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            PRZEDMOWA. 

 

 

 

 Kilka wskazówek podanych w pierwszym rozdziale niniejszego traktatu, który zawiera 

szczegółowy plan tegoż dzieła, sprawia, że nie jest koniecznym wprowadzanie go za pomocą 

długiej przedmowy. Mój szanowny przyjaciel, dr WATTS, ułożył plan, zwłaszcza pierwszej części. 

Ale tak jak te niedyspozycje zdrowotne, którymi Bóg zechciał go dotykać, przekreśliły jego 

nadzieję na bycie w stanie, aby ją rozwinąć i dodać do jego wielu dzieł miłości dla dobra 

nieśmiertelnej duszy; to jednak upodobało mu się w bardzo pełen miłości  i natarczywy sposób, 

nalegać, bym się tego podjął: I błogosławię Boga z całego serca, nie tylko za to, że przeprowadził 

mnie przez to wspaniałe zadanie (bo takim dla mnie było), ale również, że oszczędził tą godną i 

miłą osobę, tak aby dożyła ukończenia mego dzieła i dał jej siłę i ducha, aby mogła zrecenzować 

tak znaczną jego część. Jego aprobata, wyrażona w mocniejszych określeniach niż skromność 

pozwala mi to powtórzyć, zachęca mnie do nadziei, że niniejsze dzieło zostało napisane w taki 

sposób, aby dzięki Bożemu błogosławieństwu uczynić z niego traktat służący powszechnemu 

pożytkowi. Mam nadzieję, że tak się stanie, ponieważ dzieło niniejsze rusza w świat, nie tylko z 

moimi i mojego przyjaciela modlitwami, ale także z modlitwami wielu innych moich pobożnych 

przyjaciół, których szczególnie starałem się zaangażować w zanoszenie próśb do Boga za nie, aby 

osiągnęło ono powodzenie ku chwale Bożej.  

 W czyichkolwiek rękach niniejsze dzieło się znajdzie; pragnę, aby przed dokonaniem 

jakiejkolwiek jego oceny osoby takie przeczytały je gruntownie, aby mogły dostrzec związek 

między jedną częścią a drugą; o co raczej proszę, ponieważ już dawno zauważyłem, że 

chrześcijanie z różnych denominacji ochoczo chwytali poszczególne części systemu Teologicznej 

prawdy i spierali się o nie, jak gdyby każda był wszystkim; albo jak gdyby oddzielanie członków 

jednego od drugiego  i od Głowy było zachowywaniem ciała w całości, a nie jego niszczeniem. 

Gorliwie opowiadali się za obroną oraz dbali o honor i użyteczność każdej części systemu 

Teologicznego osobno, podczas gdy wydaje mi się, że honor, jak również użyteczność, tkwią w 

przeważającej mierze w ich połączeniu razem. Ponadto powstawały między poszczególnymi 

obrońcami każdej z nich podejrzenia, które wydawały się tak nierozsądne i absurdalne, jak gdyby 

wszystkie przygotowania do zabezpieczenia jednej części statku podczas sztormu miały być 

skrytykowane jako posunięcia zmierzające do zatopienia reszty. Modlę się do Boga, aby dawał 

wszystkim swoim sługom i ludowi coraz więcej ducha mądrości, miłości i trzeźwego umysłu oraz 

by oddalił od nas wzajemne zazdrości i animozje, które przeszkadzają nam działać z tą 

jednomyślnością, która jest konieczna do pomyślnego prowadzenia naszej wspólnej walki z 

wrogami chrześcijaństwa. Możemy być pewni, że ci wrogowie nigdy nie omieszkają wykorzystać 

naszych wielorakich podziałów i zaciętych walk między sobą. Muszą jednak koniecznie stracić 

zarówno swój grunt, jak i swój wpływ, proporcjonalnie do stopnia, w jakim odczuwana jest siła 

chrześcijańskich zasad, która jednoczy i przemienia serca tych, którzy je wyznają.  

 Zastosowałem w tym Traktacie największą prostotę przemowy, aby najmniejsi z moich 

czytelników mogli, jeśli to możliwe, być w stanie zrozumieć każde słowo; i mam nadzieję, że osoby 

bardziej wytwornego gustu oraz bardziej wykształcone wybaczą mi to, co wydawało mi się tak 

potrzebnym aktem praktycznego wyrażenia miłości. Taka troska w pismach praktycznych wydaje 

się jednym z ważnych przykładów szanowania wszystkich ludzi, czego uczy nas nasza wzywająca 

do uprzejmości i uniżania się religia. Jestem szczególnie zobowiązany mojemu czcigodnemu 

patronowi za to, co zrobił, aby skrócić niektóre zdania i ubrać moje myśli w  prostsze i bardziej 

znane słowa.  

 Muszę tu dodać jedną uwagę, którą serdecznie żałuję, że pominąłem w pierwszym wydaniu, 

a mianowicie, że chociaż w tej książce prowadzę mojego czytelnika kolejno rozważając wiele 

różnych domniemanych okoliczności w których może znajdować się człowiek, poczynając od tych, 

które dotyczą bezmyślnego grzesznika, przechodzącego przez kilka etapów przekonania o grzechu, 

przerażenia itd. które mogą poprzedzać szczere przyjęcie przez niego Ewangelii i poświęcenie się 



służbie Bogu; to jednak w żadnym wypadku nie należy myśleć, żebym sugerował, że każdy, kto 

jest doprowadzony do tego szczęśliwego rozwiązania, dochodzi do niego poprzez te szczególne 

kroki lub odczuwa poruszenie umysłu równe w stopniu tym, które opisałem. Pewne poczucie 

grzechu, a także poważne i pokorne zrozumienie naszego niebezpieczeństwa i nędzy, które są jego 

konsekwencją, muszą być rzeczywiście konieczne, abyśmy byli gotowi do przyjęcia łaski 

Ewangelii i Zbawiciela, który jest tam okazany naszej wierze. Ale Bóg jest czasami zadowolony, że 

rozpoczyna dzieło swojej łaski w sercu prawie od pierwszego świtu rozumu i prowadzi je w tak 

łagodnych i niewrażliwych stopniach, że bardzo wspaniałe osoby, które dokonały najwybitniejszych 

osiągnięć w duchowym życiu, nie byli w stanie opowiedzieć żadnej niezwykłej historii ich 

nawrócenia. O ile się orientuję, najczęściej dotyczy to tych z nich, którzy korzystali z pobożnej 

edukacji, której nie zniszczył wpływ złośliwej i rozwiązłej młodzieży. Dlatego nie daj Boże, aby 

ktokolwiek był tak nieczuły na własne szczęście, aby popadać w zakłopotanie w związku ze swoim 

stanem duchowym, z powodu braku możliwości prześledzenia takiego wzrostu religii w ich 

umysłach, jak było to konieczne w moim planie do opisania i zilustrowania tutaj. W ósmym z 

moich Kazań o regeneracji wypowiedziałem się na ten temat tak dokładnie, że myślę, że nikt, kto 

przeczytał i pamięta jego ogólną treść, nie może być poważnie zagrożony, że źle zrozumie to co tam 

napisałem. Ale ponieważ jest bardzo możliwe, że ta książka wpadnie w ręce wielu, którzy nie 

przeczytali drugiej i nie mają okazji się z nią zapoznać, uznałem za stosowne umieścić tę ostrożność 

we wstępie do niniejszego dzieła; i jestem bardzo zobowiązany tej godnej i doskonałej osobie, która 

uprzejmie przypomniała mi o celowości zrobienia tego. 

 

PHILIP DODDRIDGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



               ROZDZIAŁ I.  

 

WPROWADZENIE DO  NINIEJSZEGO DZIEŁA Z OGÓLNYM PRZEDSTAWIENIEM  

JEGO ZARYSU.  

 

 

 1, 2. To, że prawdziwa religia jest bardzo rzadką rzeczą, wynika z porównania jej natury z 

życiem i charakterami ludzi wokół nas. 3. Należy słusznie opłakiwać jej brak. - 4. Zapobieganie 

temu złu jest zamysłem niniejszego traktatu. - 5, 6. Do którego autor szczerze kieruje uwagę 

czytelnika, ponieważ jego własne serce jest tym głęboko zainteresowane. - 7 do 12. Ogólny plan 

niniejszego dzieła; z których pierwsze piętnaście rozdziałów odnosi się głównie do Zaistnienia 

Religii w duszy człowieka, a pozostałe rozdziały do jej Rozwoju - Modlitwa o powodzenie Dzieła.  

 1. KIEDY rozglądamy się dookoła uważnym okiem i rozważamy charakter i dążenia ludzi, 

to wyraźnie widzimy, że chociaż w pierwotnej budowie ich natury tylko oni ze wszystkich stworzeń 

zamieszkujących powierzchnię ziemi są zdolni do wyznawania religii, to jednak wielu z nich 

haniebnie ją zaniedbuje. I niezależnie od różnych pojęć, jakie ludzie mogą posiadać na temat tego, 

co nazywają religią, wszyscy muszą zgodzić się w przyznaniu, że jest ona bardzo daleka od bycia 

czymś powszechnym. 

 2. Religia, w jej najogólniejszym ujęciu, jest takim Poczuciem Boga w duszy i takim 

przekonaniem o naszych zobowiązaniach wobec Niego i naszej zależności od Niego, które angażują 

nas do uczynienia naszą wielką troską tego, aby postępować w sposób, w jaki mamy powody 

wierzyć, że będzie Mu się podobał. Teraz, kiedy przedstawiłem ten prosty opis religii, to w żadnym 

wypadku nie jest konieczne, aby szukać wśród dzikich z odległych narodów pogańskich, 

przykładów ludzi, którzy są jej obcy. Kiedy spojrzymy na postępowanie ogółu ludzi w naszym 

własnym kraju, w narodzie chrześcijańskim i protestanckim, w narodzie, którego zobowiązania 

wobec Boga są szczególne, prawie wykraczające poza zobowiązania jakiegokolwiek innego ludu 

pod niebem, to czy ktoś ośmieli się  przypuszczać, że religia powszechnie panuje pośród nas? Czy 

ktokolwiek przypuszcza, że ona rządzi w każdym życiu; że króluje w każdym sercu? Niestety! 

jawna niewierność, profanacja imienia i dnia Bożego, pijaństwo, lubieżność, niesprawiedliwość, 

fałsz, pycha, rozrzutność, podłe samolubstwo i głupia niewrażliwość na duchowe i wieczne sprawy 

dotyczące siebie i innych, które tak generalnie przejawiają się wśród nas, głośno twierdzą, że jest 

inaczej. Tak więc można by sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę to wszystko, że tysiące i dziesiątki 

tysięcy ludzi uważa zaniedbywanie, a nawet pogardę dla religii, za chwałę, a nie za hańbę. A gdzie 

jest sąsiedztwo, gdzie jest społeczeństwo, gdzie jest szczęśliwa rodzina, składająca się ze znacznej 

liczby osób, w której po dokładniejszym zbadaniu znajdujemy powód, by powiedzieć: „religia 

naprawdę wypełnia ten mały krąg?” Gdzie jest, być może, wolność od wszelkich wielkich i 

skandalicznych niemoralności, zewnętrzna przyzwoitość zachowania, uczestnictwo w 

zewnętrznych formach publicznego oddawania czci Bogu, a gdzie nie gdzie prywatnie w rodzinie; 

jednak pośród tego wszystkiego nie ma niczego, co wyglądałoby na autentyczne działanie życia 

duchowego i boskiego. Nie ma przejawów miłości do Boga, szacunku dla Jego obecności, żadnego 

pragnienia Jego łaski jako najwyższego dobra: nie ma serdecznej wiary w Ewangelię zbawienia; 

żadnej gorliwej troski o uniknięcie potępienia, któremu podlegamy z powodu grzechu; żadnego 

gorliwego starania się o zapewnienie sobie życia wiecznego, które Chrystus nabył i zapewnił 

swojemu ludowi, a które dobrowolnie obiecuje wszystkim, którzy Go przyjmą. Niestety! 

Cokolwiek może zrobić miłość przyjaciela, a nawet rodzica; niezależnie od skłonności, by mieć 

nadzieję na wszystko i wierzyć we wszystko, to jednak, powszechne dowody przeciwne pojawiają 

się przed umysłem człowieka i wymuszają niechętne wyciągnięcie wniosku, co do obiektu jego 

miłości, że pomimo tego  wszystkiego co jest miłe w tym drogim przyjacielu, czy w tym ulubionym 

dziecku, to jednak -  ,,religia nie mieszka w jego piersi.” 

 3. Dla serca, które mocno wierzy w Ewangelię i patrzy na osoby i rzeczy przez światło 

wieczności, jest to jedno z najbardziej smutnych rozważań na świecie. I rzeczywiście, dla takiego 

człowieka, wszystkie inne nieszczęścia i zło natury ludzkiej wydają się drobiazgiem w porównaniu 



z tym brakiem prawdziwej religii i z jej przeciwieństwem, które panuje w tak wielu tysiącach ludzi. 

Niech to zostanie uleczone, a wtedy wszelkie inne zło będzie łatwe do zniesienia; ba, dobro 

zostanie wydobyte z niego. Ale jeśli to pozostanie nie uleczone to będzie rodzić owoce śmierci 

(Rzym. 7:5 UBG), a w konsekwencji tego rzesze ludzi, którzy przyglądają się postępowaniu 

pobłażliwej Opatrzności względem nas wierzących, i którzy są przynajmniej z nami sprzymierzeni 

więzią tej samej wspólnej natury, będą musiały w ciągu kilku lat zostać zmiecione i doznać 

całkowitej zagłady, gdyż zostaną wrzuceni w wieczny ogień poza granice odkupienia. 

 4. Nie wątpię, że istnieje wielu, którzy w ramach różnych form religijnego wyznania nie 

tylko publicznie ubolewają nad tym, jeśli ich stanowisko wzywa ich do zrobienia tego; ale i w 

podobny sposób opłakują ten smutny stan rzeczy przed Bogiem w ukryciu; odwołując się do Tego, 

który bada wszystkie serca, co do szczerości ich pragnień, by ożywił słabnącą sprawę żywego 

chrześcijaństwa i faktycznej pobożności. A między innymi rzeczami autor niniejszego traktatu może 

śmiało powiedzieć, że to właśnie pobudza go do podjęcia aktualnej próby poprawy stanu rzeczy 

pośród tak wielu innych trosk i trudów wynikających z zaangażowania się w inne rzeczy. W tym 

celu jest gotów odłożyć na bok wiele z tych ciekawych rozrywek naukowych, które mogły by 

pasować do jego własnego prywatnego gustu, i być może mogły otworzyć drogę do zdobycia 

jakiejś reputacji w świecie uczonych. Dla tego celu jest chętny, aby odrzucić wyszukane ozdoby 

mowy, aby mógł, jeśli to możliwe zniżyć się do możliwości pojmowania ludzi prostych. W tym 

celu autor będzie starał się przekonać osąd i trafić do serca każdego czytelnika, bez lęku przed 

byciem nazwanym fanatykiem przez kogokolwiek kto przy tej okazji, tak by go określił. Autor 

niejako będzie wchodził z tobą, drogi czytelniku, do twojej komory codziennie; i z całą prostotą, 

swobodą, a także powagą, mówił tobie o wielkich rzeczach, których nauczył się z objawienia 

chrześcijańskiego i od których, z całą pewnością wie, że twoje wieczne szczęście zależy; tak że jeśli 

dotąd żyłeś bez religii, to będziesz mógł być teraz przebudzony, aby rozważyć jej przyjęcie i mógł 

zostać pouczony co do jej natury i ważności; albo jeśli już jesteś, dzięki łasce Bożej, z 

doświadczenia z nią zaznajomiony, to będziesz mógł otrzymać pomoc w zrobieniu dalszych w niej 

postępów. 

 5. Ale, autor, usilnie prosi cię o przysługę, abyś zechciał wysłuchać go poważnie i aktywnie, 

ponieważ jest to poważna sprawa, za którą się zabiera. Autor prosi również, aby te przemówienia i 

te przemyślenia mogły być czytane w wolnym czasie i aby rozważyć je w spokoju; a także, abyś 

oddał sprawiedliwość jemu i sobie, poprzez wierzenie, że, podobieństwa które zostały 

przedstawione, i ostrzeżenia, które są podane w niniejszym dziele pochodzą ze szczerości i miłości 

oraz z serca, które w sposób zamierzony nie zadałoby przez ani jedną chwilę niepotrzebnego bólu 

najgorszemu stworzeniu na ziemi, a tym bardziej jakiemukolwiek ludzkiemu umysłowi. Jeśli w 

niektórych miejscach autor jest natarczywy, to dlatego, że wyobraża sobie, że istnieje ku temu 

słuszny powód i obawia się, że pośród tłumów, które są zgubione przez całkowite zaniedbanie 

religii, i wśród tych, którzy są bardzo poranieni duchowo z powodu braku bardziej zdecydowanego 

i stałego zajmowania się religią, mogą się znaleźć ci, w których ręce wpadnie ten traktat. 

 6. Jest barbarzyńcą i nie zasługuje na to, by nazywać się człowiekiem, ten kto może patrzeć 

na smutki swoich bliźnich, bez wzruszenia w swojej duszy i nie pragnie, aby w jego  mocy było, 

aby im pomóc. Ziemia z pewnością byłaby niebem dla tego człowieka, który mógłby chodzić z 

miejsca na miejsce, rozsypując szczęście, gdziekolwiek pójdzie, chociaż byłoby to tylko ciało, 

któremu byłby w stanie przynieść ulgę i chociaż nie mógłby przekazać nic lepszego niż szczęście 

śmiertelnego życia. Ale szczęście rośnie proporcjonalnie do natury i stopnia dobra, które 

przekazuje. Czy jesteśmy gotowi powiedzieć, że szczęśliwi byli wierni słudzy Chrystusa, którzy w 

pierwszych dniach istnienia jego Kościoła byli dobroczynnymi i współczującymi narzędziami 

niesienia cudownego uzdrowienia tym, których przypadki wydawały się być beznadziejne; którzy 

obdarzali ślepych i głuchych rozkoszami światła i dźwięku, i przywoływali zmarłych do kwiatów 

działania i radości. Ale jest to zaszczyt i szczęście, którymi upodobało się Bogu, aby nie obdarzać 

zwyczajowo śmiertelnych ludzi. Jednak w każdym wieku byli i niech będzie błogosławione imię 

Boże, wciąż są tacy ludzie, których raczył uczynić swoimi narzędziami w przekazywaniu bliźnim 

szlachetniejszych i trwalszych błogosławieństw niż te. Śmierć już dawno zasłaniała oczy i zatkała 



uszy tym, którzy przeżyli cudowne uzdrowienia, i odzyskała swoje imperium nad tymi, którzy 

kiedyś zostali wezwani do życia z grobu; ale dusze, które zostały przekonane, aby przyjąć 

Ewangelię, żyją na zawsze. Bóg przyznaje się do pracy swoich wiernych sług w każdym wieku, aby 

zaistniały te błogosławione skutki; a niektórzy z nich, choć umarli jeszcze przemawiają (Hbr 11:4 

UBG) z mocą i powodzeniem w tej ważnej sprawie. Nie dziwcie się więc, czy żyjąc i umierając, 

pragnę tego zaszczytu; gdyż jeśli moje usta zostaną swobodnie otwarte, to będę mógł szczerze 

powiedzieć, że moje serce: „się rozszerzyło”. (2 Kor. 6:11 UBG). 

 7. Tworząc mój ogólny plan, starałem się, aby ten mały traktat, jeśli to możliwe, był 

użyteczny dla wszystkich jego czytelników i zawierał coś odpowiedniego dla każdego. Dlatego 

opiszę człowieka i chrześcijanina znajdujących się w różnych okolicznościach. Najpierw, zwrócę 

się do jednego z ogromnej liczby bezmyślnych stworzeń, które do tej pory zupełnie nie 

interesowało się religią, i spróbuję, uczynić wszystko, co w mojej mocy, z całą prostotą i powagą, 

aby obudzić go z tego śmiertelnego letargu, do troski. (rozdz. 2), serdecznej i natychmiastowej 

troski o nią (rozdz. 3). Będę się starał wzbudzić w jego sumieniu głębokie i straszne przekonanie o 

winie (rozdz. 4) i pozbawić go próżnych wymówek i schlebiających sobie nadziei (rozdz. 5). 

Przeczytam mu (żebym mógł tak utrwalić w jego sercu ten wyrok), ten straszny wyrok, który 

sprawiedliwy i Wszechmocny Bóg wydał przeciwko niemu jako grzesznikowi (rozdz. 6), i 

postaram się pokazać grzesznikowi, w jakim stanie bezradności znajduje się pod tym potępieniem, 

w odniesieniu do zdolności do wyzwolenia się samemu z tego stanu (rozdz. 7). Ale nie chcę 

zostawiać nikogo w tak strasznej sytuacji dlatego z radością będę głosił radosną nowinę o 

przebaczeniu i zbawieniu przez Chrystusa Jezusa, Pana naszego, który jest jedynym oparciem i 

ufnością mojej duszy (rozdz. 8). Następnie przedstawię ogólny pogląd na temat sposobu, w jaki 

można otrzymać to zbawienie (rozdz. 9); wzywając grzesznika, aby je przyjął, i zrobię to tak 

serdecznie, jak tylko potrafię (rozdz. 10); choć nic nie może być wystarczająco dramatyczne, tam 

gdzie z powodu grzechu życie nieśmiertelnej duszy jest zagrożone. 

 8. Jest prawdopodobne, że niektórzy po tym wszystkim dalej pozostaną nieczuli; dlatego też, 

aby opisywanie ich smutnego przypadku nie ciągnęło się za nami w następujących rozdziałach, 

pożegnam się z nimi uroczyście (rozdz. 11); a potem zwrócę się tak współczująco, jak tylko 

potrafię, do najbardziej przeciwnej osoby; to znaczy, duszy przytłoczonej poczuciem wielkości 

swoich grzechów i drżącą pod ich ciężarem, jak gdyby nie było już dla niego nadziei u Boga 

(rozdział 12). I aby nie można było pominąć niczego, co mogłoby zapewnić trwały pokój 

niespokojnemu duchowi, postaram się pokierować jego dociekaniami co do dowodów szczerej 

pokuty i wiary (rozdział 13); co zostanie dalej zilustrowane bardziej szczegółowym spojrzeniem na 

kilka rodzajów chrześcijańskiego usposobienia, które mogą od razu pomóc czytelnikowi w 

osądzeniu, kim on jest, i pokazać mu, kim powinien starać się być (rozdz. 14). To w naturalny 

sposób doprowadzi do przekonania, że potrzebujemy oddziaływań Ducha Świętego, aby pomógł 

nam w ważnej i trudnej pracy prawdziwego chrześcijanina, oraz zachęty, abyśmy mieli nadzieję na 

taką boską pomoc (rozdz. 15). I w pokornej zależności od niej, przejdę następnie do rozważenia 

kilku przypadków, które często zdarzają się w życiu chrześcijanina, w których szczegółowe 

zwracanie się do sumienia może być konieczne i pożyteczne. 

 9. Ponieważ przy pierwszym wejściu na drogę religii pojawiają się szczególne trudności i 

zniechęcenia, w tym miejscu moją pierwszą troską będzie pobudzenie przeciw nim świeżo 

nawróconego człowieka (rozdz. 16). Aby można to było uczynić skuteczniej, zachcę usilnie do 

uroczystego oddania się Bogu (rozdz. 17), które zostanie potwierdzone przez przystąpienie do 

społeczności kościoła i przystępowanie do stołu Pańskiego (rozdz. 18). Aby te zajęcia były bardziej 

ochoczo wypełniane, postaram się nakreślić bardziej szczegółowy plan tego pobożnego, 

regularnego i dokładnego postępowania, którym należy się codziennie kierować (rozdz. 19). A 

ponieważ powyżej opisane chrześcijańskie postępowanie będzie prawdopodobnie znacznie górować 

nad tym, co jest powszechną praktyką, nawet dobrych ludzi, postaram się przekonać czytelnika, aby 

podjął tę próbę, choć może się to wydawać trudne (rozdz. 20); i ostrzegę go przed różnymi 

pokusami, które w przeciwnym razie mogłyby go odciągnąć od prostej drogi, a spowodować 

powstanie zaniedbania i grzechu w jego życiu (rozdział 21). 



 10. Szczęściem będzie dla czytelnika, jeśli weźmie pod uwagę te napomnienia i przestrogi,  i 

będzie ich przestrzegał z należną pilnością. Ale jak to jest, niestety, zbyt prawdopodobne, że mimo 

wszystko ułomności natury czasami przeważą, dlatego rozważymy przypadek przytępienia i 

ospałości w wierze, które często wkradają się do nas dostrzegalnymi stopniami (rozdz. 22); skąd 

prowadzi prosta droga do tego strasznego powrotu do znanego i umyślnego grzechu (rozdz. 23). A 

ponieważ jeden lub drugi z nich ma w proporcjonalnym stopniu skłonność do prowokowania 

błogosławionego Boga do zakrycia Swego oblicza, a zasmuconego Ducha do wycofania się, to ten 

stan przygnębienia zostanie poddany szczególnemu badaniu (rozdz. 24). Następnie zwrócę uwagę 

na przypadek wielkich i ciężkich utrapień w życiu (rozdz. 25), będących dyscyplinowaniem 

wierzącego, której najlepsi z ludzi mają powód oczekiwać, zwłaszcza gdy odstępują od Boga i 

poddają się swoim duchowym wrogom. 

 11. Obawiam się, że tego rodzaju przypadki będą zbyt częste; jednak ufam, że będzie wielu 

innych wierzących, których ścieżka, jak światło poranka, będzie świecić „coraz jaśniej aż do dnia 

doskonałego” (Prz. 4:18 UBG). Dlatego będę się starać w najlepszy możliwy sposób, aby pomóc 

chrześcijaninowi w dokonaniu prawdziwej oceny wzrostu łaski w jego sercu (rozdz. 26), tak jak to 

czyniłem wcześniej, gdy ocenialiśmy jej szczerość. A ponieważ nic nie przyczynia się tak do 

postępu łaski jak żywe okazywanie miłości Bogu i święta radość w Nim, przypomnę tutaj 

prawdziwemu chrześcijaninowi o tych łaskach, które mają tendencję do wzbudzania tej miłości i 

radości (rozdz. 27); i mając je na celu, zainspiruję go do tych energicznych wysiłków użyteczności 

w życiu, które tak dobrze przystoją jego charakterowi, i które będą miały tak wspaniałą skuteczność 

w rozjaśnianiu jego korony (rozdz. 28). Zakładając, że postąpi zgodnie z tym, będę się starać 

zilustrować i pomóc mu w zachwycie, z jakim może oczekiwać strasznych rzeczy, które go czekają, 

czyli śmierci i sądu (rozdz. 29). I zamknę scenę, towarzysząc mu niejako do najbliższych granic tej 

ciemnej doliny, przez którą ma przejść do chwały; udzielając mu takich wskazówek, które mogą 

wydawać się najbardziej pożyteczne w jego oddawaniu czci Bogu i upiększaniu religii swym 

zachowaniem w chwili śmierci (rozdz. 30). Nie jestem też bez miłej nadziei, że dzięki Boskiemu 

błogosławieństwu i łasce mogę w niektórych przypadkach odnieść taki sukces, że zostawię ich, 

triumfującymi na widok sądu i wieczności, i chwalących Boga prawdziwie chrześcijańskim życiem 

i śmiercią, których zastałem drżących w obawach przed przyszłą niedolą; lub, być może, w 

znacznie bardziej niebezpiecznym i nieszczęśliwym stanie niż ten, to znaczy, tych którzy 

całkowicie zapominając o perspektywie sądu i wieczności pogrążyli się w najgłupszej nieczułości w 

odniesieniu do tych rzeczy, do zajmowania się którymi został ukształtowany ludzki umysł, i w 

porównaniu z którymi wszelka pogoń za tym przemijającym doczesnym życiem jest bardziej pusta 

niż wiatr i lżejsza niż piórko. 

 12. Taka ilość rozdziałów, z pewnością, musi być podana w przystępny sposób to znaczy 

rozdziały nie mogą być za długie, a także dlatego, że zamierzam, aby praca niniejsza nie 

przekroczyła ilości stron tomu o umiarkowanej objętości. Dlatego nie będę ich omawiać, tak jak 

kaznodzieja robi to właściwie na kazaniach, w których prawdy religii są wyjaśniane i nauczane, 

bronione i odnoszone do życia praktycznego, w szerokiej gamie i długich szczegółach założeń, 

argumentów, obiekcji, odpowiedzi i wniosków zebranych i policzonych pod odrębnymi punktami 

Będę tu mówić luźniej i swobodniej, jak przyjaciel do przyjaciela; tak samo jak bym mówił, 

gdybym osobiście został dopuszczony na prywatne posłuchanie przez kogoś, kogo czule kocham, a 

którego okoliczności i charakter są takie, jak opisuje tytuł jednego lub drugiego rozdziału tego 

traktatu. A kiedy z nim porozmawiam przez krótką chwilę, która rzadko będzie trwała dłużej niż, 

pół godziny, to będę odsuwał się niejako na bok i zostawię go, aby rozmyślał nad tym, co usłyszał, 

lub postaram się pomóc mu w tak żarliwym zwróceniu się do Boga, jak to tylko może być 

właściwe, aby wymieszać je z tym rozmyślaniem. W międzyczasie pozwolę sobie tutaj pomodlić 

się nad moim czytelnikiem i moją pracą oraz uroczyście polecić ją Boskiemu błogosławieństwu, na 

znak mojego głębokiego przekonania o całkowitej zależności od niego. I jestem szczerze 

przekonany, że taka postawa jak ta jest na ogół powszechna wśród wiernych kaznodziei i 

prawdziwych chrześcijan. 

 



 Modlitwa o powodzenie niniejszego dzieła, w promowaniu powstania i rozwoju religii.  

  

 „O Ty wielki, wieczny Sprawco wszystkiego i Twórco wszelkiej stworzonej istoty i 

szczęścia! Wielbię Ciebie, który uczyniłeś człowieka stworzeniem zdolnym do przeżywania religii i 

obdarzyłeś tą godnością i szczęściem naszą naturę, tak abyśmy mogli nauczyć się mówić: Gdzie 

jest Bóg, nasz Stwórca? (Job 35:10 UBG). Ubolewam nad tym, że degeneracja rozprzestrzeniła się 

na wszystkich ludzi, i obróciła naszą chwałę w hańbę (Oz. 4:7 UBG), sprawiając, że, choć jest to 

nienaturalne, zapomnieliśmy o Bogu, tak, że stało się to powszechną chorobą. Ojcze Święty, 

wiemy, że to tylko Twoja obecność i tylko Twoja nauka może odzyskać twoje błądzące dzieci, 

przez odciśnięcie w ich sercu świadomości Bożych rzeczy i uczynienie tej świadomości trwałą i 

skuteczną. Od Ciebie pochodzą wszystkie dobre zamiary i pragnienia; a przede wszystkim to 

pragnienie rozpowszechniania mądrości, pobożności i szczęścia na tym świecie, którego (choć jest 

pogrążony w tak głębokim odstępstwie) Twoje nieskończone miłosierdzie nie porzuciło 

całkowicie.”  

 „Ty znasz, Panie, serca synów ludzkich (2 Kron. 6:30 UBG), a dusza prawa, pośród 

wszystkich nagan i podejrzeń, z jakimi może się spotkać, raduje się twą intymną znajomością jej 

najskrytszych uczuć i zasad postępowania. Znasz szczerość i żarliwość, z jaką twój niegodny sługa 

pragnie szerzyć znajomość Twego imienia i smak Twej Ewangelii wśród wszystkich, do których te 

niniejsze dzieło może dotrzeć. Ty wiesz, że gdybyś obdarzył twego sługę obfitością dóbr tego 

świata, byłby to dla twego sługi najszlachetniejszą przyjemnością, żeby ta obfitość mogła mu 

pozwolić na bycie Twoim jałmużnikiem w rozdzielaniu Twoich obfitych darów między biednych i 

potrzebujących, a tym samym sprawiać, żeby smucące się serce radowało się Twą dobrocią, 

rozdawaną przez jego ręce. Wiesz także, że gdybyś obdarzył swego sługę, zwyczajnymi lub 

nadzwyczajnymi metodami, darem uzdrawiania, to twój sługa z przyjemnością codziennie 

łagodziłby bóle, dolegliwości i ułomności ludzkiego ciała; aby mógł widzieć jak słabnące oblicza 

rozjaśniają się przez powrót do zdrowia i pogody ducha; a jeszcze bardziej, aby mógł zobaczyć jak 

tułający się i rozkojarzony umysł zostaje wyciszony i nabiera spokoju ducha korzystając ze swoich 

racjonalnych zdolności. Jednakże w tych skromnych okolicznościach, w jakich umieściła go Twoja 

opatrzność, twój sługa będzie uważał się za o wiele bardziej szczęśliwego jeśli zechcesz 

uhonorować te jego wątłe wysiłki, aby stały się środkiem przynoszącym ulgę i ubogacającym 

ludzkie umysły; odzyskującym ludzi z ich szaleństwa grzesznego stanu i przywracającym Twoje 

rozumne stworzenia do poznania, służby i radowania się ich Bogiem; albo środkiem do rozwijania 

się tych, którzy już są wyciszeni i uspokojeni.  

 „Och, niech niniejsze dzieło ma ten błogosławiony wpływ na osobę, kimkolwiek jest, która 

teraz czyta te jego wersety i na wszystkich, którzy mogą je czytać lub słyszeć! Niech mój Pan nie 

gniewa się, jeśli ośmielę się prosić, aby jakkolwiek słabe i godne pogardy dzieło to wydało się w 

oczach dzieci tego świata, i jakkolwiek byłoby ono naprawdę niedoskonałe, a jego autor 

niegodnym, mogło ono mimo to istnieć przed Tobą; i, dzięki Bożej mocy, było tak potężne, aby 

spowodować powstanie i rozwój religii w umysłach wielu ludzi w odległych miejscach i w 

pokoleniach, które dopiero nastaną! Nie przypisuj tego, o Boże, mojej karygodnej ambicji, jeśli 

pragnę (cokolwiek stanie się z moim dobrym imieniem, którego nie chciałbym stracić przez ani 

jedną niegodną myśl przed Tobą), aby niniejsza praca, do której teraz zabieram się w Twojej sile, 

została ukończona i rozpropagowana daleko poza granice mojego kraju, aby mogła dotrzeć do 

jeszcze nienarodzonych i nauczyć ich bać się Twego imienia i uwielbiać Twoją chwałę, gdy autor 

już od długiego czasu będzie obrócony w proch; tak aby, kiedy pojawi się przed Tobą w owym 

wielkim dniu ostatecznego rozliczenia, jego radość mogła wzrosnąć, a jego korona rozjaśnić się, z 

powodu liczby nawróconych, którzy nie znali wcześniej siebie nawzajem, ani jego! Ale jeśli ta 

prośba jest zbyt wielka, aby mogła zostać spełniona temu, który nie rości sobie pretensji do niczego, 

poza Twą suwerenną łaską, aby mieć nadzieję, że zostanie wysłuchany w najmniejszym, daj mu być 

w twojej wszechmocnej ręce błogosławionym narzędziem nawrócenia i zbawienia jednej duszy; a 

jeśli będzie to tylko jedna, i to najsłabsza i najpodlejsza z tych, które są zdolne do przyjęcia tej 

mojej przemowy, to z największą wdzięcznością zostanie to przyjęte przeze mnie jako bogata 



zapłata za wszelkie przemyślenia i trud, jaki może zostać poniesiony w tym celu; i chociaż może 

być te moje dzieło pośród tysiąca rozczarowań w stosunku do innych, to jednak będzie 

przedmiotem nieśmiertelnych pieśni chwały dla Ciebie, o błogosławiony Boże, za i przez każdą 

duszę, którą przez krew Jezusa i łaskę Twego Ducha zbawiłeś; a wieczne uwielbienie będzie 

przypisane Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu przez niezliczoną rzeszę aniołów oraz przez 

powszechne zgromadzenie i kościół pierworodnych w Niebie. Amen."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ROZDZIAŁ II.  

 

                         PRZEBUDZENIE BEZTROSKIEGO GRZESZNIKA. 

 

 

  1, 2. Jest nazbyt pewne, że ten traktat może trafić w takie ręce. — 3, 4. Ponieważ wielu, nie 

rażąco występnych, podpada pod ten rodzaj człowieka. — 5, 6. Bardziej szczegółowa ilustracja 

tego przypadku ze zwróceniem się do czytelnika, czy nie jest to jego własny przypadek. - 7 do 9. 

Rozprawianie z takim człowiekiem. - 10 do 12. Dokładniej - Odnośnie uznanych zasad dotyczących 

natury Boga, jego wszechobecności, sprawczości i doskonałości. - 13. Ze względu na osobiste 

zobowiązania wobec Niego. - 14. Przed niebezpieczeństwem tego zaniedbania, gdy rozważymy 

jego wpływ na przyszły stan. - 15. Apel do przekonanego sumienia - 16. Przejście do tematu 

następnego rozdziału. Rozważania grzesznika, który po długim czasie bezmyślności, zaczyna się 

budzić.  

 1. WSTYDLIWIE i fatalnie religia jest zaniedbywana na świecie, ale niech będzie 

błogosławiony Bóg, ma ona trochę szczerych uczniów, dzieci mądrości, przez których nawet w tym 

głupim i zdegenerowanym wieku jest usprawiedliwiona (Łk 7:35 UBG), a którzy dzięki łasce Bożej 

poznawszy Boga w Chrystusie, wiernie oddali Mu swoje serce i przez naturalną konsekwencję 

poświęcają swoje życie Jego służbie. Gdybym był pewien, że ten traktat nie wpadnie w ręce innych 

ludzi niż oni, to moja praca byłaby krótsza, łatwiejsza i przyjemniejsza.  

