd. Natomiast nie tak się rzeczy mają z 

sercami cielesnymi, (Hi 27:9-10 UBG).  

 Różnica szósta. Po szóste, kiedy człowiek obdarzony łaską modli się, to  całe jego serce jest 

zaangażowane w jego modlitwę; kiedy zabiera się do tej pracy, to czyni ją pracą serca. W trakcie 

jej zanoszenia towarzyszy jej całe jego serce; wierzący odkrywa przez doświadczenie, że jego serce 

jest jak wielkie koło, które porusza wszystkie inne koła. Jest głównym monarchą w życiu 

człowieka. Dawid, w Psalmie 42:4 (UBG) modlił się całym sercem: ,,Wylewam swą duszę, gdy 

wspominam.” Podobnie czyniła Anna: „Jestem kobietą utrapioną …..wylałam swoją duszę  przed 

PANEM” (1 Sam 1:15 UBG). Do tego samego nawoływał Izraela prorok Jeremiasz: ,,Wstań, wołaj 

w nocy na początku straży, wylewaj swe serce jak wodę przed obliczem PANA” (Lam 2:19 UBG). 

Całym sercem modlił się także pierwowzór Kościoła: ,,…..pragnieniem naszej duszy jest twoje imię 

i wspominanie ciebie. Moja dusza pragnie cię w nocy, swoim duchem, który jest we mnie, szukam 

cię nawet rano” (Iz 26:8-9 UBG). Serce, jak książę, nadaje prawa wszystkim pozostałym częściom 

istoty człowieka. Jest również grządką przypraw Chrystusa; jest także Jego komnatą obecności; 

Jego królewskim tronem; i jest tak samo jednym z czterech kluczy, które Bóg trzyma za swoim 

pasem.  

 Dusze obdarzone łaską wiedzą, że żadna modlitwa nie jest uznawana, akceptowana i 

nagradzana przez Boga – z wyjątkiem tej, w którą serce jest zaangażowane szczerze i całkowicie. 

To nie kawałek, ani nie mały zakamarek serca, jest tym, co zadowoli Stwórcę serca. Prawdziwa 

matka nie chciała, aby jej dziecko zostało rozcięte i podzielone. Jak Bóg kocha złamane i skruszone 

serce, tak nienawidzi podzielonego. Bóg nie lubi kuśtykania ani połowiczności, chce aby Mu 

służono prawdziwie i całkowicie. Królewskie prawo stwierdza, że mamy miłować i służyć Panu 

Bogu naszemu z całego serca i z całej duszy, (Pwt 10:12 UBG). Wśród pogan, gdy zwierzę 

zarzynano na ofiarę, pierwszą rzeczą, na którą patrzył kapłan, było serce, jeśli serce było chore, 



ofiara była odrzucana. Zaprawdę, Bóg odrzuca wszystkie te ofiary, w których serce jest podzielone i 

niezaangażowane całe w zanoszoną modlitwę.  

  Źli ludzie nie angażują serca we wszystkich swoich modlitwach i służbie Bogu, jak możemy 

to zobaczyć, porównując poniższe wersety Pisma razem; nie będę podawać słów, podam tylko 

odnośniki, ponieważ nie chcę, aby niniejsze dzieło było zbyt obszerne: Iz 29:13; Mt 15:7-9; Ez 

33:30-32; Zach 7:4-6; 2 Kron 25:1-2. Jak ciało bez duszy jest martwe, tak modlitwa bez serca jest 

tylko  martwą modlitwą w oczach i według Boga. Modlitwa bez zaangażowania w niej serca to 

tylko miedź brzęcząca lub dźwięczący cymbał. Modlitwa jest tylko wtedy piękna i przekonująca, 

gdy pochodzi z serca — a nie w innym wypadku. To nie podnoszenie głosu ani wyciąganie rąk, czy 

bicie się w piersi, ale poruszenia serca, są tym na co Bóg patrzy w modlitwie. Bóg nie słucha dalej 

niż przemawia serce; jeśli serce jest nieme, to Bóg z pewnością będzie głuchy. Bóg nie akceptuje 

żadnej modlitwy, z wyjątkiem tej, która jest owocem bólów porodowych serca.  

 Różnica siódma. Po siódme, dusze obdarzone łaską zwykle odchodzą od modlitwy z 

sercem bardziej oderwanym od grzechu i bardziej żarliwie nastawionym  przeciwko niemu. 
Drogocenna społeczność, którą mają z Bogiem w modlitwie, słodkie tchnienia Boga w ich serca, 

gdy zanoszą swoje prośby do Jego uszu, i sekretna pomoc, pobudzenia i poruszenia Ducha w ich 

duszach w czasie modlitwy – uzbrajają je bardziej przeciwko grzechowi i sprawiają, że dusze takie 

stają na najwyższych stopniach otwartego nieposłuszeństwa wobec grzechu. „Jak mogłabym 

popełnić tę lub inną niegodziwość przeciwko Bogu?” mówi modląca się dusza; „Och, nie mogę, i 

nie zrobię niczego niegodnego Tego, który sprawił, że Jego chwała przeszła przede mną w 

modlitwie.”  

 Natomiast niegodziwi ludzie odchodzą od modlitwy z sercem bardziej zachęconym do 

grzechu i bardziej zdecydowanym, aby kroczyć jego drogami: ,,U mnie są ofiary pojednawcze”, 

powiedziała nierządnica;  ,,spełniłam dzisiaj swoje śluby. Dlatego wyszłam ci naprzeciw, szukałam 

pilnie twojej twarzy i znalazłam cię. Obiłam kobiercami swoje łoże, przystrojone rzeźbieniem i 

prześcieradłami z Egiptu. Skropiłam swoje posłanie mirrą, aloesem i cynamonem. Choć upójmy się 

miłością aż do rana, nacieszmy się miłością” (Prz 7:14-18 UBG), to znaczy „upijmy się miłością”, 

co wskazuje na nienasycone pożądliwości nierządnicy. W podobnym duchu napisane jest w Jer 7:9-

10 (UBG): „Czy będziecie kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło 

Baalowi, iść za innymi bogami, których nie znacie; A potem – przychodzić i stawać przede mną w 

tym domu, który nazwany jest moim imieniem, i mówić: Zostaliśmy wybawieni, aby popełniać te 

wszystkie obrzydliwości?”  

 Źli ludzie są jak Ludwik król Francji, który przeklinał, a potem całował krzyż, następnie 

przeklinał bardziej gorzko, by potem znowu całować krzyż. Tak samo oni grzeszą i modlą się, 

modlą się i grzeszą; a im więcej się modlą, tym łatwiej, bardziej zdecydowanie i bezczelniej 

grzeszą. Posługują się modlitwą, aby uspokoić swoje sumienie, aby z większą przyjemnością 

grzeszyć i mniej żałować. Ach, jaki trud zadają sobie ci grzesznicy, aby iść do piekła i uzbroić 

swoje sumienia przeciwko sobie samym na dzień, w którym powiedzą: ,,Nie ma pomocy, nie ma 

nadziei!" Ten wiek jest pełen takich potworów, którzy nie mają litości nad sobą.  

 Ósma różnica. Po ósme i ostatnie, dusze obdarzone łaską bardziej przyglądają się i 

obserwują, co się dzieje w ich własnych sercach w modlitwie, niż w sercach innych. Kiedy się 

modlą, patrzą badawczym okiem na własnego ducha, obserwują zawężonym wzrokiem własne 

serce i śledzą, jak modlitwa wpływa na, kruszy, korzy, ożywia, podnosi, uduchawia i czyni lepszym 

ich serce. Natomiast próżni ludzie, ponieważ modlą się, aby być widzianymi przez innych, to 

najbardziej przyglądają się, jak innym podobają się ich modlitwy, jak inni są poruszani i porywani 

ich modlitwami. Są najbardziej skupieni na obserwowaniu, jak ich modlitwy oddziaływają na serca 

innych – i nie zważają w żadnym razie, w jaki sposób wpływają one na ich własne serce. Nie może 

ich spotkać gorsza plaga!  

 W ten sposób starałem pokazać wam, jak wielka jest różnica między modlitwami pobożnych 

a modlitwami bezbożnych; i przez to, jak i przez poprzednie szczegóły, możecie zobaczyć, jaka to 

jest modlitwa, która towarzyszy zbawieniu.   



 7. Teraz, na siódmym miejscu, pokażę wam, jakiego rodzaju jest ta WYTRWAŁOŚĆ, 

która towarzyszy zbawieniu, a uczynię to w poniższych szczegółach.  

 (1.) Właściwość pierwsza. Po pierwsze, ta wytrwałość, która towarzyszy zbawieniu, jest 

wytrwaniem w świętym WYZNANIU. Hbr 4:14 (UBG): ,,Mając więc wielkiego najwyższego 

kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania” 

lub jak można to też przetłumaczyć ,,trzymajmy się ręką świętej przemocy.” Podobnie napisane jest 

w Hbr 10:23 (UBG): „Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się,” (lub jak to jest wyrażone w 

greckim oryginale ,,bez przechylania się lub przerzucania z boku na bok”), ,,bo wierny jest ten, 

który obiecał”. Dlatego niech żadne pokusy, utrapienia, przeciwieństwa i prześladowania nie 

odrywają nas od naszego świętego wyznania – ale trzymajmy się go mocną ręką, ba, obiema 

rękami, w obliczu wszystkich trudności, niebezpieczeństw i śmierci – tak jak Cynegirus, ateński 

kapitan, trzymał się statku, który był wyładowany bogatymi łupami jego kraju. 

 (2.) Właściwość druga. Po drugie, ta wytrwałość, która towarzyszy zbawieniu, jest 

wytrwałością w świętych i duchowych ŁASKACH. Jest to wytrwałość w miłości, (J 15:9-10); 

oraz w wierze i nadziei, (1 Kor 13:13), itd. Wytrwałość nie jest szczególnie osobno występującą 

łaską samą w sobie; ale taką cnotą, która wieńczy wszelką inną cnotę; i taką łaską, która przydaje 

ogólnej chwały i piękna każdej innej łasce, jest także cnotą, która prowadzi każdą łaskę do 

doskonałości. Pismo zachęca nas do takiej wytrwałości: Kol 1:23; 1 Tm 4:15; Hbr 13:1). W Hbr 

11:13 (UBG) napisano: ,,Wszyscy oni umarli w wierze,” czy jak to jest w języku greckim, 

,,wszyscy umarli zgodnie z wiarą,” to znaczy wytrwawszy w wierze. 

 Wytrwanie w świętych i niebieskich łaskach, to wytrwanie w wierzeniu, pokutowaniu, 

żałowaniu, i okazywaniu nadziei; jest to także wytrwanie w miłości, w bojaźni Bożej, w pokorze, w 

cierpliwości, w samo zapieraniu się siebie itd. I te właśnie wytrwanie w świętych i pełnych 

miłosierdzia łaskach, jest tym, które towarzyszy zbawieniu, i które prowadzi do zbawienia. (Nic nie 

wydaje się być zrobione — jeśli pozostaje cokolwiek niedokończone. Niech człowiek robi tak wiele 

ile może, jednakże jeśli nie wytrwa w czynieniu tego, to okaże się w oczach Bożych, że nic nie 

zrobił).  

 Żadna łaska — ani nawet najjaśniejsza i najbardziej błyszcząca nie może sama z siebie 

zaprowadzić człowieka do Nieba, bez wytrwałości; ani wiara, która jest promotorem łaski, jeśli 

słabnie i zanika; ani miłość, która jest niańką łaski, jeśli gaśnie i staje się zimna; ani pokora, która 

jest ozdobą i rzeczą upiększającą  łaskę, jeśli nie trwa do końca; ani posłuszeństwo, ani 

pokutowanie, ani żadna inna łaska – dopóki człowiek nie wytrwa w nich do końca. To wytrwałość 

w łasce, jest tym, co wieńczy na końcu koroną chwały każdą łaskę i każdą duszę obdarzoną łaską. 

Obj. 2:10 (UBG): „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia”.  

 Tacy, którzy wierzą tylko przez pewien czas, pokutują przez jakiś czas, kochają przez jakiś 

czas, radują się przez jakiś czas, i mają nadzieję do czasu, tak jak robią to wszyscy obłudnicy itd., – 

ale nie wytrwają i nie wytrzymają do końca, będą podwójnie nieszczęśliwi w dniu pomsty Bożej. 

Wytrwałość jest spełnieniem każdej łaski; bez niej ten, kto walczy, nie może liczyć na zwycięstwo; 

a kto na razie zwycięża, nie może mieć nadziei na koronę zwycięstwa, chyba że wytrwa dalej i 

wyruszy, aby w dalszym ciągu zwyciężać i pokonywać, dopóki nie sprawi, że wszyscy jego 

wrogowie, będą leżeli przed nim zabici.  

 Właściwość trzecia. Po trzecie, ta wytrwałość, która towarzyszy zbawieniu, jest 

kontynuowaniem lub trwaniem w słowie Bożym i nauce Chrystusa. Musimy wytrwać i mocno 

trzymać się wiary ewangelii, nie chwiejąc się w niej ani nie odchodząc od niej. „Jeżeli będziecie 

trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam” (J 

15:7 UBG). ,,Napisałem do was młodzieńcy, bo jesteście mocni i słowo Boże w was mieszka” (1 J 

2:14 UBG). ,,To więc, co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Jeśli pozostanie w was 

to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu” (1 J 2:24 UBG). ,,Każdy, 

kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce 

Chrystusa, ten ma i Ojca i Syna.” (2 J 1:9 UBG). Nikt nie otrzyma końca swojej wiary, czyli 

zbawienia swojej duszy — z wyjątkiem tych, którzy mocno trzymają się doktryny wiary, zdrowo, 



szczerze i całkowicie do końca: ,,Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi 

uczniami” (J 8:31 UBG). 

 To koniec wieńczy dzieło, tak jak wieczór wieńczy dzień, i jak ostatni akt wieńczy całą 

scenę. Nie wystarczy, aby dobrze zacząć — dopóki nie skończymy dobrze; początek nie jest tak 

znaczący jak koniec. Manasses i Paweł zaczęli źle, ale skończyli dobrze. Judasz i Demas zaczęli 

dobrze – ale skończyli źle. Pierwszych pięć lat Nerona było wspaniałe – ale potem, któż był 

bardziej okrutny niż on? To nie znajomość nauki Chrystusa ani chwalenie Jego słów — ale tylko 

trwanie w Jego słowie i nauce, jest tym, co towarzyszy życiu i chwale, i co na końcu uczyni 

człowieka szczęśliwym. Tacy, którzy wraz z Hymeneuszem i Aleksandrem odrzucają lub jakby 

rozbijają się o skały w odniesieniu do wyznawanej doktryny wiary zostaną przez Pana lub jego lud, 

lub przez obu, przekazani szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić, (1 Tm 1:19-20; 1 Kor 5:5 UBG). 

Zwykle koniec takich ludzi jest gorszy niż początek. Podwójne potępienie będzie towarzyszyć tym, 

którzy zaczynają w duchu, a kończą w ciele, (2 P 2:20-22; 2 Tm 3:13 UBG).  

 Właściwość czwarta. Po czwarte i ostatnie, ta wytrwałość, która towarzyszy zbawieniu, 

jest wytrwaniem w świętych i pełnych łaski uczynkach i aktywności; jest to kontynuowanie 

wykonywania pobożnych obowiązków i religijnych posług, (Flp 3:10-14; Iz 40:31 UBG).  Życie  

chrześcijanina polega na działaniu, a nie na siedzeniu. Chrześcijanin powinien zawsze zmierzać do 

Nieba; nie może nigdy stać spokojnie, zawsze musi iść i wzrastać z wiary w wiarę i z siły w siłę. 

Nie zmierzanie do przodu, to cofanie się. Kiedy wierzący dokonają swego dzieła w tym doczesnym 

życiu, to zasiądą na tronach w życiu wiecznym. Wytrwałość to chodzenie, i trwanie na drogach 

pobożności i świętości (Dz  13:43 i 14:22).  

 Dz 1:14 (UBG), „Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i błaganiu”; wskazuje na 

wytrwałość w modlitwie i błaganiu, z niezwyciężoną i silną stałością. Dz 2:42 (UBG): ,,Trwali oni 

w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.” Dz 2:46 (UBG): ,,Każdego 

dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w 

prostocie serca.” 1Tm 5:5 (UBG): ,,Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową i jest osamotniona,  

pokłada nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach we dnie  i w nocy”. Rz 12:12 (UBG), 

,,Nieustający w modlitwie”.  

 Chrześcijanie muszą ciężko pracować na pustyni, zanim zasiądą w raju. Muszą dokonywać 

ciągłych postępów w świętości, zanim wejdą do szczęśliwości. To właśnie doskonałość wytrwałości 

jest tym, co utrzymuje chrześcijanina w ciągłym ruchu w kierunku Boga, w kierunku Nieba i w 

kierunku świętości. Wytrwałość jest łaską, która pobudza człowieka do aktywności, do działania; 

utrzymuje człowieka w ciągłym ruchu i w ciągłym czynieniu dobra. Ruch jest wybitną cechą 

stworzenia; a im doskonalsze jest jakiekolwiek stworzenie, tym bardziej doskonałe jest w swoich 

ruchach, jak można to zobaczyć na przykładzie ruchów ciał niebieskich, słońca, księżyca i gwiazd. 

Wytrwałość jest nieustannym poruszaniem się na drogach łaski i świętości, (Ps 44:16-20). 

Wytrwałość sprawi, że człowiek będzie trzymał się i trwał w pracy i chodzeniu drogami Pana, w 

obliczu wszelkich przeszkód, zniechęceń, pokus, udręk i prześladowań. Jak księżyc trwa w swym 

poruszaniu się, chociaż psy szczekają, tak wytrwałość sprawi, że chrześcijanin będzie trwał w 

swoim świętym i niebiańskim ruchu i aktywności, chociaż próżni ludzie będą szczekać i gryźć itp.  

 I tak pokazałem wam, czym jest wytrwałość, która towarzyszy zbawieniu.  8. Ósma i 

ostatnia rzecz, która towarzyszy zbawieniu, to NADZIEJA. Zbiorę i wyrażę to, co mam do 

powiedzenia w sprawie nadziei w jak najwęższym zakresie, nie chcąc nużyć cierpliwości czytelnika 

i własnego ducha. Pokażę, że nadzieja towarzyszy zbawieniu, a także przedstawię jakiego rodzaju 

jest ta nadzieja, która towarzyszy zbawieniu. Filozofowie wykluczyli nadzieję ze swoich 

katalogów cnót, ale Bóg przez swoje słowo nauczył nas lepiej. 

 (1.) Że nadzieja towarzyszy zbawieniu, pokazują to następujące wersety Pisma: ,,Nadzieją 

bowiem jesteśmy zbawieni” (Rz 8:24 UBG). ,,My bowiem przez Ducha oczekujemy nadziei 

sprawiedliwości z wiary” (Gal 5:5 UBG). ,,Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście 

wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w 

świętych” (Ef 1:18 UBG). ,,My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy 

pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia” (1 Tes 5:8 UBG). „Abyśmy usprawiedliwieni 



jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego” (Tyt 3:7 UBG). „W nadziei 

życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie Bóg,” (Tyt 1:2 UBG). 