 2. Ale jest więcej niż prawdopodobne, że wśród tysięcy, którzy lekceważą religię, znajdą się 

niektórzy z moich czytelników; i jestem tak głęboko poruszony ich nieszczęśliwym spokojem, że 

usposobienie mego serca, a także właściwa metoda mojego tematu, skłaniają mnie przede 

wszystkim do zwrócenia się do takich ludzi: do skierowania się do każdego z nich; a zatem i do 

ciebie, drogi czytelniku, kimkolwiek jesteś, którego można podciągnąć pod określenie beztroskiego 

grzesznika. 

 3. Nie bądź, zaklinam cię zagniewany z powodu powyższego określenia. Lekarze dusz 

muszą mówić otwarcie, w przeciwnym razie mogą zamordować tych, których powinni leczyć, 

dlatego nie wysunę żadnych ostrych i nierozsądnych przypuszczeń. Nie obwinię cię o nic więcej, 

niż jest to absolutnie konieczne, aby przekonać cię, że jesteś osobą, o której mówię. Dlatego nie 

wyobrażam sobie, że jesteś nieprzyzwoitym i zaprzysięgłym rozpustnikiem. Nie przypuszczam 

także, że pozwalasz sobie bluźnić Bogu, hańbiąc Jego imię zwyczajowymi przekleństwami, czy też 

rażąco naruszasz jego szabat lub stale zaniedbujesz uroczystości jego publicznego kultu; nie 

wyobrażam sobie również, że skrzywdziłeś swoich sąsiadów, na zdrowiu, w czystości, czy w 

dobytku, czy to za pomocą przemocy, czy też oszustwa; lub że skandalicznie zdeprawowałeś 

racjonalną naturę człowieka przez te nikczemne pijaństwo, które przemienia nas w najgorsze bestie 

lub coś gorszego niż one. 

 4. Poza tym wszystkim przypuszczam, że wierzysz w istnienie i opatrzność Boga oraz 

prawdę chrześcijaństwa jako objawienie od Niego: co do którego, jeśli masz jakiekolwiek 

wątpliwości, pragnę, abyś natychmiast szukał satysfakcji gdzie indziej.* Mówię natychmiast; 

ponieważ wątpienie w to, jest w rzeczywistości niewierzeniem temu; co sprawi, że twoja zguba 

będzie pewna, chociaż być może to może spowodować, że okoliczności pogarszające twój grzech 

będą mniejsze niż gdyby do twojej podejrzliwości i zaniedbania dodać pogardę i sprzeciwianie się 

prawdzie. Zakładam także, iż jesteś nominalnym chrześcijaninem, a nie deistą1 czy sceptykiem, 

przypuszczam również, że twoje postępowanie wśród ludzi jest nie tylko nienaganne, ale i 

przyjazne; i że ci, którzy znają cię najlepiej, muszą przyznać, że jesteś sprawiedliwy i trzeźwy, 

ludzki i uprzejmy, współczujący i szczodry; jednakże pomimo tego wszystkiego może ci brakować 

jednej rzeczy (Mk 10:21 UBG), od której zależy twoje wieczne szczęście. 

 5. Proszę cię usilnie, czytelniku, kimkolwiek jesteś, abyś spojrzał teraz poważnie w swoje 

własne serce i zadał mu proste pytania; Czy jestem naprawdę religijny? Czy miłość do Boga jest 

naczelną zasadą mojego życia? Czy chodzę pod wrażeniem jego obecności? Czy codziennie z nim 

rozmawiam, modląc się i wychwalając Go? I czy ja ogólnie sądzę, że moje służenie Jemu jest moim 



zajęciem i radością, i uważam Go za swego Pana i Ojca? 

 6. Moim obecnym zajęciem będzie zwrócenie się tylko do osoby, której sumienie 

odpowiedziało przecząco na powyższe pytania. I zwrócę się z równą prostotą i równą wolnością do 

wysoko urodzonych jak i nisko, do bogatych i biednych: do ciebie, który, jak to wyraża Pismo 

Święte ze straszliwą stosownością żyjesz, „bez Boga na świecie!” (Efez. 2:12 UBG) i podczas gdy 

słowami i formami uznajesz Boga, to jednak swymi uczynkami zapierasz się Go (Tyt. 1:16) i 

zachowujesz się ogólnie, z wyjątkiem kilku zewnętrznych ceremonii, tak jak gdybyś postępował, 

gdybyś wierzył i był pewien, że nie ma Boga. Nieszczęśliwa istoto, kimkolwiek jesteś, twoje 

własne serce cię potępia; a o ileż bardziej ten Bóg, który jest większy niż nasze serce i wie 

wszystko (1 Jana 3:20 UBG). Bóg jest z prawdziwie wierzącymi „w ukryciu” (Mt 6:6 UBG), jak 

również „gdy występują publicznie”, a słowa nie mogą wyrazić radości, z jaką jego dzieci 

rozmawiają z Nim w pojedynkę; ty natomiast beztroski grzeszniku w ukryciu nie uznajesz Boga: 

nie modlisz się do Niego ani nie chwalisz Go na osobności. Rachunki, korespondencja, czy też 

nauka często mogą doprowadzić cię do twojego gabinetu; ale gdyby nie dokonywano tam nic poza 

oddawaniem czci Bogu, to byłby on dla ciebie miejscem rzadko odwiedzanym. I tak postępujesz z 

dnia na dzień w ciągłym zapominaniu o Bogu i jesteś tak bezmyślny wobec religii, jakbyś już 

dawno udowodnił sobie, że ona jest tylko snem. Jeśli rzeczywiście jesteś chory, być może wołasz 

do Boga o zdrowie i w jakimkolwiek skrajnym niebezpieczeństwie jesteś, to podnosisz oczy i głos 

wołając o wybawienie, ale jeśli chodzi o przebaczenie grzechów i inne błogosławieństwa 

Ewangelii, to w ogóle ich nie pragniesz w swoim wnętrzu; chociaż wyznajesz, że wierzysz, iż 

Ewangelia pochodzi od Boga, a błogosławieństwa płynące z niej są wieczne. Wszystkie twoje myśli 

i wszystkie twoje godziny są podzielone między zajęcia i rozrywki życia; a jeśli od czasu do czasu 

budzi cię okropna opatrzność, poważne kazanie lub książka, to trwa to zaledwie kilka dni lub może 

tylko kilka godzin, i stajesz się tą samą beztroską istotą, jaką byłeś wcześniej. Ogólnie rzecz biorąc, 

zachowujesz się tak, jakbyś był zdecydowany zaryzykować i na własnej skórze przeprowadzić 

eksperyment, czy konsekwencje zaniedbania religii są rzeczywiście tak straszne, jak przedstawiają 

to kaznodzieje i przyjaciele. Ich wyrzuty rzeczywiście czasami stają ci przed oczami, ponieważ 

(biorąc pod uwagę twój wiek i kraj, w którym mieszkasz), prawie niemożliwe jest całkowite ich 

uniknięcie; ale być może odkryłeś sztukę ludu Izajasza, tak, że słuchasz uważnie ale nie rozumiesz, 

patrzysz uważnie, a nie poznajesz, twoje serce jest zatwardzone, twoje uszy ciężkie, a oczy 

zaślepione (Iz 6:9-10 UBG). W czasie oddawania czci Bogu twoje myśli błądzą po krańcach ziemi 

(Prz. 17:24 UBG). Każda rozrywka wyobraźni jest mile widziana, jeśli może tylko odciągnąć twój 

umysł od tak mdłego i tak nieprzyjemnego tematu, jak religia. I prawdopodobnie ostatni raz, kiedy 

byłeś na zgromadzeniu uwielbiającym, postępowałeś jak gdybyś myślał, że Bóg nic nie wie o 

twoim wewnętrznym zachowaniu, lub jakbyś uważał, że nie jest warte żadnej troski to, czy Bóg był 

zadowolony, czy niezadowolony z tego. 

 7. Niestety! Czy doszło do tego, przy całej twojej wierze w Boga, Opatrzność i Pismo 

Święte, że religia nie jest warta nawet myślenia o niej? Że nie jest warte jednej godziny poważnego 

namysłu i refleksji to, „czym jest Bóg i Chrystus, kim jesteś ty i kim musisz się stać?” Gdzież więc 

są twoje racjonalne zmysły? Jak są zaangażowane, a raczej jak są ogłupiałe i odrętwiałe w stosunku 

do religii?  

 8. Pewność i ważność rzeczy, o których mówię, są tak oczywiste, na podstawie zasad, z 

którymi się zgodzisz, że można by niemal skłonić dziecko lub idiotę do ich rozważenia. A jednak 

rzeczy powyższe są zaniedbywane przez tych, którzy dorośli do zrozumienia; a być może niektórzy 

z nich doszli do takiego wyrafinowanego zrozumienia, że uważaliby się za bardzo skrzywdzonych, 

gdyby nie zaliczano ich do lepiej wychowanej i bardziej uczonej części ludzkości. 

 9. Ale to nie wasze zaniedbanie, panowie, może zniszczyć istnienie lub ważność takich 

rzeczy. Ono może was zniszczyć, ale w najmniejszym stopniu nie może wpłynąć na nie. Pozwólcie 

więc mi, który zostałem przebudzony, przyjść do każdego z was i powiedzieć wam, tak jak żeglarze 

zrobili to Jonaszowi, gdy spał pośród znacznie mniej groźnej burzy: „Cóż ty czynisz, śpiochu? 

Wstań, wołaj do swego Boga”. (Jon. 1:6 UBG). Czy wątpisz, grzeszniku, w rozsądek lub 

konieczność zrobienia tego? „….będę cię pytał, a ty mi odpowiadaj” (Hi. 38:3 UBG) odpowiedz mi 



przed własnym sumieniem, jako osoba, która niedługo będzie musiała zdać jeszcze innego rodzaju 

rachunek.  

 10. Przyznajesz, że istnieje Bóg, i dobrze robisz, bo otworzywszy oczy, nie możesz nie 

zobaczyć oczywistych dowodów na Jego istnienie, Jego obecność i Jego działanie. Widzisz Go 

wokół siebie w każdym obiekcie. Czujesz Go w sobie, jeśli mogę tak powiedzieć, w każdej żyle i w 

każdym nerwie. Widzisz i czujesz nie tylko, że ukształtował cię ze wspaniałą mądrością, której 

żaden śmiertelny człowiek nigdy nie był w stanie w pełni wyjaśnić ani pojąć, ale że jest On 

nieustannie blisko ciebie, gdziekolwiek jesteś i czymkolwiek jesteś zajęty, w dzień lub w nocy; w 

Nim żyjesz, poruszasz się i masz swoją istotę (Dzieje 17:28 UBG). Zdrowy rozsądek powie ci, że to 

nie twoja własna mądrość, moc czy uwaga powodują bicie twojego serca i krążenie krwi; czy 

wciąganie i wydychanie oddechu życia, tego niepewnego oddechu najbardziej niepewnego życia, 

który jest w twoich nozdrzach (Iz 2:22 UBG). Te rzeczy są wykonywane, kiedy śpisz, a także w 

tych chwilach przebudzenia, kiedy nie myślisz o krążeniu krwi lub o konieczności oddychania, i nie  

przypominasz sobie, że masz serce lub płuca. Otóż, co to jest, jeśli nie ręką Boga, która nieustannie 

wspiera i ożywia te ciekawe maszyny biologiczne, które stworzył? 

 11. Nie jest też Jego troska ograniczona tylko do ciebie; gdyż jeśli rozejrzysz się dookoła, 

tak daleko, jak sięgasz wzrokiem, zobaczysz, jak rozciąga się ona na wszystkie strony: i, och! o ile 

dalej niż możesz to prześledzić! Zastanów się nad światłem i ciepłem, które słońce udziela całej 

ziemi; powietrzem, które otacza cały nasz glob; nad właściwą temperaturą, od której zależy życie 

całej ludzkości i wszystkich niższych stworzeń zamieszkujących ziemię. Pomyśl o odpowiednich i 

obfitych zapasach przygotowanych dla ludzi i zwierząt w postaci trawy, ziarna, różnorodnych 

owoców, ziół i kwiatów; wszystkiego, co nas karmi, wszystkiego, co nas zachwyca, i powiedz, czy 

to wszystko nie mówi jasno i głośno, że nasz Wszechmocny Stwórca jest blisko, i że troszczy się o 

nas i jest dla nas łaskawy. I chociaż to wszystko głosi Jego dobroć, to czyż nie głosi też Jego mocy? 

Jakaż bowiem moc czyni coś porównywalnego z tą, która zapewnia te dary królewskiej łaski; i 

która, niezmordowanie i niezmiennie, powoduje nieustannie, z dnia na dzień i z wieku na wiek, 

takie zdumiewające i wspaniałe skutki na całej ziemi i we wszystkich rejonach nieba?  

 12. Jest więc oczywiste, że Bóg jest obecny, obecny z tobą w tej chwili; sam Bóg, twój 

Stwórca, który cię zachowuje, Bóg Stwórca podtrzymujący istnienie całego widzialnego i 

niewidzialnego świata. I czy nie jest On obecny jako najbardziej spostrzegawcza i uważna Istota? „ 

Czy ten, który wszczepił ucho, nie słyszy? Czy ten, który ukształtował oko, nie widzi? Czy ten, 

który uczy człowieka wiedzy”, który daje mu jego racjonalne zdolności i wlewa do jego 

otwierającego się umysłu całe światło, jakie otrzymuje przez swoje zmysły, „czyż nie wie?” (Ps. 94: 

9,10). Ten, kto widzi wszystkie potrzeby swoich stworzeń i w stosownej porze je zaspokaja; czyż 

nie spostrzega również ich zachowań; a widząc, czy ich nie osądzi? Czyż nie dał nam poczucia i 

rozróżnienia tego, co jest dobre i złe, co jest prawdą lub fałszem, co jest sprawiedliwe a, co  

wypaczone w usposobieniu i postępowaniu; i czy On sam nie ma rozeznania w tych sprawach? Nie 

lekceważ sumienia, które mówi ci od razu, że Bóg sądzi usposobienie i postępowanie i aprobuje lub 

potępia jako przyzwoite lub nieprzyzwoite, rozsądne lub nierozsądne; i że sąd, który wydaje, ma 

nieskończone znaczenie dla wszystkich jego stworzeń. 

 13. A teraz odnosząc to wszystko do twego własnego przypadku; pozwól, grzeszniku, że cię 

poważnie zapytam, czy jest to przyzwoita i rozsądna rzecz, aby ten wielki i chwalebny 

Dobroczyńca był zaniedbywany przez Jego racjonalne stworzenia - te, które są w stanie uzyskać o 

Nim jakąś wiedzę i złożyć Mu jakiś hołd? Czy to przyzwoite i rozsądne, abyś o nim zapomniał i 

zaniedbywał Go? Czy jesteś sam ze wszystkich dzieł Jego rąk, zapomniany lub zaniedbywany przez 

Niego? O grzeszniku, chociaż jesteś bezmyślny, nie odważysz się tak powiedzieć, a nawet 

pomyśleć. Nie musisz wracać do dni swojego bezradnego niemowlęctwa i dzieciństwa, aby 

przekonać się, że jest inaczej. W tym celu nie musisz wspominać niezwykłych wybawień, które być 

może zostały dokonane dla ciebie wiele lat temu. Spokój ostatniej nocy, orzeźwienie i pocieszenie, 

które otrzymałeś tego dnia; ba, łaski, które otrzymujesz w tej chwili, świadczą o Nim; a jednak nie 

zważasz na Niego niewdzięczna istoto! Czy mógłbyś w ten sposób potraktować jakiegokolwiek 

ludzkiego dobroczyńcę? Czy mógłbyś zaniedbać życzliwego rodzica lub hojnego przyjaciela, który 



tylko przez kilka miesięcy pełnił wobec ciebie rolę rodzica; nie zwracając na niego uwagi w jego 

obecności; nie składając mu podziękowania; i nie wymyślić żadnych form odwdzięczenia się by 

uczynić małe uznanie dla całej jego dobroci? Natura ludzka, mimo iż jest zła, nie upadła tak nisko. 

Nie, nawet zwierzęca natura nie jest taka niewdzięczna, jak jesteś ty. Z pewnością każde zwierzę 

domowe wokół ciebie musi wstydzić się takiej niewdzięczności. Jeśli tylko choćby przez kilka dni, 

zwrócisz uwagę na psa i nakarmisz go resztkami z twojego stołu, to ten pies będzie na ciebie czekał 

i z miłością przebywał blisko ciebie; będzie chętnie podążać za tobą z miejsca na miejsce, a kiedy 

po krótkiej nieobecności wrócisz do domu, spróbuje tysiącem czułych, okazujących oddanie 

zachowań, powiedzieć ci, jak bardzo się cieszy, widząc cię ponownie. Tak, zwierzęta o wiele mniej 

mądre i pojętne mają pewne poczucie naszej dobroci i odwdzięczają się za nią na swój sposób: jak 

błogosławiony Bóg raczy zaobserwować, w tym właśnie punkcie, w którym o tym wspominam, 

„tępy” wół zna swojego właściciela, i „głupi” osioł żłób swego pana. (Iz. 1:3 UBG). Jakaż to 

żałosna degeneracja, że nie wiesz, że ty, który zostałeś zaliczony do ludu Bożego, nie uwzględniasz 

i nie chcesz brać pod uwagę swoich niezliczonych zobowiązań wobec Boga.  

 14. Z pewnością, jeśli masz jakąś niewinność usposobienia, to musisz się wstydzić i 

zasmucić swoją niewdzięcznością; ale jeśli tego nie zrobiłeś, to pozwól, abym rozprawiał z tobą na 

ten temat, pokazując go w nieco innym świetle. Czy możesz myśleć, że jesteś bezpieczny, 

zachowując się w ten sposób? Czy nie wierzysz w swoim sumieniu, że w przyszłości nastąpi sąd? 

Czy nie wierzysz, że istnieje niewidzialny i wieczny świat? Jako zdeklarowani chrześcijanie 

wszyscy w to wierzymy; ponieważ nie jest to kwestia kontrowersyjna, ale ukazana w Piśmie 

Świętym z tak jasnymi dowodami, że tak subtelni i pomysłowi jak są ludzie w błądzeniu, to jednak 

nie znaleźli jeszcze sposobu na uniknięcie tego. A wierząc w to, czy nie widzisz, że kiedy w ten 

sposób oddalasz się od Boga, to na twojej drodze znajduje się zniszczenie i nędza (Rzym. 3:16)? 

Czy ta gnuśność i zaniedbanie właściwego usposobienia będą dla ciebie jakimś zabezpieczeniem? 

Czy ochronią cię przed śmiercią? Czy zwolnią cię od sądu? O wiele bardziej można by się 

spodziewać, że zamknięcie oczu będzie obroną przed wściekłością pożerającego lwa; lub że 

popatrzenie w inny sposób uchroni twoje ciało przed przebiciem kulą lub mieczem; Kiedy Bóg 

mówi o ekstrawaganckiej głupocie niektórych bezmyślnych stworzeń, które teraz nie słuchają 

żadnego napomnienia, to dodaje w bardzo okropny sposób: „W ostatecznych czasach dokładnie to 

zrozumiecie” (Jer. 23:20 UBG). A czy to nie dotyczy ciebie? Czy nie będziesz zmuszony prędzej 

czy później pomyśleć o tych rzeczach, czy chcesz tego, czy nie! A czy w międzyczasie nie wiesz na 

pewno, że poważna i na czasie refleksja nad nimi jest, dzięki łasce Bożej, jedynym sposobem, aby 

zapobiec twojej zgubie! 

 15. Tak, grzeszniku, nie muszę mnożyć słów na taki temat. Twoje sumienie jest już 

wewnętrznie przekonane, chociaż twoja duma może nie chcieć uznać tego. Aby to udowodnić, 

pozwól, że zadam ci jeszcze jedno pytanie: czy pod jakimkolwiek względem i ze względu na 

jakiekolwiek warunki, doszedłbyś do postanowienia, aby absolutnie odrzucić wszelkie dalsze myśli 

o religii i wszelkie troszczenie się o nią od tego dnia i od tej godziny i znosić konsekwencje tego 

zaniedbania? Uważam, że prawie żaden żyjący człowiek nie byłby na tyle zuchwały, aby tak 

postanowić. Wierzę, że większość moich czytelników zadrżałaby na samą myśl o tym.  

 16. Ale jeśli w ogóle trzeba wziąć te rzeczy pod uwagę, to trzeba to zrobić szybko; samo 

życie nie jest bowiem tak długie ani tak pewne, że mądry człowiek miałby wiele zaryzykować, 

licząc na jego długie trwanie i dlatego odsuwając nawrócenie się na później. I mam nadzieję, 

przekonać cię,  że trzeba to zrobić natychmiast, i że szaleństwem jest obok postanowienia, aby nie 

myśleć o religii w ogóle, postanowienie, że będzie się o niej myśleć później. W międzyczasie 

zatrzymaj się i porozmyślaj na temat wskazówek, które zostały już podane, a one przygotują cię na 

otrzymanie tego, co ma zostać dodane do nich.  

  

 Rozmyślania grzesznika, który kiedyś był bezmyślny, ale zaczyna się budzić.  

 

 „Obudź się, moja zapominalska duszo, obudź się z tych wędrujących snów. Odwróć się od 

tej pogoni za próżnością i na chwilę daj się przekonać tym wszystkim rozważaniom, by 



przynajmniej przez kilka chwil patrzeć w przyszłość i w górę. Wystarczy już godzin i dni 

poświęconych trudom i rozrywkom życia. Nie żałuj krótkiej chwili, by spojrzeć na siebie i swoje 

najpilniejsze troski: zastanów się, kim i czym jesteś, jak to się stało, że tu jesteś i kim musisz stać 

się szybko.  

 „To jest rzeczywiście tak, jak widziałaś to teraz przedstawiane. O moja duszo! Jesteś 

stworzeniem Bożym, uformowanym i wyposażonym przez Boga i umieszczonym w ciele, które On 

przygotował i który podtrzymuje przy życiu; ciało, w którym zamierza, abyś tylko przejściowo 

przebywała. O! Pomyśl, jak szybko ten „namiot” musi zostać „zniszczony” (2 Kor. 5:1 UBG) i 

musisz powrócić do Boga (Kaz. 12:7 UBG). A czy ty masz najmniej zważać na Boga, Jedynego 

Nieskończonego, Odwiecznego, Zawsze Błogosławionego i Istotę wiecznie chwalebną? Czy 

będziesz żył i umarł z charakterem, jakby mówiącym każdym czynem każdego dnia do Boga: `` 

,,Odejdź od nas, bo nie chcemy poznać twoich dróg?'' (Hi. 21:14 UBG). Ranek, dzień, wieczór, noc, 

każdy okres czasu ma swoje wymówki dla takiego zaniedbania. Ale O! duszo moja, czym się okażą 

te wymówki, gdy zbada je wszystko przenikające oko? Mogą mnie zwieść, ale nie mogą zmusić 

Boga, do ich zaakceptowania”.  

 ,,O znieważony, zaniedbany, sprowokowany Dobroczyńco! Kiedy myślę tylko przez chwilę  

o całej twojej wielkości i całej twej dobroci, jestem zdumiony tą nieczułością, która zapanowała w 

moim sercu, a nawet teraz panuje w nim.” ,,Wstydzę się i nie śmiem podnieść twarz do ciebie'' 

(Ezd. 9:6 UBG). Patrząc wstecz widzę, że ,,Oto głupio postąpiłem i wielce zbłądziłem'' (1 Sam 

26:21 UBG). A jednak to moje głupie serce sprawiło, że zaniedbanie Ciebie przez tak długi czas 

stało się powodem do dalszego zaniedbywania ciebie. Przyznaję, że słusznie można się było 

spodziewać, że w stosunku do Ciebie każde z twoich rozumnych stworzeń powinno być całe 

pochłonięte spełnianiem duchowych obowiązków i miłowaniem; aby każde serce było pełne 

poczucia Twojej obecności; i że troska o zadowolenie Ciebie powinna pochłaniać każdą inną troskę. 

Jednak nie byłeś we wszystkich moich myślach (Ps. 10:4 UBG), a religia, koniec i chwała mojej 

natury, została tak dziwnie przeoczona, że prawie nigdy poważnie nie pytałem własnego serca, 

czym ona jest. Wiem, że jeśli sprawy pozostaną tak jak są, zginę; a mimo to czuję w mojej 

przewrotnej naturze sekretną niechęć, by podążać za tymi myślami; skłonność, jeśli nie tylko, żeby 

je całkowicie zlekceważyć, to jednak, żeby odłożyć je na chwilę na bok. Mój umysł jest 

zdezorientowany i podzielony; ale jestem pewien, że Ty, który mnie stworzyłeś, wiesz, co jest dla 

mnie najlepsze. Dlatego proszę cię, „przez wzgląd na twoje imię, kieruj mnie i prowadź” (Ps. 31:3 

UBG). Nie pozwól mi zwlekać, aż będzie za późno na zawsze. wyrwij mnie jak głownię z ognia 

(Am. 4:11 UBG). O, usuń to fatalne zauroczenie, które wiąże moje uczucia z rzeczami, którymi mój 

osąd gardzi, i pozwól mi w końcu dojść do tak szczęśliwego stanu umysłu, żebym nie bał się 

myśleć o Tobie i o sobie, i nie uległ pokusie, bym pragnął abyś mnie nigdy nie stworzył, lub żebyś 

na zawsze o mnie zapomniał; i aby to nie było moją nadzieją, aby zginąć jak zwierzę.”  

 „Jeśli to, co przeczytam dalej, będzie zgodne z prawdą i rozumem, jeśli ma służyć mojemu 

szczęściu i ma być uważane za zapowiedź Twojej woli i upodobania względem mnie, Boże, pozwól 

mi bym słuchał i był posłusznym! Niech słowa twego sługi, gdy oręduje za twoją sprawą, będą jak 

ościenie wbijające się w mój umysł! i pozwól mi raczej czuć ból spowodowany przez nie niż 

umrzeć! Niech będą wbite „jak gwoźdź w miejscu pewnym” (Iz. 22:23 UBG), abym ostatecznie nie 

zaniedbał rozważania jakichkolwiek tajemnic jak dotąd mi nieznanych w religii i pokonywał 

trudności jakiekolwiek wiążą się z wyznawaniem religii; i jeśli będzie pożyteczne zająć się tym 

wszystkim natychmiast, to, abym mógł dłużej nie opóźniać takiego zajęcia się nimi. I niech Twoja 

łaska nauczy mnie tej lekcji, której tak wolno się uczę i przezwycięży ten silny sprzeciw, który 

odczuwam w moim sercu na samą myśl o tym! Usłysz te łamane wołania ze względu na twego 

Syna, który uczył i zbawił wiele stworzeń tak upartych jak ja, i który może „….z….kamieni 

wzbudzić dzieci Abrahamowi!” (Mt. 3:9 UBG). Amen ”.  

 

 

 

 



              ROZDZIAŁ III.  

 

PRZEBUDZONY GRZESZNIK WEZWANY DO NATYCHMIASTOWEGO ROZWAŻENIA       

 SPRAW ZWIĄZANYCH Z RELIGIĄ I OSTRZEŻONY PRZED ZWLEKANIEM.  
 

 

 1. Przebudzeni grzesznicy skłonni są do odrzucenia przekonań o grzechu. - 2. Naleganie na 

niezwłoczne zwrócenie uwagi na religię. - 3. Z powodu doskonałości i przyjemności samej rzeczy.- 

4. Z niepewności tego przyszłego czasu, który grzesznicy chcą wykorzystać, w porównaniu ze 

smutnymi konsekwencjami gdy umrą w grzechu. - 5. Z niezmienności obecnych wymagań Boga. - 

6. Z tendencji, którą zwlekanie powoduje, a mianowicie, z uczynienia trudniejszymi do spełnienia 

tych wymagań w przyszłości, w porównaniu do teraźniejszości. - 7. Z. niebezpieczeństwa 

powstrzymania przez Boga swego Ducha, w porównaniu z okropnym przypadkiem grzesznika, z 

którego Duch zrezygnował - 8. Co prawdopodobnie jest obecnie przypadkiem wielu. - 9. Dlatego 

też, ogólnie rzecz biorąc, niezależnie od tego, jakie zdarzenie miało miejsce, zwlekanie może być 

powodem do rozpaczy - 10. Rozdział kończy się wezwaniem, aby nie zwlekać; i modlitwą 

przeciwko pokusom tego rodzaju. 

 1. MAM nadzieję, że moje ostatnie przemówienie tak rozbudziło w moim czytelniku 

przekonanie o grzechu, że doprowadziło go do tego, że postanowił „że kiedyś wreszcie zajmie się 

rozważaniami religijnymi”. Ale pozwól mi zapytać szczerze i dobitnie: Kiedy to się stanie? „Teraz 

już odejdź. Kiedy znajdę czas, każę cię zawołać” (Dz 24:25 UBG), było odpowiedzią i 

równocześnie zgubą nieszczęsnego Feliksa, kiedy drżał pod wpływem rozumowania i wypowiedzi 

apostoła. Kusiciel nie nalegał, aby Feliks porzucił wszelkie myśli o pokucie i poprawie swojego 

życia; ale tylko aby, biorąc pod uwagę bieżący natłok jego spraw (bo niewątpliwie było ich wiele), 

odłożył to na inny dzień. Sztuczka się udała; i Felix został zgubiony.  

 2. Czy zechcesz, czytelniku, zbyć mnie w ten sposób? Ze względu na ciebie i z czułego 

współczucia dla twojej ginącej, nieśmiertelnej duszy, nie zgodzę się chętnie na takie zbycie i 

wymówkę - nie, chociaż ustalisz czas na zajęcie się religią; chociaż wyznaczysz na to następny rok, 

miesiąc, tydzień lub dzień. Zwracam się do ciebie z całą gorliwością i czułością przyjaznej 

natarczywości i błagam cię, abyś już teraz doprowadził sprawę do rozwiązania. Jeśli bowiem 

powiesz: „Pomyślę o tych sprawach jutro”, to nie będę miał wiele nadziei; i dojdę do wniosku, że 

wszystko, na co do tej pory nalegałem, i wszystko, co przeczytałeś, zostało ofiarowane tobie na 

próżno. 

 3. Kiedy zapraszam cię do troszczenia się i praktykowania religii, może się wydawać 

dziwne, że muszę czule przedstawiać tę sprawę tobie, w celu, abyś natychmiast zajął się i 

zastosował do niej. To, do czego cię zapraszam, jest samo w sobie tak szlachetne i doskonałe, tak 

godne dostojeństwa naszej racjonalnej natury, tak odpowiednie dla niej, tak męskie i tak mądre, że 

można by sobie wyobrazić, że powinieneś jak gdyby zapalić się do niej, przy pierwszym usłyszeniu 

o niej; ba, ten zachwycający widok powinien ogarnąć niebawem całą twoją duszę z pewnego 

rodzaju oburzeniem na siebie samego, że nie dążyłeś do tego wcześniej. „Obym podniósł oczy i 

duszę ku Bogu! Obym mu się poświęcił! Obym już teraz zapoczątkował z Nim przyjaźń - przyjaźń, 

która będzie trwała na zawsze, i da mi bezpieczeństwo, radość, i chwałę tej mojej nieśmiertelnej 

natury! I czy mam się cofnąć i powiedzieć: Mimo wszystko niech nie zacznę tej przyjaźni zbyt 

wcześnie: niech pożyję co najmniej kilka tygodni lub kilka dni dłużej bez Boga na świecie?” Z 

pewnością o wiele rozsądniej byłoby zwrócić się do wewnątrz i powiedzieć: „O moja duszo, jakimi 

mizernymi łuskami karmiłaś się, podczas gdy twój Ojciec Niebieski został opuszczony i obrażony? 

Czy mam pragnąć pomnażać dni mego ubóstwa, zgorszenia i nędzy?" Kierując się tą zasadą, z całą 

pewnością należy zdecydować się na natychmiastowy powrót do Boga, zamiast dłużej udawać 

głupca i iść dalej swoją drogą, aby nie podobać się Bogu, a tym samym głodować i zranić własną 

duszę, nawet gdyby twoje pozostanie przy życiu było zawsze tak pewne, a twoja zdolność powrotu 

do Boga i spełnianiu twojego obowiązku były zawsze całkowicie w twojej mocy, teraz i w każdej 

przyszłej chwili, przez dziesiątki lat, które jeszcze miałyby nadejść. 



 4. Ale kim i czym jesteś, że miałbyś rozliczać się ze swego życia dopiero za kilka miesięcy 

czy lat? ,,Bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem 

znika?" (Jak. 4:14 UBG). A jakie jest twoje zabezpieczenie, czy też co jest twoją szczególną 

gwarancją, że miałbyś w ten sposób polegać na pewności, że będziesz dalej żył i to tak absolutnie, 

aby zaryzykować, jakby nie było, zastawienie na niej swojej duszy? Dlaczego, być może 

powiadasz: „Jestem młody i cały rozkwitły i pełen wigoru; widzę dookoła mnie setki osób, które są 

ponad dwukrotnie starsze ode mnie, i niemało z nich, którzy wydają się myśleć, że są zbyt młodzi, 

by zająć się religią”. 

 Patrzysz na żywych i mówisz w ten sposób. Ale zaklinam cię, pomyśl o zmarłych. Powróć 

myślami do tych grobów, w których zostawiłeś swoich młodych towarzyszy i przyjaciół. Widziałeś 

ich jakiś czas temu wesołych i aktywnych, cieszących się życiem, pełnych nadziei i planów. A 

niektórzy z nich uznaliby przyjaciela za dziwnie natrętnego, gdyby przeszkadzał im w ich 

interesach i przyjemnościach pełnym powagi wykładem o śmierci i wieczności. A jednak 

znajdowali się wtedy na samej granicy obu. Od tamtej pory widziałeś ich zwłoki, a przynajmniej 

trumny, i prawdopodobnie nosiłeś ze sobą odznaki żałoby, które dotknęły cię na ich pogrzebach. Ich 

niegdyś pełne wigoru i być może piękne ciała, teraz leżą gnijąc w prochu, tak bezduszne i bezradne, 

jak najbardziej zniedołężniałe ludzkie natury, których wiek osiemdziesięciu lat doprowadził do 

tego. I, na co należy zwrócić nieskończenie większą uwagę, to fakt, że ich dusze, czy to 

przygotowane na tę wielką zmianę, czy też nie myślące o tym, pojawiły się przed Bogiem i w tej 

chwili znajdują się w Niebie, albo w piekle. Teraz pozwól mi poważnie zapytać ciebie, czy to byłby 

cud, czy może byłoby to dziwne, gdyby takie zdarzenie przytrafiło się tobie? Skąd masz pewność, 

że jakaś śmiertelna choroba tego dnia nie zacznie działać w twoich żyłach? Skąd masz pewność, że 

będziesz w stanie dalej czytać lub myśleć, jeśli nie będziesz zwracać uwagi na to, co teraz czytasz, i 

podążać za myślą, która teraz pojawia się w twoim umyśle? Ta nagła zmiana może przynajmniej 

teoretycznie nastąpić; a jeśli tak się stanie, będzie to dla ciebie naprawdę straszne. Być tak 

niespodziewanie zabranym przed oblicze zapomnianego Boga; być od razu wyrwanym ze świata, 

do którego przylgnęło całe twoje serce i dusza - świata, który zajmował wszystkie twoje myśli i 

troski, wszystkie twoje pragnienia i dążenia; i znaleźć się w stanie, o którym nigdy nie dało się cię 

tak bardzo przekonać, abyś spędził nawet godzinę na poważnym przygotowaniu się do niego: jakże 

musisz wzdrygać się, gdy to pojmujesz i jaką grozą musi cię to napełniać? Wydaje się dziwne, że w 

takich okolicznościach nie oszalałeś prawie na myśl o niepewności życia i nie jesteś nawet gotowy 

umrzeć ze strachu przed śmiercią. Jakiekolwiek dalsze żartowanie z Bogiem, po tak solennym 

napomnieniu, byłoby dodatkową prowokacją, która dodana do całej reszty mogłaby okazać się 

fatalna w skutkach; nie ma też niczego innego, czego można by się spodziewać w takim przypadku, 

poza tym, że Bóg natychmiast wyrwie cię z krainy żyjących, aby pouczyć inne bezmyślne istoty 

przez twoją zgubę, jak niebezpieczny eksperyment przeprowadzają, gdy zachowują się tak, jak ty.    

 5. Czy mimo wszystko chcesz ponieść to desperackie ryzyko? W jakim celu miałbyś to 

zrobić? Czy myślisz, że Twoje zwłoki sprawią, że sprawy religijne staną się mniej potrzebne lub 

łatwiejsze? Wiesz, że tak się nie stanie. Wiesz, że czegokolwiek teraz błogosławiony Bóg zażąda, 

zażąda także za dwadzieścia lub trzydzieści lat, jeśli oczywiście dożyjesz do tego czasu. Bóg ustalił 

swoją metodę, zgodnie z którą przebaczy i przyjmie grzeszników, w swojej Ewangelii. I czy 

kiedykolwiek zmieni tę metodę? A jeśli tego nie zrobi, to czy ludzie mogą ją zmienić? Nie lubisz 

myśleć o pokucie i uniżeniu się przed Bogiem, aby otrzymać sprawiedliwość i życie z Jego 

darmowej łaski w Chrystusie; a przede wszystkim nie podoba się tobie myśl o powrocie do Boga 

drogą świętego posłuszeństwa. Ale czy kiedykolwiek Bóg zrezygnuje z którejkolwiek z tych rzeczy 

i ogłosi nową Ewangelię, z obietnicami życia i zbawienia dla zatwardziałych niewierzących 

grzeszników, jeśli tylko zechcą nazwać się chrześcijanami i poddadzą się kilku zewnętrznym 

obrzędom? Jak sądzisz, jak długo możesz czekać na taką zmianę w obecnym stanie rzeczy? Wiesz, 

że śmierć pochwyci ciebie i nie możesz nie wiedzieć, w swoim własnym sumieniu, że nastąpi 

powszechny kres tego świata na długo przed tym, zanim Bóg mógłby zaprzeć się w ten sposób 

siebie samego i zaprzeczyć wszystkim swoim ukończonym dziełom i wszystkim swoim 

wypowiedziom. 



 6. Albo jeśli Jego żądania będą nadal takie same, jak z pewnością będą, to czy myślisz, że 

jakakolwiek rzecz, która jest teraz dla ciebie nieprzyjemna w nich, będzie mniej nieprzyjemna w 

nich w przyszłości niż obecnie? Czy będziesz mniej kochał grzeszyć, kiedy stanie się to dla ciebie 

bardziej nawykowe, a twoje sumienie będzie jeszcze bardziej wyniszczone, przypalone i rozpustne? 

,,Jeśli biegłeś z pieszymi i zmęczyłeś się, to jak zmierzysz się z końmi?” (Jer.12:5 UBG). .Z 

pewnością nie możesz tego sobie wyobrazić. Nie powiesz w czasie żadnej choroby, która zagraża 

twojemu życiu: „Poczekam, aż trochę mi się pogorszy, a potem zwrócę się o pomoc do lekarza: 

pozwolę, by moja choroba trochę bardziej zakorzeniła się w moich narządach, a potem spróbuję, co 

można zrobić, aby ją usunąć”. Nie, tylko jeśli chodzi o życie duszy, ludzie myślą w ten szalony 

sposób; życie i zdrowie ciała wydają się zbyt cenne, aby je w ten sposób lekceważyć.  

 7. Jeśli; po tak desperackich eksperymentach kiedykolwiek wydobrzejesz, to będzie to 

musiało być działaniem łaski Bożej w twojej duszy, ale potężniejszej i cudowniejszej w stosunku do 

rosnącego zakorzenienia się w tobie twoich duchowych dolegliwości. I czy spodziewasz się, że 

Duch Święty będzie bardziej gotowy, aby ci pomóc, po tym, jak tak haniebnie zlekceważyłeś Go i 

obraziłeś? W pewnym sensie działa On teraz w twoim sercu. Jeśli odczuwasz w nim teraz jakieś 

skryte zmiękczenie po tym, co przeczytałeś, to oznacza to, że nie jesteś jeszcze całkowicie 

opuszczony przez Niego. Ale kto wie, czy nie są to ostatnie dotknięcia, jakimi kiedykolwiek ożywia 

serce tak długo zatwardziałe przeciwko Niemu? Kto to wie, czy dziś Bóg nie przysiągł w swoim 

gniewie, że nie wejdziesz do Jego odpoczynku? (Heb. 3:18 UBG). Mówiłem ci, że możesz 

natychmiast umrzeć. Sam przyznasz, że jest to możliwe. A czy możesz wyobrazić sobie coś 

straszniejszego? Tak, grzeszniku, powiem ci o jednej rzeczy straszniejszej niż natychmiastowa 

śmierć i natychmiastowe potępienie. Błogosławiony Bóg może powiedzieć: „A co do tego 

nieszczęsnego stworzenia, które tak długo ze mną żartowało i mnie drażniło, niech żyje; niech żyje 

pośród dobrobytu i dostatku; niech żyje również według najczystszych i najpotężniejszych nakazów 

Ewangelii; aby mógł ich nadużyć, aby spotęgować swoje potępienie, i umrzeć siedmiokrotnie 

więcej winny i obłożony siedemkroć gorszą klątwą. Nie udzielę mu łaski, by rozmyślał o swoich 

drogach ani przez jedną poważną chwilę; ale będzie przechodził od złego do gorszego, dopełniając 

miary swoich niegodziwości, aż śmierć i zniszczenie pochwycą go w nieoczekiwanej godzinie, a  

gniew aż do ostateczności spadnie na niego” (1 Tes 2:16 UBG).  

 8. Uważasz, że to rzadki przypadek; ale obawiam się, że jest inaczej. Obawiam się, że 

niewiele jest zborów, w których słowo Boże jest wiernie głoszone, ale nawet w nich od dawna było  

pogardzane, zwłaszcza przez tych, których kiedyś przebudziło, a w których oko Boga widzi nie 

mało tak nieszczęsnych dusz; chociaż niemożliwe jest dla nas, w tym śmiertelnym stanie, 

rozstrzygnięcie, osoba po osobie, kim oni są. 

 9. Nie będę próbował powiedzieć ci jak Bóg postąpi z tobą, czytelniku! Czy natychmiast cię 

wyrwie z krainy żyjących; czy zapieczętuje cię przez ostateczną zatwardziałość i niepokutowanie 

serca, czy też wreszcie Jego łaska może w końcu obudzi cię, byś rozważył swoje drogi i powrócił 

do Niego, nawet gdy twoje serce będzie jeszcze bardziej zatwardziałe niż jest obecnie. Bo dla Jego 

Wszechmogącej łaski nic nie jest trudne, nawet przemienienie marmurowej skały w człowieka czy 

świętego. Ale to powiem ci z całą pewnością, że jeśli będziesz zwlekał dłużej, to nadejdzie czas, 

kiedy gorzko pożałujesz tego zwlekania i albo będziesz opłakiwał je przed Bogiem w udręce twego 

serca tutaj, albo przeklniesz swoje szaleństwo i głupotę w piekle, kiedy będziesz pragnął, choć 

straszne jest piekło, aby wpaść w nie wcześniej, niż żyć pośród tak wielu nadużywanych łask, co 

uczyni stopień twojej kary bardziej nie do zniesienia, a twoje odczuwanie jej bardziej intensywną 

torturą.  

10. Dlatego gorąco zachęcam cię, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, z powodu wartości i, jeśli 

mogę tak powiedzieć, przez krew twojej nieśmiertelnej i ginącej duszy, abyś nie zwlekał ani dnia, 

ani godziny dłużej. ,,Nie daj snu swoim oczom i nie pozwól powiekom drzemać” (Prz 6:4 UBG), 

daleki bądź od  kontynuowania zaniedbania tej ważnej sprawy, weź ze sobą, nawet teraz, słowa i 

nawróć się do Pana (Oz 14:2 UBG), i zanim opuścisz miejsce, w którym teraz jesteś, uklęknij na 

kolana w Jego świętej obecności i wylej swoje serce przed Nim poniższymi słowami lub 

przynajmniej podobnymi do nich: 



 Modlitwa tego, kto odczuwa pokusę, by odłożyć zastosowanie się do religii, chociaż jest 

przekonany o jej ważności.  
 

 ,,O sprawiedliwy i święty Władco Nieba i ziemi! Ty Boże, w którego ręku jest moje 

tchnienie i u którego są wszystkie moje drogi (Dan. 5:23 UBG). Wyznaję, że daleko mi było do 

uwielbienia Ciebie lub postępowania według Twoich wskazówek lub oświadczeń co do Twojej 

woli. Dlatego mam powód, by wielbić twoją wyrozumiałość i dobroć, że nie wstrzymałeś mi 

mojego oddechu i nie wyrwałeś mnie z krainy żyjących. Uwielbiam twoją cierpliwość, że nie 

stałem się mieszkańcem piekła przed miesiącami i laty, gdzie wiele tysięcy zwlekających 

grzeszników opłakuje teraz swoją głupotę i będzie też tam na zawsze ją opłakiwać. Ale, o Boże, jest 

możliwe, że to moje zabawiające się błahostkami serce może w końcu doprowadzić mnie do tej 

samej ruiny i zguby, a potem niestety, do zguby pogorszoną przez całą Twoją cierpliwość i 

wyrozumiałość! Jestem przekonany, że prędzej czy później muszę zająć się religią na poważnie, 

albo zostanę zgubiony. A jednak moje głupie serce wycofuje się z jarzma; i powoduje że wyciągam 

się na łożu lenistwa i wołam: ,,Jeszcze trochę snu, trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby 

zasnąć;” (Przys. 6:10 UBG). W ten sposób moje zepsute serce wstawia się za swoim własnym 

pobłażaniem sobie wbrew przekonaniu mojego lepszego osądu. Cóż mam powiedzieć? O Panie, 

wybaw mnie ode mnie samego! Uratuj mnie od podstępów i oszustw grzechu! Wybaw mnie od 

zdrady tej mojej zdeprawowanej i zdegenerowanej natury, a utrwal w moim umyśle to, co teraz 

czytam!”  

 „O Panie, nie jestem teraz pouczony o prawdach, które były wcześniej zupełnie nieznane. 

Często ostrzegano mnie przed niepewnością życia i wielką niepewnością dnia zbawienia. I 

postawiłem sobie pewne lekkie cele i zacząłem robić kilka niezdecydowanych kroków na mojej 

drodze powrotu do Ciebie. Ale niestety! Niejako tylko miotałem się dookoła myśląc o religii i nigdy 

tak naprawdę się nią nie zająłem na poważnie. Wszystkie moje postanowienia rozwiały się jak dym 

lub rozproszyły się jak zachmurzona para przed wiatrem. O, gdybyś teraz przyniósł te rzeczy do 

mojego serca, z mocniejszym przekonaniem, niż kiedykolwiek wcześniej odczułem? Obyś mnie  

nimi ścigał, nawet gdy od nich uciekam! A jeśli bym w ogóle oszalał na tyle, by spróbować uciec od 

nich, niech Duch Twój przemówi do mnie językiem rzeczywistego przerażenia i użyje wszystkich 

najpotężniejszych metod, o których wiesz, że są konieczne, aby obudzić mnie z tego letargu, który 

w przeciwnym razie musi być śmiertelny! Niech dźwięk tych rzeczy rozbrzmiewa w moich uszach 

kiedy przebywam w moim domu, idę drogą, kładę się i wstaję (Pwt 6:7 UBG). A jeśli odpoczynek 

nocy i sprawy dnia zostaną na chwilę przerwane przez te wrażenie, niech tak będzie, o Boże, jeśli 

tylko będę mógł w ten sposób załatwić z Tobą pomyślnie moje sprawy i wreszcie zapewnić sobie 

odpocznienie w Tobie, zamiast całego tego przerażenia, które teraz znajduję w sobie, ponieważ gdy 

myślę o Bogu to trwożę się (Ps. 77:3 UBG).”  

 „O Panie, moje ciało drży ze strachu przed Tobą, bo boję się Twoich sądów (Ps. 119:120 

UBG). Obawiam się, że nawet teraz, kiedy zacząłem myśleć o religii, wyrwiesz mnie z krainy 

żyjących w tym krytycznym i ważnym momencie, zanim moje myśli dojrzeją, i ciśniesz w wieczną 

śmierć pierwsze pąki i początki religii w moim umyśle. Ale oszczędź mnie, błagam cię usilnie: ze 

względu na Twoje miłosierdzie oszczędź mi jeszcze trochę! Być może, dzięki Twojej łasce powrócę 

do Ciebie. Może się zdarzyć, że jeśli jeszcze przez jakiś czas zachowasz wobec mnie cierpliwość, 

wydam lepszy owoc, chociaż do tej pory zajmowałem ziemię na darmo” (Łk 13:7 UBG). I niech 

pamięć o tej Twojej długiej wyrozumiałości, którą już okazałeś wobec mnie, zapobiegnie memu 

dalszemu bawieniu się z Tobą i z moją duszą! Od tego dnia, o Panie, od tej godziny i od tej chwili, 

niech będę mógł odczuwać bardziej trwałe wrażenia religijne, niż kiedykolwiek odciśnięto je na 

moim sercu przez wszystko, co kiedykolwiek przeczytałem lub co usłyszałem. Amen."  

 

 

 

 

 



          ROZDZIAŁ IV.  

 

         GRZESZNIK POSTAWIONY W STAN OSKARŻENIA I SKAZANY.  

 

 1. Konieczne przekonanie o winie. - 2. Wniesienie zarzutu buntu przeciwko Bogu. - 3. 

Gdzie zostało wykazane, że wszyscy ludzie rodzą się pod prawem Bożym – 4. Że żaden człowiek 

nie przestrzegał go doskonale. - 5. Odwołanie się do sumienia czytelnika w tej sprawie, że nie 

przestrzegał go również. - 6.  Że złamanie prawa, jest złem niewypowiedzianym. 7. Zilustrowane 

przez bardziej szczegółowy widok powiększenia się tej winy, wynikający - z wiedzy. - 8. Z 

otrzymanych łask Bożych. - 9. Z przemożnych przekonań sumienia. - 10. Z przeciwstawiania się 

usiłowaniom Ducha Bożego – 11. Ze złamanych przysiąg i postanowień. - 12. Zarzuty zsumowane i 

pozostawione w sumieniu grzesznika. - Wyznanie grzesznika będącego ogólnie przekonanym o 

winie. 

 1. PONIEWAŻ staram się doprowadzić ciebie do prawdziwej religii, a nie tylko do jakiejś 

powierzchownej jej formy, to jestem świadomy, że nie mogę tego zrobić inaczej, jak tylko na 

drodze głębokiego ukorzenia ciebie. Zakładając, że dałeś się przekonać, poprzez Boże 

błogosławieństwo w odniesieniu do tego, co przeczytałeś, aby wziąć to pod rozwagę, w pierwszej 

kolejności będę się starał, z całą powagą, jaką mogę, aby uczynić cię szczerze świadomym twojej 

winy przed Bogiem. Wiem bowiem dobrze, że dopóki nie będziesz o tym przekonany i dotknięty 

tym przekonaniem, to wszystkie postanowienia łaski Ewangelii zostaną zlekceważone przez ciebie, 

a twoja dusza nieodwołalnie zgubiona pośród najszlachetniejszych środków wyznaczonych do jej 

uzdrowienia. Jestem w pełni przekonany, że tysiące ludzi żyje i umiera w grzechu, nie posiadając w 

swoich sercach żadnego poczucia, że są grzesznikami, chociaż nie mogą, ze wstydu, choćby uznać 

to słowami. Dlatego pozwól mi wiernie postąpić z tobą, chociaż może się wydawać, że postępuję 

szorstko; gdyż grzeczność nie daje prawa do przemówień, w których chodzi o życie twojej duszy.  

 2. Pozwólcie mi zatem, grzeszniku, uważać się w tym czasie za orędownika Boga, 

zaangażowanego w Jego imieniu, by występować przeciwko tobie i oskarżać cię o nic innego, jak 

tylko o bycie buntownikiem i zdrajcą wobec Wszechwładnego Majestatu Nieba i ziemi. Niezależnie 

od tego jak bardzo możesz być wśród ludzi poważany lub wybitny; i czy najszlachetniejsza krew 

płynie w twoich żyłach; i czy twoje miejsce jest pośród książąt, a twoje ramię jest „postrachem dla 

mocarzy w ziemi żyjących” (Ezech. 32:27 UBG), to trzeba ci jasno powiedzieć, że złamałeś prawa 

Króla królów i przez naruszenie ich podlegasz Jego sprawiedliwemu potępieniu. 

 3. Twoje sumienie mówi ci, że urodziłeś się naturalnym poddanym Boga, zrodzonym, aby 

przestrzegać nieodzowne zobowiązania Jego prawa. Jest bowiem najbardziej oczywiste, że zmysły 

twojej racjonalnej natury, która czyni cię zdolnym do przyjęcia prawa od Boga, zobowiązują cię do 

jego przestrzegania. I jest równie oczywiste i pewne, że nie do końca przestrzegałeś tego prawa, a 

nawet, że naruszyłeś je w wielu przypadkach powiększających grzech. 

 4. Czy odważysz się temu zaprzeczyć? Czy odważysz się potwierdzić swoją niewinność? 

Pamiętaj, że to musi być całkowita niewinność; a także doskonała sprawiedliwość, bo w 

przeciwnym razie nie pomogą ci więcej aniżeli udowodnić, że chociaż jesteś potępionym 

grzesznikiem, to nie jesteś takim zbrodniarzem jak niektórzy inni ludzie, co zapewni ci, że nie 

będziesz miał tak gorącego miejsca w piekle jak oni. A kiedy się nad tym zastanowisz, to czy nie 

przyznasz się do winy? Przeszukaj zapiski własnego sumienia, bo Bóg je wszystkie widzi: i zapytaj 

poważnie: „Czy nigdy w życiu nie zgrzeszyłeś przeciwko Bogu?” Salomon oświadczył, za jego dni, 

że „nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, który czyniłby dobrze i nie zgrzeszył” (Kaz. 7:20 

UBG), a apostoł Paweł za swoich, „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga” 

(Rzym. 3:23 UBG), oraz „….zarówno Żydzi, jak i Grecy [co oznacza cały rodzaj ludzki], wszyscy 

są pod grzechem” (Rzym. 3:9 UBG). A czy możesz próbować podać jakiś możliwy do wyobrażenia 

powód, by sądzić, że świat tak się poprawił od ich czasów, że każdy powinien teraz powoływać się 

na własną sprawę jako wyjątek? Albo czy będziesz na tyle bezczelny, żeby stanąć w obliczu 

wszechwiedzącego Majestatu Nieba i powiedzieć, że jesteś człowiekiem bez grzechu? 

 5. Przypuśćmy, że jak poprzednio byłeś wolny od tych rażących aktów niemoralności, które 



są tak zgubne dla społeczeństwa, że generalnie podlegają karze na mocy praw ludzkich; czy możesz 

udawać, że w mniejszych przypadkach nie naruszyłeś zasad pobożności, wstrzemięźliwości i 

miłosierdzia? Czy jest jakaś osoba, która dobrze cię zna i która byłaby w stanie zaświadczyć, że 

powiedziałeś lub zrobiłeś coś nie tak! Albo jeśli inni nie mogli cię przekonać, czy nie zrobi tego 

twoje własne serce! Czy nie dowodzi ono, że jesteś winny pychy, namiętności, zmysłowości,  oraz 

nadmiernego zamiłowania do świata i jego przyjemności? Albo czy nie jest świadkiem twego 

szemrania, a przynajmniej potajemnego narzekania na Boga, pod uderzeniami bolesnej 

Opatrzności; marnowania dużej ilości czasu; nadużywania darów łaski Bożej dla próżnych, jeśli 

nie, w niektórych przypadkach, dla zgubnych celów; kpienie z Boga, kiedy udawałeś, że oddajesz 

mu cześć, zbliżając się do niego ustami, podczas gdy twoje serce było daleko od Niego? (Iz. 29:13 

UBG). Czy sumienie nie potępia cię za przynajmniej jedno naruszenia prawa? A przez jedno jego 

naruszenie stajesz się w sensie biblijnym „winnym wszystkich” (Jam 2:10 UBG) i nie jesteś w 

stanie być usprawiedliwiony przed Bogiem przez jakiekolwiek własne posłuszeństwo, bo jesteś 

winny tak jak gdybyś popełnił dziesięć tysięcy przestępstw. Ale w rzeczywistości na Twoim koncie 

jest już dziesięć tysięcy i więcej naruszeń prawa. Kiedy zastanawiasz się nad wszystkimi swoimi 

grzechami zaniedbania, jak również grzechami popełnienia występków; we wszystkich 

przypadkach, w których zawiodłeś w czynieniu dobra, kiedy było to w mocy twojej ręki, aby to 

uczynić (Prz. 3:27 UBG) i we wszystkich przypadkach, w których zaniedbałeś aktów oddawania 

czci Bogu, zwłaszcza prywatnie w swojej komorze; oraz we wszystkich tych przypadkach, w 

których głupio nie zważałeś na cześć Boga i na doczesne i wieczne dobro twoich bliźnich: kiedy to 

wszystko, zostanie ponownie rozważone, to liczba twoich grzechów wzrośnie ponad wszelką 

możliwość zliczenia i zmusi cię do wołania, że jest ich więcej niż włosów na twej głowie (Ps. 40:12 

UBG). Ukażą się przed tobą w takim świetle, że twoje serce będzie cię obciążać niezliczonymi ich 

rzeszami; a o ileż bardziej Bóg, który: ,,...jest większy niż nasze serce i wie wszystko!” (1 Jana 3:20 

UBG).  

 6. I powiedz, grzeszniku, czy to drobnostka, że byłeś tak zuchwały, że zlekceważyłeś 

autorytet Boga Niebios i naruszyłeś Jego prawo, choćby byłoby to w twoim przypadku zwykłą 

nieostrożnością i nieuwagą? A o ileż bardziej haniebna jest twoja wina, kiedy w wielu przypadkach 

robiłeś to świadomie i umyślnie! Pozwól, żebym poważnie cię poprosił, abyś zapytał twoją duszę: 

„Kogo znieważyłeś i komu bluźniłeś? Przeciwko komu podniosłeś swój głos?” (2 Król 19:22 

UBG), czy też swoją buntowniczą rękę? Czyje prawo, grzeszniku, w zuchwalstwie podeptałeś? i 

czyją przyjaźń ośmieliłeś się w ten sposób obrazić! Czy to człowiek podobny do ciebie, którego 

obraziłeś? Czy jest On tylko doczesnym monarchą, który może zabić twoje ciało, a potem już nic 

nie może zrobić? (Łk 12:4 UBG).  

 Nie, grzeszniku, nie odważyłbyś się postąpić z doczesnym księciem tak, jak postąpiłeś z 

Wiecznym, Nieśmiertelnym i Niewidzialnym Królem. (1 Tym. 1:17). Żadna cena nie mogłaby 

skłonić cię do potraktowania majestatu ziemskiego władcy, tak jak potraktowałeś tego Boga, przed 

którym nieustannie kłaniają się cherubini i serafini. Nie słychać ani jednego głosu sprzeciwu, 

narzekania, sporu czy szemrania wśród wszystkich niebiańskich legionów, kiedy ogłaszane są im 

oznaki jego woli. A kim ty jesteś, nędzny człowieku! kim jesteś, że miałbyś się Mu przeciwstawić? 

Że miałbyś sprzeciwiać się i prowokować Boga o nieskończonej mocy i przerażającego, który tylko 

jednym aktem swej suwerennej woli może w jednej chwili pozbawić cię całego twego dobytku; 

odciąć od wszelkiej nadziei; zniszczyć i wykorzenić z krainy żyjących, jeśliby tylko tak postanowił; 

albo co jest niewyobrażalnie gorsze, gdyby skazał cię na najcięższe i wiecznie trwające męki? A 

jednak to jest Bóg, którego obraziłeś, którego uraziłeś, ośmielając się naruszyć Jego wyraźne prawa 

w samej Jego obecności. To jest Bóg, przed którym stoisz jako skazany przestępca; skazany nie za 

jedno lub dwa konkretne przestępstwa, ale za ich tysiące i dziesiątki tysięcy; za serie buntów i 

prowokacji, w których trwałeś mniej więcej od czasu, gdy się urodziłeś, i którym towarzyszyły 

prawie wszystkie wyobrażalne okoliczności powiększające winę. Zastanów się nad szczegółami i 

jeśli możesz, zaprzecz zarzutom.  

 7. Jeśli posiadanie wiedzy o Bogu i nie postępowanie zgodnie z nią pogłębia poczucie winy, 

to twoja wina, grzeszniku, jest bardzo powiększona! Urodziłeś się bowiem w kraju Emmanuela, a 



Bóg powiedział: „Wypisałem mu wielkie rzeczy z mojego Prawa, ale on je uważał za coś obcego” 

(Oz. 8:12 UBG). A apostoł Jakub stwierdza: ,,Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia 

grzech” (Jak. 4:17 UBG); dlatego dla ciebie zaniedbanie tego było rzeczywiście grzechem. „Czy 

nie wiesz? Czy nie słyszałeś?” (Iz. 40:28). Czy nie uczono cię wcześnie woli Bożej? Czy od tego 

czasu nie otrzymałeś powtarzających się lekcji, dzięki którym nieustannie wpajano ci ją publicznie i 

prywatnie, za pomocą głoszenia lub gdy sam czytałeś słowo Boże? Czy twój obowiązek nie był w 

niektórych przypadkach tak oczywisty, że nawet bez żadnego pouczenia mógłbyś się go łatwo 

domyślić używając własnego rozumu? Czy nie zostałeś również ostrzeżony przed konsekwencjami 

nieposłuszeństwa? Czy nie poznałeś wyroku Boga „że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni 

śmierci?” A jednak, być może, nie tylko uczyniłeś to samo, ale miałeś upodobanie w tych, którzy je 

czynią (Rzym. 1:32 UBG); ba, wybrałeś ich na swoich najbliższych przyjaciół i towarzyszy; aby 

przez to wzmocnić, siłą przykładu i wzajemnego obcowania między sobą, ręce jeden drugiego w 

waszych nieprawościach. 

 8. Co więcej, jeśli odrzucanie Bożej miłości i miłosierdzia jest jakimkolwiek powiększeniem 

grzechów popełnionych przeciwko niej, to twoje przestępstwa, grzeszniku, są haniebnie wielkie. 

Czy nie przyznasz tego, głupie i nierozsądne stworzenie! Czy nie byłeś karmiony i wychowywany 

przez Boga jako jego dziecko, a jednak zbuntowałeś się przeciwko niemu?” (Iz. 1:2 UBG). Czy 

Bóg nie wydobył cię z łona? (Ps. 22:9 UBG). Czy nie czuwał nad tobą w czasach niemowlęcych i 

nie chronił cię przed mnóstwem niebezpieczeństw, których najostrożniejszy rodzic lub pielęgniarka 

nie byłby w stanie dostrzec ani im zapobiec? Czy nie dał ci twoich zdolności rozumowych? I czy to 

nie On spowodował, że byłeś obdarzony każdą okazją do ich rozwijania? Czy każdego dnia nie 

zaopatrywał twoich potrzeb w niezmienną hojnością i dodawał, co dotyczy wielu, którzy to czytają, 

przysmaków życia do niezbędnego wsparcia? Czy nie słyszał, jak wołasz, kiedy przyszło na ciebie 

nieszczęście? (Hi. 27:9 UBG) i często pojawiał się, aby cię wybawić, kiedy w niedoli wzywałeś go 

na pomoc? Czy nie uratował cię od zagłady, kiedy wydawało się, że twoje nieszczęście było 

gotowe, aby pochłonąć cię; i czy nie uzdrowił twojej choroby, kiedy wszystko wokół ciebie 

wskazywało na to, że w połowie twoich dni zostaniesz wyrwany z krainy żyjących? (Ps. 102:24 

UBG). A jeśli tak nie było, to czyż te długotrwałe i nieprzerwane zdrowie, którym cieszysz się od 

tylu lat, nie powinno być traktowane jako równoważny powód do dziękowania? Rozejrzyj się po 

całym swoim majątku i powiedz, co takiego masz na świecie, czego nie dała ci Boża dobroć i która 

dotąd ci to zachowała? Dodaj do tego wszystkiego łaskawe zawiadomienie o Jego woli, którą tobie 

posłał; delikatne napomnienia, których użył w stosunku do ciebie, aby doprowadzić cię do 

mądrzejszego i lepszego usposobienia; oraz odkrywanie i łaskawe wezwania Jego Ewangelii, które 

usłyszałeś, a którymi gardziłeś; a potem powiedz, czy twój bunt nie został spotęgowany przez 

najgorszą niewdzięczność i czy to spotęgowanie można uznać za rzecz błahą?  

 9. Dalej, jeśli popełnienie grzechu przeciwko sumieniu jest spotęgowaniem grzechu, to 

twoje przestępstwa, grzeszniku, zostały taką okolicznością powiększone. Zapoznaj się z jego 

zapisami, a następnie zakwestionuj ten fakt, jeśli możesz. „Ale to duch jest w człowieku i tchnienie 

Wszechmogącego daje rozum”; (Hi. 32:8 UBG) i te zrozumienie będzie działało, a sekretne 

przekonanie o grzechu lub bycie odpowiedzialnym przed swoim Stwórcą i Tym Który cię 

zachowuje będą nierozerwalnie związane z działaniami twego zrozumienia. Łatwo jest sprzeciwić 

się ludzkim napomnieniom i nadać rzeczom fałszywe zabarwienie przed innym człowiekiem; 

jednakże serce często potępia, tam, gdzie język usprawiedliwia. Czy często nie odkryłeś, że tak 

jest? Czy twoje sumienie nie protestowało przeciwko twojemu wcześniejszemu postępowaniu i czy 

jego wyrzuty nie były również bardzo bolesne? Pewien dżentelmen, któremu mogę wierzyć, 

zapewnił mnie, że gdy gonił za wszystkimi najbardziej wesołymi zmysłowościami życia i został 

uznany za jednego z najszczęśliwszych ludzi, pewnego razu zobaczył, jak pies wszedł do salonu, w 

którym znajdował się on wraz ze swymi wesołymi towarzyszami, a wtedy ten człowiek jęknął w 

duchu i powiedział: „O! Żebym był tak tym psem!” A czy ty, grzeszniku, nie czułeś niczego 

podobnego? Czy twoje sumienie było tak otępiałe, tak „przypalone gorącym żelazem” (1 Tym. 4:2 

KJV), że nigdy nie wołało z powodu żadnego z gwałtów, które mu zadano? Czy nigdy nie 

ostrzegało cię przed zgubnymi konsekwencjami tego, co zrobiłeś wbrew jemu? Te ostrzeżenia są w 



istocie głosem Boga; są to napomnienia, które dał ci przez swego zastępcę znajdującego się w 

twojej piersi. A kiedy jego wyrok za twoje złe uczynki zostanie wykonany na tobie w postaci 

wiecznego potępienia, to wtedy usłyszysz ten głos ponownie, przemawiający do ciebie 

głośniejszym tonem i z surowszym akcentem niż poprzednio; i przez wieczność będziesz dręczony 

jego karceniem, bo nie chciałeś w czasie pobytu na tym doczesnym świecie słuchać jego 

napomnień.  

 10. Pozwól, że dodam dalej, jeśli popełnienie grzechu po tym, jak Bóg dotykał swoim 

Duchem umysłu człowieka jest okolicznością powiększającą taki grzech, to z pewnością twoim 

grzechom towarzyszyły również takie okoliczności. W czasach Starego Testamentu, gdy 

obowiązywało Prawo Mojżeszowe, które było mroczne i niedoskonałe, Duch Święty spierał się z 

Żydami, gdyż Szczepan, oskarżył Żydów, że przez wszystkie swoje pokolenia zawsze sprzeciwiali 

Mu się (Dz. 7:51 UBG). Teraz, z pewnością, możemy znacznie lepiej zrozumieć, że Duch Święty 

zmaga się z grzesznikami w czasach obowiązywania Ewangelii. Czy nigdy nie doświadczyłeś 

czegoś takiego, nawet jeśli nie oddziaływały na ciebie żadne zewnętrzne okoliczności, które by cię 

budziły z duchowego letargu, ani nie było pobożnego nauczyciela w pobliżu? Czy nigdy nie 

dostrzegłeś w swoim umyśle jakiegoś sekretnego impulsu, który prowadził cię do myślenia o religii 

i zachęcał do natychmiastowego zastanowienia się nad nią, lub słodko zapraszał cię do zagłębienia 

się w nią, ostrzegając, że będziesz lamentować jeśli głupio ją zaniedbasz? O grzeszniku, dlaczego 

nie zainteresowałeś się tymi Bożymi poruszeniami? Dlaczego, niejako, nie rozpostarłeś całego 

żagla swojej duszy, aby złapać ten niebiański, sprzyjający wiatr? Ale beztrosko zaniedbałeś tego: 

zdusiłeś tego rodzaju poruszenia Ducha. Jakże rozsądnie mógłby zatem Bóg wydać wyrok w 

sprawiedliwym niezadowoleniu: „Mój Duch nie będzie na zawsze się spierał z człowiekiem”. (Rdz 

6:3 UBG). I prawdę mówiąc, któż może wiedzieć, czy już nie odszedł od ciebie? Jeśli nie 

odczuwasz skrytego wzburzenia umysłu, wyrzutów sumienia, czy żadnego przebudzenia 

duchowego, czytając takie napomnienie jak to, to będzie to przemawiać w wielkim stopniu za tym, 

by podejrzewać, że tak się stało.  

 11. Rzeczywiście jest jeszcze jedna okoliczność pogarszająca grzech, które może nie 

towarzyszyć twojej winie - mam na myśli to, gdy został popełniony przeciw uroczystym 

zobowiązaniom przymierza: okoliczność, która ciąży na sumieniach wielu, którzy być może w 

głównym ciągu swojego życia służyli Bogu z wielką uczciwością. Ale pozwól, że wezwę cię do 

zastanowienia się, czym to jest spowodowane. Czy nie jest tak, że nigdy osobiście nie złożyłeś 

żadnego uroczystego ślubu poświęcenia się Bogu w ogóle - nigdy nie uczyniłeś niczego, co 

wydawałoby się twojemu pojmowaniu, aktem, przez który zawarłeś z Bogiem przymierze, chociaż 

tyle słyszałeś o Jego przymierzu, i chociaż zostałeś tak uroczyście i czule zaproszony do jego 

zawarcia? I z tego punktu widzenia, jakże potworna musi się wydać ta okoliczność, o której z 

początku wspominano jako o pomniejszającej winę! Muszę jednak dodać, że być może wcale nie 

jesteś tak wolny od winy na tym punkcie, jak to możesz sobie na pierwszy rzut oka wyobrażać. Czy 

twoje serce już od młodości było zatwardziałe do tak niespotykanego stopnia, że nigdy nie wołałeś 

do Boga w żadnym niebezpieczeństwie i trudności? I czy nigdy nie przeplatałeś przysięgi z tymi 

wołaniami? Czy nigdy nie obiecałeś, że jeśli Bóg wysłucha cię i pomoże ci w tej godzinie niedoli, 

to porzucisz swoje grzechy i będziesz mu służył do końca życia? Bóg słyszał i pomógł ci; i przez 

takie wyzwolenie jak gdyby zobowiązał cię do uczynienia tego, co Mu obiecałeś; i przez to twoja 

wina z powodu pogwałcenia swojej obietnicy pozostaje przed nim, chociaż jesteś na tyle głupi, by o 

niej zapomnieć. Nic nie jest zapomniane ani nic nie jest przez Niego przeoczone; dlatego nadejdzie 

dzień, w którym także dowód na to zostanie przedłożony tobie. 

 12. A teraz, grzeszniku, zastanów się poważnie, jaką obronę przedłożysz wobec tego 

wszystkiego. Przygotuj swoje przeprosiny; wezwij swoich świadków; odwołaj się od Tego, którego 

w ten sposób uraziłeś, do jakiegoś wyższego sędziego, jeśli taki istnieje. Niestety, przeprosiny te są 

tak słabe i próżne, że każdy z twoich współ-robaków może je łatwo przejrzeć i udowodnić ich 

niewystarczalność; jak to będę starał się ci wykazać. Twoje przeczuwające zło sumienie już wie o 

co chodzi. Jesteś skazany, skazany za najbardziej spotęgowane przestępstwa. „Nie ukorzyłeś swego 

serca…..Lecz uniosłeś się przeciwko Panu nieba” (Dan. 5:22-23 UBG) i wyrok twój wyjdzie sprzed 



Jego oblicza (Psalm 17:2 UBG). Naruszyłeś Jego znane prawa; wzgardziłeś i nadużyłeś Jego 

niezliczonych łask; uraziłeś sumienie, Jego zastępcę w twojej duszy; sprzeciwiłeś się i zasmuciłeś 

Jego Ducha; żartowałeś z Niego we wszystkim udawanym poddaniu się Jemu; i jednym słowem 

czyniłeś złe rzeczy, ile tylko mogłeś (Jer. 3:5 UBG). Tysiące ludzi bez wątpienia są już w piekle, 

których wina nigdy nie dorównała twojej winie; i jest zdumiewające to, że Bóg oszczędził cię, aby 

przeczytać te przedstawienie twojego przypadku lub wstrzymał się z jego rozpatrzeniem. Z tego 

powodu nie marnuj ani chwili tak cennej, ale pochyl się uważnie i tak pokornie jak potrafisz, nad 

tymi refleksjami, które pasują do przypadku tak żałosnego i tak strasznego jak twój.  

  

 Wyznanie grzesznika przekonanego ogólnie o swojej winie.  
  

 "O Boże, zraniony Władco, Wszech-przenikliwy i Wszechmogący Sędzio! Cóż mam 

odpowiedzieć na ten zarzut? Czy mam udawać, że mnie to skrzywdziło i stanąć w obronie siebie w 

Twojej obecności? Nie śmiem tego zrobić; bo „ty znasz moją głupotę, a moje grzechy nie są ukryte 

przed tobą” (Ps. 69:5 UBG). Moje sumienie mówi mi, że zaprzeczenie moim występkom tylko je 

spotęguje i doda nowego paliwa do ognia Twego zasłużonego gniewu. „Jeśli się usprawiedliwię, 

moje własne usta mnie potępią. Jeśli powiem, że jestem doskonały, to one wykażą,, że jestem 

przewrotny” (Hi. 9:20 UBG), gdyż otoczyły mnie niezliczone nieszczęścia: dosięgły mnie moje 

nieprawości, tak że nie mogę ich przejrzeć; i jest ich więcej, jak mi powiedziano w Twoim imieniu, 

niż włosów na mojej głowie; dlatego serce we mnie ustaje (Ps 40:12 UBG). Jestem bardziej winny 

niż jest to możliwe, aby ktoś inny mógł tak oświadczyć lub wykazać to. Moje serce przemawia 

więcej niż jakikolwiek inny oskarżyciel. Ale Ty, Panie, jesteś o wiele większy niż moje serce i 

wiesz wszystko (1 Jan. 3:20 UBG).”  

 „Czymże było moje życie, jeśli nie buntem przeciwko Tobie? Nie tylko nad jednym czy 

drugim działaniem muszę ubolewać. Nic nie było słuszne w zasadach, poglądach i celach mego 

życia. Cała moja dusza została rozstrojona. Wszystkie moje myśli, uczucia, pragnienia i dążenia 

zostały żałośnie wyobcowane od Ciebie. Postępowałem tak, jakbym Cię nienawidził, który jesteś 

nieskończenie najpiękniejszą ze wszystkich istot; i jak gdybym obmyślał, jak kusić Cię do końca i 

jak wyczerpać Twoją cierpliwość, która jakże jest cudowna. Moje uczynki były złe, a moje słowa 

jeszcze bardziej złe niż one, a, o błogosławiony Boże, moje serce, o ileż bardziej jest zepsute niż 

one obie! Jakże było w nim niewyczerpane źródło grzechu! Źródło pierwotnego zepsucia, które 

zmieszało swe gorzkie strumienie z życiem mojego wczesnego dzieciństwa; i które, niestety, czyni 

tak dalej nawet do dnia dzisiejszego, i to poza to, co mogłyby wyrazić czyny lub słowa. Widzę, że 

tak było w przypadku tego, co mogę szczegółowo zbadać. Ale och, ile miesięcy i lat zapomniałem, 

o których wiem tylko w ogóle, że były bardzo podobne do tych, które pamiętam; z wyjątkiem tego, 

że stawałem się w nich coraz gorszy i coraz bardziej prowokowałem Twoją cierpliwość, chociaż 

każde nowe jej okazanie mi było coraz bardziej cudowne.”   