We wszystkich tych wersetach widać w pełni, że nadzieja towarzyszy zbawieniu. 

 (2.) Drugą rzeczą, którą mam wam pokazać, jest to, jakiego rodzaju jest ta nadzieja, która 

towarzyszy zbawieniu; a zrobię to z jak największą zwięzłością i przejrzystością, w następujących 

szczegółach: 

 [1.] Po pierwsze, ta nadzieja, która towarzyszy zbawieniu, jest łaską Bożą, przez którą 

oczekujemy, że przyjdzie dobro, cierpliwie czekając dopóki nie nadejdzie. Sam tytuł, którym 

określony jest Bóg, czyli „Bóg nadziei” (Rzym 15:13 UBG) może służyć jako suwerenne antidotum 

przeciwko najczarniejszym i najstraszniejszym pokusom; bo dlaczego miałby ktoś rozpaczać, że nie 

otrzyma Bożego miłosierdzia, od Tego, który ogłosił się Bogiem nadziei?  

 [A.] Nazywam to łaską Bożą, ponieważ Bóg jest jej dawcą; dlatego nawiasem mówiąc 

nazwany jest Bogiem nadziei. ,,A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w 

wierze” (Rz 15:13 UBG). Bóg jest nazwany Bogiem nadziei, ponieważ jest On jedynym obiektem 

naszej nadziei, jest też skuteczny, gdyż jest jedynym Twórcą i Tym, który wypracowuje nadzieję 

w duszy człowieka. Zbawcza nadzieja nie jest naturalną rzeczą u ludzi. Ludzie nie rodzą się z 

prawdziwą nadzieją w sercu, tak jak rodzą się z językami w ich ustach. Zbawcza nadzieja ma 

szlachetne pochodzenie, gdyż pochodzi z góry, jest niebiańskim dzieckiem, które jest formowane w 

duszy człowieka przez moc Ducha Świętego. I jak zbawcza nadzieja nie jest naturalnym uczuciem, 

tak i nie jest cnotą moralną, którą ludzie mogą osiągnąć przez ich częste jej praktykowanie; ale ta 

nadzieja jest taką pełną łaski cnotą, której nikt nie może dać oprócz Boga.  

 [B.] Jest to łaska Boża, przez którą oczekujemy, że nadejdzie dobro; Mówię dobro, a nie zło, 

bo zła raczej się boimy niż oczekujemy żeby przyszło. OBIEKT tej nadziei ma cztery cechy:  

[a.] Musi być Bonum – dobry. 

[b.] Musi być Futurum – przyszły. 

[c.] Musi być Possibile — możliwy. 

[d.] Musi być Arduum — trudny do uzyskania. 

 [C.] Nadzieja jest łaską Bożą, przez którą oczekujemy, że przyjdzie dobro, cierpliwie 

czekając, aż nadejdzie. Nadzieja czyni duszę spokojną i cierpliwą, aż wejdzie ona w posiadanie 

dobra upragnionego i spodziewanego: ,,Ale jeśli  spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to 

oczekujmy tego z cierpliwością” (Rz 8:25 UBG). Hebrajskie słowo, które jest często tłumaczone 

jako nadzieja, oznacza bardzo gwałtowny zamysł ciała i umysłu oraz rozciąganie ducha lub umysłu 

naprzód w oczekiwaniu na upragnione dobro.  

 [2.] Po drugie, ta nadzieja, która towarzyszy zbawieniu, zawsze jest skupiona na obiektach 

świętych i niebieskich, takich jak Bóg i Chrystus. ,,Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na 

to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne” 

(2 Kor 4:18 UBG). Zbawczej nadziei powodzi się dobrze, żyje na miodzie i mleku, oliwie i winie, 

żywi się cukierkami i przysmakami Nieba, takimi jak Bóg, Chrystus przyszła chwała itd., (Ps 31:24; 

Ps 33:22; Ps 38:15; Ps 42:5; Ps 43:5; Ps 39:7; Ps 71:5).  

 1 Tm 1:1 (UBG): „Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, według nakazu Boga naszego 

Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, który jest nasza nadzieją”. W tych słowach Chrystus jest 

przedstawiony jako główny obiekt naszej nadziei, ponieważ przez Jego zasługi i miłosierdzie mamy 

nadzieję na przebaczenie naszych grzechów i wieczne zbawienie naszych dusz. Czasami nadzieja 

jest wykazywana w odniesieniu do sprawiedliwości Chrystusa: ,,My bowiem przez Ducha 

oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary” (Gal 5:5 UBG).  

 Czasami nadzieja przejawiana jest w odniesieniu do Boga Ojca: ,,Wy przez niego 

uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja 

były w Bogu” (1 P 1:21 UBG). ,,Nadziejo Izraela, jego Zbawicielu w czasie utrapienia” (Jer 14:8 

UBG). ,,PANIE, nadziejo Izraela! Wszyscy, którzy cię opuszczają, będą zawstydzeni” (Jer 17:13 

UBG). „Ty jesteś moją nadzieją w dniu trapienia” (Jer 17:17 UBG).  

 Czasami nadzieja jest wykazywana w odniesieniu do i zajęta słowem Bożym i obietnicami: 

„Pamiętaj o słowie danym twemu słudze,, na którym to słowie kazałeś mi polegać” (Ps 119:49 



UBG). „Moja dusza tęskni do twego zbawienia, pokładam nadzieję w twoim słowie” (Ps 119:81 

UBG). „Ty jesteś moją ucieczką i tarczą, pokładam nadzieję w twoim słowie” (Ps 119:114 UBG). 

,,Oczekuję PANA, moja dusza oczekuje; i w jego słowie pokładam nadzieję” (Ps 130:5 UBG). 

,,….pokładam nadzieję w twoim słowie” (Ps 119:74 UBG). ,,….miałem nadzieję w twoim słowie” 

(Ps 119:147 KJV).   

 Nadzieja oparta o Boże obietnice sprawi, że głowa nie będzie boleć, a serce nie załamie się; 

oraz zachowa zarówno głowę, jak i serce od pogrążenia się w rozpaczy i utonięcia. Nadzieja 

wykazywana w oparciu o obietnice sprowadza Niebo do serca. Ach, co za obfitość pociechy i 

słodyczy może znaleźć nadzieja, i znajduje w obietnicach. Obietnice są drabiną, po której nadzieja 

dostaje się do Nieba. Nadzieja pokładana w obietnicy nie tylko utrzyma życie i duszę człowieka 

razem, ale także duszę i chwałę, ba, wesprze udręczone dusze; uspokoi je; pocieszy przygnębionego 

ducha; przyprowadzi z powrotem na właściwą drogę błądzące dusze; utwierdzi chwiejące się; a 

także zbawi zgubione.  

 Psalm 42:5 (KJV): „Dlaczego jesteś przygnębiona, duszo moja? I dlaczego się we mnie 

trwożysz? Złóż nadzieję w Bogu, bo jeszcze chwalić go będę, za pomoc jego oblicza.” „Pamiętaj o 

słowie do twego sługi, w którym kazałeś złożyć mi nadzieję. Pocieszeniem w moim utrapieniu jest 

to, że twoje słowo mnie ożywia” (Ps 119:49-50 KJV).  

 Obietnica jest taka sama dla nadziei, jak nadzieja jest dla duszy; obietnica jest kotwicą 

nadziei, tak jak nadzieja jest kotwicą duszy. Proszę zauważyć, czym są piersi karmicielki dla 

niemowlęcia, a oliwa dla lampy — tym są obietnice dla nadziei. ,,Nadzieją bowiem jesteśmy 

zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co 

widzi? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością” (Rz 

8:24-25 UBG). Obietnice są bogatym magazynem nadziei. Nadzieja żyje i rozwija się, w miarę jak 

przyjmuje i żywi się obietnicami. Obietnice są słodyczami Nieba, którymi żyje nadzieja. Każdy 

stopień nadziei wnosi do duszy radość, która sprawia, że dusza woła: „Niebo, niebo,” (Hbr 11:13; 

Ps 16:11; Tyt 3:7).  

 Dalej, nadzieja jest pokładana w chwale i szczęściu, szczęśliwości i błogosławieństwie, 

które znajdują się po prawicy Boga. Tyt 2:13 (UBG): ,,Oczekując błogosławionej nadziei i 

chwalebnego objawienia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa”. Nadzieja 

sprawia, że człowiek wyciąga szyję oraz rękę, i że gorliwie wypatruje chwalebnego pojawienia się 

Chrystusa, tak jak zrobiła to matka Sysery oczekując szczęśliwego powrotu syna. Dusza 

posiadająca zbawczą nadzieję często wzdycha: ,,Dlaczego jego rydwan opóźnia się z przybyciem?” 

(Sdz 5:28 UBG).  

 Kol 1:5 (UBG): „Dla nadziei odłożonej dla was w niebie”. Nadzieja w tym wersecie 

oznacza rzeczy, które nadzieja spodziewa się otrzymać, a mianowicie całą tę chwałę i szczęście, 

błogosławieństwo i szczęśliwość, które są dla nas odłożone w niebie (Rz 8:24-25; Kol 1:27; Rz 5:2 

itd.). Podobnie mówi Hbr 6:18 (UBG): ,,Abyśmy….mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by 

pochwycić się zaoferowanej nam nadziei”. Nadzieja tutaj zastępuje obiekt nadziei, a mianowicie 

Niebo i szczęście. Nadzieja trzyma mocno swoje obiekty, (jak wyraża tutaj greckie słowo 

oznaczające trzymanie), którymi są Niebo i szczęście, i to tak, że żadne stworzenie nigdy nie będzie 

w stanie wyrwać tych cennych rzeczy z jej rąk. Tak więc nadzieja oznacza także chwalebne obiekty, 

na które liczy, (Ef 1:18 UBG). I tak przedstawiłem te drogocenne i chwalebne obiekty, o które 

opiera się i wobec których okazywana jest nadzieja, która towarzyszy zbawieniu.  

 [3.] Po trzecie, ta nadzieja, która towarzyszy zbawieniu, oparta jest na najmocniejszych 

fundamentach, a mianowicie na obietnicach Bożych, Prz 10:28, jak to zostało w pełni pokazane 

wcześniej; jest zbudowana także na darmowej łasce Bożej, 1 P 1:13. Jest również zbudowana na 

nieskończonej i chwalebnej mocy Bożej, Rz 4:21. Wreszcie jest zbudowana na prawdzie i 

wierności Boga, 2 Tm 2:13. Te cztery drogocenne i chwalebne fundamenty podtrzymują nadzieje 

wierzących, tak jak filary podtrzymywały zasłony w przybytku. Nadzieja wierzącego opiera się na 

miłości Chrystusa, Jego krwi, sprawiedliwości, zadośćuczynieniu, wstawiennictwu itp. 

 Natomiast nadzieje obłudników i niegodziwych ludzi są zawsze zbudowane na słabych, 

wąskich i piaszczystych fundamentach. Czasami budują swoje nadzieje na zewnętrznym 



wyznaniu, na swoich lampach, chociaż nie mają oliwy, (Matt 25:3); a czasami na swoich 

obowiązkach i służbie, jak to czynili Żydzi, uczeni w Piśmie i faryzeusze. Iz 58:1-3; Mt 6:1-2, itp; 

a czasami na  swoich zewnętrznych przywilejach, wołając: „Świątynia Pana, świątynia Pana”; 

czasami budują swoje nadzieje na dobrej opinii innych o nich, a czasami na przebłyskach radości, 

czasami na zbudowaniu wypływającemu z wykonywanych duchowych obowiązków, a czasami na 

wigorze i zapale ich ducha w spełnianiu służby chrześcijańskiej i posług itp. Każda fałszywa zasada 

w religii jest „trzciną Egiptu”, która z pewnością na końcu zwiedzie dusze; dlatego strzeżcie się 

opierania na którejkolwiek z tych trzcin! Wszystko to są tylko piaszczyste fundamenty a ci, którzy 

budują swoją nadzieję na nich z pewnością upadną — a upadek ich będzie wielki. 

 Nadzieje prawdziwie wierzących zbudowane są na najpewniejszych i najmocniejszych 

fundamentach. Jeden ze starożytnych wierzących miał dobre powiedzenie. „Uważam,”, powiedział, 

„że moja cała nadzieja oparta jest na trzech rzeczach, a mianowicie: 1. Bożej miłości w mojej 

adopcji; 2. Prawdzie Jego obietnicy; i 3. Jego mocy wykonania. Dlatego mogę z całą pewnością 

powiedzieć, że wiem w kogo uwierzyłem, (2 Tm 1:12). I jestem pewien, po pierwsze, że w swojej 

miłości zaadoptował mnie; po drugie, że mówi prawdę w swojej obietnicy; i po trzecie, że jest w 

stanie ją spełnić. To jest potrójny sznur, który niełatwo zerwać”.  

 [4.] Po czwarte, tę nadzieję, która towarzyszy zbawieniu, można odróżnić od wszystkich 

fałszywych nadziei przez doskonałe właściwości, które posiada, a są one następujące. 

 [A.] Pierwszą właściwością tej nadziei, która towarzyszy zbawieniu jest to, że: podnosi i 

porywa serce do życia powyżej, gdzie jest jego skarb. Prawdziwa nadzieja pochodzi z góry i 

sprawia, że serce żyje w górze: jest iskrą chwały i prowadzi serce do życia w chwale. Boża nadzieja 

unosi człowieka do Nieba, po życie, aby go ożywić, po mądrość, aby nim kierować, po moc, aby go 

podtrzymywać, po sprawiedliwość, aby go usprawiedliwić, po świętość, aby go uświęcić, po 

miłosierdzie, aby mu przebaczyć, po pewność posiadania rzeczy wiecznych, aby go rozradować, i 

po szczęście, aby go nim ukoronować. Boża nadzieja chwyta się rozkoszy Nieba wcześniej przed 

czasem ich objawienia się; żyje w radosnym oczekiwaniu na nie; znajduje upodobanie w 

rozkoszach i radościach wieczności; i żyje w słodkim oczekiwaniu na otrzymaniu tego, co już 

posiada przez wiarę. Najbogatsze skarby nadziei i najwyborniejsi przyjaciele, największe rozkosze i 

najsłodsze treści znajdują się w górnym kraju; i dlatego nadzieja najbardziej lubi żyć tam, najwięcej 

rozmyślając o tych rzeczach (Mt 6:20-21; Flp 3:20; Kol 3:1.  

 Zwróćcie uwagę, że nadzieje niegodziwych ludzi nigdy nie podnoszą i nie porywają ich do 

Nieba; we wszystkich swoich nadziejach są wielkimi wrogami i tak obcy Bogu, Chrystusowi i 

Niebiosom, jak zawsze.  

 [B.] Drugą właściwością nadziei, która towarzyszy zbawieniu, jest to, że wzmocni ona 

duszę przeciwko wszystkim udrękom, przeciwnościom i pokusom,  ,,My zaś, którzy należymy 

do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia” (1 

Tes 5:8 UBG). Zauważcie, jak hełm chroni i zabezpiecza głowę, tak nadzieja broni i zabezpiecza 

serce. Nadzieja jest hełmem, który chroni przed wszystkimi strzałami, którymi szatan lub świat 

strzelają w duszę. Nadzieja na niebiańskie bogactwa sprawiła, że bohaterowie wiary opisani w Hbr 

11 wzgardzili bogactwami tego doczesnego świata. Nadzieja, jaką mieli na posiadanie 

niebiańskiego kraju, sprawiła, że byli gotowi opuścić swój własny kraj i żyć w ziemi obiecanej, jak 

w obcym kraju. Nadzieja że na końcu posiądą dom nie zrobiony rękami ludzkimi, ale wieczny w 

Niebiosach sprawiła, że chętnie i pogodnie żyli na pustyniach, w górach, w jaskiniach i 

rozpadlinach ziemi. Nadzieja, jaką mieli na chwalebne zmartwychwstanie, sprawiła, że odważnie 

opierali się najsilniejszym pokusom itd., (Rz 5:2-5; Ps 4:6-7; Hbr 10:34; 2 Kor 4:16-18). Był 

niegodziwym i nie posiadającym nadziei kardynałem ten, który powiedział: ,,Że nie zostawiłby 

swojego miejsca w Paryżu na rzecz miejsca w raju. " 

 Nadzieja wierzącego przeżyje wszystkie lęki i troski, wszelkie próby i kłopoty, wszystkie 

utrapienia i pokusy. Wierzący posiadają dużo w nadziei, choć niewiele w ręku; wiele w 

oczekiwaniu, ale niewiele w posiadaniu; mają dużo w obietnicach, ale niewiele w sakiewce. 

Wierzący może naprawdę powiedzieć: ,,Moje nadzieje są większe niż mój majątek”. Nadzieja 

potrafi zobaczyć Niebo przez najgrubsze chmury; światło przez ciemność, życie przez śmierć, 



uśmiechy przez zmarszczone brwi i chwałę przez nędzą (Hbr 11:10,14,16,25,32). Nadzieja trzyma 

życie i duszę razem; Chrystusa i duszę także; duszę i obietnice również; oraz duszę i Niebo tak 

samo; i przez to sprawia, że chrześcijanin stoi i triumfuje nad wszystkimi nieszczęściami, 

przeciwnościami i pokusami. Niektórzy są naprawdę przekonani, że brak tej Bożej nadziei był 

powodem, dla którego wielu pogan targnęło się na swoje życie jak to opisuje Plutarch. 

 [C.] Trzecią właściwością tej nadziei, która towarzyszy zbawieniu jest to, że czyni duszę 

żywą i aktywną: „PANIE, oczekuję na twoje zbawienie i zachowuję twoje przykazania” (Ps 

119:166 UBG). Nadzieja zaprzęga duszę do robienia, i bycia posłusznym: „Błogosławiony niech 

będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia 

zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych” (1 P 1:3 

UBG). Ta nadzieja jest nazwana żywą, ponieważ wnosi do duszy życie i pociechę; i nazywa się 

również tak dlatego, że jest w opozycji do więdnących i umierających nadziei obłudników i 

niegodziwych ludzi; a także dlatego, że wypływa z żyjących przyczyn, a mianowicie z Ducha 

Chrystusowego, i zjednoczenia i społeczności duszy z Chrystusem; ale najbardziej nazywana jest 

żywą, ponieważ pobudza duszę do żywych wysiłków. Nadzieja taka sprawi, że człowiek będzie się 

modlił jakby chodziło o jego życie, słuchał jakby chodziło o jego życie, żałował jakby chodziło o 

jego życie, był posłusznym jakby chodziło o jego życie oraz pracował i postępował jakby chodziło 

o jego życie. Nadzieja ta nie powie – „ta praca jest zbyt ciężka, a tamta za płomienna; inna za 

wzniosła, a jeszcze inna za przyziemna”. Obowiązki i służba człowieka są zwykle takie same jak 

jego nadzieje: jeśli jego nadzieje są słabe i przyziemne — takie będą jego praca i służba; ale jeśli 

jego nadzieje są duchowe, szlachetne i wzniosłe — to takie będą jego uczynki i działanie. Nadzieja 

Boża sprawia, że wierzący przewyższają w swoich działaniach wszystkich innych ludzi, tak jak 

aniołowie przewyższaj wierzących. Niektórzy mówią, że nadzieja i post to dwa skrzydła modlitwy. 