 „Jakże jestem zdumiony, że Twoja wyrozumiałość trwa nadal; a jest tak dlatego, że jesteś 

Bogiem, a nie człowiekiem (Oz. 11:9 UBG). Gdybym ja, grzeszny robak, został tak zraniony, jak 

Ty, to nie mógłbym tego znieść. Gdybym był księciem, już dawno wymierzyłbym karę każdemu 

buntownikowi, którego zbrodnie choćby niewiele przypominały moje. Gdybym był rodzicem, to już 

dawno odrzuciłbym niewdzięczne dziecko, które tak by mi odpłaciło, jak ja przez całe życie 

odpłacałem Tobie, Ojcze mego ducha! Płomień naturalnego uczucia do takiego dziecka zostałby 

dawno zgaszony, a jego widok i samo jego imię stałyby się dla mnie nienawistne. Dlaczego więc, 

Panie, nie jestem odrzucony sprzed Twego oblicza (Jer. 52:3 UBG)? Dlaczego nie zostałem 

przeznaczony na nieodwracalny wyrok zniszczenia! To, że żyję, zawdzięczam Twojej 

pobłażliwości. Ale och, jeśli jest jeszcze jakaś droga wybawienia, jeśli jest jeszcze jakaś nadzieja 

dla tak grzesznego stworzenia jakim jestem ja, to niech mi ją pokaże Twoja Ewangelia i Twoja 

łaska! A jeśli dalszy alarm, upokorzenie lub przerażenie będą potrzebne dla mojego bezpieczeństwa 

i zbawienia, niech je napotkam na swej drodze i zniosę je wszystkie! Zrań moje serce, o Panie, abyś 

je potem uzdrowił i połamał je na kawałki, abyś w końcu zechciał je uleczyć (Oz. 6:1 UBG).”  

 



      ROZDZIAŁ V. 

 

                   ZBICIE PRÓŻNYCH ARGUMENTÓW OBRONY GRZESZNIKA.  

 

 

 1, 2. Próżność tych argumentów, którym grzesznicy mogą sekretnie ufać, jest tak oczywista, 

że zostaną zawstydzeni, gdy w końcu wspomną o nich przed Bogiem - 3. Na przykład takich, że 

pochodzą od pobożnych rodziców. - 4. Że zajmowali się spekulatywną częścią religii. - 5. Że 

przyjęli zdrowe pojęcia. - 6,7. Że okazywali gorliwy szacunek do religii i uczestniczyli w 

zewnętrznych formach kultu w tych kościołach, które uważali za najczystsze. - 8. Że byli wolni od 

rażącej niemoralności. - 9. Że nie sądzili, że konsekwencje zaniedbania religii będą tak fatalne w 

skutkach. - 10. Że nie mogli postąpić inaczej, niż to zrobili. - 11. Wniosek. Z rozmyślaniem 

przekonanego grzesznika, który rezygnuje ze swoich próżnych argumentów obrony przed Bogiem  

 1. MOJA ostatnia mowa pozostawiła grzesznika w bardzo niepokojących i bardzo żałosnych 

okolicznościach; jako przestępcę uznanego za winnego przed sądem Bożym, pozbawionego 

wszelkich roszczeń do doskonałej niewinności i bezgrzesznego posłuszeństwa, a w konsekwencji 

podlegającego wyrokowi świętego prawa, które nie może znieść żadnego wykroczenia, nawet 

najmniejszego; tak że skazuje na śmierć i obkłada klątwą winnego jakiegokolwiek aktu 

nieposłuszeństwa: o ileż bardziej za te niezliczone i spotęgowane akty buntu, za które, o grzeszniku, 

sumienie twoje potępiło cię przed Bogiem? Mam nadzieję, że niektórzy z moich czytelników 

szczerze ulegną temu przekonaniu i nie pomyślą o uniewinnianiu się; gdyż jestem pewny, że 

pokorne przyznanie się do winy stojąc przy Bopej ławie oskarżonych jest najbardziej przyzwoitą i, 

biorąc pod uwagę wszystko, najbardziej roztropną rzeczą, jaką można zrobić znajdując się w tak 

nieszczęśliwym stanie. Jednakże zdaję sobie sprawę ze zdradziectwa i schlebiania sobie samemu 

przez grzeszne i zepsute serce. Wiem, jakie wymówki robi i w jaki sposób, gdy jest wypędzane z 

jednego schronienia, leci do drugiego, aby bronić się przed przekonaniem o swojej winie i 

przekonać o tym nie tylko innych, ale i siebie: „Żeby jeśli w niektórych przypadkach miałoby być 

winne, udowodnić, że nie jest to takie występne, jak zostało przedstawione; że istnieją przynajmniej 

względy przemawiające na jego korzyść, które, jeśli nie mogą go usprawiedliwić, to jednak w 

pewnym stopniu usprawiedliwiają”. Tego rodzaju sekretna rezerwa, czasami może ledwie wyrażona 

wyraźną myślą, łamie siłę przekonania o winie i często zapobiega głębokiemu ukorzeniu się przed 

Bogiem, które jest najszczęśliwszym znakiem zbliżającego się wyzwolenia. Dlatego zbadam 

niektóre z tych szczegółów; i w tym celu poważnie cię zapytam, grzeszniku, co masz do 

powiedzenia, aby wstrzymać wydanie wyroku? Co możesz przedstawić na swoją obronę? dlaczego 

wyrok Boży nie miałby zostać wydany przeciwko tobie i dlaczego nie miałbyś wpaść w ręce jego  

sprawiedliwości?  

 2. W tym miejscu muszę powiedzieć, że nie chodzi o to; co odpowiesz mi, słabemu 

grzesznemu robakowi takiemu jak ty, który wkrótce stanie z tobą przy tej samej ławie oskarżonych 

(niech Pan sprawi, że znajdę miłosierdzie Pańskie w owym dniu - 2 Tym. 1:18 UBG), ale cóż 

odpowiesz swojemu Sędziemu? Na co byś się powoływał, gdybyś stał teraz rzeczywiście przed 

Jego trybunałem, gdzie mnożenie próżnych słów i formułowanie próżnych przeprosin, byłoby tylko 

zwiększaniem winy i prowokacją? Z pewnością sama myśl o Jego obecności musi usuwać tysiące 

tych błahych wymówek, które teraz czasami przychodzą na myśl pokoleniu, ,,które we własnych 

oczach jest czyste”, chociaż „nie jest obmyte ze swego plugastwa”. (Prz. 30:12 UBG) lub gdy są 

świadomi swoich nieczystości, to pokładają, ,,swoją nadzieję w słowach kłamliwych, które nie 

pomogą” (Jer. 7:8 UBG) i opierają się ,,na..... nadłamanej lasce trzcinowej” (Iz. 36:6 UBG). 

 3. Nie będziesz z pewnością, w takim stanie powoływać się na to, że jesteś potomkiem 

pobożnych rodziców. To był rzeczywiście twój przywilej; i biada ci, gdybyś go nadużyli i opuścił 

,,PANA Boga swoich ojców”. (2 Kron. 7:22 UBG). Ismael był potomkiem Abrahama, przyjaciela 

Boga, a Ezaw był synem Izaaka, który urodził się zgodnie z obietnicą. Jednakże jak wiesz obaj 

zostali odrzuceni i nie otrzymali błogosławieństwa, do którego uważali, że mają coś w rodzaju 

dziedzicznego roszczenia. Możesz pamiętać, że nasz Pan nie tylko mówi o kimś, kto nazywał ojcem 



Abrahama, a który cierpiał męki w płomieniach (Łk 16:24 UBG), ale i wyraźnie oświadcza, że 

wielu synów królestwa zostanie z niego wykluczonych; a kiedy inni przyjdą z najbardziej odległych 

stron, aby w nim zasiąść, to ci wykluczeni będą odróżniać się od swoich towarzyszy niedoli tylko 

głośniejszym płaczem i bardziej wściekłym zgrzytaniem zębami (Mat. 8: 11,12 UBG).  

 4. Nie będziesz też ośmielał się twierdzić, „że myślałeś  tylko o spekulatywnych częściach 

religii”. Bo czemu to może służyć, jeśli nie tylko zwiększeniu twojego potępienia? Ponieważ 

złamałeś prawo Boże, ponieważ sprzeciwiłeś się najbardziej oczywistym i widocznym 

zobowiązaniom religii; zbadanie jej i poprzestanie na tym i oparcie swojej obrony na tym 

poprzestaniu jest okolicznością, która dowodzi, że twoja wina jest bardziej zuchwała. Co! Czy 

myślisz, że religia jest jedynie ćwiczeniem ludzkiego umysłu i rozrywką służącą zaspokajaniu jego 

ciekawości? Jeśli badałeś ją na zasadach zdrowego rozsądku, to musiałeś ją osądzić i dojść do 

wniosku, że jest to rzecz praktyczna; a jeśli tak było, to dlaczego nie praktykowałeś jej 

odpowiednio? Znałeś poszczególne jej gałęzie; dlaczego więc nie zająłeś się każdą z nich? 

Powoływanie się na nieuniknioną ignorancję byłoby najszczęśliwszym argumentem, jaki mógłby 

tobie pozostać; ba, rzeczywista, choć prowadząca do błędu ignorancja byłaby niewielkim 

złagodzeniem twojej winy. Ale jeśli; na podstawie twojego własnego wyznania znałeś wolę swego 

Mistrza, ale nie postąpiłeś według niej, to wystawiasz przeciwko sobie świadectwo, że zasługujesz 

na „….wielką chłostę” (Łk. 12:47 UBG). 

 5. Dalej, nie wystarczy powiedzieć, że „miałeś właściwe poglądy zarówno na temat doktryn, 

jak i nakazów religii”. Twoja korzyść z jej praktykowania była zatem większa; ale zrozumienie i 

właściwe postępowanie nigdy nie są jednym i tym samym w osądzie Boga lub człowieka. Wierząc, 

że jest jeden Bóg, dobrze się spisałeś; ale „Demony także wierzą i drżą” (Jak. 2:19). Uznając 

Chrystusa za Świętego Syna Bożego, również dobrze uczyniłeś; ale musisz wiedzieć, że duchy 

nieczyste także złożyły to bardzo ortodoksyjne wyznanie; (Łk 4:34,41 UBG), a jednak są 

zachowane ,,w wiecznych pętach, w ciemnościach, na sąd wielkiego dnia” (Jud 1:6 UBG). I czy 

sekretnie pokładasz ufność w tym, na co mogą się powoływać zarówno duchy piekielne, jak i ty?  

 6. Ale może pomyślisz o bronieniu się, że „rzeczywiście zrobiłeś coś w religii”. Osądziwszy, 

która wiara jest najczystsza, i które oddawanie czci Bogu najświętsze, „przystąpiłeś do tego 

kościoła, w którym wyznawano takie zasady wiary i praktykowano takie formy kultu. W kościele 

tym zasygnalizowałeś swoją obecność przez sumienne uczęszczanie na nabożeństwa, przez 

gorliwość z jaką poparłeś ich sprawę, i oddanie, z jakim walczyłeś o takie zasady i praktyki”. O 

grzeszniku! Bardzo się obawiam, że ta twoja gorliwość w sprawie rzeczy drugorzędnych w religii 

raczej obciąży twoje konto grzechów, niż pozwoli na ich pomniejszenie. Ten Kto bada twoje serce, 

wie, skąd powstała twoja gorliwość i jak daleko się rozciągała. Być może Bóg widzi, że to 

wszystko była obłuda, podstępna zasłona, pod którą realizowałeś swoje podłe zamiary dla celów 

tego świata, podczas gdy święte imię Boga i religii były sprofanowane i znieważone w najpodlejszy 

sposób; a jeśli tak było, to jesteś przeklęty przez straszne przekleństwo za tak zuchwałą zniewagę 

Boskiej wszechwiedzy, jak i sprawiedliwości. A może żarliwość, z jaką walczyłeś o wiarę i formę 

oddawania czci Bogu, które zostały raz na zawsze przekazane świętym (Jud. 1:3 UBG), lub którą, 

co jest możliwe, pochopnie uznałeś za taką, pochodziła ze zwykłej dumy i gorycz ducha; a cała 

gorliwość, jaką wykazałeś, mogła prawdopodobnie wynikać z zaufania do własnego osądu, z 

niecierpliwego sprzeciwu lub jakiejś sekretnej złośliwości ducha, który lubi potępiać, a nawet 

niepokoić innych; tak, który, jeśli wolno mi się tak wyrazić, zaciekle żeruje na religii, jak tygrys na 

jagnięciu, aby zmienić jego naturę w najbardziej przeciwną. A czy to uchroni cię przed wielkim 

trybunałem? Czy raczej nie obudzi niezadowolenia, któremu pragnęłoby zapobiec? 

 7. Ale powiedzmy, że ta gorliwość dla pojęć i form była zawsze dobrze zamierzona, i na 

tyle, na ile była zamieniana w praktykę, była również wykonywana szczerze; cóż to jednak pomoże, 

jeśli chodzi o usprawiedliwienie cię w tak wielu przypadkach, zaniedbania i nieposłuszeństwa, jakie 

są zapisane przeciwko tobie w księdze pamiątkowej Boga? Czy objawione doktryny Ewangelii były 

szczerze przestrzegane (tak jak powinny) i czy wielki praktyczny cel, dla którego zostały objawione 

miałby zostać zapomniany? Czy należało dawać dziesięcinę z mięty, anyżu i kminku, a pomijać 

ważniejsze rzeczy prawa (Mt. 23:23 UBG) takie jak miłość do Boga, która jest jego pierwszym i 



największym przykazaniem? (Mt. 22:38 UBG). O, w jaki sposób będziesz w stanie usprawiedliwić 

nawet najbardziej sprawiedliwy wyrok, który wydałeś na innych za ich niewierność lub 

nieposłuszeństwo, bez bycia potępionym przez słowa własnych ust? (Łk. 19:22 UBG).  

 8.  Czy będziesz powoływał się na ,,twój prawy moralny charakter, oraz twoje uczynki 

prawości i miłosierdzia?” Gdyby twoje posłuszeństwo prawu Bożemu było całkowite, to ten 

argument mógłby zostać uznany za istotny i ważny. Ale przypuszczałem i udowodniłem powyżej, 

że twoje sumienie świadczy o czymś przeciwnym; i nie odważysz się teraz temu zaprzeczyć. 

Dodam dalej, że gdyby te twoje uczynki, na które teraz się powołujesz, wynikały ze szczerej 

miłości do Boga i prawdziwej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to nie pomyślałbyś o tym, by 

powoływać się na nie inaczej, jak tylko jako dowód swojego udziału w przymierzu Ewangelii i w 

jego błogosławieństwach, zapewnionych przez sprawiedliwość i krew Odkupiciela; i że ta wiara, 

gdyby była szczera, to towarzyszyłaby jej tak głęboka pokora i tak pełne powagi pojmowanie 

Boskiej świętości i chwały, że zamiast powoływać się na jakiekolwiek dobre uczynki przed 

Bogiem, wolałbyś raczej prosić Go o przebaczenie domieszki grzesznej niedoskonałości, która 

towarzyszy najlepszemu z nich. Dalej, ponieważ ta powodująca ukorzenie się i uświęcająca zasada 

jest ci obca (jak to przypuszczam tutaj,  że rzeczy tak się mają w odniesieniu do mojego czytelnika), 

to jest absolutnie konieczne, aby jasno i wiernie powiedziano tobie, że ani trzeźwość, ani 

uczciwość, ani okazywanie ludzkich uczuć nie usprawiedliwią cię przed trybunałem Bożym, kiedy 

On wykona „sąd według sznura, a sprawiedliwość według pionu” (Iz. 28:17 UBG) i zbada 

wszystkie twoje uczynki i wszystkie myśli z najściślejszą surowością. Nie byłeś pijakiem, 

cudzołożnikiem ani rabusiem. Jak dotąd jest dobrze. Stoisz przed sprawiedliwym Bogiem, który 

wymierzy ci dokładnie sprawiedliwość i dlatego nie potępi cię za pijaństwo, cudzołóstwo ani 

rabunek; ale za zapomnienie o nim, swoim Rodzicu i Dobroczyńcy; za odrzucenie bojaźni i 

powstrzymanie modlitwy przed Nim; (Hi. 15:4 UBG), oraz za wzgardzenie krwią Jego Syna i 

wszystkimi wiecznymi błogosławieństwami, które za nią nabył. Dlatego za to jesteś osądzony i 

potępiony. A jeśli chodzi o każdą rzecz, która wyglądała jak cnota i człowieczeństwo w twoim 

usposobieniu i postępowaniu, to okazywanie ich było w dużej mierze nagrodzone, jeśli było w tym 

coś więcej niż forma i fortel; gdyż różne dary Boskiej Opatrzności dla ciebie, pośród wszystkich 

twoich niezliczonych prowokacji, były tysiąc razy więcej niż nagrodzeniem takich ułomnych i 

niedoskonałych cnót, jak te. Pozostajesz zatem obciążony winą tysiąca przestępstw, za które nie 

masz usprawiedliwienia, chociaż są też inne przypadki, w których rażąco nie zawiniłeś. A te dobre 

uczynki, którym byłeś tak gotów zaufać, nie usprawiedliwią cię w Bożej przerażającej obecności, 

tak jak dobroć człowieka dla jego biednych bliźnich nie byłaby brana pod uwagę jako obrona, aby 

wstrzymać wymierzenie kary, gdy został skazany za zdradę stanu przeciwko swojemu księciu.  

 9. Ale być może będziesz gotów powiedzieć: „Nie spodziewałem się tego wszystkiego: nie 

sądziłem, że konsekwencje zaniedbania religii będą tak zgubne”. A dlaczego o tym nie pomyślałeś? 

Dlaczego nie badałeś uważniej i bardziej bezstronnie? Dlaczego pozwoliłeś pysze i głupocie 

swojego próżnego serca, przyjąć takie powierzchowne pozory i ufałeś mało ważnym sugestiom 

własnego uprzedzonego umysłu przeciwko wyraźnemu głosowi słowa Bożego? Gdybyś zastanowił 

się nad charakterem Boga jako najwyższego Władcy świata, to dostrzegłbyś konieczność istnienia 

takiego dnia pomsty Bożej, o jakim teraz mówimy. Gdybyś spojrzał na Pismo Święte, jako na boski 

autorytet, w który wyznawałeś, że wierzysz, to każda strona mogłaby cię nauczyć, aby tego 

oczekiwać. „Nie myślałeś o religii;” a o czym myślałeś, gdy o niej zapomniałeś lub zaniedbywałeś 

ją? Czy miałeś tyle pracy innego rodzaju? Jakiego rodzaju, zaklinam cię powiedz! Przy wszystkich 

twoich zajęciach sumienie powie ci, że były takie chwile, kiedy z braku myślenia czas i życie były 

dla ciebie ciężarem; a jednak wystrzegałeś się myślenia jak wroga i wykopałeś wokół siebie ze 

wszystkich stron jakby okop bezmyślności, który miał cię bronić przed myśleniem jak przed 

najgroźniejszą inwazją. Bóg wiedział, że jesteś bezmyślny i dlatego posłał ci „przykazanie za 

przykazaniem, przepis za przepisem” (Iz. 28:10 UBG), w tak prostym języku, że nie potrzeba było 

geniuszu ani studiów, aby to zrozumieć. Próbował cię także utrapieniami i miłosierdziem obudzić 

ze śmiertelnego duchowego letargu; a mimo to po przebudzeniu się kładłeś się znowu na łożu 

lenistwa. A teraz, choć przyjemne mogą być twoje sny, będziesz musiał leżeć w boleści (Iz. 50:11 



UBG). Rozmyślanie w końcu cię dopadło i  będzie musiało uchodzić teraz za twojego dręczyciela, 

ponieważ może nie dawałeś mu posłuchu wcześniej jako przyjacielowi.  

 10. Jednakże możesz sobie jednak wyobrażać, że jedna ważna obrona nie została jeszcze 

przedstawiona i może być teraz miejsce, aby powiedzieć, że: „z konieczności mojej natury zostałem 

zmuszony do popełnienia tych rzeczy, o które jestem teraz oskarżany jako o przestępstwa; i że nie 

było w mojej mocy uniknięcie ich w okolicznościach, w jakich się znalazłem." Jeśli to coś pomoże, 

bo rzeczywiście obiecuje wiele – to odpowiadam, pomoże tak bardzo, że nic to nie da. Gdybym 

chciał odpowiedzieć tobie według głupoty i szaleństwa twoich własnych zasad, to mógłbym 

powiedzieć, że ta sama uwaga, która dowodzi, że było konieczne, abyś naruszał prawo, dowodzi 

również, że koniecznym jest, aby Bóg cię ukarał; i że w istocie nie może tego nie uczynić, a dalej 

mógłbym powiedzieć za znakomitym pisarzem, że „te same zasady, które niszczą 

niesprawiedliwość grzechów, niszczą także niesprawiedliwość kary”. Ale jeśli nie możesz tego 

przyznać; gdybyś nadal odpowiadał, pomimo zasad, że niesprawiedliwe musi być ukaranie cię za 

czyn całkowicie i absolutnie nieunikniony, to naprawdę myślę, że odpowiedziałbyś dobrze. Ale w 

tej twojej dobrej odpowiedzi zaprzeczyłbyś samemu sobie, jak zauważyłem powyżej; i zostawiam 

twojemu sumieniu osądzenie, jaka to musi być obrona, która czynił wszelką karę niesprawiedliwą; 

albowiem argument będzie na ogół taki sam, czy to w odniesieniu do kary ludzkiej, czy boskiej. To 

jest obrona pełna zamieszania i przerażenia. Jestem pewien, że nie uwierzyłbyś słudze, który cię 

obrabował, a następnie podpalił twój dom, że nie mógł nic na to poradzić, ani nie pomyślałbyś, że 

całkiem usprawiedliwił się, za pomocą takiej obrony; i jestem przekonany, że byłbyś daleki od 

bycia tak bezczelnym, aby przedstawić taki argument Bogu w tym wielkim dniu sądu, ani że nawet 

teraz odważyłbyś się zamienić ten argument w modlitwę. Wyobraź sobie, że widziałbyś jakiegoś 

umierającego złoczyńcę z takimi słowami w ustach: „O Boże! to prawda, że rzeczywiście 

okradałem i mordowałem moich bliźnich; ale wiesz, że zgodnie z okolicznościami w jakich się 

znajdowałem nie mogłem postąpić inaczej; moja wola była nieodparcie zdeterminowana 

motywami, które mi przedstawiłeś, i równie dobrze mógłbym wstrząsnąć fundamentami ziemi lub 

zaciemnić słońce na firmamencie, niż oprzeć się impulsowi, który mnie pobudzał do popełnienia 

tych rzeczy.” Zostawiam to twojemu sumieniu, czy na takie przemówienie jak to nie spojrzałbyś z 

obrzydzeniem, widząc jak jedna potworność zostaje dodana do drugiej. Jednakże jeśli ta wymówka 

miałaby jakąkolwiek wagę w twoich ustach, równie dobrze nadawałby się do zastosowania wobec 

wszelkich, nawet najbardziej szokujących przestępstw. Ale w istocie jest to tak sprzeczne z 

najprostszymi zasadami zdrowego rozsądku, że z trudem mogę sobie wmówić, że ktokolwiek 

mógłby poważnie i dogłębnie w nią uwierzyć; i uważam, że mój czas byłby bardzo źle tu 

wykorzystany, gdybym miał walczyć z tymi pozorami argumentu, za pomocą których próżność 

ludzkiego umysłu usiłowała go uwierzytelnić.  

 11. Widzisz więc, ogólnie rzecz biorąc, próżność wszystkich twoich wymówek; i jak łatwo 

najbardziej wiarygodne z nich mogą zostać obalone przez śmiertelnego człowieka takiego jak ty; a 

o ileż bardziej przez Tego, który bada wszystkie serca i może; w jednej chwili rzucić na sumienie 

najpotężniejsze i nieodparte przekonanie o winie? Co więc możesz uczynić, gdy jesteś przekonany 

o winie w obecności Boga? Cóż powinieneś zrobić, jeśli nie milczeć w wewnętrznym poczuciu 

twojej winy i przygotować się na to, by usłyszeć wyrok, który Boże prawo ogłasza przeciwko 

tobie? Musisz odczuć jego wykonanie, jeśli Ewangelia na koniec cię nie wyzwoli; i musisz poczuć 

coś z jego przerażenia, zanim będziesz mógł być pobudzony do poszukiwania wybawienia w 

Ewangelii. 

  

 Rozważania przekonanego grzesznika porzucającego swoją próżną obronę przed 

Bogiem.  

  

 „Jakiż to nieszczęsny stan, w którym rzeczywiście się znalazłem! Zgrzeszyłem i co ci 

powiem, Stróżu człowieka (Hi. 7:20 UBG)? Co miałbym ośmielić się powiedzieć? Byłem głupcem, 

że zabawiałem się tak błahymi wymówkami jak te i wyobrażałem sobie, że będą mogły mieć 

jakąkolwiek wagę w Twojej przerażającej obecności, albo że będę w stanie o nich wspomnieć przed 



Tobą. Nie ośmielę się tego zrobić. Milczę i zmieszałem się: moje nadzieje, niestety, są rozwiane, a 

moja dusza jest gotowa umrzeć, o ile dusza nieśmiertelna może umrzeć; i jestem już prawie gotów 

powiedzieć: Oby mogła całkowicie umrzeć! Rzeczywiście jestem przestępcą w rękach 

sprawiedliwości, całkiem rozbrojonym i pozbawionym broni, której ufałem. Moje udawanie może 

tylko dodać prowokację do prowokacji. Dlatego jasno i dobrowolnie przyznam się do wszystkiego. 

Postępowałem tak, jakbym myślał, że Bóg jest całkowicie taki jak ja, ale Bóg powiedział mi: „będę 

cię napominał i postawię ci to przed oczy” (Ps. 50:21 UBG) oraz, że ustawi moje grzechy w szyku 

bojowym. I, och, jakim strasznym rodzajem zastępu się wydają, i jak ściśle otaczają mnie poza 

wszelką możliwością ucieczki! O moja duszo, one niejako wzięły cię do niewoli i zaciągają przed 

Boży trybunał”.  

 ,,Musisz się przed nim stawić, musisz zobaczyć strasznego, wiecznego Sędziego, który bada 

nerki i serca (Jer. 11:20 UBG), i który nie potrzebuje innych dowodów, ponieważ sam jest 

świadkiem całego twojego buntu (Jer. 29:23 UBG). Musisz Go ujrzeć, o duszo moja, zasiadającego 

na sądzie nad tobą; a kiedy On będzie zważał surowo na nieprawości (Ps. 130:3 UBG), jakże 

odpowiesz mu na jedno z tysiąca Jego pytań (Hi. 9:3 UBG). A jeśli nie możesz mu odpowiedzieć, to 

jakim językiem przemówi do ciebie! Panie, w obecnym stanie rzeczy nie mogę oczekiwać innego 

języka niż języka potępienia. I to jak wielkiego! Niech się nad tym zastanowię! Niech przeczytam 

mój wyrok, zanim usłyszę go, jak na końcu zostanie nieodwołalnie ogłoszony. Wiem, że Bóg 

zapisał to w swoim Słowie i ogólnie wiem, że przedstawione jest to z łaskawym zamysłem. Wiem, 

również, że On chce nas zaalarmować, abyśmy nie zostali zgubieni. Mów więc do mnie, o Boże, 

ponieważ nie przemawiasz do mnie po raz ostatni i nie w okolicznościach, w których już mnie nie 

wysłuchał byś. Mów językiem rzeczywistego błędu, tak aby nie był środkiem doprowadzającym 

mnie do ostatecznej rozpaczy. I niech Twoje Słowo, jakkolwiek bolesne w swym działaniu, będzie 

żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny (Heb. 4:12 UBG). Niech sobie próżno 

nie schlebiam i niech nie stanę się nieszczęsną ofiarą tych, którzy prorokowaliby mi rzeczy 

przyjemne (Iz. 30:10 UBG), aż zostałbym wydany na Twój gniew i poczułbym, jak Twoja 

sprawiedliwość przeszywa moją duszę, i jak trucizna twoich strzał wysusza całego mego ducha (Hi. 

6:4 UBG)”.  

 „Zanim przejdę do szczegółów, to powiem, że wiem ogólnie, że straszna to rzecz wpaść w 

ręce Boga żywego (Heb. 10:31 UBG). O Ty, żyjący Boże, w pewnym sensie wpadłem już w twoje 

ręce. Stałem się zasłużenie wstrętny Tobie i podlegam Twojemu gniewowi, tak że jakiko lwiek 

wyrok wyjdzie od Ciebie (Ps. 17:2 UBG) to będę musiał potępić siebie, a usprawiedliwić Ciebie. 

Nie możesz traktować sprawy z mniejszą lub większą surowością, niż na to zasłużyły moje 

nieprawości dlatego niezależnie od tego jak gorzki może być ten kielich przerażenia (Iz. 51:17 

UBG), który mi wyznaczysz, osądzam samego siebie, że zasłużyłem na wypicie jego mętów' (Ps. 

75:8 UBG).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ROZDZIAŁ VI. 



 

     SKAZANIE GRZESZNIKA. 
 

 

 

 1, 2. Grzesznik wezwany do wysłuchania jego wyroku. - 3. Prawo Boże ogólnie obkłada 

teraz klątwą. 4. Ogłasza śmierć. 5. I skazanie na piekło. - 6. Nadejdzie dzień sądu. - 7, 8. 

Uroczystość tego wielkiego procesu opisana zgodnie z jego biblijnymi przedstawieniami. - 9. Ze 

szczególnym przykładem zdania „Odejdźcie, przeklęci” itd. - 10. Wykonanie wyroku z pewnością  

nastąpi natychmiast. - 11. Grzesznik ostrzeżony, aby przygotował się na cierpienie tego. Refleksja 

grzesznika porażonego grozą swego wyroku. 

 1. SŁUCHAJ, grzeszniku, a będę mówił (Hi. 42:4 UBG) jeszcze raz, w imieniu Boga,   

twojego Wszechmogącego Sędziego, który, jeśli nie będziesz zważał na Jego sługi, to wkrótce 

przemówi do ciebie jeszcze raz. W bardziej bezpośredni sposób, z energią i przerażeniem, którym 

nie będziesz w stanie się przeciwstawić.  

 2. Zostałeś uznany winnym, w Bożej obecności. Twoje usprawiedliwienia zostały 

odrzucone, a raczej zostały uciszone. I teraz tak przed Bogiem, jak i przed twoim własnemu 

sumieniem jest jasne, że nie masz nic więcej do przedstawienia, aby wstrzymać ogłoszenie wyroku; 

przeto wysłuchaj swego wyroku i zbierz, jeśli potrafisz, wszystkie siły swojej duszy, aby znieść 

jego wykonanie. Jest to rzeczywiście bardzo mała rzecz, gdy jest się sądzonym przez sąd ludzki; 

lecz Tym, który cię teraz sądzi, jest Pan (1 Kor. 4:3-4 UBG). Słuchaj więc i drżyj, gdy ci będę 

mówił, jak On do ciebie przemówi; albo raczej, gdy ci pokażę, na podstawie wyraźnego Pisma 

Świętego, jak On mówi nawet teraz i jaki jest autentyczny i zapisany wyrok w Jego słowie, o 

którym Chrystus powiedział, że Niebo i ziemia przeminą, ale nie jedna kreska z Jego słowa nie 

przeminie (Mt. 5:18 UBG). 

 3. Prawo Boże przemawia nie tylko do ciebie, grzeszniku, ani nie odnosi tylko do ciebie w 

jakimkolwiek konkretnym odniesieniu; ale w najbardziej uniwersalnym języku przemawia do 

wszystkich przestępców i wymierza swoją przerażającą karę winnym za wszystkie przestępstwa, 

duże i małe. A oto jego język: „Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest 

napisane w księdze Prawa” (Gal. 3:10 UBG). To jest jego głos dla całego świata; i to mówi do 

ciebie. Jego okropna treść dotyczy ciebie osobiście, czytelniku, i twoje sumienie to wie. Daleki od 

ciągłego kontynuowania wypełniania wszystkiego, co tam jest napisane, aby to czynić, nie możesz 

nie wiedzieć, że otoczyły cię twoje niezliczone winy (Ps. 40:12 UBG). Jest więc oczywiste, że 

jesteś człowiekiem, którego prawo potępia: nawet teraz jesteś „przeklęty przekleństwem”, jak 

dobitnie mówi Bóg (Mal. 3:9 KJV), przekleństwem Boga Najwyższego; tak, wszystkie 

przekleństwa zapisane w księdze zakonu skierowane są przeciwko tobie (Pwt. 29:20 UBG). Bóg 

może obłożyć cię którąkolwiek z nich w jednej chwili; i chociaż obecnie nie czujesz żadnej z nich, 

to jednak, jeśli nieskończone miłosierdzie Boże nie zainterweniuje, to minie tylko krótka chwila, a 

wejdą do twoich wnętrzności jak woda, i przenikną jak oliwa do twoich kości (Ps. 109:18 UBG), aż 

pękniesz na pół razem z tymi klątwami.   

 4. Tak mówi Pan: „Dusza, która grzeszy, ona umrze”. (Ezech. 18:4 UBG) Ponieważ 

zgrzeszyłeś, dlatego podlegasz wyrokowi śmierci. I, o nieszczęśliwa istoto, jakiej śmierci! Jaki 

będzie koniec tych rzeczy? Że pochwycą cię męki rozkładającej się natury, i dusza twoja zostanie 

wyrwana z twego marniejącego ciała tak, że wrócisz do prochu, z którego zostałeś wzięty (Ps. 

104:29 UBG), jest  to rzeczywiście straszny skutek grzechu. We wpływających na nas słowach  

Bóg, wyraził w Piśmie Świętym straszny zapis i pamiątkę swego świętego wstrętu do grzechu i 

sprawiedliwego niezadowolenia z niego okazanych na wszystkich narodach i ludziach w każdym 

wieku . Ale niestety! Cała te pełne powagi i grozy umieranie jest tylko początkiem straszliwej 

sceny. Śmierć jest brutalnym rodzajem uderzenia, w czasie którego zrywa się kajdany, a przestępca 

zostaje wyprowadzony na tortury i egzekucję. 

 5. Tak mówi Pan: „Niegodziwi zstąpią do piekła, wszystkie narody, które zapominają  

Boga” (Ps. 9:17 UBG). Chociaż są wśród nich całe narody, ich tłumy i ich moc nie będą dla nich 



obroną. Razem zostaną wrzuceni do piekła - do tego płonącego więzienia, które przygotowała 

boska pomsta - „Od dawna bowiem przygotowane jest piekło, także dla samego króla”, jak również 

dla innych; tak więc niewiele mogą pomóc ludzkie godności! „….uczynił je głębokim i szerokim; 

jego stos to ogień i wiele drew. Tchnienie PANA, jak strumień siarki, rozpala je”. (Iz. 30:33 UBG) i 

płonący potok popłynie w tej otchłani tak szybko, że zamieni się w morze płynnego ognia; lub, jak 

to również wyraża Pismo, w jezioro płonące ,,ogniem i siarką” na wieki (Obj. 21:8 UBG). „To jest 

druga śmierć” na którą ty, grzeszniku, przez słowo Boże jest skazany.  

 6. Czy ten wyrok na próżno jest zapisany w Piśmie! Czy prawo i Ewangelia nie mówią o 

nim? Czy nigdy nie będzie wymówiony bardziej słyszalnie? Czy Bóg nigdy nie zażąda i nie 

wykona kary? O grzeszniku! Bóg zażąda tego; i wymierzy tę karę, chociaż może się wydawać, że 

przez chwilę zwleka. Bo dobrze wiesz, że „….wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie 

sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich 

przez wskrzeszenie go z martwych” (Dz. 17:31 UBG). A kiedy Bóg będzie sądził świat, czytelniku, 

kimkolwiek jesteś, to osądzi i ciebie. Przypominając tobie o tym, pamiętam też, że będzie sądził 

także mnie. A „Wiedząc zatem o tym strachu Pańskim” (2 Kor 5:11 UBG), abym mógł ocalić swoją 

duszę (Ezech. 33:9 UBG), z całą prostotą i szczerością będę się trudził, aby wybawić również 

twoją. 

 7. Dlatego powtarzam pełne powagi ostrzeżenie, że musisz stanąć: ,,przed trybunałem 

Chrystusa”. (2 Kor. 5:10 UBG). Ujrzysz ten okazały widok tego trybunału, którego opis stał się ci 

tak znajomy, że jego powtórzenie nie robi na tobie wrażenia. Ale z pewnością, pomimo tego, że 

teraz jesteś tak głupi, przenikliwa trąba archanioła wstrząśnie twoją duszą; a jeśli nic innego nie 

może cię obudzić i zaalarmować, to zrobią to konwulsje i płomienie rozpadającego się świata.  

 8. Czy naprawdę myślisz, że celem ostatecznego pojawienia się Chrystusa jest tylko 

wydobycie Jego ludu z grobu i wyniesienie go do chwały i szczęścia? Jakąkolwiek posiadasz 

pewność, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych, możesz być tak samo pewien, że nastąpi 

również zmartwychwstanie niesprawiedliwych (Dz. 24:15 UBG), że Chrystus oddzieli 

zmartwychwstałych jednych od drugich, ,,jak pasterz odłącza owce od kozłów” (Mt. 25:32 UBG) z 

równą pewnością i nieskończenie większą łatwością. A może sobie wyobrażasz, że Chrystus uczyni 

tylko przykład z bezwstydnych i notorycznych grzeszników? Na co odpowiadam, że Pismo mówi, 

że wszyscy umarli zarówno mali, jak i wielcy, staną przed Bogiem; (Obj. 20:12 UBG), i że nawet 

ten, który nie znał woli swego Pana, a co za tym idzie, wydaje się, że spośród wszystkich innych 

miał najlepszą wymówkę dla swojego zaniedbania posłuszeństwa tej woli, nawet on za to 

zaniedbanie, zostanie wychłostany”, chociaż będzie to mała chłosta (Łk 12:48 UBG). Czy może 

myślisz, że wyrok, który zostanie wydany z taką okazałością i majestatem, wyrok, w którym 

sprawiedliwy sąd Boży zostanie objawiony i będzie miał swój najbardziej rzucający się w oczy i 

ostateczny triumf, będzie bez znaczenia, albo czy kara, na jaką Bóg skazał grzesznika, będzie lekka 

lub znośna? Byłoby mało przesłanek, aby zrozumieć, gdybyśmy zostali pozostawieni samym 

naszym domysłom, jaki będzie ten wyrok. Ale na szczęście sprawy tak się nie mają, gdyż nasz Pan 

Jezus Chrystus, w swojej nieskończonym uniżeniu się i współczuciu, tak jak mu się upodobało 

powiedział nam jaki to będzie wyrok i bez wątpienia powiedział to najdokładniej jak można; a 

słowa, które go wyrażają, zasługują na wpisanie w każde serce. „Król” pośród całej okazałości i 

dostojeństwa, w jakim się pojawi, „powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Przyjdźcie, 

błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata” (Mt. 

25:34 UBG). A „Gdzie słowo króla, tam i jego moc”. (Kaz. 8:4 UBG). A te słowa mają moc, która 

może sprawiedliwie ożywić serce pokornego chrześcijanina pogrążonego w największym smutku i 

napełnić go „...radością niewysłowioną i pełną chwały” (1 Piot. 1:8 UBG). Aby być ogłoszonym 

błogosławionym od Pana! Być wezwanym do królestwa! Do niezwłocznego, wiecznego jego 

dziedzictwa; i do takiego królestwa! Tak dobrze przygotowanego, tak wspaniałego, tak 

całkowitego, tak znakomicie przystosowanego do radości i przyjęcia takich stworzeń, tak 

ukształtowanego i tak odnowionego, że będzie się wydawać godnym odwiecznych rad Boga, który 

to wymyślił, godnym Jego odwiecznej miłości, która je przygotowała i upodobała sobie obdarzenie 

nim ludu Bożego: oto prawdziwa błogosławiona nadzieja, żywa, chwalebną nadzieją, do której 



jesteśmy zrodzeni na nowo przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych przez Boga (1 Piot. 

1:3 UBG) i ukształtowani przez uświęcający wpływ Ducha Bożego na nasze umysły. Ale jest to 

nadzieja, z której ty, grzeszniku! jesteś obecnie wykluczony; i wydaje mi się, że może być ci 

smutno, gdy zastanowisz się nad tym: „Te łaskawe słowa Chrystus wypowie do niektórych, ba, do 

tłumów, ale nie do mnie; nade mną nie wygłoszono błogosławieństwa; dla mnie nie ma 

przygotowanego królestwa”. Ale czy to wszystko? Niestety, grzeszniku, nasz Pan da ci straszny 

odpowiednik tego. Powiedział nam, co ci powie, jeśli będziesz kontynuował bycie takim, jakim 

jesteś - tobie i wszystkim narodom zatwardziałego i niewierzącego świata, niezależnie od tego czy 

będą one zawsze tak liczne, i czy godność którą poszczególni przestępcy zajmują będzie wysoka 

czy nie. Chrystus powie do  królów ziemi, którzy zbuntowali się przeciwko Niemu, do wielkich i 

bogatych ludzi, głównych dowódców i możnych, a także do każdego niewolnika i każdego wolnego 

człowieka lub ludzi o niskim statusie społecznym, (Obj. 6:15 UBG) „Idźcie ode mnie, przeklęci, w 

ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów” (Mt. 25:41 UBG). Och! zatrzymaj się na 

tych ważkich słowach, abyś mógł zrozumieć ich doniosłość. 

 9. Pan Jezus powie: „Idźcie ode mnie”, zostaniesz wypędzony z Jego obecności z hańbą i w 

niesławie, od Niego, źródła życia i błogosławieństwa, w bliskości Którego wszyscy mieszkańcy 

Nieba nieustannie się radują; odejdziesz przeklęty, bo złamałeś prawo Boże, i jego przekleństwo 

spadnie na ciebie; a ty jesteś i będziesz pod tym przekleństwem wiecznie trwałym; od owego dnia 

będziesz uważany przez Boga i wszystkie jego stworzenia za coś przeklętego i wstrętnego, za 

najbardziej obrzydliwą i najbardziej nieszczęśliwą część całego stworzenia. Pójdziesz w ogień; i 

och! zastanów się, w jaki ogień! Czy to tylko jeden gwałtowny płomień, który pochłonie cię w 

jednej chwili, choć z niesamowitym bólem? To byłoby straszne. Jednakże męki które cię czekają 

nie można z tym porównać, ponieważ twoim działem, grzeszniku, będzie wieczny ogień. To jest to, 

co nasz Pan w tak okropnych słowach opisał jako panujące tam w otchłani, „Gdzie robak ich nie 

umiera, a ogień nie gaśnie”. Pan Jezus powtórzył te zdanie trzykrotnie (Mar. 9:44, 46, 48 UBG). 

Jezioro ognia nie zostało pierwotnie przygotowane czy też głównie zamierzone dla ciebie bo Pismo 

mówi, że zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów (Mt. 25:41 UBG); dla tych pierwszych 

wielkich buntowników, którzy zaraz po upadku byli skazani na nie, a ponieważ wziąłeś z nimi 

udział w ich odstępstwie, będziesz musiał pogrążyć się z nimi w tej płonącej ruinie i to o wiele 

głębiej niż oni, ponieważ wzgardziłeś Zbawicielem, który nigdy nie był im ofiarowany. To muszą 

być twoi towarzysze i oprawcy, z którymi będziesz musiał przebywać w tej otchłani ognia na 

zawsze. I czy tylko ja to mówię? Czy nie mówi również prawo i Ewangelia tego samego? Czyż Pan 

Jezus Chrystus, który jest wiernym i prawdziwym świadkiem (Obj. 3:14 UBG), nie mówi wyraźnie, 

że On sam ogłosi ten wyrok? 

 10. A skoro to wszystko tak zostanie wypowiedziane przez Niego, czyż nie zostanie to 

również wykonane? Kto mógłby sobie wyobrazić coś przeciwnego? Kto mógł sobie wyobrazić, że 

cała ta podniosła deklaracja miałaby napełnić umysł tylko próżnym przerażeniem i że ten wyrok 

miałby rozpłynąć się we mgle? Możesz łatwo pojąć, że byłby to większa hańba wobec Boskiej 

administracji, niż gdyby nigdy nie wydała wyroku za grzech. Dlatego z łatwością możemy 

wywnioskować wykonanie tego wyroku z przebiegu przygotowania poprzedzającego wyrok. Aby 

jednak zdradzieckie serce grzesznika nie zwodziło go próżną nadzieją, Pismo natychmiast dodaje 

zapewnienie o tej egzekucji w bardzo pamiętnych słowach, że wtedy tego samego dnia, gdy jeszcze 

dźwięk wyroku będzie brzmiał w uszach bezbożnych, „pójdą ci na męki wieczne”; (Mt. 25:46 

UBG) a ty, czytelniku, kimkolwiek jesteś, jeśli znajdziesz się w ich liczbie, to odejdziesz z nimi; 

będąc pędzony między wszystkimi tymi nieszczęsnymi tłumami i zostaniesz pogrążony z nimi w 

wiecznej zgubie. Szerokie bramy piekielne zostaną otwarte, aby cię przyjąć; następnie zostaną 

zamknięte za tobą na zawsze, aby cię zamknąć i szybko zaryglowane przez Wszechmocną rękę 

Boskiej sprawiedliwości, aby zapobiec wszelkiej nadziei, oraz wszelkiej możliwość ucieczki na 

wieki.  

 11. A teraz ,,przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem” (Am. 4:12 UBG). Przywołaj całą 

stanowczość swego umysłu, by znieść taki wyrok, taką egzekucję, jak ta,: bo Bóg powiada „nie 

spotkam się z tobą jako człowiek”; (Iz. 47:3 UBG), którego serce może czasami zawieść go, gdy 



ma zamiar wymierzyć konieczny akt surowości, tak, że współczucie zwycięży rozum i 

sprawiedliwość. Dlatego spotka cię jako Bóg, którego plany i cele są niezachwiane jak jego tron. 

Dlatego zaświadczam ci dzisiaj w jego imieniu, że jeśli Bóg będzie prawdziwy, to tak przemówi; i 

że jeśli będzie mógł, to postąpi w ten sposób. A przypuszczając, że będziesz trwać w swym 

niepokutowaniu i niewierze, to zostaniesz doprowadzony do tego nieszczęsnego przypadku, który 

zaistnieje, jeśli Bóg nie jest ani fałszywy, ani słaby, tak że będziesz zgubiony i to na wieki.  

  

 Refleksja grzesznika porażonego grozą swojego wyroku.  
 

 ,,Jestem nieszczęśnikiem. Co mam zrobić, albo dokąd uciekać? Zostałem zważony na wadze 

i okazałem się lekki (Dan. 5:27 UBG). To jest rzeczywiście moja zguba; kara, której oczekuję z ust 

samego Chrystusa, z ust tego, który umarł za odkupienie i zbawienie ludzi. Straszny wyrok, i tym 

bardziej przerażający, gdy weźmie się pod uwagę jego perspektywę! Czego mam szukać, aby się od 

tego wybawić? Do kogo mam wołać? Czy mam powiedzieć do skał, aby upadły na mnie, a do 

pagórków, aby mnie przykryły (Łk. 23:30 UBG)? Cóż mogę przez to zyskać? Gdybym 

rzeczywiście był przykryty skałami i górami, to i tak, nie mogłyby mnie ukryć przed wzrokiem 

Bożym; a Jego ręka mogłaby mnie tam dosięgnąć z taką samą łatwością, jak gdziekolwiek indziej”.  

 ,,Rzeczywiście jestem nędznikiem! O gdybym tak się nigdy nie urodził! O, gdybym tak 

nigdy nie poznał godności i przywileju natury rozumnej? Zaiste jest to śmiertelna prerogatywa, 

która czyni mnie wstrętnym i godnym potępienia i gniewu Bożego! O, gdybym nigdy w ogóle nie 

był pouczony o woli Bożej, albo będąc tak pouczonym, obym nigdy nie zlekceważył jej i nie 

przekroczył! Dałby Bóg, abym był spokrewniony z najprostszymi ludźmi z rodzaju ludzkiego, z 

tymi, którzy zbliżają się w myśleniu do stanu zwierząt, a nie bym miał swój dział wśród 

wykształconych, posiadających tak wielu udogodnień z powodu edukacji i używania rozumu, 

którzy jednak (co jest przerażającą refleksją!), pośród tylu korzyści wynikających z posiadania 

religii, wypaczyli wszystko na własną zgubę! O gdyby tak Bóg zabrał tę rozumną duszę! Ale 

niestety, będzie ona istnieć wiecznie, będzie żyła, by odczuwać męki wiecznej śmierci. Po cóż 

oglądałem piękno i wspaniałość tego świata, żeby wymienić go na końcu na to płonące więzienie! 

Po cóż kosztowałem tak wielu dobrodziejstw mojego Stwórcy, aby w końcu wypić nawet męty Jego 

gniewu! Po cóż zaznawałem rozkoszy życia towarzyskiego i przyjacielskiego obcowania, aby w 

końcu wymienić je na okropne towarzystwo diabłów i potępionych duchów w piekle! O, któż może 

mieszkać z nimi w pożerających płomieniach? Któż może leżeć z nimi w nieugaszonym i 

wiecznym ogniu (Iz. 33:14 UBG)?”  

 „Ale kogo mam za to wszystko winić poza sobą? Co mam oskarżać, jeśli nie własne głupie i 

niepoprawne szaleństwo? Czemu ma być przypisana cała ta przerażająca ruina,jeśli nie tej jednej 

śmiertelnej, przeklętej przyczynie, że naruszywszy prawa Boże, odrzuciłem też Bożą Ewangelię.” 

 „Ale zatrzymaj się, o duszo moja, pośród tych wszystkich żałosnych, złowrogich skarg. Czy 

mogę powiedzieć, że ostatecznie odrzuciłem Ewangelię? Czy nie dźwięczy mi ona w uszach po 

dziś dzień? Wyrok nie został jeszcze wydany przeciwko mnie w tak stanowczy sposób, aby był 

całkowicie nieodwracalny. Przez całą tę ponurą perspektywę wdziera się jeden promyk nadziei i 

możliwe, że jeszcze zostanę wybawiony”.  

 ,,Ożywiająca myśl! Raduj się nią, duszo moja, chociaż z drżeniem i natychmiast zwróć się 

do tego Boga, który choć sprowokowany dziesięcioma tysiącami twoich wykroczeń, jeszcze nie 

przysiągł w swoim gniewie, że nigdy nie będzie ci wolno dalej z Nim mieć społeczności, albo wejść 

do Jego odpoczynku (Ps. 95:11 UBG).”  

 „Dlatego padam na twarz przed Tobą w prochu, o błogosławiony Panie, przyznając, że 

jestem potępionym i nieszczęśliwym stworzeniem. Ale moim językiem są słowa pokornego celnika 

„Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu” (Łk 18:13 UBG). Świta mi w głowie pewne ogólne i 

niejasne zrozumienie dotyczące sposobu, w jaki mógłbym uniknąć mojej zguby. O Boże, 

jakakolwiek jest droga prowadząca do tego, pokaż mi ją, błagam! Wskaż mi ją tak wyraźnie, żebym 

nie mógł się pomylić! I skłoń do tego moje serce, niezależnie od tego jak bardzo będzie to 

upokarzające, czy bolesne!”  



 „Z pewnością, Panie, muszę się wiele nauczyć; dlatego bądź moim Nauczycielem! 

Wstrzymaj na chwilę Twoją uniesioną rękę i w swojej nieskończonej litości opóźnij cios, aż 

dowiem się trochę więcej, jak mogę go w końcu uniknąć!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

       ROZDZIAŁ VII.  



 

  BEZSILNY STAN POTĘPIONEGO GRZESZNIKA.  
 

 1, 2. Grzesznik nakłaniany, by zastanowił się, w jaki sposób może być uratowany przed 

zbliżającą się zgubą. - 3. Nie przez cokolwiek, co może zaoferować. 4. Ani przez nic, co  mógłby 

znieść. 5. Ani też przez cokolwiek, co mógłby uczynić w trakcie wypełniania przyszłych 

obowiązków — 6-8. Ani przez przymierze z innymi grzesznikami na ziemi czy też w piekle. - 9. 

Ani przez wstawiennictwo aniołów lub świętych na jego korzyść. Wskazówka dotycząca jedynego 

sposobu, który później zostanie dokładniej wyjaśniony. Lament grzesznika w tym nieszczęsnym 

stanie.  

 1. GRZESZNIKU, usłyszałeś wyrok Boży, który jest zapisany w Jego świętym i 

niezmiennym słowie; czy poddasz się jemu w wiecznej rozpaczy? Czy nie będziesz próbował się od 

niego uwolnić, skoro mówi on twojej duszy tylko o wiecznej śmierci? Jeśli przestępca, potępiony 

przez ludzkie prawa, ma choćby cień nadziei na uniknięcie kary to, zwraca na to uwagę. Jeśli 

istnieje przyjaciel, o którym sądzi, że może mu pomóc, to z jaką silną natarczywością nalega na 

niego, żeby wstawił się za nim. A nawet, gdy jest przed sędzią, to jakim to trudne często jest, żeby 

zmusić go do odejścia od ławy oskarżonych, podczas gdy woła o litość, chociaż jest to po 

niewczasie. Zwykła możliwość, że może uczynić kogoś chętnym by się za nim wstawił, sprawia, że 

skazaniec nie chce zamilknąć, ani zostać usunięty z sądu. 

 2. Czy nie chcesz więc, o grzeszniku, zanim jeszcze nie nastąpi wykonanie wyroku, które 

może mieć miejsce tego samego dnia, rozważyć w myślach, jakie środki można przedsięwziąć dla 

wybawienia z takiej sytuacji? Ale jakie środki można podjąć? Zastanów się uważnie, bo to jest 

najważniejsza kwestia w tej chwili. Twoja mądrość, twoja moc, twoja elokwencja i twoje 

zainteresowanie nigdy nie okażą się być użyte w ważniejszej sprawie. Jeśli możesz sobie pomóc, 

zrób to. Jeśli masz jakieś sekretne źródło ulgi, to nie idź po inną pomoc. Jeśli masz jakąkolwiek 

ofiarę do złożenia, jeśli masz jakąkolwiek siłę którą możesz użyć; jeśli masz jakichś 

sprzymierzeńców na ziemi lub w niewidzialnym świecie, którzy mogą cię obronić lub wybawić, idź 

tą własną drogą, abyś w ogóle mógł zostać ocalony, abym nie widział twojej zagłady. Ale powiedz: 

grzeszniku! w obecności Boga, jaką ofiarę złożysz, jaką siłę użyjesz i do jakich sprzymierzeńców 

będziesz się uciekać w tak naglącej i beznadziejnej sytuacji? Jednakże, jeśli użyjesz tych 

powyższych środków, to będę musiał ogłosić je beznadziejnymi. 

 3. Wyrządzono krzywdę sprawiedliwości Bożej, czy możesz dać za to jakieś 

zadośćuczynienie? Czy zostałeś doprowadzony do zapytywania o ratunek, jak robi to przebudzony 

duchowo grzesznik: „Z czym mam się stawić przed PANEM i pokłonić się Bogu najwyższemu? 

Czy mam stawić się przed nim z ofiarami całopalnymi, z jednorocznymi cielcami? Czy PAN ma 

upodobanie w tysiącach baranów, czy w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy?" (Mich. 6:6-7 UBG). 

Niestety! Gdybyś był księciem równie wielkim, jak sam Salomon i mógłbyś rzeczywiście nabyć 

takie ofiary, jak te, nie wystarczyły by: „I Libanu nie wystarczy na ogień ani jego zwierzyny nie 

wystarczy na całopalenie” (Iz. 40:16 UBG). Nawet w ramach obowiązywania Starego Testamentu, 

który dopuszczał i wymagał ofiar w niektórych przypadkach, krew cielców i kozłów, choć 

zwalniała grzesznika od dalszej doczesnej kary, to jednak nie mogła sprawić, aby grzechy były 

zgładzone (Heb. 10:4 UBG), ani w żaden sposób spowodować za pomocą jakichkolwiek środków, 

by sumienie zostało oczyszczone w oczach Boga. A tej duszy, która „bezczelnie zgrzeszy 

świadomie”, nie pozwolono przynieść żadnej ofiary za grzech ani w ogóle ofiary za występek, ale 

zostawała skazywana na śmierć bez miłosierdzia. (Li. 15:30 UBG). Teraz Bóg i twoje własne 

sumienie wiedzą, że twoje przewinienia nie były jedynie błędami ignorancji i nieumyślności, ale że 

zgrzeszyłeś z wyciągniętą ręką w powtarzających się, spotęgowanych przez okoliczności 

przypadkach, jak już wcześniej to przyznałeś. Czy powinieneś dodać, wraz z nieszczęsnym 

grzesznikiem opisanym powyżej, te słowa: „Czy mam mu dać swego pierworodnego za mój 

występek, owoc mego łona za grzech mojej duszy?” (Mich. 6:7 UBG). Co mogłaby zrobić w takim 

przypadku krew ukochanego dziecka, jeśli nie głębiej zabarwić twoje przestępstwa i dodać im 

jeszcze nieznanego wymiaru okropieństwa? Obraziłeś Istotę nieskończonego majestatu; i jeśli ta 



zniewaga ma być odpokutowana krwią, musi to być inna krew niż ta, która płynie w żyłach twoich 

dzieci lub twoich własnych.  

 4. Czy będziesz więc cierpieć sam, aż do dania pełnego zadośćuczynienia? Ale jak można 

osiągnąć takie zadośćuczynienie? Czy mają nim być jakieś nieszczęścia, które należałoby 

wycierpieć w tym śmiertelnym, chwilowym doczesnym życiu? Czy zatem sprawiedliwość Boża jest 

tak mało ceniona, że cierpienia trwające kilka dni miałyby wystarczyć, aby zadośćuczynić jej 

żądaniom? A może myślisz o przyszłych cierpieniach w niewidzialnym świecie? Jeśli tak sądzisz, to 

odpowiadam, że nie jest to wyzwolenie; i w związku z tym mogę zaryzykować stwierdzenie, że 

dopiero kiedy dasz pełne zadośćuczynienie, zostaniesz uwolniony; dopiero gdy zapłacisz do 

ostatniego grosza swój dług, to drzwi do twojego więzienia zostaną otwarte; ale w międzyczasie 

musisz posłać swoje łoże w piekle (Ps. 139:8 UBG) i och, nieszczęsny człowieku, czy położysz się 

tam z sekretną nadzieją, że nadejdzie chwila, w której surowość Boskiej sprawiedliwości nie będzie 

w stanie zadać niczego więcej, niż to, czego doświadczyłeś, i kiedy będziesz mógł domagać się 

swego zwolnienia na mocy słuszności? Byłoby naprawdę dobrze dla ciebie, gdybyś mógł nieść ze 

sobą tam w dół do piekła taką nadzieję, fałszywą i pochlebną; ale niestety, zobaczysz rzeczy w tak 

sprawiedliwym świetle, że nie będziesz miał pociechy, ale tylko wieczną rozpacz. To jedno słowo 

twojego wyroku, „ogień wieczny”; i to jedno stwierdzenie, że robak tam nie umiera, a ogień nie 

gaśnie, wystarczy, aby wprawić twoją fałszywą nadzieję w czarny zamęt i pogrążyć cię w 

beznadziejnej agonii i przerażeniu. 

 5. A może myślisz, że twoja przyszłe zreformowanie się i pilność w służbie w 

nadchodzącym czasie przyniosą ci zwolnienie z tego wyroku? Uważaj, grzeszniku, jakie 

posłuszeństwo myślisz ofiarować świętemu Bogu. Musi być ono nieskazitelne i całkowite, które 

Jego nieskończona świętość może zaaprobować i przyjąć; jeśli weźmie pod uwagę ciebie samego w 

sobie, to nie może być w twoim osobistym posłuszeństwie niestałości, zapominania ani domieszki 

grzechu. I czy ty, osłabiony przez tak wiele pierwotnego zepsucia i tak wiele grzesznych nawyków, 

zrodzonych przez niezliczone rzeczywiste przestępstwa, podejmiesz się bycia tak posłusznym i to 

przez całą resztę swego życia! Na próżno byś tego próbował, choćby przez jeden dzień. Nowa wina 

natychmiast pogrąży cię w nowej ruinie. Ale gdyby tak się nie stało, gdyby od tego momentu do 

samego końca twojego życia wszystko byłoby czynione przez ciebie w całkowitym posłuszeństwie, 

jakiego prawo Boże wymagało od Adama w Raju, to czy to wystarczyłoby ono, aby zmazać 

przeszłe winy? Czy to spłaciłoby stary dług, tak, abyś nie zaciągnął nowego? Zaoferuj to swojemu 

bliźniemu i zobacz, czy przyjmie to za zapłatę; a jeżeli on nie zechce, to czy odważysz się 

ofiarować twoje ułomne posłuszeństwo swemu Bogu?  

 6. Ale nie będę mnożyć słów na tak prosty temat. Kiedy tak mówię, czas mija, śmierć 

nadciąga i zbliża się sąd. A co może cię uchronić przed tymi strasznymi scenami, albo co może cię 

ochronić w nich? Czy świat może cię ocalić - ten próżny, złudny bożek twoich życzeń i pragnień, 

któremu całkowicie poświęcasz swoje wieczne nadzieje? Dobrze wiesz, że całkowicie cię opuści, 

kiedy będziesz go najbardziej potrzebować; i że żadna z jego przyjemności nie może być 

przeniesiona razem z tobą do stanu niewidzialnego, ani nawet żaden drobiazg, przez który miałbyś 

pamiętać, jeśli w ogóle chciałbyś pamiętać tak niestałego i zdradliwego przyjaciela, jakim był świat. 

 7. A kiedy umrzesz lub będziesz umierał, to czy twoi grzeszni towarzysze będą mogli cię 

uratować? Czy jest ktoś między nimi, kto, nawet gdyby kiedykolwiek tak bardzo pragnął, mógłby 

dać Bogu okup za ciebie (Ps. 49:7 UBG), aby uwolnić cię od zejścia do grobu lub zstąpienia do 

piekła? Niestety, prawdopodobnie będziesz tak świadomy tego, że leżąc na krawędzi śmierci, nie 

będziesz chciał widzieć ani rozmawiać z tymi, którzy byli kiedyś twoimi ulubionymi towarzyszami. 

Wtedy będą cię raczej dręczyć niż pomagać; o ileż mniej będą mogli ulżyć ci gdy będziesz stał przy 

ławie oskarżonych przed Bogiem, kiedy będą przytłoczeni własnym potępieniem!  

 8. Jeśli chodzi o moce ciemności, to bądź pewien, że będą one dalekie od posiadania 

zdolności lub chęci, by ci pomóc. Szatan patrzył na i pracował nad tym, by cię doprowadzić do 

zguby, i zatriumfować nad tobą. Ale gdyby nawet mogło zaistnieć jakieś polubowne porozumienie 

między wami, to czymże by ono mogło być, jeśli nie porozumieniem w sprawie własnej zguby? 

Albowiem dzień sądzenia bezbożnych będzie także dniem sądu dla tych zbuntowanych duchów; a 



ogień, w który będziesz musiał odejść, grzeszniku, jest tym, który został „przygotowany dla diabła i 

jego aniołów”. (Mat. 25:41 UBG). 

 9. Czy duchy niebieskie ocalą cię wtedy? Czy wykorzystają swoją moc lub swoje modlitwy 

na Twoją korzyść? Wstawianie się mocy niebiańskich, gdy zapadł wyrok przeciwko tobie, byłoby 

aktem buntu, którego te święte i wspaniałe stworzenia nienawidzą, przeciwko Niebu. A kiedy 

będzie wiadomo, jaka jest ostateczna wola Sędziego, to zamiast na próżno wstawiać się za 

nieszczęsnym przestępcą, woleliby raczej, z żarliwą gorliwością o chwałę swego Pana i serdeczną 

zgodą co do postanowienia Jego mądrości i sprawiedliwości, przygotować się do wykonania 

takiego wyroku. Także, choć obecnie trudno to sobie wyobrazić, jest prawdą pewną, że słudzy 

Chrystusa, którzy teraz najczulej ciebie miłują i najbardziej serdecznie szukają twego zbawienia, 

nie wyłączając tych, którzy są z tobą połączeni najbliższą więzią natury lub przyjaźni, nawet oni 

powiedzą temu swoje amen. Teraz ich wnętrze pała miłością za tobą, a ich oczy wylewają łzy z 

twojego powodu. Teraz napominają cię i wstawiają się u Boga za tobą, aby w jakikolwiek sposób, 

póki jeszcze jest nadzieja, można ciebie wyrwać jak głownię z ognia (Am. 4:11 UBG). Ale niestety, 

nie zważasz na ich napominanie; a jeśli chodzi o ich modlitwy, o co mają prosić Boga za tobą, jeśli 

nie o to, abyś zobaczył, że jesteś zgubiony; i całkowicie zrozpaczony jeśli chodzi o jakąkolwiek 

pomoc ze strony siebie samego lub jakiejkolwiek mocy stworzonej, abyś mógł leżeć przed Bogiem 

w pokorze i ze skruszonym sercem; poddając się Jego sprawiedliwemu osądowi i całkowicie 

wyrzekając się wszelkiego polegania na samym sobie i na wszelkim stworzeniu, tak abyś mógł 

podnieść pokornie wzrok ku Niemu, prawie z czeluści piekła, aby być może okazał ci litość i sam 

skierował cię ku temu jedynemu sposobowi ratunku, którego, podczas gdy rzeczy tak się mają jak 

się mają, nie mogą udzielić ci ani ziemia, ani piekło, ani Niebo. 

  

 Lament grzesznika w tym żałosnym stanie.  
  

 „O! żałosny, niewygodny i bezradny stanie! O jakże nieszczęsny jestem, że się 

doprowadziłem do takiej sytuacji. Stałem się biednym, pustym, nieszczęśliwym i porzuconym 

stworzeniem! Gdzie jest moja duma i wyniosłość mego serca? Gdzie są moje bożki, które 

kochałem, którym służyłem, za którymi szedłem, i których szukałem (Jer. 8:2 UBG), gdy 

mnożyłem swoje występki przeciwko Majestatowi Niebios? Czy nie ma serca, które by mi 

współczuło? Czy nie ma ręki, która by mnie uratowała? Zlitujcie się nade mną, zlitujcie się nade 

mną, moi przyjaciele, bo dotknęła mnie ręka Boża (Hi. 19:21 UBG), i pochwyciła mnie! Czuję, jak 

mocno na mnie napiera, i co mam zrobić? Może będą mieli współczucie dla mnie; ale niestety, jak 

słabe jest to współczucie! Jeśli istnieje tylko jakakolwiek pomoc w całej przyrodzie, to powiedzcie 

mi, gdzie można ją znaleźć! Wskażcie mi ją, skierujcie mnie ku niej; a raczej ponieważ mój umysł 

jest zmieszany i oszołomiony, to weźcie mnie za rękę i poprowadźcie do niej.”  

 „O wy słudzy Pana, których zadaniem jest prowadzenie i pocieszanie dusz strapionych, 

zlitujcie się nade mną! Obawiam się, że jestem przykładem wielu innych bezradnych stworzeń, 

które podobnie jak ja potrzebują waszej pomocy. Odłóżcie na bok wasze inne obowiązki, by 

zaopiekować się moją duszą, zatroszczyć się o tę moją drogocenną duszę, która leży jakby na ziemi 

wykrwawiając się na śmierć (jeśli można użyć takiego wyrażenia), podczas gdy być może ledwie 

rzucacie mi pośpieszne spojrzenie lub rzucając na mnie okiem przechodzicie na drugą stronę 

omijając mnie (Łk. 10:32 UBG). Jednak niestety, w przypadku takim jak mój, cóż może pomóc 

wasze wstawiennictwo, jeśli nie będzie mu towarzyszyła moc Boża, ponieważ jeżeli Pan mi nie 

pomoże, to jak wy możecie mi pomóc (2 Król. 6:27 UBG)?”  

 „'O Boże, Boże duchów wszelkiego ciała (Li. 16:22 UBG), podnoszę do Ciebie moje oczy i 

wołam do Ciebie jak z wnętrza piekła (Jon. 2:2 UBG), a przynajmniej znad jego granicy. Ponieważ 

gdy tak leżę przed tobą w tym nieskończonym cierpieniu, wiem, że Twoja wszechmocna moc i 

bezgraniczna łaska wciąż mogą znaleźć sposób, aby mnie wybawić.”  

 „Jesteś Tym, którego najbardziej zraniłem i znieważyłem; a jednak tylko od Ciebie muszę 

teraz szukać zadośćuczynienia. Tylko przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem zło w 

Twoich oczach; abyś okazał się być sprawiedliwy w swoich słowach, i czysty w swoim sądzie (Ps. 



51:4 UBG), chociaż w tym momencie powinieneś skazać mnie na wieczne potępienie. A jednak 

odkrywam w sobie coś, co potajemnie przyciąga mnie do Ciebie, jak gdybym mógł znaleźć ratunek 

tam, gdzie zasłużyłem na największe potępienie. Błogosławiony Boże, zniszczyłem siebie sam, ale 

w Tobie jest moja pomoc (Oz. 13:9 UBG), jeśli w ogóle można mi pomóc.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ROZDZIAŁ VIII.  



 

PRZYNIESIENIE PRZEKONANEMU I POTĘPIONEMU GRZESZNIKOWI WIEŚCI O 

ZBAWIENIU PRZEZ CHRYSTUSA.  

 

 1. Okropne rzeczy, które do tej pory zostały powiedziane, nie miały na celu zasmucić 

grzesznika, ale udzielić mu pomocy. - 2. Refleksja nad radością, z jaką sługa Ewangelii może 

wygłosić poselstwo, które jest mu powierzone. - 3. I kilka powodów dla powtórzenia tego, co jest  

domyślnie tak powszechnie znane. 4-6. Autor przechodzi zwięźle do przedstawienia istoty tej 

radosnej nowiny: a mianowicie, że Bóg w swym nieskończonym miłosierdziu posłał swego Syna, 

aby umarł za grzeszników umożliwiając im teraz pojednanie się przez Niego. - 7, 8. Tak że 

najbardziej ohydne przestępstwa zostaną całkowicie przebaczone wierzącym, a oni będą całkowicie 

i na wieki szczęśliwi. Refleksja grzesznika nad tą dobrą nowiną. 

 1. Drogi czytelniku, jest to wielki zamysł Ewangelii, że gdziekolwiek jest ona przyjmowana 

serdecznie, tam jej chwalebnym skutkiem, jest napełnianie naszych serc uczuciami miłości; 

nauczanie nas brzydzenia się wszelką niepotrzebną surowością i rygorem oraz nie radowanie się 

smutkiem, ale szczęściem bliźnich. Trudno mi pojąć, jak może być chrześcijaninem ten, kto czerpie 

przyjemność z udręki, która pojawia się nawet u zwierząt, a tym mniej z cierpienia ludzkiego 

umysłu; a zwłaszcza tego rodzaju, jak myśli, które przedstawiłem, muszą wywołać, jeśli zwróci się 

należytą uwagę na ich wagę i wymowę. Często czułem delikatny żal, kiedy przedstawiałem te 

rzeczy; i mogłem z głębi serca życzyć sobie, aby nie trzeba było umieszczać ich w tak surowym i 

bolesnym świetle. Ale teraz zabieram się do tej części mojej pracy, której podejmuję się z 

niewypowiedzianą przyjemnością, i którą rzeczywiście miałem na względzie, aby pokazać ją 

później, gdy przedstawiałem tobie wszystkie te okropne rzeczy. Pokazałem ci, że jeśli dotąd żyłeś w 

stanie niepokutowania i grzechu, to jesteś potępiony przez sprawiedliwy sąd Boży i nie masz w 

sobie samym źródła ani nadziei, ani możliwości wybawienia. Ale nie chcę zostawiać cię w tym 

smutnym zrozumieniu, abyś położył się i umarł w rozpaczy, narzekając na tę okrutną gorliwość, 

która przyszła przed czasem, aby cię dręczyć (Mt. 8:29 UBG).  

 2. Powstań, duszo przygnębiona, która leżysz w prochu przed Bogiem i drżąca z przerażenia 

Jego sprawiedliwego wyroku; albowiem otrzymałem polecenie, aby ci powiedzieć, że chociaż 

zniszczyłeś się sam to jednak w Bogu jest twoja pomoc (Oz. 13:9 UBG). Zwiastuję ci dobrą nowinę 

o wielkiej radości (Łk. 2:10 UBG), która raduje moje serce, gdy ją głoszę, i mam nadzieję, że dotrze 

do ciebie i ożywi cię – jest to bowiem nowina o zbawieniu przez krew i sprawiedliwość 

Odkupiciela. I podaję ci ją, dla twojego większego bezpieczeństwa, słowami łaskawego i 

przebaczającego Boga zapisanymi w Piśmie Świętym: ,,Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając 

świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów” (2 Kor. 5:19 UBG). 

 3. To jest najlepsza wiadomość, jaką kiedykolwiek słyszano, najważniejsze przesłanie, jakie 

Bóg kiedykolwiek posłał swoim stworzeniom; i chociaż nie wątpię, że żyjąc w kraju 

chrześcijańskim, słyszałeś je często, być może tysiące razy; z całą prostotą i jasnością powtórzę ci 

je jeszcze raz i to tak, jakbyś nigdy wcześniej tego nie słyszał. Jeśli ty, grzeszniku, poczujesz ją 

teraz po raz pierwszy, będzie to dla ciebie nowa Ewangelia, choć tak dobrze znana tobie; nie będzie 

też mnie męczyć mówienie o tym samym, ponieważ jest to dla ciebie bezpieczne i konieczne (Filip. 

3:1 UBG). Ci, którzy są z nią najgłębiej i osobiście zaznajomieni, nie odczują jej nadmiaru, ani nie 

będą nią przesyceni, i będą jej słuchać z wielką przyjemnością; a co do tych, którzy dotychczas ją 

lekceważyli, to jestem pewien, że będą mieli potrzebę, aby znowu ją usłyszeć. Nie jest też 

absolutnie niemożliwe, aby nie istniała przynajmniej jedna dusza czytająca niniejsze wersety, która 

nigdy nie została jasno i w pełni pouczona o tej ważnej doktrynie, chociaż wszystko, co wieczne dla 

takiej duszy, zależy od poznania i przyjęcia tej doktryny Ewangelii. Dlatego zatroszczę się, aby taki 

ktoś nie miał prawa wymawiać się przed Bożym sądem, że chociaż mieszkał w kraju 

chrześcijańskim, to jednak nigdy nie był jasno i wiernie nauczany o doktrynie zbawienia przez 

Jezusa Chrystusa,  który jest drogą, prawdą i życiem i tylko przez którego przychodzimy do Ojca 

(Jan. 14:6 UBG). 