Post jest niczym skrzydło ptaka, ale nadzieja jest jak skrzydło anioła, niosące nasze modlitwy do 

tronu łaski.  

 Nadzieja sprawi, że człowiek przyłoży rękę do każdej pracy. Nadzieja sprawia, że człowiek 

bardziej się porusza i jest aktywny niż tylko zastanawia się; czyni człowieka lepszym w czynieniu 

niż gadaniu itd. Nadzieja daje życie i siłę wszystkim pobożnym obowiązkom i posługom: 1 Kor 

9,10: ….w nadziei ma orać ten, kto orze, a ten, kto młóci w nadziei, swojej nadziei ma być 

uczestnikiem.” Nadzieja zaprzęgnie chrześcijanina do orania i młócenia, to znaczy do 

najtrudniejszych i najcięższych posług i służby dla Boga i Jego chwały. Jeśli cielesne nadzieje na 

zdobycie zaszczytów, bogactw i łask tego  doczesnego świata sprawiły, że Absalom, Achitofel, 

Jehu, Haman i wielu pogan — stało się pełnych życia i aktywności oraz pełnych ruchu i działania; 

to prawdziwie święte i niebiańskie nadzieje uczynią ludzi o wiele żywszymi i bardziej aktywnymi, 

o tyle o ile nadzieje niebiańskie są doskonalsze od ziemskich. Człowiek pełen nadziei będzie pełen 

działania. Żywa nadzieja i pilna ręka są nierozłącznymi towarzyszami. Nadzieja sprawi, że 

człowiek będzie działał, chociaż miałby umrzeć za te działanie. Cielesne nadzieje skłoniły Rzymian 

do dokonywania bardzo trudnych i niesamowitych wyczynów, jak to można zobaczyć u Plutarcha i 

innych historyków.  

 [D.] Czwartą cechą nadziei, która towarzyszy zbawieniu jest to, że sprawi, że człowiek 

usiądzie, jak Noe, cichy i spokojny pośród wszystkich burz i sztormów, oraz wszystkich 

niepokojów i zmian. Kiedy inni nie będą wiedzieć co robić w wyżej wymienionych sytuacjach, 

wtedy nadzieja udzieli gościny duszy i umieści ją opanowaną i wyciszoną na piersi Boga: 

,,Będziesz ufał, mając nadzieję; będziesz kopać dookoła i odpoczniesz bezpiecznie” (Hi 11:18 

UBG). Hebrajskie słowo, które tutaj przetłumaczono jako ,,odpoczniesz" wywodzi się z korzenia, 

który oznacza odpoczynek i spokojny sen, tak jak ludzie odpoczywają w swoich łóżkach lub jak 

ciało spoczywa w grobie.  

 Nadzieja bezpiecznie i słodko zaprowadzi duszę do łóżka w najciemniejszą noc, w czasie 

najdłuższej burzy czy największego sztormu. ,,Którą to nadzieję posiadamy jako kotwicę dla 

duszy, zarówno pewną jak i niezawodną, która wchodzi poza zasłonę. Gdzie nasz poprzednik 

dla nas wszedł, a mianowicie Jezus (Hbr 6:19-20 KJV). Nadzieja jest tę kotwicą dla duszy, która 

zachowuje ją w ciszy i spokoju we wszystkich burzach i nawałnicach; zachowuje duszę zarówno 



przed rozbiciem się o skały jak i pochłonięciem przez piaski. Nadzieja jest kotwicą przymocowaną 

na górze, nie na dole; w Niebie, nie na ziemi; dlatego statek, czyli dusza wierzącego, musi być 

bezpieczny. Statek, którego kotwica jest w Niebie nigdy nie zostanie rozbity o skały. Nadzieja 

wkracza poza zasłonę i mocnym uchwytem kotwicy trzyma się samego Boga; dlatego w każdej 

sytuacji i w każdych warunkach czy to w czasie sztormu, czy dobrej pogody dusza wierzącego jest 

bezpieczna. Natomiast obłudnicy są w burzliwych czasach jak statki bez kotwic rzucane w górę i w 

dół każdą falą i zagrożone rozbiciem się o każdą skałę, (Hi 27:9-10 UBG).  

 Boża nadzieja uspokaja serce. Nasz najlepszy i najwspanialszy majątek leży w rzeczach 

niewidzialnych. Nasz doskonały i kompletny majątek tutaj na ziemi nie znajduje się w tym, co 

posiadamy, ale w tym, czego oczekujemy.  

 [5.] Piątą właściwością nadziei, która towarzyszy zbawieniu jest to, że sprawia ona, że 

dusza jest wyciszona i cierpliwa czekając na Boga, aby uzyskać od Niego łaskę, chociaż Bóg 

opóźniałby udzielenia tej łaski. „Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to 

oczekujemy tego z cierpliwością” (Rz 8:25 UBG).  ,,Oczekuję PANA, moja dusza oczekuje; i w 

jego słowie pokładam nadzieję. Moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż 

ci, którzy strzegą do poranka” (Ps 130:5-6 UBG). Nadzieja sprawi, że człowiek będzie czekał i to 

długo na łaskę, jak to sprawiła w przypadku Abrahama, (Rz 4:18-21). Chociaż wizja opóźniałaby 

się, to jednak nadzieja będzie na nią czekać, (Hab 2:1-3). ,,Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila”, 

mówi nadzieja, „a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał”, (Hbr 10:36-37). „Im dłużej 

czekam na łaskę, tym większa, lepsza i słodsza okaże się na końcu”– mówi nadzieja. „To nie jest 

łaska, jeśli nie jest warta czekania” – stwierdza również nadzieja. „A jeśli to jest łaska, to nie można 

nie czekać na nią zbyt długo” – dodaje także nadzieja. Cierpliwość to nic innego jak rozwinięta 

nadzieja. Jeśli chcecie przedłużyć cierpliwość, to dopilnujcie, aby wzmocnić nadzieję.  

 Nadzieja mówi: ,,Chociaż wybawienie opóźnia się, choć ta i tamta łaska nie nadchodzi, to 

jednak w końcu nadejdzie, dlatego czekaj”. Nadzieja nie jest pochopna w ustalaniu czasu, w którym 

Bóg okaże łaskę, ani nie będzie ograniczać Boga, co do drogi na jakiej, czy sposobu w jaki On 

okaże łaskę — ale pozostawia czas i sposób jej okazania Temu, który jest mądry i wierny.  Nadzieja 

stwierdza: „Chrystus wie kiedy ma coś zrobić, a jego czas jest najlepszy; choć długo zwleka, to 

jednak na pewno przyjdzie i nie opóźni się nawet chwilę poza czasem, który sobie wyznaczył; 

dlatego,” mówi nadzieja, ,,nie nuż się, duszo, ale czekaj cierpliwie na Pana”. Pan okazuje wiele 

miłosierdzia w ustalaniu czasu udzielania nam łask.  

 1 Tes 1:3 (KJV): „Nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości, i cierpliwość 

nadziei.” Nadzieja jest matką cierpliwości i jej karmicielką; nadzieja rodzi cierpliwość, i nadzieja 

karmi cierpliwość. Gdyby nie nadzieja, to serce by umarło; i gdyby nie nadzieja, to tak samo stało 

by się z cierpliwością. Zauważcie, jak wiara daje życie i siłę nadziei, tak nadzieja daje życie i siłę 

cierpliwości, dlatego cierpliwość nazywana jest cierpliwością nadziei. Nadzieja utrzymuje 

cierpliwość, jak paliwo podtrzymuje ogień.  

 [6.] Szósta właściwość nadziei, która towarzyszy zbawieniu, jest następująca: jest to 

nadzieja oczyszczająca duszę; pobudza ona chrześcijanina do oczyszczania się, aby być jak 

Chrystus, który jest czysty: „A każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak i on jest 

czysty” (1 J 3:3 UBG). Boża nadzieja przeradza się w świętość. Ten, kto posiada najczystsze i 

najmocniejsze nadzieje,co do tego, że jest zbawiony, jest najbardziej pochłonięty badaniem jak i 

trudzeniem się aby być uświęconym. Greckie słowo, które jest przetłumaczone  w powyższym 

wersecie jako ,,oczyszcza się” jest metaforą wywodzącą się z poddawania się ceremonialnym 

oczyszczeniom w czasach obowiązywania Prawa lub zaczerpniętą od złotników oczyszczających 

metale z ich żużlu; i wskazuje nam na to, że ci, którzy mają nadzieję królować z Chrystusem w 

chwale, którzy nakierowali swoje serca na ten czysty i błogi stan, ten raj, ten święty i duchowy stan 

błogości, który składa się ze szczerości i czystości, oczyszczą zarówno swoje ciało, jak i duszę, aby 

mogli upodobnić się do tego wspaniałego wzoru, który Chrystus ustanowił przed nimi, bo wiedzą, 

że nikt nie będzie się cieszył wieczną chwałą, jak tylko ci, którzy dążą do doskonałej czystości.  

 Nadzieja oczyszcza serce i życie przez trzymanie najczystszych obiektów takich jak Bóg, 

Chrystus, słowo Boże i dusza razem, przez czynienie duszy poważną i sumienną w stosowaniu 



wszystkich zarządzeń Bożych oczyszczających duszę, przez bycie ogniem w duszy, który spala całe 

te zepsucie i wszystkie zasady ciemności, które są sprzeczne z tą czystością i chwałą, które nadzieja 

ma na oku; i przez zaprzęgnięcie duszy do oparcia się na Chrystusie, życia w Nim i czerpania 

oczyszczającej cnoty od Tego, który jest źródłem wszelkiej czystości i świętości. I w ten sposób 

nadzieja oczyszcza tych, którzy oczekują, że będą jak Chrystus w chwale.  

 [7.] Siódma właściwość nadziei, która towarzyszy zbawieniu, jest taka, że jest ona 

permanentna i trwała; nigdy nie zostawi duszy, dopóki nie umieści jej na piersi Chrystusa. Prz 

14:32 (UBG): ,,…..sprawiedliwy ma nadzieję nawet w czasie swojej śmierci.” Nadzieja prawego 

człowieka będzie spać i mieszkać z nim; położy się z nim i wstanie; pójdzie do grobu, i do nieba 

wraz z nim; jego motto brzmi: „moja nadzieja trwa poza życie”. „Nadzieja sprawiedliwych będzie 

zadowoleniem, ale oczekiwanie niegodziwych zginie” (Prz 10:28 UBG). Nadzieja Austina sprawiła, 

że pragnął umrzeć, aby mógł zobaczyć tę głowę, która była kiedyś ukoronowana cierniami. 

Nadzieja sprawiła, że pierwsi chrześcijanie nazywali dzień swojej śmierci nie umieraniem, ale 

urodzinami, (Hbr 3:6 i Hbr 6:11; 1 P 1:13; Ps 131:3).  

 Ta nadzieja, która towarzyszy zbawieniu, jest długowieczną i żywą nadzieją. 1 P 1:3 (UBG), 

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego 

wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei” czyli nadziei, która nie umrze, 

nadziei, która nigdy nie pozostawi człowieka samego. Żywa nadzieja nie opuści wierzącego w  

dobrobycie i przeciwnościach losu, w zdrowiu i chorobie oraz w życiu i śmierci. Ani uśmiechy, ani 

groźne spojrzenia świata nie mogą pogrzebać nadziei chrześcijanina. Nadzieja chrześcijanina 

będzie żyć w każdych warunkach pogodowych i sprawi, że chrześcijanin we wszystkim, we 

wszelkich burzach i zmianach dzielnie nie będzie tracił ducha.   

 Psalm 71:14 (KJV): ,,Ale ja stale będę miał nadzieję i jeszcze bardziej będę cię chwalił”. 

,,Żadne próby, kłopoty, nieszczęścia, i przeciwności nie powstrzymają mojej nadziei,” mówił 

Dawid. Był stanowczo zdeterminowany w obliczu wszystkich niebezpieczeństw, trudności i 

śmierci, aby trzymać się swoich nadziei; niezależnie od tego co mogło przyjść na niego, wolał 

pozwolić odejść swojemu życiu niż puścić swoją nadzieję; postanowił stale mieć nadzieję. 

Beznadziejny stan jest bardzo smutnym stanem; jest najgorszym stanem na świecie; zamienia życie 

człowieka w piekło. Jeśli ,,przedłużająca się nadzieja sprawia ból sercu,” jak mówi mędrzec, Prz 

13:12 (UBG), to utrata nadziei sprawi, że dusza będzie schnąć, że wybierze raczej uduszenie niż 

życie; i że życie człowieka będzie ciągłą śmiercią. Dusza bez nadziei jest jak statek bez kotwic. 

,,Panie, gdzie zakotwiczy dusza, która nie zakotwiczy na Tobie nadzieją?” Lepiej jest, jeżeli 

człowiek rozstanie się z wszystkim innym niż ze swoją nadzieją.  

 Kiedy Aleksander wyruszył na pełną nadziei wyprawę, rozdał swoje złoto; a kiedy zapytano 

go, co zatrzymał dla siebie, odpowiedział, „nadzieję na rzeczy większe i lepsze”. Nadzieja 

wierzącego nie jest taka jak nadzieja Pandory, która może wylecieć z puszki i pożegnać duszę na 

wieki. Nie, jest jak światło poranka; którego najmniejszy promień będzie początkiem pełnego 

słońca światła w południe. Będzie świecić coraz jaśniej i jaśniej, aż w pełni posiądzie dla 

wierzącego jego Chrystusa i koronę.  

 To będzie piekło i przerażenie obłudnika, kiedy przyjdzie mu umrzeć – że jego nadzieja 

okaże się poranną rosę, siecią pajęczą, trzaskiem cierni pod garnkiem i oddaniem ducha, (Hi 8:13-

14; 11:20; 27:8; Prz 14:32; 11:7). A to jest radością prawego, że chociaż inne rzeczy go opuszczą to 

jego nadzieja nie odejdzie od niego, dopóki nie założy on swojej korony i nie zostanie zabrany do 

raju. I tak widzicie, szanowni wierzący czytelnicy, jakiego rodzaju jest ta nadzieja, która 

towarzyszy zbawieniu. Jednakże zanim zakończę ten rozdział, chciałbym, abyście wzięli sobie do 

serca te dwie UWAGI, które przyczynią się do waszego pocieszenia i utwierdzenia.  

 [A.] Pierwsza uwaga dotyczy tego, że nie wszyscy wierzący posiadają w takiej samej 

mierze te rzeczy rzeczy, które towarzyszą zbawieniu. Jeśli posiadasz, drogi wierzący czytelniku, 

chociaż najmniejszą miarę lub stopień tej wiedzy, która towarzyszy zbawieniu, lub tej wiary, która 

towarzyszy zbawieniu, pokuty, posłuszeństwa, miłości itd., które towarzyszą zbawieniu, to możesz 

być tak pewny swojego zbawienia, jakbyś był już w Niebie. Najmniejsza miara tych rzeczy, które 

towarzyszą zbawieniu, z pewnością da ci Niebo w przyszłości, dlatego, dlaczego nie miałaby ci dać 



Nieba teraz tutaj na ziemi? Bez wątpienia przyniesie ci na końcu koronę; jednakże dlaczego nie 

miałaby dać tobie pociechy i pewności posiadania rzeczy wiecznych teraz i tutaj? Uważam, że 

może, o ile nie jesteś wrogiem własnej duszy i własnego pokoju i pociechy. Pismo Święte mówi o 

wierzących różnej wielkości: niektórzy są niemowlętami, niektórzy dziećmi, niektórzy 

młodzieńcami, wreszcie niektórzy starcami. Nie wszyscy z nich osiągają tę samą miarę łask 

towarzyszących zbawieniu; jednakże szczęśliwy jest ten, kto ma najmniejszy ich stopień.  

 [B.] Druga uwaga jest następująca: chociaż nie znajdujesz w sobie wszystkich tych rzeczy, 

które towarzyszą zbawieniu, to jednak jeśli znajdziesz trochę z tych rzeczy, albo tylko kilka z nich, 

ba, choćby tylko jedną z nich to  twój stan jest bezpieczny, i szczęście będzie na końcu twoim 

udziałem. Twoja świadomość i poczucie posiadania jednej z tych cennych rzeczy, które towarzyszą 

zbawieniu, powinny mieć większą moc w doprowadzeniu ciebie do wniosku, że twój stan jest 

dobry, niż jakakolwiek inna rzecz w skłanianiu cię do wnioskowania, że wszystko idzie źle, i że na 

końcu chybisz celu jakim jest osiągnięcie zbawienia. Nie stawaj zawsze po stronie grzechu i szatana 

przeciwko własnej drogocennej duszy. Żadni wierzący nie dostrzegają przez cały czas, że wszystkie 

te drogocenne rzeczy, które towarzyszą zbawieniu, znajdują się w nich. Nigdy nie jest tak, że 

wierzący chodzą w wierze tylko za dnia.  

 Odkrywszy przed wami, szanowni wierzący czytelnicy, w ten sposób drogę i środki służące 

do osiągnięcia dobrze ugruntowanej pewności posiadania rzeczy wiecznych— będę zmierzał teraz 

powoli ku końcowi niniejszego dzieła.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII. PRZEDSTAWIENIE RÓŻNICY MIĘDZY PRAWDZIWĄ A FAŁSZYWĄ 

PEWNOŚCIĄ POSIADANIA RZECZY WIECZNYCH; MIĘDZY ZDROWĄ PEWNOŚCIĄ 

A ZAROZUMIAŁĄ. 

  

  

 1. Różnica pierwsza. Zdrowej i uzasadnionej pewności posiadania rzeczy wiecznych 

towarzyszy głęboki podziw dla przewyższającej wszystko miłości i łaski Boga dla duszy w 

Panu Jezusie. Dusza posiadająca omawianą pewność często wydycha w ten sposób: „Ach, Panie, 

kim i czym jestem, żebyś dał do mojego serca biały kamyk przebaczenia; kiedy cały świat zasłużył 

sobie na otrzymanie tylko czarnego kamyka potępienia?” (Obj 2:17). ,,Panie, cóż to za miłosierdzie, 

że  miałbyś dać mi omawianą pewność, tej wody ze skały i nakarmić mnie manną z nieba; podczas 

gdy wielu z Twoich najdroższych dzieci spędza dni na wzdychaniu, żałobie i narzekaniu na brak tej 

niebiańskiej pewności. Panie, jak wielki rodzaj miłości to jest, że posadziłeś mnie na swoich 

kolanach, wziąłeś mnie w swoje ramionach, przytuliłeś do swej piersi i całujesz mnie słodkimi 

pocałunkami Twoich błogosławionych ust, tymi pocałunkami, które są lepsze niż wino, ba, lepsze 

niż życie; podczas gdy wielu innych wierzących jest nawet zmęczonych życiem, ponieważ brakuje 

im tego, czym ja się raduję? (Ps 63:3 UBG). Ach, Panie, jak mam nazwać te miłosierdzie, tę łaskę, 

tą omawianą niebiańską pewność, którą mi dałeś; a która jest łaską uzdalniającą mnie do 

wypełniania moich obowiązków, znoszenia przeciwności oraz pomnażania talentów i innych łask, 

która również uzdalnia mnie, abym przemawiał słodko, osądzał sprawiedliwie, dawał hojnie, działał 

rozważnie, cierpiał radośnie i chodził pokornie. Nie mogę”, mówi taka dusza, ,,nie śpiewać wraz z 

Mojżeszem — Któż jest podobny do ciebie, wśród bogów, PANIE? Któż jest jak ty, wspaniały w 

świętości, straszliwy w chwale, czyniący cuda?” (Wj 15:11 UBG). ,,Nie mogę też nie mówić” 

dodaje taka dusza, ,,za apostołem Pawłem, że wysokość, głębokość, długość i szerokość miłości 

Chrystusowej, przechodzi wszelkie poznanie” (Ef 3:18-19 UBG). 

  „Jeżeli królowa Saby”, mówi dusza pełna omawianej pewności, „była tak pochłonięta 

głębokim podziwem dla mądrości, wielkości, dobroci, doskonałości i chwały Salomona, że nie 

mogła bez uznania powiedzieć —  Błogosławieni twoi ludzie, błogosławieni twoi słudzy, którzy 

zawsze stoją przed tobą i słuchają twojej mądrości — (1 Krl 10:8 UBG), — to och, w takim razie, 

jakże ta błogosławiona omawiana pewność, którą posiadam, co do miłości Boga względem mnie, 

co do mojego zbawczego udziału w Bogu, co do mojego związku i społeczności z Bogiem, co do 

mojego błogosławieństwa tutaj teraz i mojego wiecznego szczęścia w przyszłości, powinna skłonić 

mnie do okazywania głębokiego i poważnego, oraz prawdziwego i nieustannego podziwu dla 

Boga!” 

 Pewność, że Chrystus go kocha, sprawiła, że Hieronim z podziwem powiedział: „O mój 

Zbawicielu, gdybyś umarł tylko z miłości do mnie, śmiercią bardziej bolesną niż śmierć — to ta 

śmierć byłaby dla mnie piękniejsza niż samo życie! Nie mogę żyć, kochać Cię i być dłużej z dala 

od ciebie!"  

 2. Różnica druga. Po drugie, omawiana dobrze uzasadniona pewność zawsze rodzi w 

duszy żarliwą i niecierpliwą tęsknotę za dalszym, jaśniejszym i pełniejszym radowaniem się 



Bogiem i Chrystusem. Psalm 63:1 (UBG): ,,Boże, ty jesteś moim Bogiem” — oto pewność; a co 

następuje dalej? — ,,od rana cię szukam, pragnie ciebie moja dusza, tęskni do ciebie moje ciało w 

ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody.” Dawid, chociaż był na pustyni, to jednak nie 

szukał chleba ani wody, ani ochrony – ale więcej Boga.  

 Święte i niebiańskie przywileje są pokarmem, dzięki któremu omawiana pewność jest 

pielęgnowana i utrzymywana. Dusza posiadająca omawianą pewność woła: ,,...chcę odejść i być z 

Chrystusem” (Flp 1:23 UBG); ,,Pospiesz się, mój umiłowany” (Pnp 8:14 UBG); i ,,O tak, przyjdź, 

Panie Jezu!” (Obj 22:20 UBG). „O Panie Jezu – mówi dusza posiadająca tę niebiańską pewność – 

Ty jesteś moim światłem moim życiem, moją miłością, moją radością, moją koroną, moim Niebem, 

i moim wszystkim. Nie mogę nie tęsknić, żeby  ujrzeć tę piękną twarz, która została opluta za moje 

grzechy, i tą chwalebną głowę, ukoronowaną cierniami za moje wykroczenia. Pragnę być z Tobą w 

raju, ujrzeć chwałę twej niebiańskiej Jerozolimy, pić z tych rzek rozkoszy, które są po twojej 

prawicy, skosztować wszystkich przysmaków twojego królestwa i zapoznać się z tymi sekretami i 

tajemnicami, które zostały ukryte przed wszystkimi wiekami oraz być pochłoniętym w pełnym 

radowaniu się twoją błogosławioną istotą” (Ef 3:5; Kol 1:26). Mottem duszy posiadającej 

omawianą pewność jest: „O mój Boże, kiedy będę przebywał z Tobą, kiedy będę z Tobą?"  

 3. Różnica trzecia. Po trzecie, dobrze uzasadniona pewność jest zwykle mocno 

atakowana przez szatana ze wszystkich stron. ,,Diabeł maszeruje dobrze uzbrojony i w potężnym 

szyku” – mawiał Luter. Szatan jest tak potężnym wrogiem radości i pokoju, zbawienia i pocieszenia 

wierzących, że nie może nie użyć wszystkich swoich środków i forteli, aby zmieszać, niepokoić, 

trwożyć i zabrać, pokój i odpoczynek ich dusz. Ledwie Pan Jezus Chrystus usłyszał ten piękny głos 

z nieba: „To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie”, (Mt 3:17 UBG)  – a już został 

desperacko zaatakowany przez szatana na pustyni (Mt 4:1-2). Podobnie, ledwie apostoł Paweł 

powrócił na ziemię, po tym, jak zobaczył takie wizje chwały w raju, które były niewypowiedziane 

— a już niebawem został zaatakowany i policzkowany przez szatana, (2 Kor 12:7). 

 Powstańcie, postańcie, chrześcijanie posiadający omawianą pewność, i powiedzcie mi, czy 

nie stwierdziliście, że podmuch diabła jest jak potężna burza. Czy po tym, jak Pan powiedział do 

was: „Bądźcie dobrej myśli, wasze grzechy są odpuszczone”, nie odkryliście, że szatan odgrywa 

rolę lwa i wilka, oraz węża i lisa wobec was, a wszystko po to, by osłabić waszą niebiańską 

pewność i sprawić abyście kwestionowali jej prawdziwość oraz aby gasić ją wodą, i usunąć jej 

świeżość, słodycz, piękno i chwałę; wiem że tego doświadczyliście. Naprawdę myślę, że mają 

bardzo wiele powodów do kwestionowania prawdziwości posiadanej omawianej pewności ci, 

którzy nie wiedzą, co znaczy mieć ją mocno atakowaną przez szatana.  

 Złość, zazdrość i wrogość szatana są tak wielkie przeciwko czci i chwale Boga oraz 

waszemu pocieszeniu i szczęściu, że nie może nie być bardzo pilnym i pracowitym, w 

wykorzystywaniu wszystkich pułapek, sideł, metod i sposobów, dzięki którym może wstrząsnąć 

podstawami waszej wiary, a także osłabić i zburzyć waszą niebiańską pewność. Piraci, jak wiecie, 

najbardziej zaciekle napadają na te statki, na które załadowano największe bogactwa; podobnie 

postępuje  szatan atakując te drogocenne dusze, które osiągnęły bogactwo zupełnej pewności 

posiadania rzeczy niebiańskich. Szatan jest tym starodawnym wężem, jak mówi apostoł Jan, w Obj 

12:9, i jest stary jak świat, i stał się bardzo przebiegły dzięki doświadczeniu, będąc duchem o ponad 

pięciu tysiącach lat istnienia.  

 Pewność posiadania rzeczy niebieskich tworzy raj w duszach wierzących – a to sprawia, że 

szatan ryczy i wścieka się. Ta niebiańska pewność uzdalnia człowieka do sprawowania największej 

służby dla Boga, a wyrządzania największej szkody szatanowi — i to powoduje jego gniew na taką 

duszę. Omawiana pewność czyni wierzącego zbyt trudnym przeciwnikiem dla szatana, pomimo 

posiadania przez niego wszelkiej broni. Ta pewność sprawia, że wierzący bierze tego „mocarza” w 

niewolę, pozbawiając go całej jego krzywdzącej mocy, związując go w kajdany i triumfując nad 

nim; a to sprawia, że jego piekło staje się gorętsze, (Rz 8:32-39). Dlatego nigdy nie dziwcie się, że 

szatan atakuje waszą niebiańską pewność — ale oczekujcie i wypatrujcie tego. Luter wołał: ,,Jestem 

atakowany przez cały świat na zewnątrz, a wewnątrz przez diabła i wszystkie jego demony”.  



 Dozorca więzienia zachowuje się spokojnie, gdy jego więzień jest zakuty  w łańcuchy – ale 

jeśli ucieknie, to ściga go z pośpiechem i wściekłością. Tak samo postępuje zły, jak długo dusza 

ludzka jest zakuta w łańcuchy i w niewoli szatana, to ten zachowuje się spokojnie i nie jest tak 

skłonny do nękania jej i drażnienia; ale kiedy raz dusza zostaje wyzwolona i zapewniona o swojej 

wolności przez Chrystusa, (J 8:36 UBG), wtedy szatan mówi i postępuje jak kiedyś faraon: „Będę 

ścigał, dogonię będę dzielił łupy; nasyci się nimi moja dusza, dobędę swój miecz, zgładzi ich moja 

ręka” (Wj 15:9 UBG). Doświadczenie wszystkich wierzących posiadających omawianą pewność 

obficie potwierdza te prawdę. Izrael wkraczający do Egiptu nie miał wrogów, nie miał żadnej 

opozycji – ale zmierzając do i obejmując w posiadanie Kanaan nigdy nie był wolny od nich.  

 4. Różnica czwarta. Po czwarte, dobrze uzasadniona omawiana pewność czyni człowieka 

odważnym jak lew; oraz dzielnym i odważnym dla Chrystusa i Jego sprawy, w obliczu 

wszelkich niebezpieczeństw i śmierci. Liczba przeciwników sprawia, że podbój dokonywany 

przez chrześcijanina jest tym bardziej znamienity. Po tym, jak Duch Święty zstąpił na apostołów i 

napełnił ich pewnością posiadania wewnętrznego i wiecznego szczęście, och, jak odważni, jak 

niezrażeni, i jak zdecydowani stali się oni w obliczu wszystkich sprzeciwów, utrapień i 

prześladowań, jak to można zobaczyć w Księdze Dziejów Apostolskich. Ta pewność była w sercu 

Dawida: Psalm 23:4,6 (UBG): „Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie 

dni mego życia”. Ale jak się przejawiała ta pewność o której mowa w Dawidzie? Cóż, mówił on: 

„Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę.” Tak samo Mojżesz, mając 

pewność, że posiada zapłatę w Niebie, nie bał się gniewu króla, i ,,wytrwał, tak jakby widział 

Niewidzialnego” (Hbr 11:26-27). Podobnie działała ta pewność w wierzących opisanych w Hbr 

10:34: ,,przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą 

majętność w niebie.” O, ta wiedza, ta pewność, którą mieli w swoich sercach posiadania w Niebie 

trwalszego majątku sprawiła, że radośnie i dzielnie znieśli konfiskatę ich ziemskich dóbr. Łucznicy 

— świat, ciało i diabeł — strzelają potężnie w duszę będącą pod opieką omawianej pewności, 

jednakże ta omawiana pewność sprawi, że człowiek połamie łuk spiżowy, podepcze siłę i 

zatriumfuje nad wszelkimi przeciwnościami i utrapieniami. Colonus, męczennik holenderski, 

zawołał do sędziego, który skazał go na śmierć, i poprosił go, by położył ręką na  jego (Colonusa) 

sercu, a następnie zapytał, czyje serce biło szybciej – jego czy sędziego. Omawiana pewność 

posiadania rzeczy niebiańskich pozwoli, każdemu wierzącemu, który ją posiada tak samo zachować 

się w obliczu każdej przeciwności, oraz sprawi, że człowiek uczyni o wiele więcej dla Chrystusa i 

Jego sprawy.   

 5. Różnica piąta. Po piąte, dobrze ugruntowana pewność posiadania wiecznego szczęścia 

i błogosławieństwa posiadana przez wierzącego uczyni go bardzo pilnym i pracowitym, w 

czynieniu szczęśliwymi innych ludzi. „Chodźcie, słuchajcie wszyscy, którzy się boicie Boga, a 

opowiem, co uczynił dla mojej duszy” (Ps 66:16 UBG). Wierzący posiadający niebiańską pewność 

powie: ,,Zapoznam was z błogosławieństwami duszy, z łaskami duszy, którymi Bóg mnie 

ukoronował. Byłem ciemnością — ale on uczynił mnie światłością; byłem niesprawiedliwy — ale 

on uczynił mnie prawym; byłem zdeformowany — ale on uczynił mnie kompletnym; byłem pełen 

ran, plam i skaz — ale mnie obmył i uczynił pięknym, tak że stałem się bez skazy i zmarszczki. 

Brakowało mi pewności posiadania rzeczy niebiańskich, teraz widzę wartość tej pewności; od 

dawna jej szukałem, a teraz odkrywam jej słodycz. Ach, to jest taka cenna perła, to jest taki promień 

Boży, i taka iskra chwały, które obficie wynagradzają mojej duszy wszystkie jej utrapienia, 

czekanie, płacz i zmagania się, (Ef 5:8; 1 Kor 1:30; Kol 2:10; Iz 1:6; Ef 5:26-27; Pnp 4:7).  

 Kiedy Bogu upodobało się wezwać Pawła przez swoją łaskę i objawić w nim i jemu 

Chrystusa, to, ach, jak Paweł trudził się, jakby chodziło o jego własne życie, aby doprowadzić 

innych do znajomości z Chrystusem i do przyjęcia Chrystusa oraz do pewności posiadania 

wiecznego szczęścia i błogosławieństwa przez Chrystusa! Po tym, jak Paweł był w raju, robił 

wszystko, aby przyprowadzić innych do owego miejsca (2 Kor 12). Podobnie oblubienica w 

Pieśniach nad Pieśniami, mając pewność swego udziału w Chrystusie, jak dokładała starań, za 

pomocą wszelkiej świętej i niebiańskiej retoryki i logiki, wszystkimi porywami miłości i słodyczy, 

aby przyciągnąć córki Jerozolimy do patrzenia na Chrystusa (Pnp 5,10-16; 6,1) itd. Gdy promień 



Bożego światła i miłości zabłysnął nad Andrzejem, to ten starał się natychmiast przyciągnąć swego 

brata Szymona do źródła wszelkiego światła i miłości, (J 1:40-42). A gdy tylko Chrystus rzucił 

swoje spojrzenie na Filipa, to Filipa puls zabił mocniej, i jego serce skłoniło go do wezwania 

Natanaela, aby przyszedł i miał z nim udział w tej życzliwości, która była lepsza niż życie, (J 1:43-

47).  

 Nieustanne wołanie dusz pod wpływem posiadania niebiańskiej pewności brzmi: 

,,Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN” (Ps 34:8 UBG). Ach, grzesznicy, grzesznicy, Boże 

drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie Jego ścieżki są pokojem (Prz 3:17 UBG); ,,jego przykazania 

nie są ciężkie” (1 J 5:3 UBG) — ale radosne;  Jego jarzmo jest przyjemne, a brzemię lekkie, (Mt 

11:30 UBG); nie tylko za przestrzeganie — ale także w przestrzeganiu Jego przykazań jest wielka 

nagroda, (Ps 19:11 KJV). Niebiańska pewność skieruje w potężny sposób ludzi ją posiadających do 

pozyskiwania innych radą, przykładem, modlitwą i przekazywaniem im swoich duchowych 

doświadczeń. Ta pewność wyposaży wierzącego człowieka w wolę, umiejętności i doświadczenie, 

aby obalił wszystkie te fałszywe doniesienia, którymi próżni ludzie często obrzucają Pana i Jego 

drogi. Sprawi, że człowiek ogłosi światu że  lepszy jest jeden dzień w Bożych przedsionkach niż 

tysiąc gdzie indziej, (Ps 84:10 UBG); że w jednym dniu chodzenia z Bogiem, w jednej godzinie 

społeczności z Bogiem itd., są wspanialsze radości, czystsze pociechy, więcej trwałego pokoju, 

więcej królewskich treści i więcej niebiańskich rozkoszy, niż można znaleźć we wszystkim, co jest 

poniżej Boga.  

 I tymi i podobnymi sposobami dusze pod wpływem dobrze uzasadnionej niebiańskiej 

pewności usiłują sprawić, by inni byli zadowoleni w sobie. Dusza radująca się niebiańską 

pewnością nie chce iść do Nieba bez towarzystwa. Często płacze „Ojcze, pobłogosław też tę duszę i 

ukoronuj także tamtą, niech razem idziemy do Nieba, niech razem będziemy szczęśliwi”.   

 6. Szósta różnica. Po szóste, dobrze ugruntowana pewność Bożej miłości oraz wiecznego 

szczęścia wierzącego i posiadanie błogosławieństwa niezmiernie uzbroi takiego człowieka i 

wzmocni przeciwko wszelkiej niegodziwości i grzechowi. Ez 16:60-63. Żaden człowiek nie 

brzydzi się grzechem i sobą z powodu bycia grzesznym, jak wyżej opisany człowiek; nikt z ludzi 

nie walczy i nie wystrzega się grzechu bardziej niż on; i żaden człowiek nie wzdycha, nie 

lamentuje, nie krwawi i nie uskarża się, z powodu grzesznych poruszeń i grzesznego działania w 

sercu bardziej niż taki człowiek, (Łk 7:44,50). Każde poruszenie się grzechu sprawia, że człowiek, 

który jest pod mocą omawianej pewności, woła: ,,Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego 

ciała śmierci?” (Rz 7:22-25 UBG). Psalm 85:8 (UBG), ,,Posłucham, co będzie mówił Bóg, PAN; 

zaprawdę, ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym, aby tylko nie wracali do swojej głupoty” 

lub, jak wyraża oryginał hebrajski: „I nie powrócą do szaleństwa.” Ogłaszanie pokoju przez Boga 

swojemu ludowi odgradza i umacnia lud Boży przeciwko szaleństwu i próżności.  

 Pewność, jaką Józef miał co do miłości swego pana, uzbroiła go przed lubieżnymi atakami 

jego pożądliwej pani; a czy Boża miłość, która jest silniejsza od śmierci, nie uczyni tego i o wiele 

więcej ponadto? (Pnp 8:6-7). Omawiana pewność sprawia, że człowiek zwraca się do swoich 

grzechów tak, jak do swoich bożków: ,,Precz stąd, bo cóż ja mam więcej wspólnego z bożkami” i 

dodaje ,,precz pycho, precz namiętność, precz światowość, precz nieczystość, precz braku 

okazywania miłosierdzia itd., cóż mi już do was?” Omawiana niebiańska pewność sprawia, że jak 

Dawid który mówił do grzeszników: „Odstąpcie ode mnie złoczyńcy, będę strzegł przykazania 

mojego Boga” (Ps 119:115 UBG) – tak podobnie dusza mówi do grzechu: ,,Odstąpcie ode mnie, 

pożądliwości moje, bo zakosztowałem miłości Bożej i oddałem się całkowicie i tylko Bogu, i nie 

mogę nie przestrzegać przykazań mojego Boga.” 