 4. Dlatego świadczę tobie dzisiaj, że święty i łaskawy Majestat Nieba i ziemi, przewidując 



śmiertelne odstępstwo, w które miała wpaść cała ludzkość, nie postanowił postępować z nami w 

sposób surowy i rygorystyczny, aby nas skazać na powszechną ruinę i nieuchronne potępienie; lecz 

przeciwnie, postanowił zawrzeć traktat pokoju i pojednania oraz ogłosić wszystkim, do których  

dotrze Ewangelia, wyraźne oferty życia i chwały do otrzymania w sposób, który Jego nieskończona 

mądrość uznała za odpowiedni dla czystości Jego natury i honoru jego rządów. Ten sposób był 

rzeczywiście najbardziej zdumiewający, którego, choć jest on znany naszym myślom i naszym 

językom, nie mogę sobie przypominać i wymieniać bez wielkiego zdumienia. Otóż Bóg postanowił 

wysłać na świat swego własnego Syna będącego: „...blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty” 

(Hb. 1:3 UBG), uczestnika własnych Boskich doskonałości i zaszczytów, aby był nie tylko 

nauczycielem sprawiedliwość i posłańcem łaski, ale także ofiarą za grzechy ludzi; Bóg zgodził się, 

by Jego Syn zbawił ich nie pod żadnym innym warunkiem, jak tylko pod tym, że Syn nie tylko 

wypracuje sprawiedliwość dla ich zbawienia, ale i umrze za nich. 

 5. Zgodnie z tym, w czasie, jaki nieskończona mądrość uznała za najbardziej dogodny, Pan 

Jezus Chrystus pojawił się w ludzkim ciele; a po tym, jak przeszedł przez nieustanne i długotrwałe 

trudy i poniósł wszystkie poprzedzające zniewagi, jakie mogła wyrządzić Mu niewdzięczność i 

złośliwość ludzi, dobrowolnie poddał się śmierci, i to śmierci krzyżowej (Filip. 2:8 UBG) i 

„…..został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia” (Rzym. 

4:25 UBG). Po swoim zmartwychwstaniu przebywał na ziemi wystarczająco długo, aby dać swoim 

naśladowcom najbardziej przekonujące dowody na to, a potem został wzięty w górę do nieba na ich 

oczach (Dz. 1:9-11 UBG) i zesłał swego Ducha stamtąd na swoich apostołów, aby uzdolnić ich, by 

w najbardziej przekonujący i autorytatywny sposób głosili Ewangelię; i powierzył ją im i tym, 

którzy w każdej epoce będą ich następcami w tej części ich urzędu, aby została głoszona 

„...wszelkiemu stworzeniu” (Mk. 16:15 UBG), aby wszyscy, którzy w nią wierzą, mogli być 

zbawieni dzięki jej nieustającej sile oraz niezmiennej mocy i łasce jej Boskiego Autora, który jest 

„wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Heb. 13:8 UBG).  

 6. Tę Ewangelię głoszę więc teraz i przedstawiam tobie, czytelniku, z najgłębszym 

pragnieniem, aby dzięki łasce Bożej ten dzień był zbawieniem duszy twojej (Łk 19:9 UBG). Wiedz 

więc i rozważ to, kimkolwiek jesteś, że tak pewnie, jak te słowa są teraz przed twoimi oczami, tak 

pewne jest, że wcielony Syn Boży stał się ,,...widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi”; (1 Kor. 4:9 

UBG), jego plecy zostały zmasakrowane biczami, jego głowę zraniona koroną cierniową, jego 

kończyny zostały rozciągnięte i przybite gwoździami do przeklętego drzewa; i w tym 

nieszczęśliwym stanie został powieszony za ręce i nogi, jako przedmiot publicznej hańby i pogardy. 

W ten sposób umarł pośród wszystkich szyderstw i obelg swoich okrutnych wrogów, którzy 

pragnęli jego krwi; a co było najsmutniejszą okolicznością ze wszystkich, pośród tych agonii, gdy 

oddawał najbardziej niewinne, doskonałe i pożyteczne życie, jakie kiedykolwiek człowiek spędził 

na ziemi, nie miał tych podparć boskiej obecności, które często grzesznicy doświadczali, gdy 

cierpieli za świadectwo swego sumienia. Dlatego często wybuchali radością i śpiewali pieśni 

uwielbienia, podczas gdy ich oprawcy przesycali się swoją piekielną złością i nadmiarem dzikiego 

barbarzyństwa, czyniąc udręki wierzących sztucznie bardziej bolesnymi; ale ukrzyżowany Jezus 

zawołał w udręce swej nieskazitelnej i świętej duszy: „Boże mój, Boże mój, czemu mnie 

opuściłeś?” (Mt. 27:46 UBG). 

 7. Spójrz na swojego drogiego Odkupiciela! Spójrz na ten żałobny, straszny, ale i w pewnej 

mierze zachwycający spektakl, a potem zapytaj swoje serce: czy wierzy, że Jezus cierpiał i umarł w 

ten sposób? A dlaczego tak cierpiał i umarł? Pozwól, że odpowiem własnymi słowami Boga: „Lecz 

on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na 

nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni…...a PAN włożył na niego nieprawość nas 

wszystkich…...Lecz spodobało się PANU zetrzeć go i zgnębić. A po złożeniu swojej duszy na 

ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo…...” (Iz. 53: 5-6,10 UBG). A teraz zacytuję słowa apostoła 

Pawła: „Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez niego zwiastuje się wam 

przebaczenie grzechów” (Dz. 13:38 UBG). Było to zgodne z nakazem Chrystusa, danym zaraz po 

zmartwychwstaniu, że: ,,….w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów 

wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy” (Łk. 24:47 UBG), czyli od tego samego miejsca, 



gdzie jego krew została niedawno tak okrutnie przelana. W ten sposób świadczę tobie, słowami 

innego natchnionego pisarza, że Chrystus stał się grzechem, to znaczy ofiarą za grzech, „On 

bowiem tego, który nie znał grzechu za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się   

sprawiedliwością Bożą” (2 Kor. 5:21 UBG), to znaczy, że przez sprawiedliwość, którą wypełnił i 

dokonane przez Niego odkupienie, możemy zostać przyjęci przez Bóg jako sprawiedliwi i nie tylko 

otrzymać przebaczenie, ale i Jego łaskę. „Do was zostało posłane słowo o tym zbawieniu” (Dz. 

13:26 UBG), a tobie, czytelniku, są teraz oferowane przez Boga błogosławieństwa tego zbawienia,  

i to z całą serdecznością; tak że po tym wszystkim, co powiedziałem w poprzednich rozdziałach, 

twoje złamanie prawa Bożego nie sprowadzi na ciebie zguby, jeśli nie odrzucisz Bożej Ewangelii. 

To nie wszystkie te legiony grzechów, które powstają w szyku bojowym przeciwko tobie, będą w 

stanie cię zniszczyć, a niewiara jeśli będzie prowadzić cię do ich popełniania, a ostateczne 

niepokutowanie podniesie się z tyłu. Wiem, że poczucie winy jest rzeczą bojaźliwa; dlatego będę 

mówił słowami samego Boga, bo żadne inne słowa nie są bardziej pocieszające: „Kto wierzy w 

Syna, ma życie wieczne” (Jan. 3:36 UBG), „…..i nie będzie potępiony” (Jan. 5:24 UBG5). 

„Dlatego teraz żadnego potępieni nie ma”, żadnego rodzaju ani stopnia, „dla tych”, dla żadnego z 

tych, „którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha" 

(Rzym. 8:1 UBG). Naprawdę byłeś bardzo wielkim grzesznikiem, szanowny czytelniku, a twoim 

przewinieniom towarzyszyły naprawdę najbardziej ohydne okoliczności pogarszające twoją winę; 

niemniej jednak możesz się radować zapewnieniem, że „gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym 

bardziej obfitowała” (Rzym 5:20 UBG); „jak grzech królował ku śmierci”, gdzie miał najbardziej 

nieograniczone wpływy i najbardziej nieodparty triumf, ,,tak też łaska królowała przez 

sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana” (Rzym. 5:21 UBG). Ta 

sprawiedliwość, do której będziesz uprawniony wierząc w Niego, nie tylko zerwie te łańcuchy, 

którymi grzech niejako ciągnie cię przywiązanego do rydwanu pędzącego wściekle do piekła ku 

twojej wiecznej zgubie, ale przyodzieje cię także w szaty zbawienia, i posadzi na tronie chwały, na 

którym będziesz zasiadał i królował na wieki wśród książąt Niebios, a także sprawi, że panować 

będziesz w nieśmiertelnym pięknie i radości, bez żadnej blizny, pozostawiającej na tobie ślad 

boskiego niezadowolenia, i bez żadnego znaku, po którym można by było poznać, że byłeś kiedyś 

odrażający oraz przeznaczony na gniew i przekleństwo. Będziesz śpiewał hymn chwały dla 

Baranka, który był zabity i obmył cię z  twoich grzechów własną krwią (Obj. 1:5 UBG).  

 8. Nie jest też konieczne, abyś (w celu bycia uwolnionym od winy i uprawnionym do tego 

wielkiego i całkowitego szczęścia), zanim odważysz się zwrócić do Pana Jezusa, przynosił 

jakiekolwiek własne dobre uczynki, aby poleciły cię Jego przyjęciu. Prawdą jest, że jeśli twoja 

wiara będzie szczera, to na pewno spowoduje wydawanie przez ciebie dobrych owoców-uczynków; 

jednakże mam upoważnienie słowa Bożego, aby ci powiedzieć, że jeśli dziś szczerze wierzysz w 

imię Syna Bożego, to zostaniesz dziś wzięty pod jego opiekę i zaliczony do jego owiec, którym on 

łaskawie oświadczył, że da im życie wieczne i że one nigdy nie zginą (Jan. 10:28 UBG). Nie musisz 

więc mówić: Któż wstąpi do nieba? Albo: Kto zstąpi do otchłani? Albowiem słowo wiary jest 

blisko ciebie, w twoich ustach i w twoim sercu (Rzym. 10:6-8 UBG). Z tą radosną wieścią 

zostawiam cię, która rzeczywiście wyrażona jest wiarygodnymi słowami, godnymi ,,całkowitego 

przyjęcia” (1 Tym. 1:15 UBG). A jest nią Ewangelia, grzeszniku, która jest moim życiem; które, 

jeśli jej nie odrzucisz, będzie również twoim udziałem. 

 

 Refleksja grzesznika na temat tej dobrej nowiny  
 

 „O  moja duszo, jak zdumiewające jest przesłanie, które dziś otrzymałaś! Rzeczywiście 

często już je słyszałem i stało się dla mnie tak powszechne, że nie jest dla mnie zaskoczeniem. Ale 

zastanów się, duszo moja, co usłyszałaś i powiedz, czy imię Zbawiciela, którego własnością jest to 

przesłanie, nie może być nazwane Cudownym Doradcą (Iz. 9:6 UBG), z powodu tego, że objawia 

On tobie takie cuda miłości i proponuje ci takie rady pokoju!”  

 „Błogosławiony Jezu, czy rzeczywiście tak jest? Czy nie jest to wymysł ludzkiego umysłu? 

Z pewnością tak nie jest! Jaki ludzki umysł mógłby to wymyślić lub pojąć? To jest oczywisty, 



niewątpliwy fakt, że pozostawiłeś wspaniałość i radość niebiańskiego świata, aby okazać 

współczucie takiemu nędznikowi jakim jestem! O! gdybyś z tego szczytu godności i szczęścia 

spojrzał na mnie tylko przez chwilę i posłał mi jakieś łaskawe słowo w celu uzyskania wskazówek i 

pocieszenia, nawet przez najpośledniejszego z Twoich sług, to wtedy słusznie mógłbym upaść na 

twarz z wdzięcznym podziwem i ucałować same ślady tego, kto ogłasza zbawienie (Iz 52:7 UBG). 

Ale czy Ty zniżyłeś się do bycia posłańcem? Cóż to była za łaska, chociaż tylko raz osobiście 

ogłosiłeś Ewangelię i natychmiast wróciłeś na tron, z którego sprowadziło cię wcześniej na dół 

Boże współczucie? Ale to nie jest cały triumf Twojej wspaniałej łaski, która nie tylko sprowadziła 

cię na dół, na ziemię, ale trzymała tu w wątłym i nędznym ciele przez długie kolejne lata; i w końcu 

kosztowała cię twoje życie, gdy rozciągnięto Cię jako złoczyńcę na krzyżu, po tym, jak zniosłeś 

zniewagi i okrucieństwo, które mogłoby słusznie bardzo zranić moje serce na samą myśl o nich. I w 

ten sposób zadośćuczyniłeś zranionej sprawiedliwości Bożej i odkupiłeś mnie dla Boga swoją 

własną krwią (Obj. 5:9 UBG).”  

 „Cóż mam powiedzieć, ,,Wierzę, Panie! Pomóż mojej niewierze” (Mk. 9:24 UBG). Wydaje 

się, że uznanie za prawdę tego co rzeczywiście przekracza wszystko, co można sobie wyobrazić jest 

wierzeniem w niemożliwe. Niech będzie na wieki błogosławione imię Twoje, Ojcze miłosierdzia, 

żeś wymyślił drogę wyjścia! Wieczne dzięki niech będą Barankowi, który był zabity i tej łaskawej 

Opatrzności, która posłała mi słowo tego zbawienia! Niech nie otrzymuję, za nic w świecie, łaski 

Bożej na próżno (2 Kor. 6:1 UBG), mój Boże. Och, odciśnij, Panie, tę Ewangelię w mojej duszy, aż 

jej (Ewangelii) zbawcza skuteczność rozprzestrzeni się na wszystkie jej (mojej duszy) zmysły! 

Niech ona nie będzie tylko usłyszana, uznana i wyznawana, ale i odczuwana! Uczyń ją swoją mocą 

ku mojemu wiecznemu zbawieniu (Rzym. 1:16 UBG) i wprowadź mnie do tej pokornej, czułej 

wdzięczności, do tej aktywnej, niestrudzonej gorliwości w Twojej służbie, która przystoi komuś,  

komu tak wiele przebaczono. (Łk. 7:47 UBG) i to na takich dobrych warunkach.”  

 „Czuję nagłą radość w moim sercu, podczas gdy te wieści rozbrzmiewają w moich uszach; 

ale, och, niech to nie będzie lekkie powierzchowne uniesienie! Niech to, co chciałbym nazwać moją 

chrześcijańską radością, nie będzie jak ten głupi śmiech, którym tak szaleńczo jestem oczarowany, a 

który jest, jak trzask cierni pod kotłem (Kaz. 7:6 UBG). O, naucz mnie, Boże, jak sobie zapewnić to 

potężne błogosławieństwo, tę chwalebną nadzieję, za pomocą sposobu, którą wyznaczyłeś; i strzeż 

mnie przed pomyleniem radości cielesnej, gdy dostrzegam przebłysk mojego ratunku przed 

zatraceniem, z tą radością zgody łaski, która obejmuje i zapewnia wybawienie!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ROZDZIAŁ IX.  



 

BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE UWAGI DOTYCZĄCE SPOSOBU, W JAKI MOŻNA 

UZYSKAĆ TO ZBAWIENIE.  

 

 

 1. Dochodzenie w sprawie sugerowanego zbawienia przez Chrystusa. - 2. Grzesznik jest 

generalnie kierowany ku pokucie i wierze. - 3. I wezwany do wyrzeczenia się wszelkiego polegania 

na sobie.- 4. Oraz szukania zbawienia w darmowej łasce. - 5. Zaproponowanie podsumowania 

bardziej szczegółowych wskazówek. - 6. Że grzesznik powinien zwrócić się do Chrystusa. - 7. Z 

głębokim wstrętem do swoich dawnych grzechów. - 8. I stanowczym postanowieniem o porzuceniu 

ich. - 9. Że uroczyście powierza swoją duszę w ręce Chrystusa, co jest wielkim, żywotnym aktem 

wiary. - 10. Co jest ogólnie zilustrowane. - 11. Że rzeczywiście uczynił posłuszeństwo i 

naśladowanie Chrystusa kierowniczą troską swego przyszłego życia. - 12. Jest to jedyny sposób 

uzyskania ewangelicznego zbawienia. Grzesznik rozważający konieczność jego przyjęcia. 

 1. Teraz uważam cię, drogi czytelniku, za przychodzącego do mnie z pytaniem, które Żydzi 

kiedyś skierowali do naszego Pana: „Cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” (Jan. 

6:28 UBG). „Jaki sposób mam obrać, aby zapewnić sobie odkupienie i zbawienie, o którym 

powiedziano mi, że Chrystus zapewnił swojemu ludowi?” Odpowiem na to tak poważnie i uważnie, 

jak to tylko możliwe, jako osoba, która wie, jak ważne jest dla ciebie, abyś był odpowiednio 

poinformowany; i jako ten, który również wie, jak dokładnie odpowie przed Bogiem za szczerość i 

troskę, z jaką ta odpowiedź zostanie udzielona. Obym mógł mówić ,,jak wyroki Boga” (1 Piot. 4:11 

UBG), czyli w taki sposób, aby wiernie odzwierciedlać to, czego nauczają słowa Pisma Świętego.  

 2. I tutaj, aby być pewnym, że będę podążał za najbezpieczniejszymi przewodnikami i 

najrzetelniejszymi przykładami, muszę tobie głosić zbawienie, na drodze pokuty wobec Boga i   

wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa (Dz. 20:21 UBG); tę dobrą, starą doktrynę, którą głosili 

apostołowie, i której nikt nie może próbować zmieniać, chyba, że chce zatracić swoją duszę oraz 

dusze tych którzy go słuchają. 

 3. Przypuszczam, że do tego czasu jesteś już przekonany o swojej winie i potępieniu oraz o 

własnej niezdolności do poprawy swojej sytuacji. Niemniej jednak zachęcam cię, drogi czytelniku, 

abyś jeszcze głębiej poczuł to przekonanie i jeszcze mocniej odcisnął je na swojej duszy; że 

„…..zniszczyłeś się sam” (Oz. 13:9 UBG), i że w tobie samym nie ma pomocy. Bądź zatem 

przekonany wyraźnie, prawdziwie i szczerze, aby porzucić wszelkie poleganie na sobie; które, jeśli 

się przed nim nie będziesz strzegł, będzie gotowe do sekretnego powrotu, zanim zostanie 

zauważone, i poprowadzi cię do próby odbudowania tego, co właśnie zniszczyłeś.  

 4. Bądź pewny, że jeśli kiedykolwiek zostaniesz zbawiony, to musisz całkowicie przypisać 

to zbawienie darmowej łasce Bożej. Jeśli jesteś winny i nieszczęśliwy, to nie tylko zostałeś przyjęty, 

ale i ukoronowany; musisz złożyć koronę, z całym pokornym uznaniem, przed tronem (Obj. 4:10 

UBG). Żadne ciało nie może się chlubić w Jego obecności; ale kto się chlubi, musi się chlubić w 

Panu; gdyż napisano: ,,Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas 

mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem” (1 Kor. 1:29,30,31 UBG). I 

musisz być świadomy także tego, że znajdujesz się w takim stanie, w którym nie masz żadnej z 

powyżej wymienionych rzeczy w sobie; i potrzebujesz je mieć w innym. Dlatego musisz być 

świadomy, że jesteś ignorantem i winnym, skalanym i zniewolonym; lub, jak to wyraża nasz Pan, w 

odniesieniu do niektórych, którzy podlegali wyznaniu chrześcijańskiemu, że jako grzesznik „jesteś 

nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi” (Obj. 3:17 UBG). 

 5. Jeśli te poglądy zostaną głęboko zakorzenione w twoim umyśle, to będziesz 

przygotowany na przyjęcie tego, co mam teraz do powiedzenia. Usłysz więc w kilku słowach swój 

obowiązek, swoje lekarstwo i swoje bezpieczeństwo; które polegają na tym, że „musisz zwrócić się 

do Chrystusa z głęboką wstrętem do swoich dawnych grzechów i zdecydowanym postanowieniem 

porzucenia ich; formułując te postanowienie w sile Jego łaski i utwierdzając swoją zależność w 

Nim w celu twego przyjęcia przez Boga, nawet wtedy, gdy zamierzasz zrobić wszystko, co w twojej 

mocy, i kiedy faktycznie wykonasz to wszystko co najlepsze, a co kiedykolwiek zrobisz w 



konsekwencji realizowania tego celu.”  

 6. Pierwszą i najważniejszą radą, której mogę ci udzielić w obecnych okolicznościach, jest 

to, abyś spojrzał na Chrystusa i zwrócił się do Niego. I tutaj, nie mów w swoim sercu, kto wstąpi do 

Nieba, aby go sprowadzić do mnie? (Rzym. 10:6 UBG) albo, kto mnie tam zabierze, aby mnie 

postawić przed Nim? Błogosławiony Jezus, ,,wszystko istnieje dzięki niemu” (Kol. 1:17 UBG), i 

przez którego wszystko jest podtrzymywane. I chociaż jest zapominany przez większość noszących 

jego imię, to jednak „nie jest daleko od nikogo z nas” (Dz 17:27 UBG); bo inaczej nie mógłby 

obiecać, że będzie wszędzie tam, gdzie dwóch lub trzech spotka się razem w Jego imieniu (Mt. 

18:20 UBG), jednakże w konsekwencji tych prawdziwie Boskich doskonałości, jest obecny 

wszędzie. Czy chciałbyś więc, grzeszniku, zostać zbawiony? Idź do Zbawiciela. Czy chciałbyś być 

uwolniony? To patrz na tego wielkiego Wybawiciela; i choćbyś był przytłoczony winą, wstydem, 

strachem lub przerażeniem, tak że nie mógłbyś rozmawiać z Chrystusem, to jednak upadnij w tym 

swoim niemym pomieszaniu u Jego stóp i spójrz na Niego jako na Baranka lub Boga, który gładzi  

grzechy świata  (Jan. 1:29 UBG). 

 7. Spójrz więc na Niego uważnym okiem i powiedz, czy ten widok nie wzruszy, a nawet nie 

roztopi twego serca! Czy nie czujesz, jak głupim i nędznym stworzeniem byłeś, że twoje tak niskie i 

podłe dążenia i zaspokojenia, jak te, do których zmierzałeś i realizowałeś zabiły ,,Dawcę życia” 

(Dz. 3:15 UBG)? Spójrz na głębokie rany, które otrzymał za ciebie, spójrz na Tego, którego 

przebiłeś swoimi grzechami, a będziesz Go bardzo opłakiwać (Zach. 12:10 UBG), chyba że twoje 

serce jest zatwardziałe jak kamień. Nad którym z przeszłych grzechów możesz się zastanowić i 

powiedzieć. „Czy warto było z tego powodu, aby tak skrzywdzić mojego Zbawiciela i wystawić 

Syna Bożego na takie cierpienia?” A jakie przyszłe pokusy mogą powstać tak wielkie, że miałbyś 

powiedzieć. ,,Czy z tego powodu miałbym ponownie ukrzyżować mego Pana?" (Heb. 6:6 UBG). 

Grzeszniku, musisz pokutować i to z każdego grzechu i porzucić go; ale jeśli chcesz zrobić to tak, 

aby się udało, to dobrze wiem, że musi to być zrobione u stóp krzyża. Musisz poświęcić każdą 

żądzę, nawet najdroższą, chociażby była jak twoja prawa ręka lub prawe oko (Mt. 5:29-30 UBG) i 

dlatego, abyś mógł. jeśli to możliwe, zostać pobudzony do tego, prowadzę cię do tego ołtarza, na 

którym sam Chrystus został złożony za ciebie w ofierze Bogu na miłą woń (Ef. 5:2 UBG). Musisz 

oddać się Bogu, jako ożywiony z martwych (Rzym. 6:13 UBG). I dlatego pokażę ci, za jaką cenę 

cię Chrystus wykupił, otóż nie zostałeś odkupiony rzeczami zniszczalnymi, jak srebro i złoto, ale 

drogocenną krwią Syna Bożego, Baranka bez skazy i bez zmazy (1 Piot. 1:18-19 UBG). A teraz 

zapytałbym cię, jak przed Panem, co mówi na to twoje serce? Czy smucisz się z powodu swoich 

wcześniejszych przewinień? Czy chcesz porzucić swoje grzechy? Czy chcesz stać się radosnym i 

wdzięcznym sługą Tego, który nabył cię swoją własną krwią?  

 8. Przypuszczam, że taki cel jak ten wzbiera w twoim sercu. Jak bardzo jest zdeterminowany 

i jak skuteczny może być, tego nie wiem; ani też jakie różne poglądy mogą powstać później lub jak 

szybko obecne odczucie może zniknąć. Ale to z pewnością wiem, że nigdy nie zobaczysz powodu, 

aby zmieniać te poglądy; bo jakkolwiek możesz się zmienić, to jednak „Jezus Chrystus wczoraj i 

dziś, ten sam i na wieki” (Heb. 13:8 UBG). A powody, które teraz zalecają pokutę i wiarę jako 

stosowne i konieczne, będą trwały tak długo, jak długo doskonałość błogosławionego Boga będzie 

pozostawać ta sama i tak długo, jak jego Syn będzie pozostawał ten sam. 

 9. Ale skoro masz te poglądy i te cele, to muszę ci przypomnieć, że to nie wszystko, co jest 

konieczne do twojego zbawienia. Musisz nie tylko dążyć do celu, ale także, gdy Bóg daje 

sposobność, to musisz działać jak ten, który jest przekonany o złu grzechu oraz o konieczności i 

doskonałości świętości. Abyś mógł to uczynić także w innych przypadkach, to musisz przede 

wszystkim i jako pierwsze wielkie dzieło Boże (jak nazywa to sam nasz Pan) uwierzyć w tego, 

którego posłał Bóg (Jan. 6:29 UBG); musisz mu zaufać; musisz oddać swoją duszę w ręce 

Chrystusa, aby została przez Niego zbawiona Jego wyznaczonym sposobem zbawienia. To jest 

wielki akt zbawczej wiary i modlę się do Boga, abyś z osobistego doświadczenia wiedział, co to 

znaczy, abyś mógł powiedzieć za apostołem Pawłem, gdy widział zbliżającą się śmierć: „wiem, 

komu uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem, aż do owego 

dnia” (2 Tym. 1:12 UBG), tego wielkiego decydującego dnia, który, jeśli jesteśmy chrześcijanami, 



zawsze mamy na uwadze. Zachęcam cię do tego; i och, żebym mógł być tak szczęśliwy i 

zaangażował cię do tego, ilustrując to w tym i w następnych punktach! Bądź pewien, że nie wolno 

tobie od razu zwracać się do Boga w sposób bezpośredni lub sam z siebie, zaniedbując Pośrednika. 

Nie będzie to dla Boga do przyjęcia ani bezpieczne dla ciebie, jeśli pójdziesz do Niego, nie 

zważając na Jego własnego Syna, którego wyznaczył, aby przedstawiał Mu grzeszników. A jeśli 

przyjdziesz inaczej, to przyjdziesz jako ktoś, kto nie jest grzesznikiem. Sam sposób przedstawienia 

bezpośredniego zwracania się do Boga będzie interpretowany jako zaprzeczenie winy, o której wie, 

że spoczywa na tobie; dlatego nie przyjmie cię ani nawet nie spojrzy na ciebie. I dlatego nasz Pan, 

wiedząc, jak bardzo każdy żyjący człowiek jest tym zainteresowany, mówi w sposób najbardziej 

zrozumiały dla każdego w najbardziej szerokich określeniach: „Nikt nie przychodzi do Ojca jak 

tylko przeze mnie” (Jan. 14: 6 UBG).  

 10. Zwróć się więc do tego chwalebnego Odkupiciela, który okaże się miły dla każdego 

wierzącego oka, pokryty krwią, którą przelał na krzyżu i ranami, które tam otrzymał. Idź do niego, 

grzeszniku, dzisiaj, w tej chwili, ze wszystkimi swoimi grzechami wokół ciebie. Idź taki, jaki jesteś; 

bo jeśli nigdy nie zwrócisz się do Niego, dopóki nie będziesz najpierw sprawiedliwy i święty, to 

nigdy nie będziesz sprawiedliwy i święty; ani nie będziesz mógł taki być na podstawie takiego 

przypuszczenia, chyba że istniałby jakiś inny sposób aby stać się świętym bez Niego; a wtedy nie 

byłoby powodu, by zwracać się do Niego po sprawiedliwość i świętość. Byłoby w takim 

przypadku, jak gdyby mówienie, że chory powinien odroczyć, aż do czasu gdy wyzdrowieje, udanie 

się do lekarza. Pozwól więc, że powtórzę to jeszcze raz bez obrazy, idź do Chrystusa takim, jakim 

jesteś, i powiedz Mu (obyś mógł w tej chwili to powiedzieć z głębi duszy): „Błogosławiony Jezu, z 

pewnością jestem jednym z najbardziej grzesznych i jednym z najbardziej nieszczęśliwych 

stworzeń, jakie kiedykolwiek padły przed Tobą na twarz; mimo to przychodzę, bo słyszałem, że 

kiedyś powiedziałeś: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja 

wam dam odpoczynek” (Mt. 11:28 UBG). Przychodzę też, bo słyszałem, że łaskawie powiedziałeś: 

„...tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz” (Jan. 6:37 UBG). O, Książę Pokoju, o Królu 

Chwały! Jestem potępionym, nędznym grzesznikiem; Zrujnowałem swoją duszę i jestem potępiony 

na wieki, jeśli mi nie pomożesz i nie ocalisz. Złamałem prawo twego Ojca i Twoje; bo jesteś jedno 

z Nim (Jan. 10:30 UBG). Zasłużyłem na potępienie i gniew; i już w tej chwili jestem pod wyrokiem 

wiecznej zagłady, zagłady, która zostanie spotęgowana przez całą pogardę, jaką miałem wobec 

Ciebie, o krwawiący Baranku Boży, bo nie mogę i nie chcę tego ukrywać przed Tobą, że 

skrzywdziłem cię, podle i niewdzięcznie, zarówno jako Zbawiciela, jak i Pana. Ale teraz jestem 

gotów podporządkować się Tobie; i przywiodłem moją biedną, drżącą duszę, aby złożyć ją w 

Twoich rękach, jeśli zechcesz ją przyjąć; a jeśli tego nie zrobisz, to będzie musiała zginąć. O Panie, 

leżę u Twych stóp: wyciągnij swoje złote berło, abym żył (Est. 4:11 UBG), „jeśli, królowi się 

spodoba, niech będzie mi darowane moje życie na moją prośbę” (Est. 7:3 UBG). Nie mam skarbu, 

za który mógłbym wykupić moją duszę, nie mam odpowiednika, który mógłbym Ci za nią dać; ale 

jeśli Twoje współczujące serce może znaleźć zadowolenie w ocaleniu jednego z najbardziej 

przygnębionych stworzeń pod niebem, to te zadowolenie możesz znaleźć tutaj. O Panie, głupio 

usiłowałem zostać swoim własnym wybawcą, ale to się nie udało. Jestem świadomy tego, że takie 

usiłowanie jest daremne, dlatego rezygnuję z niego i spoglądam na Ciebie. W Tobie, błogosławiony 

Jezu, który jesteś pewny i niezłomny, pragnę utwierdzić moją kotwicę nadziei. Na tobie, jako 

jedynym pewnym fundamencie, będę budował swoje nadzieje na życie wieczne. Poddaję się twej 

nauce, nieomylny Proroku Pański: niezależnie od tego jak bardzo trudna ona będzie, gdyż 

wystarczy mi, to że sam ją wygłosiłeś. Ufam Twemu zadośćuczynieniu, posłuszeństwu i 

wstawiennictwu, Święty i zawsze przyjemny Najwyższy Kapłanie. A twoim rządom, wywyższony 

Władco, podporządkuję się dobrowolnie i z rozkoszą: na znak czci i miłości całuję Syna (Ps. 2:12 

UBG). Całuję ziemię przed jego stopami. Wyznaję cię, mój Zbawicielu! i witam cię z 

niewysłowioną radością na tronie w moim sercu. Wejdź nań i króluj tam na zawsze! Pokonaj mych 

wrogów, Panie, bo są Twoimi; i uczyń mnie swoim wiernym i gorliwym sługą: wiernym aż do 

śmierci i gorliwym na wieki.” 

 11. Mowa twojego serca przed Panem powinna być podobna do przedstawionej powyżej. 



Ale pamiętaj, że w konsekwencji musi to być także język twojego życia. Same nic nie znaczące 

słowa ust byłyby próżną kpiną. A najbardziej czułe wyrażenie uczuć, gdyby było tylko chwilowe, a 

co za tym idzie nieskuteczne, podobne byłoby do płomienia słomy, ofiarowanego zamiast kadzidła 

na Bożym ołtarzu. Z taką pokorą, z taką miłością, z takim serdecznym poświęceniem się i 

poddaniem duszy przystoi ci często padać na twarz w obecności Chrystusa; a potem musisz odejść i 

mieć Go na uwadze; musisz odejść i żyć przez Niego dla Boga, przeciwstawiając się bezbożności i 

ziemskim pożądliwościom, zachowując się trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie na tym próżnym, 

usidlającym świecie (Tyt. 2:12 UBG). Musisz dołożyć starań, by okazywać swoją miłość przez 

posłuszeństwo, postępując, na ile to możliwe, zgodnie z charakterem i sposobem Pana Jezusa, w 

którego wierzysz. Musisz uczynić z tego najważniejszy punkt swojej ambicji, bo szlachetniejszego 

celu nie możesz mieć, aby być żywym obrazem Chrystusa; aby, o ile okoliczności na to pozwolą, 

nawet ci, którzy mało o Nim słyszeli i czytali, obserwując cię, w jakimś stopniu zobaczyli i poznali, 

jakim życiem żył błogosławiony Jezus. I to musi być twoja stała troska, a także twoją dominującą 

cechą charakteru tak długo, jak żyjesz. Musisz iść za Chrystusem, dokądkolwiek cię poprowadzi; 

musisz podążać z krzyżem na ramieniu, kiedy rozkazuje ci wziąć go (Mt. 16:24 UBG) i tak musisz 

być wierny aż do śmierci, oczekując korony żywota (Obj. 2:10 UBG). 

 12. O tyle o ile mogłem się nauczyć ze słowa Bożego, jest to droga do bezpieczeństwa i 

chwały: najpewniejsza i jedyna, którą możesz wybrać. Jest to droga, którą kroczył i kroczy każdy 

wierny kaznodzieja Chrystusa; i droga, na którą, tak jak troszczy się o zbawienie własnej duszy, tak 

musi kierować także innych. Nie mogę, i nie zmieniłbym jej na korzyść mojej własnej drogi lub 

moich najdroższych przyjaciół. Jest to droga, jedynie przez którą, o ile możemy to osądzić, 

upodobało się błogosławionemu Bogu, aby zbawić swoje odstępcze stworzenia. Dlatego też, 

czytelniku, błagam cię i wzywam do poważnego rozważenia tego; i niech twoje własne sumienie 

odpowie, tak jak w obecności Boga, czy chcesz się na to zgodzić, czy nie. Ale wiedz, że odrzucenie 

jej oznacza twoją wieczną śmierć. I jak: „Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia  

danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz. 4:12 UBG), jak tylko Jezusa z 

Nazaretu, tak i nie ma innego sposobu, jak tylko ten, w którym sam Jezus nas zbawia.  

  

 Grzesznik rozważa celowość poddania się temu sposobowi zbawienia.  

  

 „Rozważ, duszo moja, jaką odpowiedź dasz na takie propozycje jak te? Z pewnością, jeśli 

miałbym wypowiedzieć pierwszą myśl mego zepsutego i zdegenerowanego serca, byłoby to: 

„Twarda to jest mowa, któż jej może słuchać?” (Jan. 6:60 UBG). Bycie tak upokorzonym,  

umartwionym i poddanym; branie na siebie takiego jarzma i noszenie go tak długo, jak żyję; 

odrzucanie każdej ukochanej pożądliwości, chociaż drogiej mi jak moje prawe oko i pozornie 

potrzebnej jak prawa ręka; poddanie nie tylko mojego życia, ale i serca nakazowi i dyscyplinie 

kogoś innego; posiadanie w sercu Mistrza, i to takiego, który będzie panował nad jego wieloma 

ulubionymi uczuciami i kierował je na zupełnie inną drogę; i który sam ucieleśnia swoje 

przykazania, biorąc krzyż na siebie i wołając bym podążał za Nim; trzymanie się najsurowszych 

zasad pobożności i trzeźwości, sprawiedliwości i prawdy; nie odstępując od nich w żadnym 

dozwolonym przypadku, wielkim lub małym, z powodu jakiejkolwiek pokusy, dla jakiejkolwiek 

korzyści, czy aby uniknąć wszelkich niedogodności i zła, ba, ani nawet dla zachowania samego 

swojego życia; wszystko to jest bardzo trudne, a jednak na stosowne wezwanie Opatrzności muszę 

postąpić tak, jakbym nienawidził własnego życia (Łk. 14:26 UBG). Panie, wszystko to jest ciężkie 

do przyjęcia dla ciała i krwi; a jednak dostrzegam i czuję, że istnieje jedno żądanie jeszcze 

trudniejsze od tego wszystkiego.”  

 „Wiem że z tymi wszystkimi środkami ostrożności, i wszelkim umartwieniem starej natury, 

duma mojej natury znalazłaby jakieś wewnętrzne źródło przyjemności, gdybym potajemnie myślał, 

że jestem swoim własnym zbawicielem, że moja własna mądrość i stanowczość zerwały więzy i 

łańcuchy wroga, i że wyciągnąłem z mojego własnego skarbca cenę, za którą moje odkupienie 

zostało nabyte. Ale czy muszę leżeć przed kimś innym, jako winny i potępiony, słaby i bezradny? 

Czy mój dług musi stale rosnąć, i czy musi jakiś Pośrednik wstawić się za mną? Czy muszę iść pod 



krzyż po moje zbawienie i szukać mojej chwały z jego hańby? Czy muszę zostać odarty z wszelkich 

przyjemnych pozorów własnej sprawiedliwości i stać w tym aspekcie na równi z najpodlejszymi 

ludźmi; i zająć miejsce na ławie oskarżonych pośród największych przestępców, przyznając się do 

winy wraz z nimi i szukając uwolnienia przez ten sam akt łaski, przez który oni je uzyskali?”  