  Żydowscy rabini donoszą, że tej samej nocy, kiedy Izrael opuścił Egipt zmierzając w 

kierunku Kanaanu, wszystkie bożki i bałwochwalcze świątynie w Egipcie zostały zniszczone przez 

błyskawice i trzęsienia ziemi. Podobnie, kiedy Chrystus i omawiana pewność przybędą, aby zostać 

złożonymi w duszy człowieka, to wtedy wszystkie bożki szatana i serca człowieka zostają 

powalone i wyrzucone precz jako obrzydliwość. Zdrowa niebiańska pewność sprawia, że wierzący 

oczyszcza się, tak jak czysty jest Chrystus (1 J 3:2-3). Chrześcijanin  posiadający omawianą 

pewność wie, że niebezpiecznie jest grzeszyć przeciwko światłu poznania, że bardziej 



niebezpiecznym jest grzeszyć przeciwko miłości,  i że najbardziej niebezpiecznym jest grzeszyć 

przeciwko miłości objawionej i okazanej jego własnej duszy. Grzeszenie, gdy się posiada omawianą 

pewność, jest grzeszeniem przeciwko wielkim łaskom Bożym, jest to także grzeszeniem przeciwko 

najwyższym nadziejom chwały; a to z pewnością pobudzi Boga do gniewu. Bóg może powiedzieć 

do takiego chrześcijanina: „Czy to jest twoja uprzejmość dla twego najlepszego przyjaciela?”  

 1 Krl 11:9 (UBG): ,,PAN rozgniewał się więc na Salomona, za to, że jego serce odwróciło 

się od PANA, Boga Izraela, który dwukrotnie mu się ukazał.” Grzeszenie, gdy się posiada 

niebiańską pewność, jest grzeszeniem w raju, pod płomienistym mieczem wirującym, jest także 

grzeszeniem na przedmieściach Nieba, jest ryzykiem utraty łaski lepszej niż życie, i tej radości, 

która jest niewypowiedziana i pełna chwały, oraz tego pokoju, który przekracza zrozumienie. 

Grzeszenie, gdy się posiada niebiańską pewność jest również przynoszeniem hańby Chrystusowi, 

zasmucaniem Ducha, ranieniem sumienia, osłabianiem łaski, zamazywaniem dowodów posiadania 

rzeczy niebiańskich, ściąganiem nieszczęść, rozgoryczaniem otrzymanych łask i prowokowaniem 

kusiciela, aby  kusił duszę tak postępującą. Zaprawdę, ta pewność, która pozwala ludziom igrać z 

grzechem, być odważnymi w grzeszeniu, bagatelizować grzech i kroczyć drogami grzechu jest 

tylko zarozumialstwem. Taka pewność nigdy nie zaprowadzi człowieka do Nieba, nigdy nie 

powstrzyma go przed wpadnięciem do piekła, ba, podwoi jego potępienie i uczyni go najbardziej 

nieszczęśliwym ze wszystkich przeklętych, nędznych i opuszczonych duchów ludzkich. ,,Ach, 

Panie, uwolnij moją duszę od takich fałszywych nadziei; i dawaj mi coraz więcej tej Bożej nadziei, 

która sprawia, że grzech jest bardziej nienawistny niż piekło; i która sprawia, że dusza jest bardziej 

ostrożna, aby uniknąć jednego, niż się boi wpaść do drugiego. To sprawiło, że Anzelm powiedział, 

że wolał być wrzucony do piekła bez grzechu, niż iść do Nieba z grzechem.  

 7. Różnica siódma. Po siódme, dobrze uzasadnionej niebiańskiej pewności zawsze 

towarzyszą trzy uczciwe pokojówki, lub inaczej trzy słodkie towarzyszki.  

 (1.) Pierwsza towarzyszka. Pierwsza to MIŁOŚĆ. Oh, pewność posiadania Bożej łaski 

silnie rozpala miłość człowieka do Chrystusa. Maria Magdalena bardzo kochała; Miłość Chrystusa 

do niej przyciągnęła jej miłość bardzo do niego samego, (Łk 7:37-50). Ta pewność sprawia, że 

dusza śpiewa za słodkim pieśniarzem Izraela: ,,Będę cię miłował, PANIE, mocy moja” (Ps 18:1 

UBG), użyte tu hebrajskie słowo miłował oznacza — kochać czule i serdecznie, tak jak czuła matka 

kocha owoc swojego łona.  

 Kochankowie nie wiedzą, jak zachować ciszę; miłujący Chrystusa są pełni wyrażeń pełnych 

łaski. Miłość jest magnesem przyciągającym miłość. Niemożliwe jest, aby dusza która wie, że jest 

umiłowana przez Chrystusa nie kochała Chrystusa. Miłość Chrystusa przymusza duszę, aby 

miłowała nie z przymusu, ale z miłosnej konieczności. Wierzący nie może widząc, że serce 

Chrystusa bije ku niemu, nie odkryć, że jego własne serce mocno bije dla Chrystusa. Boża miłość 

jest jak laska mirtu, która, jak donosił Pliniusz, sprawia, że wędrowiec, który trzyma ją w ręku 

nigdy nie słabnie, i nie męczy się chodzeniem lub miłowaniem. Miłość pokonuje wszystko. Miłość 

jest diademem; który nie nosi nikt z wyjątkiem królowej. Miłość jest szatą weselną; która nie pasuje 

na nikogo z wyjątkiem oblubienicy. Miłość jest magnesem, który przyciąga, a także ogniem który 

ogrzewa. Ten, kto nie kocha Chrystusa, nigdy nie posiadał pewności miłości Chrystusa. 

 (2.) Drugą służebnicą lub towarzyszką, która towarzyszy dobrze uzasadnionej pewności 

posiadania rzeczy niebiańskich jest POKORA. David, pod wpływem tej pewności, wołał: ,,Ja zaś 

jestem robakiem, a nie człowiekiem!” (Ps 22:6 UBG). Hebrajskie słowo, które jest tutaj 

przetłumaczone jako robak, oznacza bardzo malutkiego robaka, którego człowiek ledwo widzi lub 

dostrzega. Abraham, z kolei, mając omawianą pewność, wołał, że był tylko prochem i popiołem. 

Jakub, mając tę pewność, modlił się: „Nie jestem godzien wszelkiego miłosierdzia i całej 

wierności, którą okazałeś swemu słudze.” Hiob, pod wpływem tej pewności wołał: ;;….żałuję i 

pokutuję w prochu i popiele!” Mojżesz miał zaszczyt i szczęście rozmawiać z Bogiem „twarzą w 

twarz”; był w wielkiej łasce u Boga; a pomimo tego nie było bardziej pokornej duszy niż on. ,,A 

Mojżesz był człowiekiem bardzo pokornym, najbardziej ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi” 

(Li 12:3 UBG). Wielki apostoł Paweł, pomimo otrzymania wielkich objawień i chwalebnych 

manifestacji Boga, uważał się za najmniejszego ze wszystkich świętych (Ef 3:8). Jest tylko 



zarozumiałością, zuchwalstwem i zwiedzeniem diabła a nie zdrową niebiańską pewnością, ta, która 

puszy i nadyma dusze ludzkie dumą; która sprawia, że ludzie uważają się za wyższych od innych, 

ponad wartość, którą nadał im Bóg.  

 (3.) Trzecią służebnicą lub towarzyszką, która asystuje omawianej pewności, jest święta 

RADOŚĆ. Ach, ta pewność powoduje że, silne wody pociechy, przelewają się w duszy. Ta 

pewność budzi najsilniejszą radość w duszy: ,,Wtedy Maria powiedziała: Wielbi moja dusza Pana; I 

rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu” (Łk 1:46-47 UBG). Kiedy człowiek dochodzi 

do pewności, że Bóg jest jego Zbawicielem, to wtedy jego duch raduje się w Bogu. Ta prawda jest 

przedstawiona w trzech przypowieściach w Łk 15, a także w 1 P 1:8-9: ,,A choć go nie widzieliście, 

miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną, i 

pełną chwały; Otrzymując koniec waszej wiary – zbawienie dusz.” Mają przed sobą szczęście 

Niebios. O radości, radości, niewysłowiona radości, która towarzyszysz dobrze uzasadnionej 

pewności posiadania rzeczy niebiańskich! Ta pewność zradza raj rozkoszy w duszy. Chrześcijanin 

pod mocą tej niebiańskiej pewności wykonuje wszystkie swoje uczynki w Chrystusie. Dlatego w 

Chrystusie i tylko w Nim się raduje. 

 8. Ósma różnica. Po ósme i ostatnie: omawiana dobrze uzasadniona pewność wypływa 

czasami ze świadectwa i dowodów Ducha Bożego. Duch Święty czasami poświadcza duchowi 

wierzącego, że narodził się z Boga, że jest on umiłowany przez Boga, że posiada związek i 

społeczność z Bogiem, i że będzie królował z Bogiem na wieki: ,,Ten to  Duch poświadcza 

naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz 8:16 UBG). Nie tylko same dary i łaski Ducha 

Bożego, ale i sam Duch poświadcza naszemu własnemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. 

Czasami wierzący mają dwóch świadków, którzy łączą swoje świadectwa, aby potwierdzić i 

umocnić wierzących w tych błogosławionych i chwalebnych prawdach, że są synami Bożymi i 

dziedzicami chwały; i to jest ich zaszczyt, jak również ich pocieszenie, że błogosławiony Duch 

składa przed sądem ich sumienia świadectwo, że są synami Bożymi: ,,My zaś nie przyjęliśmy 

ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga 

darowane”, (1 Kor 2:12 UBG) to znaczy, abyśmy mogli poznać nasze wybranie, skuteczne 

powołanie, usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie. Człowiek może otrzymać wiele rzeczy, 

które są dobrowolnie dane mu przez Boga – a jednak nie wiedzieć o tym, dopóki nie przyjdzie 

Duch Święty i nie da poznać tego duszy człowieka.  

 PYTANIE. Ale możecie mnie w tym miejscu zapytać: Jak możemy rozpoznać i odróżnić 

szept Ducha Świętego – od syczenia starodawnego węża? Jak rozróżnimy relacje, dowody i 

świadectwo Ducha Chrystusowego – od tych relacji, dowodów i świadectw, którymi starodawny 

wąż mami i zwodzi wielu w naszych czasach, w których najczęściej pojawia się w anielskich 

szatach? „….sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości” (2 Kor 11:14 UBG).  

 ODPOWIEDŹ. Możecie odróżnić szept Ducha Świętego od syczenia starodawnego węża 

itp., przez te następujące rzeczy, które pragnę, abyście poważnie rozważyli sobie, jeśli cenicie sobie 

pokój, utwierdzenie, zadowolenie, pocieszenie i zbawienie swoich własnych dusz.  

 (1.) Różnica pierwsza. Po pierwsze, Duch Chrystusowy nie świadczy zewnętrznym 

głosem,  jak uczynił to Bóg z nieba o Chrystusie, (Mt 3:17); ani przez anioła, jak to miało miejsce 

w przypadku Dziewicy Maryi, (Łk 1:30-34 UBG); ale przez wewnętrzny, sekretny, chwalebny i 

niewypowiedziany sposób, nakazuje wierzącym być dobrej myśli, bo ich grzechy są przebaczone, 

jak powiedział Chrystus do sparaliżowanego człowieka w Mt 9:2. I tej prawdy należy się trzymać 

poważnie szczególnie przeciwko tym biednym, oszukanym i zwiedzionym duszom w naszych 

czasach, które chciałyby sprawić, aby inni uwierzyli, że mieli takie a takie chwalebne rzeczy, 

objawione zewnętrznym, słyszalnym głosem z Nieba. Należy się bardzo obawiać, że nigdy nie 

mieli tego, wewnętrznego, słodkiego, sekretnego oraz potężnego świadectwa i relacji  Ducha 

Chrystusowego ci, którzy chełpią się, przechwalają i tak bardzo opierają na tak fanatycznym 

świadectwie. 

 W 1 Krl 19:11-13 (UBG) czytamy: ,,….A oto PAN przechodził, a potężny i gwałtowny 

wiatr rozrywał góry i kruszył skały przed PANEM, ale PAN nie był w tym wietrze. Po wietrze było 

trzęsienie ziemi, ale PAN nie był w tym trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi był ogień, ale PAN 



nie był w ogniu. A po tym ogniu był cichy i delikatny głos”, Pan przemówił do Eliasza tym cichym 

i delikatnym głosem. Ach, chrześcijanie, Duch Pański nie czyni wielkiego hałasu — ale przychodzi 

w cichym łagodnym szepcie i donosi duszy delikatnie i sekretnie, że jest kochana, że przebaczono 

jej grzechy i że będzie ona obdarzona chwałą na wieki .  

 (2.) Różnica druga. Po drugie, poświadczenie i świadectwo Ducha Chrystusowego można 

tylko wtedy uzyskać i cieszyć się nimi, gdy się chodzi drogami świętymi i niebiańskimi jak 

możecie wyraźnie zobaczyć, porównując ze sobą poniższe wersety Pisma: Dz 10:4; Dn 9:20-22; Iz 

64:5; Dz 10:44, itd. Duch Pański jest Duchem Świętym i nie może, i nie będzie chciał przekazać 

żadnego słowa o miłości Boga Ojca do duszy, poza drogą świętości. Zaprawdę, wszystkie te 

chwalebne doniesienia, którymi wielu się chwali, a które są spotykane na grzesznych, 

niesprawiedliwych i bezbożnych drogach wywodzą się z syczenia starodawnego węża, a nie z 

podszeptów Ducha łaski. Myślę, że stwierdzenie, że błogosławiony Duch Chrystusa przekazuje 

wieści o Bożej miłości i łasce ludziom kroczącym drogami niegodziwości i grzechu jest prawie 

bluźnierstwem. Jednakże nasze czasy obfitują w wiele potworów, którzy tak postępują. 

 (3.) Różnica trzecia. Po trzecie, poświadczenie i świadectwo Ducha Chrystusowego jest 

jasnym, pełnym i satysfakcjonującym poświadczeniem i świadectwem  (J 14:17; 1 J 3:24). 

Dusza siada pod relacjami Ducha pochodzącymi z jej serca i mówi: „Panie, to wystarczy!” 

Następnie będąc pełna, słodko śpiewa: ,,Mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego….Ja należę do 

mojego umiłowanego i do mnie zwraca się jego pożądanie” (Pnp 2:16; 7:10 UBG). ,,PAN jest 

udziałem mego dziedzictwa” (Ps 16:5 UBG). ,,Kogo innego mam w niebie? I na ziemi oprócz 

ciebie w nikim innym nie mam upodobania”, (Ps 73:25 UBG). ,,Odtąd odłożona jest dla mnie 

korona sprawiedliwości” (2 Tm 4:8 UBG). ,,Pośpiesz się, mój umiłowany” itd., (Pnp 8:14 UBG).  

 Taka moc, majestat i chwała towarzyszy chwalebnemu świadectwu Ducha Chrystusowego 

— że rozprasza wszystkie chmury, że rozwiewa wszelkie wątpliwości, że odpowiada na wszelkie 

zarzuty, i że ucisza zmagającą się duszę itd. Jeśli świadectwo Ducha Chrystusowego nie byłoby 

pełnym i satysfakcjonującym świadectwem, to nigdy nie mogłoby napełnić duszy taką radością, 

która jest niewypowiedziana i pełna chwały i takim pokojem, który przewyższa wszelki rozum. 

Gdyby świadectwo nie było zadowalające, dusza nadal znajdowałaby się pod wpływem lęków i 

wątpliwości, serce wciąż by się zmagało z nimi i kłóciło: „Mogę zginąć; mogę być zgubiony; drzwi 

miłosierdzia mogą zamknąć się przede mną” itp.  

 Jeśli zaniesie się wiadomość do skazanego, że król go ułaskawił i że przyjmie go z 

powrotem do łaski, i przyzna mu taką a taką godność – to nie uspokoi to skazanego ani nie 

usatysfakcjonuje, dopóki nie będzie wiedział na pewno, że taki jest edykt króla. Dopóki nie będzie 

usatysfakcjonowany w tym względzie, to nie będzie mógł powiedzieć, że to wystarczy, nie będzie 

mógł być wesoły, zadowolony, itd. Ale kiedy zostanie przekonany, że król wydał taki edykt, że król 

na pewno zrobił to i tamto dla niego, wtedy staje się zadowolony, i wtedy odlatują jego 

westchnienia i smutek, a ogarnia go niewypowiedziana radość. I tak dzieje się z wierząca duszą pod 

wpływem poświadczenia i świadectwa Ducha Chrystusowego.  

 (4.) Różnica czwarta. Po czwarte, chociaż Duch Boży jest Duchem świadczącym, to jednak 

nie zawsze poświadcza wierzącym ich adopcję, udział w Chrystusie itp. Istnieje ogromna 

różnica między działaniem Ducha — a świadczeniem Ducha. Często zdarza się, że wiele 

chwalebnych i skutecznych dzieł Ducha, takich jak wiara, miłość, pokuta, świętość itd., zostaje 

dokonanych bez świadectwa Ducha, (Iz 50:10). Dawid w czasie gdy utracił poświadczenie i 

świadectwo Ducha przez swój grzech miał Ducha Bożego i doświadczał wiele słodkich Jego 

oddziaływań w sobie i na sobie (Ps 51:10-12)..  

 Chociaż Duch Pański jest Duchem poświadczającym i pieczętującym, to jednak nie zawsze 

poświadcza i pieczętuje miłość i łaskę Boga Ojca w duszy wierzących, jak możecie zobaczyć w 

następujących wersetach Pisma: Hi 23:8-9; 1 J 5:13; Ps 88; Ps 77; Mi 7:8-9; Iz 8:17, i o czym 

obficie świadczy doświadczenie wielu drogocennych chrześcijan. Nie wszyscy wierzący widzą 

jednakową potrzebę posiadania tego świadectwa, nie wszyscy również jednakowo cenią takie 

świadectwo, wreszcie nie wszyscy jednakowo zachowują je i pomnażają je; dlatego nie ma się co 

dziwić, że Duch daje świadectwo jednym, a drugim nie. 



 Tylko zadowalacie szatana i krzywdzicie własne dusze, kiedy argumentujecie, że z 

pewnością nie macie Ducha, ponieważ nie zawsze jest Duchem poświadczającym i pieczętującym 

wasze dusze. Chociaż poświadczanie jest urzędem Ducha, to jednak nie jest Jego urzędem, aby 

zawsze poświadczać wierzącym posiadanie przez nich szczęścia i błogosławieństwa. Duch może 

działać w odniesieniu do jednej rzeczy w duszy, w danym czasie – jednakże może nie postępować 

podobnie w odniesieniu do innych rzeczy, za innym razem, w innym czasie. Czasami Duch 

oddziałuje na i kształtuje zrozumienie, czasem wolę, czasem uczucia, czasem wiarę, czasem lęk, 

czasem miłość, czasem pokorę itd. Nasze serca są harfami Ducha. Jeśli muzyk będzie zawsze 

pociągał jedną i tę samą strunę w instrumencie, to nigdy nie zagra różnych melodii, i nigdy nie 

stworzy przyjemnej muzyki; podobnie nie mógłby uczynić Duch Boży z wierzącymi, gdyby zawsze 

kształtował tylko jedną rzecz w duszy. Dlatego działa różnie. Czasem okaże się ożywiającym 

Duchem, czasami oświecającym, czasami Duchem radości, czasami Duchem pieczętującym,  a 

zawsze Duchem wspierającym itp.  

 (5.) Różnica piąta. Po piąte, poświadczenie i świadectwo Ducha jest pewnym 

poświadczeniem oraz pewnym świadectwem. Duch Święty jest samą prawdą;  przenika 

głębokości Boże. Duch Pański jest Osobą wykrywającą, obalającą i niszczącą wszystkie fałszywe 

duchy, (Tyt 1:2; J 14:17; 1 Kor 2:10; 1 J 4,1-5). Duch Boży jest ponad wszelką możliwością bycia 

oszukanym. Jest wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny, należy do rady gabinetowej 

Nieba; leży i żyje w łonie Ojca – i może wezwać po imieniu wszystkich tych, na których Bóg 

Ojciec ma skupione swoje serce — i dlatego Jego świadectwo musi być prawdziwe. Jest to 

pewniejsze świadectwo, niż gdyby człowiek usłyszał głos z Nieba ogłaszający, że jest szczęśliwy i 

błogosławiony. Możecie bezpiecznie i pewnie oprzeć swoją duszę na tym świadectwie; ono nigdy 

nie oszuka i nigdy nie zwiedzie nikogo, kto się na nim oparł. Jego świadectwo będzie skałą, która 

podtrzyma duszę, w czasie gdy inne, fałszywe świadectwa będą tylko „trzciną egipską”, która 

zwiedzie dusze, i doprowadzi je do zguby; jak obawiam się, że wielu w naszym zwodniczym wieku 

odkryło przez smutne doświadczenie.   

 (6.) Szósta różnica. Po szóste, świadectwu Ducha Bożego zawsze towarzyszy świadectwo 

naszego własnego ducha. Można je rozróżnić, ale nigdy nie można ich rozdzielić. Nie mówię, że 

świadectwu naszego własnego ducha zawsze towarzyszy świadectwo Ducha Świętego. Nie; 

ponieważ wierzący posiada często jedynie świadectwo własnego ducha, gdy brakuje mu 

świadectwa Ducha Chrystusowego, jednakże te jedyne świadectwo własnego sumienia pozwala mu 

być odważnym i posiadać wielką pociechę, (2 Kor 1:12), ba, zrodzi raj rozkoszy w jego duszy itd. 

 Kiedy Duch Boży udziela swojego świadectwa człowiekowi, to równocześnie własny duch 

człowieka również daje mu świadectwo. Proszę zauważyć, jak twarz odpowiada twarzy, tak 

świadectwo ducha wierzącego odpowiada świadectwu Ducha Chrystusowego. Rzym.8,16: ,,Ten to 

Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz 8:16 UBG). Jeśli nasze 

własne sumienia nie świadczą najpierw, że jesteśmy synami i dziedzicami Bożymi, to Duch tego nie 

poświadcza; bo Duch daje świadectwo razem z naszymi duchami. Apostoł Jan stwierdził bardzo 

wyraźnie w 1 J 3:21 (UBG): ,,Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu”, 

a w 1 J 3:20 (UBG) powiedział, ,,jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i 

wie wszystko”, natomiast w 1 J 5:8-12 (UBG) podsumował: ,,A trzej świadczą na ziemi: Duch, 

woda i krew, a ci trzej są zgodni.” Przez Ducha możemy rozumieć Ducha Świętego, którego mocą 

chwytamy się Chrystusa i wszystkich Jego dobrodziejstw. Przez wodę możemy rozumieć nasze 

odrodzenie i nasze uświęcenie; a przez krew możemy rozumieć krew i sprawiedliwość Chrystusa, 

która jest przypisana i zastosowana przez wiarę do nas. ,,..a ci trzej są zgodni”, to znaczy, że 

wszyscy trzej zgodne, świadczą o tej samej rzeczy.  

 (7.) Różnica siódma. Po siódme, świadectwo Ducha jest zawsze zgodne ze słowem Bożym. 

Istnieje słodka harmonia między wewnętrznym i zewnętrznym świadectwem Boga — między 

Duchem Bożym a słowem Bożym. Całe Pismo Święte zostało natchnione przez Ducha Świętego, (2 

P 1:20-21); dlatego tenże Duch Święty nie może zaprzeczyć samemu sobie – co zrobiłby, gdyby dał 

sumieniu jakiekolwiek świadectwo sprzeczne ze świadectwem słowa Bożego. Bluźnierstwem jest 

składanie rzekomego wewnętrznego świadectwa Ducha, które zaprzeczałoby świadectwu Jego 



świętego spisanego słowa. Duch Święty objawił cały swój zamysł w słowie Bożym i dlatego nie da 

świadectwa sprzecznego z tym, co przedstawił już w swoim świętym słowie.  

 Słowo mówi, że ci, którzy narodzili się na nowo; że ci, którzy są nowymi stworzeniami, że 

ci, którzy wierzą i pokutują – będą zbawieni. „Jeśli narodzisz się na nowo, jeśli będziesz nowym 

stworzeniem, jeśli wierzysz i pokutujesz – będziesz zbawiony”, mówi Duch Święty. Duch nigdy nie 

usprawiedliwia tam, gdzie słowo potępia, Duch nigdy nie aprobuje tam, gdzie słowo nie pochwala, i 

Duch nigdy nie błogosławi tam, gdzie słowo przeklina. W Starym Testamencie wszystkie 

objawienia miały być: badane przez słowo Boże, Pwt 13:1-4. Iz.8:20 (UBG): „Do Prawa i do 

świadectwa! Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości.” Nie tylko 

jesteśmy ślepi, ale także chromi; dlatego Duch Boży będzie prowadził nas do poznania i 

praktykowania wszystkich niezbędnych zbawczych prawd. 
 Dlatego w J 16:13 (UBG) napisane jest: ,,Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi 

was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, 

i oznajmi wam przyszłe rzeczy.” Tutaj Duch Święty jest przedstawiony jako posłaniec lub 

ambasador, który tylko wiernie przekazuje wszystko zgodnie z tym, co zostało Mu zlecone. Tacy 

ludzie którzy wyglądają i opierają się na syczeniu starodawnego węża mogą mieć świadectwo, że są 

szczęśliwi, wbrew świadectwu słowa Bożego; natomiast gdziekolwiek Duch Chrystusowy składa 

swoje świadectwo, to jest ono zawsze zgodne ze słowem Bożym. Proszę zauważyć, że świadectwo 

Ducha odpowiada dokładnie świadectwu słowa Bożego.  

 (8.) Różnica ósma. Po ósme, świadectwo Ducha jest świętym świadkiem i świętym 

świadectwem. Nic nie może przyjść od Ducha Świętego, z wyjątkiem tego,, co jest święte –  co jest 

efektywnie święte. Nic nie sprawia, że serce jest bardziej zakochane, badające, praktykujące i 

wzrastające w świętość, niż chwalebne świadectwo Ducha Świętego. A im bardziej jasne i pełne 

będzie świadectwo Ducha, tym bardziej uczyni duszę świętą i pełną łaski. Nic nie nakłada takich 

złotych obowiązków na duszę, aby dążyła do świętości – jak Duch zapieczętowujący człowieka na 

dzień odkupienia – i jak Duch ogłaszający i przypieczętowujący duszy pokój, miłość i 

przebaczenie, (Ps 85:8; Rzym 5:5; 15:13, 2 Kor 5:14). Nic nie czyni człowieka bardziej ostrożnym, 

aby zadowolić Chrystusa, bardziej bojącym się, aby nie obrazić Chrystusa, bardziej gorliwym w 

wywyższaniu Chrystusa i bardziej rozważnym w chodzeniu z Chrystusem, niż to świadectwo 

Ducha Chrystusowego.   

 Zaprawdę, to nie błogosławiony szept Ducha Chrystusowego — ale syczenie starodawnego 

węża — czyni ludzi odważnymi w grzeszeniu, sprawia, że flirtują z grzechem i czyni człowieka 

sługą grzechu, co rodzi pogardę lub zaniedbanie świętych obowiązków, czy też niedbałość w 

chodzeniu z Bogiem. ,,A od tych syknięć starodawnego węża, wybaw o Panie, moją duszę i dusze 

wszystkich, którzy Ci zaufali!”  

 (9.) Dziewiąta różnica. Po dziewiąte i ostatnie, omawiana pewność jest klejnotem i perłą 

takiej ceny, że Bóg obdarza nią tylko odnowione serca. Duch nigdy nie umieszcza swej pieczęci 

na nikim — z wyjątkiem tych, na których Chrystus najpierw odcisnął swój obraz. Bóg nikomu nie 

daje białego kamyka przebaczenia, (Obj. 2:17), z wyjątkiem tych, którym zabrał serce kamienne 

(Ez 36:25-27). Chrystus nigdy nie mówi człowiekowi, że jego imię jest zapisane w księdze żywota, 

dopóki nie tchnie w niego duchowego życia, (Łk 10:20). Chrystus nigdy nie mówi: ,,Bądź 

uzdrowiony, bądź oczyszczony,” dopóki najpierw nie powie ,,Człowieku, przebaczone ci są twoje 

grzechy”, (Łk 5:18-25). Chrystus nigdy nie nadaje człowiekowi nowego imienia — dopóki 

najpierw nie uczynił go nowym stworzenia, (Iz 56:5; 2 Kor 5:17). Chrystus czyni nas niewolników 

szatana swoimi synami – zanim zawołamy „Abba, Ojcze!” (Rz 8:15 UBG). Wreszcie, Chrystus 

czyni nas ,wrogów, swoimi przyjaciółmi — zanim uczyni nas członkami swojego dworu lub rady, 

(Ef 2:13-20).  

 Chrystus nigdy nie umieści perły na ryju świni; ani nie wleje młodego wina do starych 

bukłaków; ani nie nałoży swoich królewskich szat na trędowate plecy; ani nie zawiesi swego 

złotego łańcucha na szyi zmarłego; ani nie założy swej lśniącej korony na głowie zdrajcy! Duch 

nigdy nie umieszcza swojej pieczęci na nikim — z wyjątkiem tych, których Chrystus najpierw 

przyłożył jako pieczęć na swoim sercu, (Ef 1:13; Pnp 8:6). Duch daje świadectwo tylko takim, 



którzy nienawidzą grzechu, tak jak nienawidzi go Chrystus, którzy kochają sprawiedliwość tak, jak 

kocha ją Chrystus, którzy nienawidzą grzechu bardziej niż piekła, i którzy kochają prawdę bardziej 

niż życie, (Ps 45:7). Dusza zapieczętowana przez Ducha Świętego wyłupie sobie prawe oko i 

odetnie prawą rękę dla Chrystusa; a również rozstanie się z Beniaminem i złoży na ofiarę Izaaka dla 

Chrystusa. To jest poważne ostrzeżenie dla tych omamionych i zwiedzionych dusz, które tarzają się 

jeszcze we własnej krwi i nurzają się we własnych grzechach – a mimo to chlubią się i 

przechwalają posiadaniem pieczęci oraz poświadczenia i świadectwa Ducha Bożego.   

 I w ten sposób pokazałem wam różnicę między podszeptami Ducha Świętego, a syczeniem 

starodawnego węża; między prawdziwą a fałszywą niebiańską pewnością.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 VIII. KILKA SZCZEGÓLNYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH PEWNOŚCI.  

   
 1. Pytanie pierwsze. Wydaje mi się, że słyszę jakieś drogocenne dusze mówiące: „Po wielu 

modlitwach, płaczu i czekaniu, zdobyłyśmy tę cenną perłę, tę niebiańską pewność; ale och, co 

mamy zrobić, aby ją wzmocnić, i co mamy  robić, aby ją zachować? Szatan będzie starał się 

osłabić naszą pewność i obrabować nas z tego klejnotu, który jest wart więcej niż cały świat! Jakich 

środków musimy użyć, aby wzmocnić naszą pewność i zabezpieczyć ją?”.  Na to pytanie podam 

następujące odpowiedzi: 

 Po pierwsze, jeśli chcecie wzmocnić i utrzymać swoją pewność, to trzymajcie się dróg 

które, gdy się nimi chodzi, wzmacniają duszę, bądźcie poważni i szczerzy oraz pilni i 

konsekwentni w korzystaniu z tych środków i sposobów, poprzez które zdobyliście po raz 

pierwszy omawianą pewność, takich jak modlitwa, czytanie słowa Bożego, uczestnictwo w 

wieczerzy Pańskiej, społeczność z innymi wierzącymi itp. Poważne i szczere użycie świętych i 

niebiańskich środków jest  pobłogosławione nie tylko zachowaniem tej pewności, ale i jej wzrostem 

i pomnożeniem. Drogi Boże i działanie Boga w świątyni zdziałały cuda na was kiedy byliście 

duchowo martwi; dlatego, o ileż bardziej będą działać na was i dla was teraz, gdy zostaliście 

ożywieni łaską? Ten kto nie zabierze się do praktykowania Bożych wzmacniających metod, szybko 

przekona się, że jego niebiańska pewność będzie słabła, jeśli nie całkowicie zaniknie. Ten, kto 

uważa siebie samego za zbyt dobrego, aby trzymać się zarządzeń Bożych szybko osłabnie w swojej 

omawianej pewności. Najważniejsi prorocy i apostołowie, którzy osiągnęli najpełniejszą niebiańską 

pewność, trzymali się blisko dróg i drogocennych zarządzeń Bożych i Chrystusa. Zaprawdę, ci, 

którzy udają, że żyją ponad zarządzeniami Chrystusa takimi jak uczestniczenie w wieczerzy 

Pańskiej etc., a w rzeczywistości żyją poniżej nich, nigdy nie poznali z doświadczenia, jaką łaską 

jest posiadanie dobrze uzasadnionej niebiańskiej pewności, albo już utracili tę błogosławioną 

pewność, którą kiedyś mieli. Tylko serce, które działa aktywnie, które jest pracowite, zamienia iskrę 

w płomień, pensa w funt, a funt w miliony itd.  

 Po drugie, jeśli chcecie wzmocnić i zachować omawianą pewność, to rozmyślajcie dużo o 

swoich duchowych i wiecznych przywilejach, takich jak wasza adopcja, usprawiedliwienie, 

pojednanie z Bogiem, uwielbienie itd., (1 P 2:9). A wtedy odkryjecie przez doświadczenie, że 

będzie to potężnie wzmacniać i zachowywać w was tę omawianą pewność. Ten, kto lekceważy tę 

zasadę, szybko odkryje, że jego słońce zasłonią chmury; i powie: ,,Moja harfa zamieniła się w 

lament, a mój flet – w głos płaczących” (Hi 30:31 UBG). Święte i niebiańskie przywileje są 

pokarmem, dzięki któremu niebiańska pewność jest pielęgnowana i utrzymywana.  

 Po trzecie, jeśli chcielibyście wzmocnić i zachować w sobie omawianą pewność, to 

dopilnujcie, aby wasze serce bardziej wyrywało się do Chrystusa — niż do tej pewności; 
bardziej do słońca niż do promieni; bardziej do źródła niż do strumienia; bardziej do korzenia niż 

do gałęzi; i bardziej do przyczyny niż skutku, (Pnp 1:13 UBG). Omawiana pewność jest słodka, ale 

Chrystus jest jeszcze słodszy! Ta pewność jest przepiękna — ale Chrystus jest jeszcze bardziej 

przepiękny! (Pnp 5:16 UBG). Ta pewność jest cenna— ale Chrystus jest najcenniejszy! (Prz 3:15 

UBG). Chociaż omawiana pewność jest kwiatem, który daje wiele pociechy i radości, to jednak jest 

to tylko kwiat. I choćby ta pewność byłaby drogocenną buteleczką, to byłaby tylko buteleczką. 

Chociaż omawiana pewność byłaby złotym pierścieniem, to jednak byłaby tylko złotym 

pierścieniem. Czym jest kwiat w porównaniu do korzenia? Czym jest drogocenna buteleczka w 

porównaniu do cennej perfumy w niej znajdującej się? Czym jest złoty pierścień w porównaniu do 

diamentu, który jest w nim osadzony? Wszystko to jest niczym więcej niż niebiańską pewnością w 

porównaniu do Chrystusa. Dlatego niech wasze oczy i serce, będą skupione najpierw, najbardziej, 

na końcu i zawsze na Chrystusie; a wtedy ta pewność będzie stale mieszkać z wami; inaczej, jeśli 

tak nie będziecie robić to szybko odkryjecie, że wasze lato zamieni się w zimę.  

 Po czwarte, jeśli chcecie wzmocnić i zachować omawianą pewność, to dopilnujcie, żeby 

wasze serca były bardziej pochłonięte Chrystusem — niż ŁASKAMI. Chociaż łaska jest 



chwalebnym stworzeniem, to jednak jest tylko stworzeniem; dlatego niech łaska ma wasze oczy – 

ale upewnijcie się, żeby Chrystus miał wasze serce! Chrystus musi posiąść wasze serce. Chrystus 

nie zezwoli, aby wasze łaski były Jego rywalkami. Ten, kto bardziej troszczy się o swoje łaski niż o 

Chrystusa, lub który umieszcza swoje łaski na tronie z Chrystusem — szybko odkryje, co to znaczy 

stracić łaskę i przychylność oblicza Chrystusa. Wasze łaski są tylko sługami i służebnicami 

Chrystusa; możecie na nie patrzeć, ale nie możecie ich kochać. Byłoby to ujmą dla Chrystusa, 

gdyby ta, która Go poślubiła jako Pana domu, tak samo jak Jego miłowałaby Jego sługi!  

 Chrystus jest garnkiem manny, dzbanem oliwy, bezdennym oceanem, i najbardziej 

błyszczącym diamentem w pierścieniu chwały, itp.  

 Królowa może patrzeć na swoich lśniących dworzan — ale musi kochać króla! Żona może 

czerpać przyjemność z jej ślicznych dzieci — ale musi żyć w zależności od męża i być bardzo 

posłuszna mężowi. Podobnie dusze obdarzone łaską mogą patrzeć na swoje łaski, ale muszą żyć w 

zależności od króla Jezusa; mogą czerpać przyjemność ze swoich łask, ale muszą żyć Chrystusem i 

być najbardziej posłusznym Jemu. To jest sposób na zachowanie Chrystusa i niebiańskiej pewności; 

a ten, kto postępuje przeciwnie do tej zasady wkrótce odkryje utraty obu tych dobrodziejstw. 

Chrystus będzie wszystkim we wszystkim – albo nie będzie Go wcale. Pomimo tego, że Jego szaty 

zostały kiedyś podzielone, to jednak Chrystus nigdy nie pozwoli, aby jego korona została 

podzielona, (J 19:23; Iz 42:8).  