 „Nie śmiem celowo powiedzieć, że ten sposób jest nierozsądny. Moje sumienie świadczy, że 

zgrzeszyłem i nie mogę zostać usprawiedliwiony przed Bogiem jako niewinna i posłuszna istota. 

Dalej mówi ono mi, że wszystkie te upokarzające okoliczności są odpowiednie; że wypada, aby 

skazany przestępca padł na kolana, żeby pojmany buntownik złożył swoją broń i pokłonił się 

swemu władcy, jeśli spodziewa się łaski, że będzie żył. Tak, mój rozum i moje sumienie mówią mi, 

że jest to słuszne i konieczne, abym, jeśli w ogóle mam być zbawiony, został wybawiony od mocy i 

miłowania grzechu, a także od potępienia za jego popełnianie, i że jeśli suwerenne miłosierdzie 

udzieli mi nowego życia, po zasłużeniu na wieczną śmierć, to jest to najbardziej odpowiednim, 

abym oddał się Bogu jako ożywiony z martwych (Rzym. 6:13 UBG). Ale niestety jestem 

nieszczęsnym człowiekiem, gdyż odkrywam w swoich członkach prawo, które walczy przeciwko 

prawu mego umysłu (Rzym. 7:23-24 UBG) i sprzeciwia się przekonaniu mojego rozumu i 

sumienia. Któż mnie wybawi z tej niewoli? Kto sprawi, że zechcę zrobić to, o czym wiem we 

własnej duszy, że jest najbardziej wskazane? O Panie, ujarzmij moje serce i niech nie będzie 

ciągnięte tak mocno w jedną stronę, podczas gdy szlachetniejsze moce mojego umysłu kierują je w 

drugą! Pokonaj wszelką rozpasaną zasadę wewnątrz mnie, tak aby bycie tak mądrze rządzonym i 

powstrzymywanym od złego mogło być moją radością! Zwłaszcza ujarzmij moją pychę te władcze 

zepsucie, bo nie przystoi, aby znajdowało się w stworzeniu podupadłym i potępionym, tak aby 

Twoja droga zbawienia mogła być uczyniona miłą dla mnie, proporcjonalnie do stopnia, w jakim 

spowoduje moje ukorzenie się! Czuję skłonność do ociągania się z odejściem z Sodomy, ale zmiłuj 

się nade mną Panie i wyciągnij mnie z niej (Rdz. 19:16 UBG), zanim nie spadnie burza Twojej 

płomiennej pomsty, tak że nie będzie już ucieczki!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ROZDZIAŁ X. 



 

 GRZESZNIK USILNIE NAKŁANIANY I ZACHĘCANY DO PRZYJĘCIA ZBAWIENIA W 

TEN SPOSÓB.  

 

  

 1. Ponieważ wielu, na których te rzeczy wywarły wrażenie, doświadcza tego, że wrażenie to, 

zanika. - 2. Pomimo tego, że droga ucieczki silnie mówi sama za siebie, należy usilnie prosić 

grzeszników, aby przyjęli to zbawienie. - 3. Przeto czytelnik jest usilnie nakłaniany do tego - przez 

majestat i miłosierdzie Boże. - 4. Przez miłość, uzewnętrznioną poprzez śmierć Pana naszego 

Jezusa Chrystusa. - 5. Z powodu względu należnego naszym bliźnim. 6. Przez wartość grzesznika 

własnej nieśmiertelnej duszy. - 7. Sprawę uroczyście pozostawia się do rozpatrzenia czytelnikowi, 

jak przed Bogiem. Grzesznik poddający się tym usilnym naleganiom i deklarujący przyjęcie 

zbawienia przez Chrystusa. 

 1. Do tej pory często widziałem, że pojawiają się przekonania i wrażenia (jeśli mogę sądzić 

po najsilniejszych oznakach), które mimo wszystko znowu zanikały. Pewne nieszczęśliwe 

okoliczności zewnętrznej pokusy, do których zawsze dołączała wewnętrzna niechęć 

nieuświęconego serca do tego świętego i wymagającego ukorzenia się planu odkupienia, 

doprowadziły do ruiny wielu, którzy popadli ,,w zatwardziałość przez oszustwo grzechu” (Hb. 3:13 

UBG), aż wydaje się, że zostali całkowicie zniszczeni i to bez  możliwości ratunku (Prz. 29:1 

UBG). I dlatego, o ty nieśmiertelna istoto, która teraz czytasz te wersety, usilnie proszę cię, abyś, w 

tej krytycznej sytuacji, gdy zachodzi te balansowanie twego umysłu między przyjęciem a 

odrzuceniem tej chwalebnej Ewangelii, którą w uczciwości mego serca kładę teraz przed tobą, 

zechciał jeszcze raz mnie wysłuchać uważnie, gdy będę prosił cię w imieniu Bożym, a raczej w 

imieniu Chrystusa; gdyż w miejsce Chrystusa sprawuję poselstwo, tak jakby Bóg upominał cię  

przeze mnie, w miejsce Chrystusa proszę, abyś pojednał się z Bogiem (2 Kor. 5:20 UBG), i abyś, po 

swym przebudzeniu duchowym i tym dowiadywaniu się o drogę zbawienia, przez szaleństwo, które 

z pewnością będzie żałosnym zajęciem opłakiwania przez ciebie twojej nieszczęsnej wieczności, 

nie odrzucił tej pełnej litości rady Bożej skierowanej do ciebie. 

 2. Rzeczywiście można by sobie wyobrazić, że nie powinno tu być miejsca na natarczywość. 

Można by wywnioskować, że skoro tylko ginącym grzesznikom powie się, że obrażony Bóg jest 

gotowy do pojednania, oferując im pełne przebaczenie za wszystkie ich grzechy (nawet te 

spotęgowane przez okoliczności pogarszające popełnienie grzechu), tak, że jest gotów przyjąć tych 

nieszczęśników teraz do swojej rodziny, i że chce w końcu dopuścić ich do swojej niebiańskiej 

obecności; to wszyscy powinni, z największą gotowością i przyjemnością, przyjąć tak łaskawe 

poselstwo i paść u Jego stóp w niemym odruchu zdumienia, wdzięczności i radości. Ale niestety, 

odkrywam, że jest inaczej. Widzę bowiem tłumy ludzi zupełnie niewzruszonych, a wrażenie, które 

wywiera powyższe poselstwo na wielu innych, jest słabe i przemijające. Aby tak się nie stało z tobą, 

czytelniku, niech mi będzie wolno zachęcić cię do zaakceptowania tego przesłania, którego mam 

zaszczyt być zwiastunem i usilnie prosić cię o pojednanie się z Bogiem i przyjęcie przebaczenia i 

zbawienia w sposób, w jaki są ci tak dobrowolnie ofiarowane.  

 3. Zaklinam cię na majestat tego Boga, w którego imieniu przychodzę, a którego głos 

wypełnia całe Niebo czcią i posłuszeństwem. Nie na próżno przemawia on do legionów aniołów; a 

jeśli istniałaby jakakolwiek sprzeczka między tymi błogosławionymi duchami, to byłaby o to, kto 

pierwszy powinien wykonać Boże rozkazy. O, niech nie mówi na próżno do nieszczęsnego 

śmiertelnika, zaklinam cię na strach Pański (2 Kor 5:11 UBG), który mógłby przemówić do ciebie z 

gromem; który jednym aktem swojej woli mógłby przeciąć twoje niepewne życie i wysłać cię do 

piekła. Zaklinam cię na Boże miłosierdzie, na Jego czułe miłosierdzie, na Jego najgłębsze uczucia, 

które wciąż tęsknią za tobą jak rodzic za „drogim synem”, za umiłowanym dzieckiem, które 

pomimo swego dawnego niewdzięcznego buntu, Bóg nadal nieustannie wspomina (Jer. 31:20 

UBG). Usilnie proszę i zaklinam cię na całą tę Ojcowską dobroć, abyś nie zmuszał Go, jakby, do 

zmiany charakteru z łagodnego Rodzica na sprawiedliwego Sędziego; tak by zagroził tobie, tak jak 

groził tym, których niedawno nazwał swymi synami i córkami, „Zapłonął bowiem ogień mojego 



gniewu i spłonie, aż do głębin piekła” (Pwt. 32:19,22 UBG).  

 4. Zaklinam cię dalej, przez imię i miłość twojego umierającego Zbawiciela. Zaklinam cię 

przez całe uniżenie Jego wcielenia, przez to ubóstwo, któremu dobrowolnie się poddał, abyś się 

wzbogacił wiecznymi skarbami (2 Kor. 8:9 UBG); na wszystkie łaskawe zaproszenia, które On dał, 

a które wciąż wybrzmiewają w Jego słowie i wciąż przychodzą jakby świeżo z Jego serca, które są 

„słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu” (Ps. 19:10 UBG). Zaklinam cię przez wszystkie jego 

chwalebne dzieła mocy i cudów, które były również dziełami miłości. Zaklinam cię na pamięć o 

najbardziej życzliwej osobie i najhojniejszym przyjacielu. Zaklinam cię na pamięć tego, co 

wycierpiał, jak również tego, co powiedział i zrobił; na mękę, jaką przeszedł w ogrodzie, kiedy jego 

ciało było pokryte kroplami krwi (Łk. 22:44 UBG). Zaklinam cię na całą tę tkliwą udrękę, którą 

odczuwał, gdy jego najdrożsi przyjaciele „….opuścili go i uciekli” (Mt. 26:56 UBG), a żądni krwi 

wrogowie odciągnęli go jak najpodlejszego z niewolników, i jak najbardziej nikczemnego z 

przestępców. Zaklinam cię przez uderzenia i siniaki, przez chłostę i pręgi po biczach, które ten 

zraniony Władca zniósł, będąc w buntowniczych rękach wrogów; przez hańbę bycia oplutym, przed 

którym nie ukrywał swego miłego i czcigodnego oblicza (Iz. 50:6 UBG). Zaklinam cię na  

purpurową szatę, berło z trzciny i koronę cierniową, które nosił ten Król Chwały, aby nas postawić 

wśród książąt niebieskich. Zaklinam cię na ten ciężki krzyż, pod którego ciężarem dyszał, męczył 

się i zasłabł na bolesnej drodze prowadzącej na Golgotę (Jan. 19:17 UBG), aby cię uwolnić od 

ciężaru twoich grzechów. Zaklinam cię na wspomnienie tych szorstkich gwoździ, które przebiły 

żyły i tętnice, nerwy i ścięgna Jego świętych dłoni i stóp; i przez tę niezwyciężoną i triumfującą 

dobroć, która podczas gdy żelazo przebijało jego ciało, zmusiła go do wołania: „Ojcze, przebacz 

im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk. 23:34 UBG). Zaklinam cię na tę niewypowiedzianą udrękę, 

którą On doświadczył, gdy był podniesiony na krzyżu i rozciągnięty tam, jak na kole tortur, przez 

sześć bolesnych godzin, abyś otworzył swoje serce na te pociągające działanie, które pociągnęło do 

Niego wielu (Jan. 12:32 UBG). Zaklinam cię na tę zniewagę i szyderstwo, które zniósł tam Pan 

Chwały (Mt. 27:29-44 UBG); na to palące pragnienie, które nie mogło zostać ugaszone octem (Jan. 

19:28-29 UBG); na ten żałosny krzyk, tak zadziwiający w ustach Jednorodzonego Syna Boga Ojca: 

„Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?” (Mar. 15:34 UBG). Zaklinam cię przez tę łaskę, 

która ujarzmiła i przebaczała umierającemu złoczyńcy (Łk 23:42-43 UBG); przez to współczucie 

dla grzeszników, i przez to współczucie dla ciebie, które działało w Jego sercu, tak długo, jak długo 

trwało Jego aktywne działanie, i które nie skończyło się, gdy powiedział: „….Wykonało się. I 

schyliwszy głowę, oddał ducha” (Jan. 19:30 UBG). Zaklinam cię na triumf tego zmartwychwstania, 

przez które został ogłoszony Synem Bożym z mocą; na Ducha świętości, który przyczynił się do 

tego (Rzym. 1:4 UBG), na tę łaskawą czułość, która towarzyszyła wszystkim tym triumfom, kiedy 

powiedział do tej, z której wyrzucił siedem diabłów, w odniesieniu do swoich uczniów, którzy tak 

podle go potraktowali: „Idź do moich braci i powiedz im: Wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca, i 

do mego Boga, i waszego Boga” (Jan. 20:17 UBG). Zaklinam cię przez tą łaskawość, z jaką 

powiedział do Tomasza, gdy jego niewiara spowodowała tak nierozsądne żądanie: „Włóż tu swój 

palec i obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale 

wierz” (Jan. 20:27 UBG). Zaklinam cię na tę wspaniałomyślną i wierną opiekę nad Jego ludem, 

którą zaniósł ze Sobą do regionów chwały i która spowodowała, że zesłał im swego Ducha, w tej 

bogatej obfitości cudownych darów, aby rozprzestrzeniać Swoje zbawcze słowo (Dz. 2:33 UBG). 

Zaklinam cię na głos współczucia i mocy, którym Chrystus powiedział do Saula, krzywdzącego 

Jego kościół: „Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz?” (Dz. 9:4 UBG); na tę wielkoduszną 

dobroć, która oszczędziła tego leżącego na ziemi wroga, gdy ten leżał drżąc u Jego stóp, i podniosła 

go do tak wysokiej godności, że nie był mniejszy od największych apostołów (2 Kor. 12:11 UBG). 

Zaklinam cię na pamięć wszystkiego, co Chrystus już uczynił; na oczekiwanie wszystkiego, co 

dalej uczyni dla swego ludu. Zaklinam cię natychmiast przez berło Jego łaski i ten miecz Jego 

sprawiedliwości, którym wszyscy jego niepoprawni „wrogowie” zostaną zabici na Jego oczach (Łk. 

19:20 UBG), abyś nie zlekceważył tych cennych chwil, kiedy Jego Duch wieje z powyższymi 

słowami na ciebie; abyś nie stracił okazji, która może nigdy się nie powtórzyć, i od nawrócenia od 

którego zależy twoja wieczność.  



 5. Zaklinam cię na wszystkie głębokie uczucia współczucia, które jesteś winny wiernym 

kaznodziejom Chrystusa, którzy studiują i trudzą się, głosząc i modląc się, zużywając swój czas, 

wyczerpując swoje siły i najprawdopodobniej skracając swoje życie, aby zbawić twoją duszę i 

dusze podobnych do ciebie. Zaklinam cię przez uczucie, z jakim wszyscy, którzy szczerze miłują 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, pragną ujrzeć cię zaprowadzonego z powrotem do Niego. Zaklinam 

cię na przyjaźń żywych i pamięć o zmarłych, na zgubę tych, którzy poświęcili swoje dni na 

błahostki i poginęli w swoich grzechach, i na szczęście tych, którzy przyjęli Ewangelię i zostali 

zbawieni przez nią. Zaklinam cię na wielkie oczekiwanie tego ważnego dnia „…..gdy z nieba 

objawi się Pan Jezus” (2 Tes. 1:7 UBG); na okropności, które dopadną ten doczesny świat (2 Piot. 

3:10 UBG); na dźwięk trąby archanioła (1 Tes. 4:16) i na te nieskończenie straszniejsze słowa: 

„Przyjdźcie błogosławieni….” i „Idźcie ode mnie przeklęci….” którymi zakończy się ta wielka 

uroczystość owego dnia. (Mt. 25:34,41 UBG). 

 6. Na koniec zaklinam cię na twoją własną drogocenną i nieśmiertelną duszę; przez pewną 

perspektywę, że będziesz umierał w swoim łożu lub, że zostaniesz nagle przeniesiony do 

niewidzialnego stanu i na poczucie iskierki pocieszenia w odchodzącym duchu, gdy twoje ciało i 

serce będą zamierać. Zaklinam cię na twoje osobiste stawienie się przed trybunałem Chrystusowym 

(gdyż osobiście muszą stawić się tam wszyscy, nawet ci, którzy teraz zasiadają na własnych 

tronach); na wszystkie porywy radości błogosławionych i na wszystkie udręki potępionych, z 

których to stanów jeden lub drugi musi być twoim wiecznym udziałem. Serdecznie cię proszę i 

zaklinam, kierując się wszystkimi tymi połączonymi względami, abyś odpowiadając mi, osobie, 

która w owym dniu może zostać wezwana do złożenia świadectwa przeciwko tobie, a co jest 

niewyobrażalnie bardziej ważniejsze, odpowiadając na to wszystko swojemu sumieniu, a także 

wiecznemu Sędziemu, abyś nie odrzucał tych myśli, rozważań i trosk, dopóki nie doprowadzisz 

spraw do szczęśliwego zakończenia; dopóki nie dokonasz stanowczego wyboru Chrystusa i Jego 

wyznaczonej drogi zbawienia; i uroczyście nie oddasz się Bogu w więzach wiecznego przymierza.  

 7. W ten sposób zostawiam tę sprawę przed tobą i Panem. Powiedziałem ci moje zlecenie; 

Wypełniłem swoje posłannictwo. Silniejszych argumentów, nie mogę użyć, a bardziej ujmujących i 

okropniejszych rozważań, nie mogę przedstawić. Dokonaj wyboru, czy wyjdziesz, jakby odziany w 

wór pokutny, i rzucisz się do stóp Tego, który teraz posyła tobie te sprawiedliwe i łaskawe warunki 

pokoju i przebaczenia; albo czy będziesz dalej brnął w grzechach, aż Chrystus pojawi się z 

mieczem w ręku, aby rozliczyć się z tobą za twoje zdrady i przestępstwa, wśród których będzie i  te 

zlekceważone poselstwo. Chętnie, żywię nadzieję na to co najlepsze; bo nie mogę też uwierzyć, że 

to dzieło miłości będzie tak całkowicie bezskuteczne, żeby żadna dusza nie została przyprowadzona 

do stóp Chrystusa w serdecznym poddaniu się i w pokornej wierze. „Weźcie ze sobą słowa i 

zawróćcie do PANA” (Oz. 14:2 UBG), i oby te słowa, które następują poniżej, mogły być w 

rzeczywistości prawdziwym językiem każdego, kto je czyta. 

  

 Grzesznik poddaje się tym usilnym prośbom i deklaruje przyjęcie zbawienia przez 

Chrystusa.  

  

 „Błogosławiony Panie, wystarczy! To za dużo! Z pewnością nie potrzeba tej różnorodności 

argumentów i tej natarczywej perswazji, aby zachęcić mnie do zabiegania o własne szczęście, aby 

nakłonić mnie do przyjęcia przebaczenia, życia i wiecznej chwały. Miłosierny Zbawicielu, moja 

dusza jest podbita; tak że wierzę, że język twojego smutku stał się językiem mojej skruchy i mogę 

powiedzieć, iż moje serce rozpływa się jak wosk w moim wnętrzu (Ps. 22:14 UBG).”  

 „O łaskawy Odkupicielu! Już za długo cię zaniedbywałem. Zbyt często cię krzywdziłem: i 

jakby ukrzyżowałem cię na nowo moją winą i brakiem skruchy, tak jak gdybym miał przyjemność 

w wystawianiu Cię na jawną hańbę (Heb. 6:6 UBG). Ale teraz moje serce kłania się przed Tobą w 

pokornym i nieudawanym poddaniu. Nie pragnę stawiać Tobie żadnych warunków prócz tego, 

abym mógł być całkowicie Twój. Z radością przedstawiam ci mój umysł, błagając, abyś uczynił mi 

zaszczyt, przez wyrycie na nim, co sprawia ci przyjemność. Naucz mnie, Panie, co chcesz, abym 

robił; bo pragnę nauczyć się lekcji po to, abym mógł ją praktykować. Jeśli będzie ona trudniejsza 



niż moja wątła siła będzie mogła znieść, to mam nadzieję, że udzielisz mi więcej siły; i w Twojej 

sile będę ci służył. O przyjmij duszę, którą uzdolniłeś, aby chciała być Twoją!”  

 „Już więcej, o błogosławiony Panie Jezu, nie trzeba mnie zaklinać i usilnie prosić. Pozwól 

mi raczej zwrócić się do Ciebie z całą natarczywością ginącego grzesznika, który w końcu widzi i 

wie, że w nikim innym nie ma zbawienia (Dz. 4:12 UBG). Pozwól mi teraz, Panie, przyjść i rzucić 

się do Twoich stóp jak bezradny wyrzutek, który nie ma w niczym schronienia, jak tylko w Twoim 

łaskawym współczuciu, jak ktoś ścigany przez mściciela krwi i usilnie starający się o przyjęcie do 

miasta schronienia (Joz. 20:2-3 UBG).”  

 „Oczekuję Pana; moja dusza oczekuje; i w Twoim słowie pokładam nadzieję (Ps. 130:5 

UBG), że przyjmiesz mnie łaskawie (Oz. 14:2 UBG). Dusza moja ufa Twojej dobroci i wielbi ją. 

Wielbię cierpliwość, która znosiła mnie tak długo; i łaskę, która teraz sprawia, że z całego serca 

pragnę być Twoim: być Twoim na Twoich własnych warunkach, Twoim na dowolnych warunkach. 

Och, zapewnij sobie posiadanie mego zdradliwego serca! Połącz mnie ze sobą tak nierozerwalnymi 

więzami, aby żadne pokusy krwi i ciała, ani żadne marności usidlającego świata, ani też żadne 

nagabywania grzesznych towarzyszy nie odciągnęły mnie od Ciebie i nie pogrążyły w nowej winie 

i ruinie! Bądź Poręczycielem, o Panie, dla twego sługi ku dobremu (Ps 119:122 UBG), abym mógł 

nadal trzymać się Ciebie, a przez to życia wiecznego; aż wreszcie poznam pełniej, przez radosne i 

wieczne doświadczenie, jak doskonałym jesteś Zbawicielem. Amen."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ROZDZIAŁ XI.  



 

PEŁNE POWAGI ZWRÓCENIE SIĘ DO TYCH, KTÓRZY NIE CHCĄ DAĆ SIĘ 

PRZEKONAĆ, ABY PODDAĆ SIĘ ZAMYSŁOWI EWANGELII.  

 

 

 1. Nie należy się spodziewać powszechnego sukcesu. - 2-4. Jednak nie chcąc całkowicie 

zrezygnować z kogokolwiek, autor zwraca się do tych, którzy wątpią w prawdę chrześcijaństwa, 

zachęcając ich do zbadania jego dowodów i kierując do metod modlitwy w tym celu. -5. Odezwa do 

tych, którzy zdecydują się porzucić chrześcijaństwo bez dalszego badania. - 6. I ośmielą się 

sprzeciwić jemu. - 7-8. Ci, którzy rozumowo akceptują chrześcijaństwo jako prawdziwe, a mimo to 

siedzą bez praktycznego uwzględnienia jego najważniejszych i uznanych prawd. Tacy są odrzucani, 

z przedstawieniem absurdalności ich postępowania na ich własnych zasadach. - 9-10. Z poważnym 

ostrzeżeniem przed zgubnymi tego konsekwencjami. - 11. I współczującą modlitwa, która kończy 

ten rozdział i tę część pracy. 

 1. Chciałbym pokornie mieć nadzieję, że poprzednie rozdziały pozwolą obudzić niektórych 

głupich i bezmyślnych grzeszników, przekonać ich o potrzebie ewangelicznego zbawienia i 

zachęcić ich do jego serdecznego przyjęcia. Nie mogę jednak pochlebiać sobie na tyle, by mieć 

nadzieję, że tak będzie w przypadku wszystkich, w których ręce trafi niniejsza książka. Bo czymże 

ja, miałbym być; ,,...nie jestem lepszy od swoich ojców” (1 Król. 19:4 UBG), ani lepszy od moich 

braci, którzy przez wszystkie wieki narzekali na tłumy jak Bóg, że przez cały dzień wyciągali rękę 

do nieposłusznego i opornego ludu (Rzym 10:21 UBG). Być może wielu takich znajdzie się w 

liczbie moich czytelników; wielu, na których rozważania o grozie, ani o miłości nie pozostawią 

głębokiego i trwałego wrażenia; o których, jak nasz Pan nauczył się z doświadczenia, można 

powiedzieć „Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście; śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie 

płakaliście” (Mt. 11:17 UBG). Nie mogę nic więcej im powiedzieć, aby ich przekonać; jeśli 

lekceważą to, co już powiedziałem do tej pory. Dlatego musimy się rozstać: w tym rozdziale muszę 

ich pożegnać; i o, żebym mógł to zrobić w taki sposób, aby przy rozstaniu utrwalić w ich sercach 

pewne przekonanie, że chociaż wydaje się, że zostawiam ich na chwilę i odsyłam ich z powrotem, 

aby ponownie przejrzeli poprzednie rozdziały, jako te, które jedynie ich teraz dotyczą, to jednak 

mogą wkrótce, po przeczytaniu ich na nowo i zgodzeniu się z nimi, ponownie mnie dogonić i 

znaleźć odpowiednie dla siebie rzeczy w pozostałej części niniejszego traktatu, których obecnie nie 

mogą tam znaleźć. Nieszczęśliwe stworzenia. Rozstaję się z wami tak, jak lekarz rozstaje się z 

pacjentem, którego kocha, i właśnie zamierza go pozostawić jako nieuleczalnego: powracając raz 

po razie i ponownie badając objawy, aby zobaczyć, czy nie ma żadnego z nich, który byłby 

korzystniejszy od pozostałych, co mogłoby zachęcić do ponownego poddania pacjenta kuracji.  

 2. Chciałbym jeszcze raz do ciebie wrócić, szanowny czytelniku. Nie znajdujesz w sobie 

żadnej skłonności, by przyjąć Ewangelię, zwrócić się do Chrystusa, oddać się służbie Bogu i 

uczynić religię sprawą swojego życia. Ale jeśli nie mogę cię do tego przekonać, pozwól mi 

przynajmniej zaangażować cię, abyś odpowiedział mi, a raczej swojemu własnemu sumieniu: 

„Dlaczego tego nie chcesz zrobić?” czy to z powodu jakiejś sekretnej niewiary w wielkie zasady 

religii? Jeśli tak, to sprawa jest inna niż to, co rozważałem, i lekarstwo musi być także inne. To nie 

jest miejsce do walki ze skrupułami niedowiarstwa. Niemniej jednak chciałbym, abyś poważnie 

zapytał: „Jak daleko sięgają te skrupuły?” Czy wpływają na jakąkolwiek konkretną doktrynę 

Ewangelii, na której oparł się mój argument; czy też mają wpływ na całe objawienie 

chrześcijańskie? Czy też sięgają jeszcze dalej i sięgają do religii naturalnej, jak również objawionej; 

tak, że posiadasz wątpliwości, czy jest jakiś Bóg, opatrzność i przyszły stan, czy nie? Ponieważ 

wszystkie te przypadki są różne, to bardzo ważne będzie odróżnienie jednego od drugiego; abyś 

mógł wiedzieć, na jakich zasadach budować to, co pewne, badając te rzeczy, co do których jeszcze 

wątpisz. Ale bez względu na to, jakie są te wątpliwości, zapytałbym cię dalej: „Jak długo one trwają 

i jaką metodę zastosowałeś, aby je rozwiązać?” Czy wyobrażasz sobie, że w takich chwilach będzie 

to dla ciebie dopuszczalny przypadek, abyś lekceważył zaniedbywanie zbadania dowodów tych 

rzeczy, a następnie powoływał się na to, że nie jesteś usatysfakcjonowany tymi dowodami, jako 



wymówkę, aby nie postępować zgodnie z nimi? Czy zasady zdrowego rozsądku nie powinny cię 

zapewnić, że jeśli te rzeczy byłyby prawdą, tak jak stwierdzasz, kiedy mówisz o wątpieniu w nie, 

przyznając, że są przynajmniej możliwe, to mają one nieskończenie większe znaczenie niż 

jakiekolwiek inne sprawy życiowe. czy to w odniesieniu do twojej pracy, czy twoich przyjemności, 

dla których je zaniedbujesz? Dlaczego więc nadal jesteś leniwy i beztroski, z tygodnia na tydzień i z 

miesiąca na miesiąc, co prawdopodobnie podpowiada ci sumienie, że tak postępujesz? 

 3. Czy pytasz: „Jaką metodę należy zastosować, aby rozwiązać problem?” To nie jest trudne 

pytanie. Otwórz oczy: pomyśl: niech przemówi twoje sumienie; zaprawdę wierzę, że jeśli nie jest 

przypalone w niezwykłym stopniu, to znajdziesz przenikliwe przeczucia co do pewności zarówno 

naturalnej, jak i objawionej religii i absolutnej konieczności pokuty, wiary i świętości, do życia w 

przyszłym szczęściu. Jeśli jesteś osobą o jakiejkolwiek wiedzy, to nie możesz nie wiedzieć, przez 

jakich pisarzy i w jakich traktatach broni się tych wielkich prawd. A jeśli nie, możesz znaleźć w 

prawie każdym mieście i okolicy osoby, które są w stanie przedstawić ci główne dowody 

chrześcijaństwa i odpowiedzieć na takie skrupuły przeciw niemu, z jakimi mogą spotkać się 

niewykształcone umysły. Zabierz się zatem, w imię Boga, od razu, aby rozważyć tę sprawę. Jeśli w 

ogóle się uczysz, to skieruj swoją naukę na te tory dotyczące chrześcijaństwa i nie marnuj czasu na 

matematykę, poezję, historię, prawo lub fizykę, które są stosunkowo niewiele warte, w porównaniu 

do rzeczy prawdziwej, którą dotychczas zaniedbywałeś. Badaj argumenty tak, jakby zależało od 

tego twoje życie; gdyż od tego zależy znacznie więcej niż twoje życie. Zobacz, jak dalece jesteś 

zadowolony i dlaczego ta satysfakcja nie sięga dalej. Porównaj dowody po obu stronach. A przede 

wszystkim rozważ zamysł i tendencję Nowego Testamentu. Zobacz, do czego to zaprowadzi ciebie i 

wszystkich, którzy są mu szczerze posłuszni, a potem powiedz, czy to nie jest dobre. I zastanów się, 

jak naturalnie jego prawda jest połączona z jego dobrem. Prześledź charakter i poglądy jego 

autorów, których żywy obraz, jeśli wolno mi się tak wyrazić, jest nadal zachowany w ich pismach; 

a potem zapytaj swoje serce, czy myślisz, że to było fałszerstwo, bezbożne, okrutne fałszerstwo? Bo 

takim musiało by być, jeśli w ogóle miało by być fałszerstwem: spiskiem, aby szydzić z Boga i 

zgubić ludzi, nawet najlepszych z ludzi i ich szanowane sumienia i sprawić, aby znosili wszelkie 

skrajności za to, co uważali za prawdę. Zadaj sobie pytanie: czy mogę w swoim sumieniu wierzyć, 

że to takie oszustwo? Czy mogę spojrzeć w górę na wszechwiedzącego Boga i powiedzieć: „O 

Panie, Ty wiesz, że z szacunku dla Ciebie, z miłości do prawdy i cnoty odrzucam tę książkę (Pismo 

Święte) i opisany tutaj sposób na osiągnięcie szczęścia.”  

 4. Ale na drodze są trudności. I co wtedy? Czy te trudności nigdy nie zostały usunięte? Idź 

do żywych orędowników chrześcijaństwa, do tych, o których zdolnościach, szczerości i pobożności 

masz najlepszą opinię, jeśli twoje uprzedzenia pozwolą ci mieć dobrą opinię o kimkolwiek; 

powiedz im o swoich trudnościach; wysłuchaj jak je rozwiązać; rozważ to z całą powagą, jak ten, 

który wie, że za to będzie musiał odpowiedzieć przed Bogiem; i jeśli wątpliwości trwają nadal, 

podążaj za prawdą tak daleko, jak cię ona zaprowadzi, i uważaj, aby nie zatrzymywać jej w 

niesprawiedliwości (Rzym. 1:18 UBG). Nic nie wydaje się bardziej niespójne i absurdalne, niż gdy 

człowiek z pełną powagą udaje niezadowolenie ze świadectw Ewangelii, jako powodu, dla którego 

nie może w sumieniu stać się gruntownie chrześcijaninem; podczas gdy jednocześnie narusza 

najbardziej oczywiste nakazy rozumu i sumienia żyjąc w występkach potępionych nawet przez 

pogan. O panowie! Chrystus orzekł w tej sprawie i osądził takich ludzi najsprawiedliwiej i 

najrozsądniej: „Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości; i nie idzie do światłości, aby 

jego uczynki nie były zganione” (Jan. 3:20 UBG). Jednakże istnieje światłość, która objawi i potępi 

ich uczynki, do której będą zmuszeni przyjść, i przez której bolesne badanie, będą zmuszeni 

przejść. 

 5. W międzyczasie, jeśli jesteś zdecydowany nie zajmować się teraz dalej tą sprawą, pozwól 

mi przynajmniej ze szczerej troski, abym, ostrzegł cię, abyś nie ściągał na swoją głowę bardziej  

spotęgowanej zguby, i usilnie proszę cię, abyś był ostrożny, i nie wystawiał się niepotrzebnie na 

jeszcze większe niebezpieczeństwo; przez usiłowanie zapobieżeniu innym, aby uwierzyli w prawdę 

Ewangelii. Zostaw ich; ze względu na Boga i siebie samego, aby posiadali te nadzieje i 

przyjemność, których nie może dać im nic poza chrześcijaństwem; i nie postępuj tak, jakbyś starał 



się dodać do winy bycia niewierzącym dziesięciokrotnego potępienia, którego muszą spodziewać 

się ci, którzy demoralizowali innych i byli niszczycielami ich dusz, że otrzymają, gdy ta Ewangelia, 

której tak śmiało się przeciwstawili okaże się na końcu, co jest pewne, poważną, a dla nich straszną 

prawdą.  

 6. Jeśli nie mogę cię tutaj przekonać (ale duma z przejawiania wyższości zrozumienia 

wpłynie na takiego czytelnika, nawet wbrew jego ulubionym maksymom o niewinności błędu i 

równości wszystkich religii zgodnych z cnotą społeczną, aby uczynił wszystko, co w jego mocy, by 

z pogardą podeptać Ewangelię), to odprawię cię za pomocą jednej propozycji, której wysunięcie 

tobie, moim zdaniem, waga sprawy w pełni uzasadnia. Jeśli skończyłeś badanie chrześcijaństwa i 

zdecydowałeś się żyć i zachowywać tak, jak z pewnością jest to niejako fałszywe, usiądź i zapisz 

memorandum o tym postanowieniu. Napisz: 

 „W taki dzień, takiego a takiego roku celowo postanowiłem, że będę żył i umrę odrzucając 

chrześcijaństwo i robiąc wszystko, co w mojej mocy, aby je obalić. Tego dnia postanowiłem nie 

tylko wyrzec się wszelkiego podporządkowania się i wszelkich oczekiwań Jezusa z Nazaretu, ale 

także uczynić poważną sprawą mojego życia, aby zniszczyć, tak dalece jak tylko mogę, wszelki 

szacunek do Niego w umysłach innych i dołożyć wszelkich starań, aby drogą argumentacji lub 

ośmieszania, zniszczyć wiarygodność Jego religii i, jeśli to możliwe, wykorzenić ją ze świata; w 

spokojnym, wytrwałym buncie, pogardzając dniem, w którym, jak Jego wyznawcy mówią: pojawi 

się w tak wielkim majestacie i grozie, aby dokonać pomsty, którą grozi swoim wrogom”.  

 Czy odważysz się to napisać i podpisać? Jestem głęboko przekonany, że wielu ludzi, którzy 

zostaliby uznani za deistów i starali się zwiększyć ich liczbę, by tego nie zrobiła. A jeśli w 

szczególności nie odważysz się tego zrobić, skąd bierze się ta mała pozostałość ostrożności? 

Przyczyna jest oczywista. Otóż istnieje w twoim sumieniu jakaś sekretna obawa, że ta odrzucona, ta 

lekceważona i ta wyśmiewana Ewangelia może mimo wszystko okazać się prawdą. A jeśli będzie 

taka obawa, to niech sumienie wykona swoje zadanie i przekona cię o bezbożnym szaleństwie 

zachowywania się tak, jakby była ona z całą pewnością i ewidentnie fałszywa. Niech ci w ogóle 

powie, że jest to możliwe, że być może walczysz z Bogiem (Dz. 5:39 UBG), że chociaż jesteś 

zuchwały sprzeciwiając się strachom Pańskim, to jednak możesz wpaść w Jego ręce i mieć szansę 

usłyszeć ten wzgardzony wyrok, którym, gdy usłyszysz go z ust wiecznego Sędziego, nie będziesz 

mógł wzgardzić. Powtórzę to jeszcze raz. Pomimo całej twojej pogardy: możesz usłyszeć, jak Król 

powie do ciebie, abyś odszedł od Niego, przeklęty w wieczny ogień, przygotowany dla diabła i jego 

aniołów (Mt. 25:41 UBG). A teraz idź, wypaczaj i ośmieszaj Pismo, idź i przedstawiaj satyrycznie 

charakter jego bohaterów i wyśmiewaj wzniosłe przemówienia jego proroków i apostołów, jak to 

uczynili niektórzy, którzy zostawili po sobie, krótkotrwałe pomniki swojej ignorancji, bluźnierstwa 

i złośliwości. Idź i propaguj jak oni, sztandary niewiary i chełp się liczbą naiwnych stworzeń 

wymienionych w jej szeregach. Uważaj jednak, aby znieważony Galilejczyk nie skierował sekretnej 

strzały w twoje serce i nie wstrzymał twego rozpasanego oddechu, zanim dokończysz wypowiadać 

następne zdanie przeciwko Niemu.  