 Po piąte, jeśli chcielibyście wzmocnić i utrzymać omawianą pewność, to  pomnażajcie i 

rozwijajcie ją, aby wzmacniała was przeciwko pokusom, chroniła przed wewnętrznym 

zepsuciem, pobudzała do podejmowania przez was postanowień, rozpalała wasze uczucia i 

korygowała wasze życie. ,,Nie mamy”, mówił Cyprian, „żadnych takich pojęć, jakie posiada wielu 

filozofów — ale jesteśmy filozofami w naszych czynach. Nie mówimy wielkich rzeczy, ale 

czynimy wielkie rzeczy w naszym życiu”. Niebiańska pewność to drogocenna perła; ten kto chce ją 

zachować, musi ją rozwijać. Gotowy sposób na utrzymywanie naszej naturalnej siły, i zwiększanie 

jej, to ćwiczenie jej. Omawiana pewność jest jednym z najwyborniejszych i najważniejszych 

talentów, które Bóg kiedykolwiek powierzył człowiekowi, a ten, kto go nie rozwija i nie pomnaża, 

nie obraca nim, szybko go straci itd. Bóg nie pozwoli, aby ten złoty talent pokrywał się śniedzią, 

(Mt 25:28). Zdobywajcie złoto i noście na sobie, pomnażajcie je i zachowujcie u siebie; czyli 

zdobywajcie niebiańską pewność i noście w sobie, rozwijajcie i pomnażajcie ją, i zachowujcie w 

sobie.   

 Dionizjusz, poinformowany, że jeden z jego poddanych ukrył dużą sumę pieniędzy, rozkazał 

mu pod groźbą kary śmierci, by mu ją przynieść, co poddany uczynił — ale nie przyniósł 

wszystkiego. Następnie ten poddany udał się w obce strony i przebywał w innym kraju, gdzie zajął 

się jakąś użyteczną pracą i z zyskiem wykorzystał resztę swoich pieniędzy. Kiedy Dionizjusz o tym 

usłyszał, wysłał mu resztę pieniędzy, które mu zabrał, mówiąc: „Teraz wiesz, jak korzystać z 

bogactwa, zabierz z powrotem to, co ci odebrałem” Pomyślcie sami, drodzy wierzący czytelnicy, 

jak powyższą prawdę zastosować w swoim życiu.  

 Po szóste, jeśli chcecie, aby wasza niebiańska pewność była wzmocniona i utrzymana, to 

chodźcie pokornie ze swoim Bogiem (Mi 6:8). Bóg czyni serce pokornego człowieka swoim 

domem, w którym zamieszkuje: ,,Tak bowiem mówi Wysoki i Wyniosły, który zamieszkuje 

wieczność, którego imię to Święty: Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, 

mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić 

serce skruszonych” (Iz 57:15 UBG). Najwyższe Niebiosa i najniższe serca są mieszkaniami, w 

których Święty z upodobaniem przebywa. Wyrażenie: ,,….mieszkam i z tym, który jest…. 

uniżony”, obejmuje kilka rzeczy:  

(1.) Obejmuje nadzór nad pokornymi przez Boga. 

(2.) Obejmuje Bożą pomoc i umacnianie pokornych. 

(3.) Obejmuje ochronę Bożą; bo Bóg będzie mieszkał z pokornymi, a to znaczy, 

      że będzie go chronił i zabezpieczał, (Hi 22:29). 

(4.) Obejmuje solidaryzowanie się Boga z pokornymi. 

(5.) Obejmuje to udzielenie pokornym przez Boga wszelkiego odpowiedniego 



      dobra, (Iz 57:18 i Iz 63:9). 

(6.) Obejmuje Boże panowanie i przemaganie serca i uczuć pokornych. 

(7.) Obejmuje Boże nauczanie i pouczanie pokornych. 

(8.) Wreszcie obejmuje jaśniejsze, pełniejsze i szersze manifestowanie się i 

      komunikowanie Boga z pokornymi duszami, (Ps 10:17; 25:9). 

 Bóg mówi: ,,….mieszkam i z tym, który jest….uniżony w duchu,”, czyli Bóg będzie 

bardziej bogato, obficie, i chwalebnie okazywał i dawał poznać Jego łaskę, chwałę, dobroć, 

słodycz, życzliwość i czułość pokornym duszom!  

  Powiedzcie mi teraz, pokorne dusze, czy zamieszkiwanie Boga z wami  nie przyczyni się 

bardzo do umocnienia i utrzymanie waszej omawianej pewności? (Jak 4:6 UBG): ,,Większą zaś 

daje łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym” (lub, jak to dobitnie wskazuje greckie słowo – 

ustawia się w szyku bojowym przeciwko pysznym), ,,a pokornym daje łaskę.” Pokora jest zarówno 

łaską, jak i naczyniem do otrzymania łaski. Bóg wlewa łaskę w pokorne dusze, tak jak ludzie 

wlewają alkohol do pustego naczynia. I rzeczywiście, im więcej będziecie mieli łaski, tym bardziej 

wzmocni się wasza niebiańska pewność i mocniej utrzyma w was. Cóż, pamiętajcie o tym, że łaski 

pokornego człowieka są najsłodszymi, największymi, najbardziej rosnącymi i kwitnącymi, 

najbardziej błogosławionymi i uświęconymi oraz najbardziej trwałymi i stałymi łaskami. Dlatego, 

tak jak chcielibyście wzmocnić i utrzymać swoją niebiańską pewność, to chodźcie pokornie ze 

swoim Bogiem! Powtarzam: chodźcie pokornie, chodźcie pokornie i jeszcze raz chodźcie pokornie 

ze swoim Bogiem, a będziecie nosili koronę pewności aż do grobu!  

 Po siódme, Jeśli chcecie zachować i utrzymać omawianą pewność, to strzeżcie się i 

wystrzegajcie tych poszczególnych grzechów, przez które inni wierzący ją utracili. Uważajcie 

na cielesną pewność siebie i cielesne poczucie bezpieczeństwa. David utracił omawianą pewność 

przez to, że nie strzegł swego serca przed tym złem, (Ps 30:6-7). Dalej, wystrzegajcie się posiadania 

lekkomyślnego, lekceważącego, nieostrożnego i niedbałego ducha w rzeczach świętych i 

duchowych. Oblubienica w Pieśni nad Pieśniami utraciła tę niebiańską pewność i słodką 

społeczność z Chrystusem przez lekkomyślność jej ducha, (Pnp 5:2-3,6). Następnie wystrzegajcie 

się posiadania upartego i nieustępliwego ducha, gdy znajdujecie się pod karcącą ręka Boga; gdyż to 

sprawiło, że Bóg ukrył przed Izraelem swoje oblicze, (Iz 57:17). Jednym słowem pilnujcie się przed 

kosztowaniem zakazanego owocu, pamiętając, co Adam stracił przez jego spróbowanie!  

 Po ósme, Jeśli pragniecie zachować i utrzymać omawianą pewność, to często i poważnie 

rozważajcie, jak bardzo trudno jest odzyskać niebiańską pewność, gdy raz zostanie utracona. 

Oh, ile westchnień, jęków, narzekania, modlitw, łez, rozdzierania serca, i krwawienia duszy będzie 

kosztować odzyskanie utraconej pewności! Uzyskanie niebiańskiej pewności kosztowało was 

drogo, ale odzyskanie jej, jeśli będziecie tak nieuważni, że ją stracicie, przysporzy wam o wiele 

więcej bólu i wymagać będzie większego wysiłku. Z dwóch alternatyw łatwiej jest zachować 

pewność teraz, gdy się ją posiada — niż odzyskać ją, gdy się ją utraci. Łatwiej jest remontować 

dom, który znajduje się w stanie nadającym się do remontu niż odbudowywać go, gdy się zawali.  

 Człowiek łatwiej może sprawić, że widzące oko stanie się ślepe — niż przywrócić ślepemu 

wzrok; człowiek może łatwiej rozstroić instrument — niż nastroić go ponownie; i człowiekowi 

łatwiej jest płynąć z silnym prądem rzeki— ale już nie tak łatwo płynąć w jej górę pod prąd itp.  

 Po dziewiąte i ostatnie, rozważcie sobie poważnie jak smutne, żałosne i złe rzeczy i 

przeszkody, z pewnością dopadną was po utracie przez was tej niebiańskiej pewności. Jak ptak 

może latać bez skrzydeł, koła toczyć się bez oleju, robotnik pracować bez rąk, a malarz malować 

bez oczu? itd. Dotknę tylko kilku z tych przeszkód i smutnych rzeczy.  

(1.) Żadna z drogocennych rzeczy Chrystusa nie będzie dla was tak słodka — jak dawniej. 

(2.) Nie będziecie już ani tak gorliwi ani tak często wykonywać , ani tak obfici, ani tak duchowi, ani 

tak żywi, ani tak radośni w czasie wykonywania duchowych obowiązków — jak dawniej. 

(3.) Utrapienia będą szybciej was pogrążać, pokusy szybciej pokonywać, a przeciwności prędzej  

zniechęcać. 

(4.) Wasze otrzymane doczesne błogosławieństwa będą gorzkie, wasze życie będzie ciężarem dla 

was, a śmierć przerażeniem; będziecie zmęczeni życiem, a jednak bojący się śmierci itp. 



 2. Teraz drugie pytanie brzmi: przypuśćmy, że niektórzy nie byli tak ostrożni, aby zachować 

i utrzymać swoją pewność, tak jak powinni byli być – ale z tego czy innego powodu utracili tę 

błogosławioną pewność, którą kiedyś mieli; jak można wesprzeć takie smutne dusze i uchronić 

je przed omdleniami, pogrążaniem się w rozpaczy i schnięciem z powodu utraty omawianej 

pewności? Na to pytanie udzielę następujących odpowiedzi: 

 Po pierwsze, dusze, które straciły tę słodką niebiańską pewność, którą kiedyś miały, mogą 

być wspierane i podtrzymywane przed omdleniem i pogrążeniem się w rozpaczy, przez rozważenie 

sobie tego, że chociaż utraciły omawianą pewność, to jednak nie utraciły swego synostwa; raz 

synowie są na zawsze synami. Jesteście synami, chociaż przygnębionymi; jesteście synami, 

chociaż niepocieszonymi; i jesteście synami, chociaż smucącymi się, (Rz 8:15-17). Raz dziećmi 

Bożymi — zawsze dziećmi Bożymi; raz dziedzicami Boga – zawsze dziedzicami Boga; raz 

umiłowani przez Boga – zawsze umiłowani przez Boga; raz szczęśliwi w Chrystusie — zawsze 

szczęśliwi w Chrystusie, (Ps 89:30-32,34; J 13:5; Jer 31:3). 2 Sm 23:5 (UBG): ,,I choć mój dom nie 

jest taki przed Bogiem, to jednak zawarł ze mną wieczne przymierze, utwierdzone we wszystkim i 

pewne. A to jest całe moje zbawienie i całe moje pragnienie,chociaż on jeszcze nie daje temu 

wzrostu.” Dawid jak gdyby mówił: „No cóż, chociaż ani ja, ani mój dom nie byliśmy tak dokładni i 

doskonali w naszym chodzeniu przed Bogiem, jak powinniśmy byli - i złamaliśmy nasze 

przymierza z Nim i postępowaliśmy wobec Niego niegodnie i odwróciliśmy się od Niego plecami, 

to jednak zawarł ze mną przymierze wieczne, zaangażował się w przymierze wieczne, że będzie 

moim Ojcem, a ja będę Jego synem. A to jest moje zbawienie, wieczna podstawa pocieszenia i 

wsparcie dla mojej duszy”.  

 Drugim wsparciem jest zwrócenie uwagi na to, że chociaż wasz komfort, radość i pokój, 

w dużej mierze zależą od posiadania przez was omawianej pewności, to jednak wasze wieczne 

szczęście i błogosławieństwo nie zależy od jej posiadania. Gdyby tak, było to bylibyście 

szczęśliwi i nieszczęśliwi w tym samym dniu, ba, tej samej godziny! Wasze szczęście leży w 

zjednoczeniu z Bogiem, w waszej społeczności z Nim, w waszym udziale w Nim; a nie w waszym 

widzeniu i znaniu waszego w Nim udziału. Wasza radość i pociecha leży w widzeniu i znaniu, że 

macie dział w Bogu, ale wasze wieczne szczęście leży w waszym zbawczym udziale  w Bogu. 

Dobro i szczęście dziecka leży w pokrewieństwie, które ma ze swoim ojcem — ale radość i 

pocieszenie dziecka tkwi w jego widzeniu, i znaniu tego pokrewieństwa z ojcem. I tak jest między 

Panem a wierzącymi: (Ps 144:15 UBG): ,,Błogosławiony lud, któremu się tak dzieje. 

Błogosławiony lud, którego Bogiem jest PAN.”   

 Wśród filozofów było dwieście osiemdziesiąt różnych opinii na temat szczęścia, niektóre 

twierdzące, iż szczęście leży w jednej rzeczy, a niektóre, iż w innej. Jednakże przez Ducha i Słowo 

Boże jesteśmy nauczani, że szczęście tkwi w naszej jedności z Bogiem, w naszej bliskości i miłości 

do Boga, w naszym przekształcaniu się na obraz Boży itp. Proszę zauważyć, że Pismo ogłasza 

błogosławionym tego, którego nadzieja jest w Bogu, choć brakuje mu omawianej pewności: 

Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w PANU, jego Bogu”(Ps 

146:5 UBG). Dalej, błogosławiony jest ten, kto ufa Panu, chociaż na chwilę obecną brakuje mu 

omawianej pewności. „...a kto ufa PANU, jest błogosławiony” (Prz 16:20 UBG). Następnie, 

błogosławiony jest  ten, kto boi się Pana, który ustanowił Boga obiektem swej bojaźni, choć nie ma 

pewności, co do miłości Boga: ,,Błogosławiony człowiek, który się zawsze boi, ale kto zatwardza 

swoje serce, wpada w nieszczęście” (Przyp. 28:14 UBG); to znaczy, błogosławiony, kto boi się 

obrazić, kto boi się nieposłuszeństwa, kto boi się buntować, przeciw Panu itd. Dalej, błogosławiony 

jest ten, kto wierzy w Chrystusa, kto spoczywa i opiera się na Chrystusie – jak wszędzie Pismo 

Święte o tym świadczy, choć taki człowiek może nie mieć omawianej pewności.  

 Bycie szczęśliwym nie leży w żadnym przejściowym działaniu Ducha, jak to jest w 

przypadku dawania omawianej pewności, ale w trwalszych i bardziej permanentnych dziełach 

Ducha. Filozof mógłby powiedzieć: ,,Że nigdy nie był szczęśliwym człowiekiem ten, kto później 

mógłby stać się nieszczęśliwy”. Jeśli wieczne szczęście człowieka leżało by w posiadaniu 

pewności, że jest szczęśliwy, to taki człowiek mógłby być nagrodzony wraz z ulubieńcem 



Kserksesa przez Kserksesa rano, a wieczorem tego samego dnia ścięto by mu na rozkaz tego 

samego króla głowę.  

 Ale to jest błogosławieństwo wierzącego — że jego stan jest zawsze dobry — chociaż nie 

zawsze widzi, że taki jest; oraz że jego stan jest zawsze bezpieczny – choć nie zawsze jest 

komfortowy.  

 Aby prawdziwe szczęście mogło zaistnieć, następujące rzeczy muszą się zbiec:  

(1.)  dane dobro musi być dobrem odpowiednim dla naszej natury; 

(2.) musi to być dobro doskonałe — dobro, które ma w sobie wartość i 

      doskonałość; 

(3.) musi być dobrem wystarczającym; kilka okruchów złota nie wzbogaci 

      człowieka itd.; 

(4.) musi być dobrem trwałym. To właśnie stałość wyznacza najwyższą cenę i 

      ma największy wpływ na nasze szczęście i błogość. 

 Trzecie wsparcie mające na celu uchronienie przed omdleniem i pogrążeniem się w 

rozpaczy, tych cennych dusz, które straciły omawianą niebiańską pewność, polega na nakłonieniu 

ich do rozważenia sobie, że chociaż ich strata jest największą i najsmutniejszą stratą, jaka 

mogła ich spotkać, to jednak jest to strata możliwa do odzyskania, jest to strata, którą można 

otrzymać z powrotem, o czym wyraźnie świadczą następujące wersety Pisma Ps 71:20-21; 42:5,7-

8; Iz 54:7-8; Mi 7:18-19; Pnp 3:4; Ps 84:11 itd. Poza tym  czy ten nasz wiek nie dostarcza nam 

wielu przykładów tego rodzaju? Niewątpliwie wielu jest takich wśród drogocennych synów i córek 

Syjonu, którzy utracili tę cenną perłę pewności, a po czekaniu, płaczu i zmaganiach odzyskali ją na 

powrót. Dlatego nie zniechęcajcie się, o wzdychające i tracące nadzieje dusze! Gdy utraci się 

doczesne dobra, to wielkim wsparciem dla ducha człowieka jest świadomość, że może je odzyskać, 

dlatego, dlaczego nie miałoby tak być również w sprawie dóbr duchowych?   

 Czwarte wsparcie, chroniące przed pogrążeniem się w rozpaczy i złamaniem się serc tych 

którzy stracili tę słodką pewność, którą wcześniej posiadali, to poważne rozważenie sobie przez 

nich, że ich strata nie jest ani większa, ani smutniejsza niż ta, którą ponieśli najszlachetniejsi i  

najwybitniejsi święci, jak można to zobaczyć, porównując poniższe wersety Pisma: Ps 30:6-7; 

51:12; Hi 23:8-9; Iz 8:17. Wielu z tych, którzy niegdyś byli bohaterami wiary na tym doczesnym 

świecie, a teraz triumfują w wieczności wśród książąt chwały, utraciło tę słodką pewność i poczucie 

Bożej miłości i łaski, którymi kiedyś  cieszyli się. Dlatego niech wasz duch nie słabnie i nie ustaje. 

W przypadku utraty dóbr doczesnych pocieszeniem i wsparciem jest posiadanie przyjaciół i 

pocieszycieli; dlatego, dlaczego nie miałoby tak być, i to w o wiele większym stopniu w sprawach 

utraty dóbr duchowych? 

 Piątym wsparciem, które podtrzyma na duchu, tych którzy stracili tę słodką pewność, którą 

kiedyś mieli, jest pamiętanie i poważnie zważenie sobie na to przez nich, że chociaż stracili 

niebiańską pewność, to jednak nie utracili  błogosławionych tchnień i słodkich wpływów 

Ducha Świętego na nich. Dowodem tego jest ich miłość do Chrystusa, tęsknota za Nim, lęk przed 

obrażeniem Chrystusa, troska o przypodobanie się Jemu, wielki szacunek dla Niego i opłakiwanie 

hańby którą przynieśli Chrystusowi sami lub przynieśli inni (Pnp 3:5; Mi 7:7-9, Iz 8:17; 50:10). 

Człowiek może się cieszyć ciepłem, upałem i wpływem słońca, nawet kiedy zakryje je chmura. 

Dawid stracił omawianą pewność, stracił z oczu słońce; a jednak cieszył się ciepłem i wpływem 

Słońca sprawiedliwości na swoje serce, co widać w Psalmie 51.  

 Chociaż twoje słońce, o chrześcijanie, zakrył obłok, to jednak twoje Słońce sprawiedliwości 

znowu wzejdzie, a w międzyczasie posiadaj i ciesz się ciepłem i jego wpływami. Dlatego nie smuć 

się, i nie płacz jak człowiek nie posiadający nadziei. Te ciepłe wpływy które Słońce 

sprawiedliwości daje teraz twojemu sercu, są nieomylnymi dowodami na to, że będzie ono świecić i 

uśmiechać się do ciebie jak za dawnych czasów; dlatego niech twój łuk wciąż odnawia się w mocy, 

(Ps 42:5,7-8,11). 

 Szóste wsparcie, dla tych którzy stracili tę słodką pewność, którą kiedyś  posiadali, 

podtrzymujące ich serca by nie omdlały i nie pogrążyły się w rozpaczy, dotyczy poważnego 

rozważenie sobie, że upłynie tylko jeden dzień – krótki dzień, po którym utrata omawianej 



pewności zostanie zastąpiona przez jaśniejsze, pełniejsze, doskonalsze i całkowite cieszenie się 

Bogiem. W niedługim czasie, duszo która jesteś okryta  żałobą, twoje Słońce wzejdzie i nigdy nie 

zajdzie, twoja radość i pocieszenie będą zawsze świeże i zielone. Bóg wkrótce cię pocieszy z każdej 

strony, nie będziesz już nigdy pogrążona w nocy, zawsze będziesz na piersi Boga, (Iz 57:18-20). 

Psalm 71:20-21 (UBG): ,,Zesłałeś na mnie wielkie i ciężkie utrapienia, lecz znowu przywrócisz mi 

życie i z głębi ziemi znów mnie  wydobędziesz. Pomnożysz moje dostojeństwo i znowu mnie 

pocieszysz.” Nadchodzi czas, o zakłopotana duszo, gdy będziesz miała uśmiechy bez gniewnych 

spojrzeń, światłość bez ciemności, dzień bez nocy, wino bez wody,  słodycz bez goryczy i radość 

bez smutku!  

 Zbliża się rok jubileuszowy. Siejesz teraz we łzach, jednakże wkrótce będziesz żąć w 

radości! Tak, wieczna radość będzie na twojej głowie, a smutek i wzdychanie znikną, dlatego nie 

mdlej (Kpł 25; Ps 129:5; Iz 35:10).  

 3. Trzecie pytanie jest takie, a mianowicie: Jakich ŚRODKÓW muszą używać dusze, aby 

odzyskać omawianą pewność, gdy zostanie utracona? Podam kilka krótkich odpowiedzi na to 

pytanie i tak zbliżę się do zakończenia.  

 Po pierwsze, jeśli chcesz, drogi wierzący czytelniku, odzyskać omawianą pewność, to 

musisz pilnie pracować, aby odkryć ten grzech, tego Achana, który obrabował cię z twego 

złotego pręta, z twojej pewności. Z pewnością nie z powodu zwykłych ułomności – ale 

potworności, Bóg zgasił twoją świecę i sprawił, że twoje słońce zaszło w południe. Z pewnością 

karmiłeś się, a nie tylko skosztowałeś raz zakazanego owocu. Dlatego Bóg zdjął z ciebie szaty, zdjął 

koronę z twojej głowy i wyrzucił cię raju. Ale to nie wszystko.  

 Dlatego po drugie, dużo płacz, i bądź w żałobie, nad Achanem, nad tymi niegodziwymi 

nieporządkami, które zamieniły twój dzień w noc, twoją radość w westchnienia itd. Tak 

postąpił Dawid w Psalmie 51, a Bóg podniósł go z kolan i przywrócił mu radość z Bożego 

zbawienia. Chociaż Bóg jest niezadowolony z twoich grzechów, to jednak jest bardzo zadowolony z 

twoich łez (Obj 2:4-5). Kiedy starożytny Rzym był jeszcze pogański, to istniał zwyczaj, że gdy  

przyprowadzono złoczyńcę, aby go wychłostać i ten upadł na kolana przed tym, którego 

skrzywdził, to uznano by to za większe przestępstwo, jeśli pokrzywdzony pozwoliłby na to, aby 

skruszony złoczyńca został wychłostany. Obietnica Boża jest taka, że Bóg ożywi ducha 

skruszonego (Iz 57:15).  

 Mówi się o Adamie, że zwrócił swoją twarz w kierunku ogrodu Eden i z serca opłakiwał 

swój upadek. Ach, trapiące się dusze, zwróćcie swoją twarz ku Niebu i z głębi serca opłakujcie swój 

upadek, i swoją stratę. Nic tak nie dotyka serca Boga, jak łzy pokutne. Ledwie Efraim zapłakał nad 

swoimi grzechami — a już uczucia Boga poruszyły i skierowały się w jego stronę, i Bóg nie mógł 

się powstrzymać, przed ogłoszeniem całemu światu, że płaczący, a także żałujący Efraim, jest Jego 

drogim synem, Jego miłym dzieckiem i że na pewno się nad nim zlituje; lub, jak wyraża to 

hebrajski oryginał, ,,…obficie zmiłuje się nad nim” (Jer 31:18-20).  

 Jest to doskonałe wyrażenie Bazylego, że: „To smuci, irytuje, oraz jest nużące dla naszego 

najbardziej szczodrego, wielkiego i chwalebnego Boga – że prosimy go o małe rzeczy. On chciałby, 

abyśmy prosili Go o wielkie rzeczy”. Kiedy nasze serca są pogrążone w płaczu nad naszymi 

grzechami, to Bóg tak postępuje z miłością do nas, że noc w naszych duszach nie trwa długo. Bóg 

nigdy nie pozwoli, aby pogrążyli się całkowicie w smutku ci – którzy topią swoje grzechy we łzach 

pokutnych. Żydzi mają powiedzenie, że od czasu zburzenia Jerozolimy drzwi modlitwy zostały 

zamknięte. Jednakże jak ktoś słusznie kiedyś zauważył: ,,drzwi łez nigdy nie zostały zamknięte.” 

Bóg przez obietnicę zobowiązał się,  że ci, którzy sieją we łzach, będą żąć z radością, (Ps 126:5). 

Łzy ludu Bożego mają w sobie taki rodzaj wszechmocy, że sam Bóg nie może im się oprzeć. 

,,...widziałem twoje łzy. Oto uzdrawiam cię: trzeciego dnia wejdziesz do domu PANA”, (2 Krl 20:5; 

Ps 39:12; Hi 16:20; Mk 9:24-25 UBG itd.).  

 Po trzecie, jeśli chcesz odzyskać niebiańską pewność, to nie siadaj zniechęcony — ale 

wstawaj i działaj! Pamiętaj, jak drogocenną perłę utraciłeś ,,i ,,pokutuj, i spełniaj pierwsze 

uczynki,” (Obj. 2:4-5 UBG). Zacznij na nowo wykonywać stare dobre dzieła takie jak: wierzenie, 

rozmyślanie o rzeczach Pisma, badanie siebie samego, modlenie się, słuchanie słowa Bożego, 



płakanie nad swoimi grzechami itp. Człowiek, który został wcześniej wyleczony z danej choroby, 

jeśli ma jej nawrót, to użyje ponownie tych samych środków, zastosuje ponownie te same lekarstwa 

i środki zaradcze — powie: „ten środek kiedyś mnie uzdrowił — spróbuję go ponownie”.  

 Zacznij od nowa i ponów chodzenie drogami, dzięki którym poprzednio na początku 

uzyskałeś omawianą pewność. Wznów wykonywanie obowiązków rodzinnych, ponów 

przykładanie się do spełniania zarządzeń Chrystusa dotyczących spożywania wieczerzy Pańskiej, 

chodzenia na nabożeństwa publiczne i innych obowiązków publicznych, spędzaj dużo czasu z 

Bogiem w swojej komorze; roznieć na nowo każdy dar, który jest w tobie, roznieć każdą łaskę, 

która jest w tobie, roznieć całe życie duchowe, które jest w tobie i nigdy nie przestawaj dmuchać, 

dopóki twoja mała iskra nie zamieni się w płomień! Nigdy nie przestawaj obracać swoim pensem, 

dopóki nie zamienisz go w funt, a swoim funtem, dopóki nie pomnożysz go w miliony. Bóg da się 

znaleźć gdy będziemy używać Jego środków i przywróci nam nasze utracone łaski w trakcie 

używania ich, Psalm 22:26. Ale to nie wszystko.  

 Dlatego po czwarte, cierpliwie czekaj na Pana. Dawid tak uczynił i w końcu Pan go 

wyprowadził ze strasznego dołu - z dołu zamieszania i postawił stopy na skale, utwierdził jego 

kroki i włożył nową pieśń chwały w jego usta, (Ps 40:1-3). Bóg nigdy nie zawiódł i nigdy nie 

zawiedzie duszy Go oczekującej. Chociaż Bóg kocha wypróbowywać cierpliwość swoich dzieci, to 

jednak nie lubi jej nadwyrężać; dlatego nie będzie spierał się wiecznie, i nie będzie też zawsze 

zagniewany, aby dusze i duch jego ludu nie omdlały, (Iz 57:16-19).  

 Omawiana pewność to klejnot, na który warto czekać. Jest to perła, której Bóg nie daje 

nikomu oprócz tych, którzy długo czekali na nią u drzwi łaski. Jest to korona, którą każdy musi 

zdobyć, poprzez cierpliwe czekanie, zanim będzie mógł ją nosić. Bóg nie uważa największych łask 

za zbyt dobre dla dusz czekających na ich otrzymanie, chociaż wie, że najmniejsza łaska jest zbyt 

dobra, aby ją udzielić niecierpliwym duszom. Piersi obietnic są pełne i odsłonięte dla czekających 

na Pana dusz, (Iz 30:18; 64:4; 49:23). Czekająca dusza uzyska wszystko od Boga — ale dusza 

krnąbrna i niecierpliwa nie otrzyma nic od Niego, jak tylko gniewne spojrzenie, ciosy i rany, oraz 

doświadczy połamania kości. Smutne dusze zrobiłyby dobrze, gdyby poniższe dwa teksty Pisma 

stały się ich serdecznymi przyjaciółmi: „Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was” (J 14:18 

UBG); i ,,Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia 

obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie 

zwlekał” (Hbr 10:36-37 UBG).  

 Po piąte i ostatnie: Jeśli chcecie odzyskać omawianą pewność, to wystrzegajcie się 

odmawiania przyjęcia pociech, gdy Bóg sprowadza je pod wasze drzwi; strzeżcie się 

wyrzucania ewangelicznych kropli nasercowych. Taki był grzech Asafa: „Moja dusza nie dała się 

pocieszyć”(Ps 77:2 UBG). Bóg przychodzi i ofiarowuje miłość duszy — a dusza odmawia; Bóg 

przychodzi i rozpościera obietnice pocieszenia przed duszą — a dusza nie chce na nie patrzeć; Bóg 

przychodzi i oferuje bogactwo łaski duszy— jednakże ta odmawia ich przyjęcia. Ambroży mawiał: 

„Gdybym dziś zaoferował ci złoto, to nie powiedziałbyś: Przyjdę i wezmę je jutro. A czy 

lekkomyślnie miałbyś zbyć Boga, gdy dzisiaj oferuje ci pokój i pociechę?”  

 Czasami ręka — którą jest człowiek, przynoszący krople nasercowe — nie jest lubiana i 

dlatego ludzie odmawiają ich przyjęcia. Cóż, zapamiętajcie sobie to: że kiedy złoto jest ofiarowane, 

to ludzi nie obchodzi, jak wielki czy jak pośledni jest ten, kto je ofiarowuje. Nie powinno nas też 

obchodzić przez kogo krople nasercowe i pocieszenia ewangelii są nam ofiarowane, czy ręką 

Izajasza, proroka krwi królewskiej; czy przez Amosa, jednego spośród pasterzy z Tekoa. Jeśli 

słodycze Niebios są ustawione przed wami, to waszą mądrością i  obowiązkiem jest ich 

skosztowanie i karmienie się nimi bez potykania się o rękę, która je ofiaruje. 

 Teraz na koniec przedstawię kilka krótkich ZASTOSOWAŃ tego, co zostało powiedziane, i 

tak zakończę.  

 (1.) Zastosowanie pierwsze. Ty, który masz omawianą pewność, bądź za nią wdzięczny. 

Jest to klejnot wart więcej niż niebo i ziemia; dlatego bądź za niego wdzięczny. Omawiana pewność 

jest łaską szlachetnie zrodzoną; pochodzi z góry. Człowiek nie rodzi się z nią w swoim sercu, jak z 

językiem w ustach, (Jak 1:17). Ta pewność jest szczególnym miłosierdziem Bożym; jest ona 



kwiatem z raju, który Bóg zasadza tylko w sercu Jego dzieci. Ta pewność jest łaską osładzającą 

inne łaski; to łaska, która obwiązuje girlandą wszystkie nasze łaski Ta niebiańska pewność sprawia, 

że każdy gorzki smak staje się słodki, a każdy słodki słodszym. Ta błogosławiona pewność posiada 

niesamowitą przekształcającą moc. Zmienia żelazo w złoto, hańbę w koronę, a wszelkie cierpienia 

w rozkosze! Mało raduje się ten, komu brakuje omawianej pewności; natomiast nie brakuje niczego 

temu, kto ją posiada. Dlatego bądź wdzięczny, jeśli doświadczyłeś jej słodyczy. 

 Ileż macie powodów do radości, wy na czyich głowach Pan nałożył koronę tej niebiańskiej 

pewności, która jest koroną większej wartości i wagi niż wszystkie korony książęce na świecie. 

Och, jak wielki macie powód, aby być wdzięcznymi za posiadanie omawianej pewności. 

 (2.) Zastosowanie drugie. Jeśli Bóg dał ci tą błogosławioną pewność, to nie zazdrość 

zewnętrznego powodzenia i szczęścia ludziom tego doczesnego świata, (Ps 37:17-18; Prz 23:17). 

Bo czym są góry kurzu w porównaniu z górami złota? Czym są kamienie ulicy w porównaniu do 

pereł? Czym są korony cierniowe w porównaniu do koron ze złota itp.? Tak samo nie ma 

porównania między wszystkimi skarbami, zaszczytami, rozkoszami i łaskami tego doczesnego 

świata a tę omawianą niebiańską pewnością. Wielcy ludzie tego doczesnego świata są przedmiotem 

litości, ale nie zazdrości. Kto zazdrości oskarżonemu stojącemu przed ławą sędziowską? Kto 

zazdrości złoczyńcy, który idzie na egzekucję? Kto zazdrości zmarłemu niesionemu do grobu? Bóg 

zrobił więcej dla ciebie dając ci tę niebiańską pewność, niż gdyby dał ci cały świat, ba, dziesięć 

tysięcy światów! 

 Kiedy hiszpański ambasador chwalił się, że jego pan jest królem jednego  miejsca i drugiego 

miejsca, i trzeciego miejsca itd., to ambasador francuski odpowiedział: „Mój pan jest królem 

Francji, królem Francji, i jeszcze raz królem Francji”; oznaczając tym samym, że Francja była 

więcej warta niż wszystkie królestwa pod władzą króla Hiszpanii. Ach, chrześcijanie, kiedy ludzie 

tego świata zawołają: „O nasze bogactwa! O nasze zaszczyty! Och, nasze awanse! To wy wtedy 

możecie zawołać: „Och, pewność, pewność, pewność!” ponieważ w niej znajduje się więcej 

prawdziwej wartości i chwały niż we wszystkich bogactwach i chwale całego świata. Dlatego nie 

zazdrośćcie zewnętrznej pomyślności i szczęśliwości ludziom tego świata itd.  

 (3.) Zastosowanie trzecie. Jeśli Bóg dał ci niebiańską pewność, to nie poddawaj się 

niewolniczym lękom. Nie bój się pogardy i wyrzutów ludzkich, nie bój się, że będziesz odczuwał 

jakiekolwiek braki. Bóg nie odmówi skórki chleba temu, komu dał Chrystusa; nie odmówi okruszka 

chleba temu — którego obdarzył koroną; nie odmówi mniejszej łaski temu – komu udzielił 

niebiańskiej pewności, która jest księciem wśród łask. Nie bój się śmierci, bo dlaczego miałbyś się 

bać śmierci, ty, który posiadasz pewność życia wiecznego? 

 (4.) Zastosowanie czwarte. Jeśli Bóg dał ci uzasadnioną pewność posiadania wiecznego 

szczęścia i błogosławieństwa, to nie kwestionuj już Jego miłości. Bóg nie lubi, gdy Jego miłość 

jest zawsze kwestionowana przez tych, którym dał już raz pewność co do swojej miłości względem 

nich. Żadne grzechy dzieci Bożych, nie zmieniają Jego miłości do nich. Dlatego nic, nawet 

najostrzejsze dopusty Boże, nie powinny dokonywać jakiejkolwiek zmiany w naszych myślach i 

uczuciach względem Niego (Ps 89:30-35; Jer 31:3; Kaz 9:8). 

 (5.) Zastosowanie piąte. Jeśli Bóg dał ci tę błogosławioną pewność, to żyj w świętości, jak 

anioł, utrzymuj swoje szaty w czystości i nieskalanej bieli, chodź równym krokiem, i bądź  

światłem świecącym, (Obj 3:4; Mt 5:16). Twoje szczęście tutaj na ziemi to twoja świętość, a w 

Niebie twoim najwyższym szczęściem będzie twoja doskonała świętość. Świętość nie różni się 

niczym od szczęścia — za wyjątkiem nazwy. Świętość to szczęście w zarodku, a szczęście to 

świętość w pełni. Szczęście to nic innego jak kwintesencja świętości. Im bardziej święty jest 

człowiek, tym bardziej Pan go miłuje, (J 14:21-23). 

 Augustyn doskonale zauważył w swoim traktacie na temat Ewangelii Jana 1:14, że Bóg 

umiłował człowieczeństwo Chrystusa bardziej niż jakiegokolwiek innego człowieka, ponieważ 

Chrystus był pełniejszy łaski i prawdy niż ktokolwiek inny z ludzi. Filozof mógł powiedzieć: że 

Bóg byłby tylko pustym imieniem bez cnoty. I tak jest  z naszym wyznawaniem bez świętości. 

Świętość jest samym szpikiem i kwintesencja całej religii. Świętość jest „Bogiem” odciśniętym i 

odbitym na duszy; jest Chrystusem uformowanym w sercu;  jest naszym światłem, naszym życiem, 



naszym pięknem, naszą chwałą, naszą radością, naszą koroną, naszym Niebem i naszym 

wszystkim. Święta dusza jest szczęśliwa w tym życiu i błogosławiona w czasie śmierci i będzie 

niedoścignienie chwalebna w czasie zmartwychwstania, gdy Chrystus powie: „Oto, jestem ja i moi 

święci, którzy są moją radością! Oto jestem ja i moi święci, którzy są moją koroną! Na głowy tych 

świętych nałożę nieśmiertelną koronę!” Niech tak się stanie, Panie Jezu. Amen 

 