 7. Odwrócę się teraz od deisty lub sceptyka i skieruję swoje przemówienie do nominalnego 

chrześcijanina; jeśli w jakimkolwiek sensie można go nazwać chrześcijaninem, który nie czuje, 

pomimo wszystkiego co powiedziałem, skłonności do poddania się rządowi i łasce tego Zbawiciela, 

którego imię słyszy. O grzeszniku, odwracasz się od mego Pana, w którego sprawie przemawiam; 

ale pozwól mi gorąco nakłaniać cię, abyś rozważył, dlaczego się odwracasz; i do kogo pójdziesz, od 

Tego, o którym wyznałeś, że ma słowa życia wiecznego (Jan. 6:68 UBG). Nazywasz siebie 

chrześcijaninem, a mimo to nie dasz się w żaden sposób przekonać, by usilnie szukać zbawienia u, i 

przez Jezusa Chrystusa, którego nazywasz swoim Mistrzem i Panem. Jak możesz nawet przez 

chwilę usprawiedliwiać to zaniedbanie własnemu sumieniu? Gdybym nalegał na jakąkolwiek 

kontrowersyjną kwestię, to mogłoby zmienić twój przypadek. Gdybym ciężko trudził się, aby 

uczynić cię zwolennikiem jakiejś określonej grupy chrześcijan, to wtedy twoje zwlekanie mogłoby 

być bardziej rozsądne; ba, być może twoja odmowa zgodzenia się na to mogła by być aktem 

zrozumiałego obowiązku wobec naszego wspólnego Mistrza. Ale czy jest kwestią sporną wśród 

chrześcijan to, czy istnieje Bóg wielki, święty i prawy; i czy taka Istota, co do której zgadzamy się 



że jest, powinna być czczona i kochana, czy też lekceważona i hańbiona? Czy jest kwestią sporną, 

to, że grzesznik powinien głęboko i poważnie żałować za swoje grzechy, czy też, że powinien w 

nich trwać? Czy jest to kwestia sporna między nami, że Jezus wcielił się w postać człowieka i umarł 

na krzyżu, aby odkupić grzeszników, czy nie? A jeśli tak nie jest, to czy ci, którzy wierzą, że jest 

Synem Bożym i Zbawicielem ludzi, mogą kwestionować to, że grzesznik powinien szukać Go, czy 

raczej zaniedbywać Go; albo, czy też ten, kto wyznaje, że jest chrześcijaninem, powinien odstąpić 

od nieprawości, czy też oddać się praktykowaniu jej? Czy wskazania naszego wielkiego Mistrza są 

zapisane w Jego słowie tak niejasno, że istnieje miejsce na poważne kwestionowanie tego, czy 

wymaga On pobożnego, świętego, pokornego, duchowego, czujnego, pełnego samozaparcia się 

życia, czy też dopuszcza On coś przeciwnego? Czy Chrystus, mimo wielkich dążeń do wyniesienia 

życia i nieśmiertelności na światło dzienne, pozostawił sprawy ich dotyczące bardziej niepewnymi, 

niż je zastał, czy pominął milczeniem to, czy w przyszłości będzie jakiś stan szczęścia i 

nieszczęścia lub dla kogo te stany są odpowiednio przeznaczone? Czy jest kwestią sporną, to czy: 

,,Bóg przywiedzie…. Każdy uczynek na sąd, nawet każdą rzecz utajoną, czy dobrą, czy złą” (Kaz. 

12:14 UBG)? Czy też po zakończeniu tego sądu bezbożni odejdą na ,,męki wieczne, sprawiedliwi 

zaś do życia wiecznego” (Mt. 25:46 UBG)? Jestem pewien, że nie będziesz, ze względu na hańbę, 

udawał wątpienia w te rzeczy, a jednak mimo to nazywasz siebie chrześcijaninem. Dlaczego więc 

nie dasz się przekonać, by wziąć je sobie do serca i postępować zgodnie z obowiązkiem i interesem, 

którego te rzeczy tak ewidentnie wymagają? O grzeszniku, przyczyna jest zbyt oczywista, w istocie 

jest zupełnie niegodna, by nazywać ją powodem. To dlatego, że jesteś zaślepiony i ogłupiały przez 

swoje marności i pożądliwości. To dlatego, że masz jakąś ginącą błahostkę, która oczarowuje twoją 

wyobraźnię i zmysły, tak że jest ci droższa niż Bóg i Chrystus, niż twoja własna dusza i jej 

zbawienie. Jednym słowem, dlatego, że nadal pozostajesz pod wpływem twego cielesnego umysłu, 

który, niezależnie od pobożnych form, które czasami przyjmuje i udaje, „jest nieprzyjacielem Boga, 

bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może" (Rzym. 8:7 UBG). A zatem jesteś w tej samej 

sytuacji co nieszczęśnicy, o których nasz Pan powiedział za dni swego pobytu w ciele na ziemi: „A 

jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (Jan. 5:40 UBG) i dlatego „...umrzecie w 

swoich grzechach” (Jan. 8:24 UBG).  

 8. W tym przypadku nie wiem, czemu miałoby służyć, ponowienie przedstawiania tych 

wyjaśnień i mów, które zaprezentowałem w poprzednich rozdziałach. Jak nasz błogosławiony 

Odkupiciel mówi o tych, którzy odrzucają Jego Ewangelię: „Teraz jednak widzieli i nienawidzili i 

mnie, i mego Ojca” (Jan. 15:24 UBG), taki ja mogę szczerze powiedzieć w odniesieniu do ciebie, 

że starałem się tobie pokazać w najprostszych i najwyraźniejszych słowach, zarówno Chrystusa, jak 

i Boga Ojca; przedstawiłem, jakie masz obowiązki wobec Nich obu; wykazałem przed tobą twoją 

winę i twoje potępienie; zaoferowałem ci jedyne lekarstwo; wskazałem na skałę, na której buduję 

mój własny wieczny dom nadziei i sposób, w jedynie jaki sam oczekuję zbawienia. Przedstawiłem 

tobie te rzeczy, które, jeśli Bóg da mi sposobność, z moim ostatnim tchnieniem polecę szczerze i 

serdecznie moim własnym dzieciom i wszystkim najdroższym przyjaciołom, których mam na 

ziemi, a którzy będą wtedy blisko mnie, uznając to za najwyższą oznakę mojej przyjaźni i 

najpewniejszy dowód mojej miłości do nich. A jeśli wierząc, że Ewangelia jest prawdziwa, 

zdecydujesz się ją odrzucić, to nie mam nic więcej tobie do powiedzenia, z wyjątkiem tego, że 

będziesz musiał ponieść tego konsekwencje. Jednak jak Mojżesz, kiedy wyszedł od obecności 

faraona po raz ostatni, stwierdzając, że jego serce jest jeszcze bardziej zatwardziałe przez wszystkie 

sądy i wybawienia, którymi był wcześniej ćwiczony, i zapowiedział mu, że Bóg przejdzie przez 

jego kraj wywołując przerażenie, aby powalić każdego pierworodnego śmiercią i ostrzegł faraona 

przed tym wielkim i żałosnym krzykiem, który podniesie się w całym jego królestwie z powodu 

miecza anioła zniszczenia (Wyj. 11:4-6), tak i, ja, grzesznik, teraz, kiedy cię opuszczam, powiem do 

ciebie jeszcze raz, czy usłuchasz mnie, czy nie (Ezech. 2:7 UBG) i zapowiem o wiele straszniejszy 

sąd; który wymierzy miecz Boskiej pomsty, już zaostrzony i wyciągnięty, który ,,nasyci się na 

niebie” (Iz 34:5 UBG), a który jest przygotowany przeciwko tobie; co zakończy się znacznie 

bardziej żałosnym krzykiem, chociaż byłeś większy i bardziej zawzięty niż ten wyniosły monarcha 

faraon. Tak, grzeszniku, żebym mógł, razem z apostołem Pawłem, zwrócić się do innych, którzy są 



bardziej skłonni mnie słuchać, otrząsam moje szaty i powiadam, że jestem czysty od twojej krwi, 

która spadnie na twoją własną głowę (Dz. 18:6 UBG). Tylko jeszcze powiem ci, jaki będzie koniec 

tych rzeczy. Och, żebym mógł przemówić do ciebie skutecznie! Och, żeby moja mowa mogła 

zagrzmieć w twoich uszach i wywołać takie przerażenie, które mogłoby cię przebudzić, i być zbyt 

głośna, by mogła utonąć w całym zgiełku twojej cielesnej wesołości, albo by zostać przytłumiona 

przez te niebezpieczne opiaty, którymi usiłujesz ogłupić swoje sumienie. 

 9. Szukaj, grzeszniku, jakich zabaw i rozrywek pragniesz! Powiadam ci, że jeśli byłbyś 

nawet równy co do godności, mocy i wspaniałości wielkiemu monarchowi Babilonu, to i tak twój 

przepych i dźwięk twojej lutni zostanie złożony do grobu. Twoim posłaniem będzie robactwo i ono 

będzie też twoim przykryciem (Iz. 14:11 UBG); tak, grzeszniku, jeśli chodzi o te rzeczy, które 

czynisz „ich…. końcem jest śmierć!” (Rzym. 6:21 UBG); i to śmierć w jej najstraszniejszym 

znaczeniu dla ciebie, jeśli te rzeczy będą dalej popełniane przez rządzące tobą usposobienie. Nie 

możesz tego uniknąć bo tak powiedział Bóg; dlatego nie byłoby możliwe, aby temu, co 

powiedziałem, można było zapobiec, nie zapomnij o tym. Twoja siła nie jest siłą kamieni ani twoje 

ciało ze spiżu (Hi. 6:12 UBG). Jesteś podatny na choroby, tak samo jak inni ludzie; i jeśli nie 

zapobiegnie temu jakiś nagły wypadek, to wkrótce zobaczymy, jak bohatersko będziesz 

zachowywał się na łożu śmierci, w bliskich widokach na przejście do wieczności. Ty, który teraz 

gardzisz Chrystusem i lekceważysz Jego Ewangelię, ciebie ujrzymy, jak upadasz i marniejesz; 

zobaczymy, że nie będziesz miał już upodobania we wszystkich twoich cielesnych rozrywkach i 

próżnych towarzyszach. A jeśli może jeden z nich wpadnie do ciebie i będzie na tyle głupi i 

zdesperowany, by próbować zabawiać umierającego wesołą historyjką lub bluźnierczym żartem, to 

zobaczymy, jak ci się to wtedy będzie podobać. Zobaczymy również, jaką pociechę będziesz miał, 

zastanawiając się nad tym, co minęło, lub jaką nadzieję będziesz mieć w oczekiwaniu na to, co 

nadejdzie. Być może, drżąc i będąc zdumionym, będziesz wtedy pytał; w dzikiej konsternacji, co 

masz czynić, aby być zbawionym: i wezwiesz kaznodziei Chrystusa, którymi teraz gardzisz z 

powodu gorliwości, z jaką starają się ocalić twoją duszę, i może popadniesz w delirium lub 

konwulsje, zanim nadejdą. A może zobaczymy, że będziesz schlebiał sobie w czasie długo 

utrzymującej się choroby, że jeszcze wyzdrowiejesz, i będziesz odkładał na potem jakąkolwiek 

poważną refleksję i rozmowę, obawiając się, żeby nie wzburzyła cię na duszy. A okrutna 

uprzejmość przyjaciół i lekarzy, którzy przez napawanie ciebie optymizmem będą nieświadomie 

narzędziami w ręce diabła, aby zniszczyć twoją duszę tak pewnie, jak to tylko możliwe, może 

sprzyjać temu fatalnemu oszustwu. 

 10. A jeśli wydarzy się którykolwiek z tych prawdopodobnych przypadków, to znaczy 

krótko mówiąc, chyba że cud łaski wyrwie cię jak głownię z ognia, którą płomienie jakby już  

przypaliły; to wszystkie te ponure rozmyślania, które przychodzą w czasie ciężkiej choroby i na 

łożu śmierci, będą jedynie zwiastunami nieskończenie straszniejszych rzeczy. O! kto może je 

opisać? Kto może je sobie wyobrazić? Kiedy przyjaciele, którzy cię przeżyją, będą czule opłakiwać 

twoje martwe zwłoki i czule je żegnać, zanim zostaną złożone w ciemnym i cichym grobie, aby je 

pożarło robactwo, to w czyje ręce, grzeszniku, twoja dusza wpadnie? Jakie sceny otworzą się przed 

twoim oddzielonym od ciała duchem, zanim twoje opuszczone ciało stanie się zimne lub twoje 

niewidome oczy zostaną zamknięte? Wtedy będziesz wiedział, co to znaczy powrócić do Boga, by 

zostać odrzuconym przez Niego za to, żeś pierwej odrzucił Jego Ewangelię i Jego Syna oraz 

wzgardził jedynym przymierzem pojednania; i to tak niesamowicie łagodnym i łaskawym! Dowiesz 

się także, co to znaczy być odrzuconym przez Chrystusa, którego nie chciałeś przyjąć; i czym jest, 

jako pewna i bezpośrednia konsekwencja tego, bycie wydanym w ręce złych duchów piekielnych. 

Wtedy nie będzie już przyjaźni z nimi: nikt nie pocieszy cię, nikt nie ulży twej agonii i utrapieniu; 

ale wręcz przeciwnie, wszędzie wokół ciebie będą te demony starać się pogorszyć i zwiększyć 

twoje cierpienia. Spędzisz pośrednie lata oddzielnego stanu duszy od ciała w straszliwym 

oczekiwaniu i gorzkich okrzykach przerażenia i wyrzutów sumienia. A potem usłyszysz trąbę 

archanioła, w którejkolwiek jaskini tego ponurego świata ciemności będziesz przebywał. Jej dźwięk 

przeniknie do twego więzienia, gdzie mimo żałości i okropności będziesz chciał, abyś mógł nadal 

ukrywać swoją grzeszną istotę, zamiast pokazać się przed obliczem tego strasznego Sędziego; przed 



którego obliczem uciekną niebo i ziemia (Obj. 20:11 UBG). Ale będziesz musiał wyjść i zostać 

ponownie zjednoczony z ciałem, przystosowanym do znoszenia wiecznych agonii, które to agonie 

gdybyś był w tym śmiertelnym ciele unicestwiłyby je w jednej chwili. Nie dałeś się wcześniej 

przekonać do przyjścia do Chrystusa: głupio Go zaniedbałeś, pomimo rozumu, na przekór 

sumieniu, pomimo wszystkich czułych namów Ewangelii i powtarzających się napomnień jej 

najwierniejszych kaznodziei. Ale teraz, grzeszniku, będziesz miał spotkanie; z Nim; jeśli można to 

nazwać spotkaniem, podczas którego nie odważysz się podnieść głowy, aby spojrzeć na oblicze 

twojego wielkiego i nieubłaganego Sędziego. Wtedy zobaczymy, czy twoje odważne serce 

wytrzyma, i czy twoje ręce będą na tyle mocne, gdy Pan będzie miał z tobą sprawę (Ezech 22:14 

UBG)? Tam cię zobaczę, czytelniku; kimkolwiek jesteś, który trwasz w swoim niepokutowaniu, 

pośród tysięcy i dziesiątek tysięcy zrozpaczonych nieszczęśników, drżących i zmieszanych. Tam 

wśród reszty usłyszę twoje wołanie, daremnie rozdzierające Niebiosa. Sędzia wstanie ze swego 

tronu z majestatycznym spokojem i pozostawi cię, byś został szybko wrzucony w wieczny ogień na 

wieczne palenie się, na które skazała cię jego sprawiedliwa pomsta, ponieważ nie chciałeś być od 

niej zbawiony. Piekło zamknie swoją paszczę nad tobą na zawsze, a smutne echo twoich jęków i 

krzyków zginie pośród okrzyków radosnego alleluja Nieba dla wszystkich, którzy znajdą 

miłosierdzie u Pana w owym dniu.  

 11. Z całą pewnością taki będzie koniec tych rzeczy; a ty, jako nominalny chrześcijanin, 

wyznajesz, że wiesz to i wierzysz w to. I to porusza przynajmniej moje serce, jeśli nie porusza 

twego. Głęboko wierzę, że każdy, kto sam zyskuje zbawienie i chwałę, będzie nosił tak wiele z 

obrazu swego Zbawiciela w mądrości i dobroci, w gorliwości dla Boga i stałym poszanowaniu 

szczęścia całego stworzenia, że będzie spoglądał na tę smutną scenę ze spokojną aprobatą i bez 

bolesnego zamieszania umysłu. Ale dopóki jestem w tym śmiertelnym ciele to moje wnętrze jest 

poruszone, a moje oczy często przepełniają się żalem na myśl, że nieszczęśni grzesznicy nie mają 

już  współczucia dla swoich własnych dusz; oraz gdy pomyślę, że pomimo wszelkich napomnień, 

będą uparcie zmierzać ku ostatecznej, wiecznej zgubie. Dodanie modlitwy lub rozmyślania dla 

twojego użytku nie będzie miało tutaj dla ciebie żadnego znaczenia. Biedne stworzenie, nie 

będziesz rozmyślać ani nie będziesz się modlić! Jednakże ponieważ często w modlitwie wylewałem 

swoje serce nad umierającym przyjacielem, kiedy dolegliwości jego choroby uniemożliwiały mu 

przyłączenie się do moich modlitw, tak teraz zwrócę się do Boga za ciebie, o nieszczęsna istoto. A 

jeśli gardzisz czytaniem tego, co dyktuje mi moje współczucie, to mimo wszystko mam nadzieję, że 

ci, którzy doświadczyli mocy Ewangelii w swoich duszach, ponieważ nie mogą nie litować się nad 

takimi jak ty, przyłączą się do mnie w takiej serdecznej, chociaż zanoszonej z wielkim żalem 

modlitwie jak ta: 

  

 Modlitwa w intencji zatwardziałego grzesznika, w opisanym powyżej przypadku.  
 

 "Boże wszechmogący, u ciebie wszystko jest możliwe (Mat. 19:26 UBG). Dlatego pokornie 

zwracam się do Ciebie w imieniu tej drogiej nieśmiertelnej duszy, którą tutaj widzisz, jak ginie w 

swoich grzechach i zatwardza się przeciwko wiecznej Ewangelii, która była i jest mocą Bożą ku 

zbawieniu tylu tysięcy i milionów ludzi. Ty jesteś świadkiem, o błogosławiony Boże! Jesteś 

świadkiem prostoty i powagi, z jaką zostało przekazane powyżej przesłanie Ewangelii. To w Twojej 

obecności zostały napisane te wszystkie powyższe słowa; i w Twojej obecności zostały odczytane. 

Zechciej więc zatem zapisać to w twojej księdze pamiątkowej, że jeśli ten niegodziwy człowiek 

umrze w swej nieprawości, po tym, jak zostało mu tak wyraźnie i uroczyście udzielone ostrzeżenie, 

to jego krwi nie będziesz żądał z mojej ręki (Ezech. 33:8-9 UBG), ani z ręki tego chrześcijańskiego 

przyjaciela, kimkolwiek by był, przez którego niniejsza książka została nabyta dla tego 

niegodziwego człowieka, ze szczerym pragnieniem zbawienia jego duszy. Bądź świadkiem, 

błogosławiony Panie Jezu, w dniu, w którym będziesz sądził skryte sprawy wszystkich serc 

ludzkich (Rzym. 2,16 UBG), że Twoja Ewangelia została głoszona temu zatwardziałemu 

nędznikowi, i zbawienie przez Twoją krew zostało mu ofiarowane, chociaż nadal kontynuował 

gardzenie nimi. I niech twój niegodny posłaniec będzie słodką wonią w Chrystusie dla Boga w 



duszy tego zatwardziałego człowieka, chociażby na końcu zginęła (2 Kor. 2:15 UBG).”  

 ,,Ale oby pomimo całej jego zatwardziałości i nieskruszoności upodobało się Tobie   

poprzez suwerenną moc Twojej skutecznej łaski, aby go obudzić i nawrócić! Dobrze wiemy, o 

Panie całej natury, że Ten, kto stworzył duszę, może sprawić, że miecz przekonania zbliży się do 

niej i ją przeszyje. O, gdybyś w swojej nieskończonej mądrości i miłości znalazł sposób, by 

zainterweniować i uratować tego grzesznika od śmierci, i to wiecznej! Och, obyś jeśli taka jest 

Twoja błogosławiona wola, uczynił to natychmiast! Ty wiesz, o Boże, że ten zatwardziały grzesznik 

jest stworzeniem umierającym i wiesz także, że jeśli cokolwiek można dla niego zrobić, to trzeba to 

zrobić szybko! Widzisz w księdze Twoich mądrych i łaskawych dekretów zaznaczony moment, w 

którym musi ten grzesznik zostać zapieczętowany i znaleźć się w nieodwołalnym stanie! O, gdybyś 

zechciał go pochwycić, gdy jeszcze jest złączony ze wszystkimi żyjącymi i ma nadzieję (Kaz. 9:4 

UBG). Twoje niezmienne prawa w czasie obowiązywania okresu łaski zabraniają, aby dusza 

nawróciła się i została odnowiona po jej przejściu do niewidzialnego świata: Dlatego, niech Twój 

święty Duch działa, gdy ten grzesznik znajduje się jeszcze niejako w sferze Jego działania! 

Zadziałaj, o Boże, jakąkolwiek metodą chcesz; tylko zmiłuj się nad tym grzesznikiem! O Panie, 

zmiłuj się nad nim, aby nie pogrążył się w tych czeluściach potępienia i ruiny, na krawędzi których 

tak ewidentnie się znajduje! Obyś wtrącił go, jeśli to konieczne i wydaje się Tobie najwłaściwsze,  

w jakąkolwiek głębię nieszczęścia i ucisku, aby wraz z Manassesem mógł być pojmany spośród 

cierni i zakuty w łańcuchy utrapienia, jeśli tylko to skłoni go do szukania Boga swoich ojców (2 

Krn. 33:11-12 UBG)."  

 „Ale nie nakazuję niczego twojej nieskończonej mądrości. Ukazałeś swoją moc w 

chwalebnych i zdumiewających przykładach; za które dziękuję Ci, że tak pobieżnie poznałem je i 

dzięki wiedzy o nich zostałem wzmocniony przeciwko pochopnej ufności tych, którzy bezsilnie i 

arogancko orzekają, że jest to niemożliwe, co faktycznie się dzieje. Wiem, że uczyniłeś to jedną 

myślą na osobności, kiedy szczęśliwy człowiek odzyskany przez nią był daleki od środków i od 

uczestnictwa w nakazanych ceremoniach, których najstraszniejsze napomnienia, najczulsze prośby,  

najstraszniejsze nieszczęścia i najwspanialsze uwolnienia nie były w stanie tego dokonać.”  

 „Uwielbij Swoje imię i łaskę, o Panie, w sposób, który dla Twej nieskończonej mądrości 

wyda się najodpowiedniejszy! Tylko zezwól, błagam cię, z całym pokornym poddaniem się Twojej 

woli, aby ten grzesznik mógł być zbawiony, a jeśli nie, to pozwól, aby trud pisania tej części 

niniejszego dzieła nie był całkowicie daremny; ale aby nawet jeśli niektórzy odrzucą ją ku ich 

spotęgowanej zgubie, to inni mogli słuchać jej słów i żyć! Aby ci Twoi słudzy, którzy trudzili się ku 

ich wyzwoleniu i szczęściu, widzieli ich w krainie chwały, jakim jest Niebo. A Temu, który nas 

umiłował i obmył nas z naszych grzechów we własnej krwi i uczynił z nas, potępionych 

buntowników i przeklętych, splugawionych grzeszników, królów i kapłanów dla Boga; niech będzie 

chwała i panowanie na wieki wieków (Obj. 1:5-6 UBG). Amen."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ROZDZIAŁ XII.  



 

PRZEMÓWIENIE DO DUSZY TAK PRZYTŁOCZONEJ POCZUCIEM WIELKOŚCI 

SWOICH GRZECHÓW, ŻE NIE OŚMIELA SIĘ ONA ZWRÓCIĆ DO CHRYSTUSA Z 

JAKĄKOLWIEK NADZIEJĄ NA ZBAWIENIE.  
 

  

 1-4. Przypadek opisany szeroko. - 5. Taki jaki się często zdarza. - 6. Zgodzenie się ze 

wszystkim, o co obwinia się przygnębiona dusza. - 7. Zaproszenia i obietnice Chrystusa dają 

nadzieję. - 8. Czytelnik, mimo wszystkich swoich ciężarów i obaw, nakłaniany, aby pokornie 

zwrócił się do Chrystusa. Co jest odpowiednio zilustrowane w końcowej refleksji i modlitwie.  

 1. Skończyłem już z tymi nieszczęsnymi stworzeniami, które gardzą Ewangelią, i z tymi, 

którzy ją lekceważą. Dlatego teraz z przyjemnością zwracam się do tych, którzy będą mnie słuchać 

z większą uwagą. Wśród różnych przypadków, które teraz przychodzą mi do głowy i które 

wymagają mojej czułej, serdecznej i pełnej szacunku troski, nikt nie jest bardziej godny 

współczucia niż ten, o którym wspomniałem w tytule tego rozdziału, a który wymaga bardziej 

natychmiastowego otrzymania ulgi.  

 2. Jest bardzo możliwe, że jakieś udręczone stworzenie będzie gotowe zawołać: „Wystarczy: 

nie pogłębiaj więcej mojego smutku i cierpienia. Wyrok, który tak okropnie opisałeś, że będzie 

wydany  i wykonany  na nieskruszonych i niewierzących, jest moim wyrokiem ; a przerażenie jemu 

towarzyszące jest moim przerażeniem. Albowiem nieprawości moje sięgnęły Nieba, a występki 

moje obłoków (Obj. 18:5 UBG). Mój przypadek jest dość wyjątkowy. Z pewnością nigdy nie było 

tak wielkiego grzesznika jak ja. Otrzymałem tyle miłosierdzia, cieszyłem się tak wieloma 

błogosławieństwami i słyszałem tyle zaproszeń łaski Ewangelii; a mimo to moje serce było tak 

zatwardziałe, a moja natura jest tak bardzo grzeszna, a co więcej liczba i okoliczności obciążające 

moje prowokowanie Boga były takie, że nie śmiem mieć nadziei. Dosyć mi, że Bóg wspiera mnie 

tak długo; i dosyć mi, że po tylu latach niegodziwości dalej jestem jeszcze poza piekłem. Codzienne 

odroczenie wydania wyroku jest miłosierdziem dla mnie, któremu się dziwię. Kładę się wieczorem 

i jestem zdumiony, że śmierć i potępienie nie pochwyciły mnie podczas popełniania moich 

występków za minionego dnia. Wstaję i dziwię się, że moje łóżko nie stało się moim grobem; 

zdumiewa mnie, że moja dusza nie została jeszcze oddzielona od mego ciała i otoczona przez 

diabły i potępione duchy. " 

 3. „Rzeczywiście słyszałem przesłanie o zbawieniu; ale niestety, nie oznaczało to przesłania 

o zbawieniu dla mnie. Istnieją szczęśliwe dusze, które mają nadzieję; a ich nadzieja jest prawdziwie 

w Chrystusie, a łaska Boża objawia się w Nim. Jednakże tacy ludzie czują w swoich sercach 

zachętę, by zwrócić się do Niego, podczas gdy ja nie śmiem tego zrobić. Chrystus i łaska to rzeczy, 

w których obawiam się, że nie mam udziału i nie mogę od nich niczego oczekiwać. W Słowie 

Bożym znajdują się niezwykle bogate i drogocenne obietnice; ale są one dla mnie jak księga 

zapieczętowana, i zakryte są przede mną w odniesieniu do mego osobistego z nich użytku. Wiem, 

że Chrystus może zbawić: i wiem, że jest gotów zbawić niektórych. Ale że miałby On chcieć 

zbawić mnie - taką skalaną, i tak prowokującą istotę, jaką Bóg i moje sumienie wiedzą, że byłem i 

do dziś jestem - w to nie umiem wierzyć; a wszystko, co mogę zrobić, aby w to uwierzyć, to 

przyznać, że nie jest to absolutnie niemożliwe i że nie kładę się pogrążony w całkowitej rozpaczy; 

chociaż, niestety, wydaje mi się, że jestem na granicy tego i oczekuję każdego dnia i godziny, że 

pogrążę się w niej.” 

 4. Być może nie byłbym tak wnikliwie zaangażowany w tę sprawę, gdybym nie widział 

wielu ludzi znajdujących się w takim stanie; i dodam, czytelniku, dla twojej zachęty, jeśli 

znajdujesz się w takim stanie, że niektórzy z nich zaliczają się obecnie do najbardziej 

ugruntowanych, pogodnych i pożytecznych chrześcijan. I mam nadzieję, że łaska Boża doda ciebie 

do reszty z nich, jeśli z tych głębokości będziesz wołał do Boga (Ps. 130:1 UBG); i chociaż, 

podobnie jak Jonasz, możesz wydawać się być odrzuconym sprzed Bożej obecności, to jednak wraz 

z Jonaszem będziesz patrzył w stronę Bożej świętej świątyni (Jon. 2:4 UBG). 

 5. Nie wyobrażaj sobie, że przez jakiekolwiek zaniedbanie tego błogosławionego Ducha, 



którego zadaniem jest bycie wielkim Pocieszycielem, teraz próbuję wyprowadzić cię z tego 

niepocieszonego nastawienia twego serca; albowiem jako wielkie źródło mądrości ma On do 

czynienia z istotami rozumnymi; i dlatego można słusznie oczekiwać, że będzie działał wobec nich 

właśnie przy użyciu racjonalnych środków i rozważań. Pozwól mi zatem spokojnie zwrócić się do 

ciebie i zapytać, co jest powodem tych wszystkich twoich żarliwych skarg i oskarżeń wnoszonych 

przez ciebie przeciwko samemu sobie? Jaki masz powód, by zasugerować, że twój przypadek jest 

wyjątkowy, skoro tak wielu powiedziało ci, że czuje to samo? Jaki masz powód, by wyciągać tak 

deprymujące wnioski przeciwko sobie, skoro Ewangelia zwraca się do grzeszników w tak 

łaskawych słowach? Albo z jakiego powodu wyobrażać sobie, że łaskawe rzeczy, o których mówi 

Ewangelia, nie są przeznaczone dla ciebie? Rzeczywiście wiesz więcej o zepsuciu własnego serca 

niż o sercach innych; i wymyślasz tysiące miłosiernych usprawiedliwień dla ich widocznych 

słabości i niedociągnięć, czego nie robisz dla siebie. A może być, że niektórzy z tych, których 

podziwiasz jako wybitnych świętych w porównaniu z sobą samym, ze swej strony korzą się w 

prochu i popiele, jako niegodni, aby zaliczać się do najmniejszych z ludu Bożego i pragną być 

takimi jak ty; w którym, myślą, że widzą znacznie więcej dobra, a znacznie mniej zła, niż w sobie.  

 6. Ale przypuśćmy najgorsze, co by było, gdybyś był naprawdę najgorszym grzesznikiem, 

jaki kiedykolwiek żył na ziemi? Co by się stało, gdyby twoje nieprawości sięgały Niebios każdego 

dnia, a twoje występki obłoków (Obj. 18:5 UBG) i docierały tam z tak okropnymi zniewagami, że 

ziemia i Niebo miałyby powód, by nienawidzić ciebie jako potwora bezbożności? Przyznając to 

wszystko, „czy jakakolwiek rzecz jest za trudna dla PANA?” (Rdz 18:14 UBG). Czy są jakieś 

grzechy, z których grzesznik może pokutować, i to tak wielkie, że krew Chrystusa nie mogłaby ich 

zmyć? Nie, chociaż byłoby to zuchwałe zło i potworna głupota, gdyby ktoś trwał w grzechu, aby 

łaska obfitowała (Rzym. 6:1 UBG), to jednak jeśliby tak się stało w twoim przypadku i 

rzeczywiście obciążył byś swój rachunek grzechami ponad wszystko, co łaska Boża kiedykolwiek 

przebaczyła, to nawet wtedy, któż będzie stawiał ograniczenia Świętemu Izraela?” (Ps. 78:41 

UBG), albo kto będzie ośmielał się mówić, że niemożliwe jest, aby Bóg mógł, z powodu twojej 

ohydy, wybrać cię spośród innych, aby uczynić cię pomnikiem miłosierdzia i trofeum niespotykanej 

dotąd łaski? Apostoł Paweł stanowczo daje do zrozumienia, że miało to miejsce w odniesieniu do 

niego samego; dlaczego więc nie mógłbyś również, jeśli rzeczywiście byłbyś pierwszym z 

grzeszników, otrzymać miłosierdzie, aby na tobie, największym z nich, „Jezus Chrystus okazał 

wszelką cierpliwość, jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć ku życiu wiecznemu” 

(1 Tym.1:15-16 UBG)? 

 7. Pomimo twoich ponurych obaw, spytam cię otwarcie, czy myślisz w swoim sumieniu, że 

Chrystus nie jest w stanie cię zbawić? Co! Czy nie jest on w stanie całkowicie ,,zbawić tych, którzy 

przez niego przychodzą do Boga” (Heb. 7:25 UBG)? ,,Tak,” pewnie odpowiesz, ,,Chrystus z 

łatwością to potrafi uczynić; ale nie śmiem sobie wyobrazić, że zechce tak zrobić.” A skąd wiesz, że 

tego nie zechce? Pomógł największym grzesznikom, wszystkim, którzy już się do Niego zwrócili; i 

złożył ci oferty łaski i zbawienia w najbardziej angażujących i zachęcających słowach. „Jeśli ktoś 

pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije” (Jan. 7:37 UBG). „A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto 

chce, niech darmo weźmie wodę życia” (Obj. 22:17 UBG). „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy 

jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek” (Mt. 11:28 UBG). I jeszcze raz: „….a 

tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz” (Jan. 6:37 UBG). „Prawda”, powiesz, „nikogo, 

kogo dał mu Ojciec. Gdybym wiedział, że należę do tej liczby, to wtedy mógłbym radośnie się do 

Niego zwrócić”. Ale, drogi czytelniku, zaklinam cię, abyś zajrzał do samego tekstu Pisma i 

zobaczył, czy jest tam to ograniczenie wyraźnie dodane? Czy czytasz tam, że żaden z tych, których 

dał mi Ojciec, nie zostanie wyrzucony? Słowa tam napisane mają znacznie bardziej zachęcającą 

formę; i dlaczego miałbyś udaremniać Jego mądrość i dobroć przez taki własny dodatek? „Nie 

dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował” (Prz. 30:6 UBG); bierz je, tak jak są napisane, i pij 

z nich pociechę. Nasz Pan wiedział, w jakie zakłopotanie może wprawić niektóre poważne umysły 

to, co powiedział wcześniej: „Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie”, dlatego też, jakby 

celowo, aby to zrównoważyć, dodaje te łaskawe słowa: „….a tego, który przyjdzie do mnie,” w 

żadnym wypadku, w żaden sposób, pod żadnym warunkiem, „nie wyrzucę precz.”  



 8. Jeśli więc już jesteś zniechęcony i przerażony wielkością swoich grzechów, to nie 

dodawaj do ich wagi i liczby tego, większego i gorszego od wszystkich pozostałych, którym jest 

nieufność wobec wierności i łaski błogosławionego Odkupiciela. Nie przeciwstawiaj się, o ile to 

zależy od ciebie, wszystkim celom Jego miłości do ciebie o zmartwiona duszo! Kogo się obawiasz? 

Do kogo boisz się zbliżyć? Czy jest coś strasznego w ukrzyżowanym Odkupicielu, w zabitym 

Baranku? Jeśli niesiesz swoją duszę, uginając się pod ciężarem jej winy, aby złożyć ją u Jego stóp, 

to co mu ofiarujesz, oprócz łupu, za który krwawił i umarł, aby odzyskać go i posiąść? I czy nabył 

go tak drogo, tylko po to żeby potem mógł go odrzucić z pogardą? Idź do Niego bezpośrednio, 

upadnij przed Nim na kolana, i przedstaw swoją nędzę, na którą powoływałeś się niedawno mając 

przeciwny pogląd, zrób to jako zobowiązanie własnej duszy, aby zwrócić się do, i jako argument 

dla współczującego Zbawiciela, aby cię przyjął. Idź i bądź pewien, że „gdzie grzech się rozmnożył, 

tam łaska tym bardziej obfitowała” (Rzym. 5:20 UBG). Bądź pewien także tego, że jeśli jeden 

grzesznik może obiecać sobie bardziej pewne przyjęcie przez Chrystusa niż inny, to nie jest nim 

ten, który jest najmniej winny i nieszczęśliwy, ale ten, który jest najgłębiej skruszony przed 

Bogiem, z powodu poczucia takiej winy i nieszczęścia, i pokutuje najgłębiej z ich powodu.  

  

 Refleksje nad tymi zachętami, kończące się pokornym i żarliwym zwróceniem się do 

Chrystusa o okazanie miłosierdzia. 
  

 „O moja duszo, cóż powiesz na te rzeczy? Czy nie ma przynajmniej możliwości uzyskania 

pomocy od Chrystusa? Czy istnieje możliwość uzyskania pomocy w inny sposób? Czy istnieje pod 

niebem jakieś inne imię, przez które możemy być zbawieni? Wiem, że nie ma (Dz. 4:12 UBG). 

Dlatego muszę powiedzieć, jak trędowaci w Izraelu (2 Krl. 7:4 UBG), że jeśli będę siedział tutaj, to 

na pewno zginę; a jeśli zwrócę się do Chrystusa na próżno, to mogę tylko umrzeć. Ale może się 

zdarzyć, że On być może uratuje moją duszę, kto wie? Dlatego powstanę i pójdę do Niego; a raczej, 

wierząc mu, że jest tutaj duchowo obecny, takim jakim jestem, grzesznym i nieszczęsnym, 

natychmiast padnę na twarz i wyleję przed Nim moją duszę.”  

 „Błogosławiony Panie Jezu, zwracam się do Ciebie jako nieszczęsna istota, rzeczywiście 

kierowana koniecznością, aby to uczynić. Bo z pewnością, gdyby ta konieczność nie była pilna i 

absolutna, nie odważyłbym się, ze wstydu, pojawić w Twojej świętej i majestatycznej obecności. 

Jestem w pełni przekonany, że moje grzechy i szaleństwa były niewybaczalnie wielkie, większe niż 

mogę to wyrazić, i większe niż mogę sobie to wyobrazić. Odczuwam istnienie źródła grzechu w 

mojej zepsutej i zdegenerowanej naturze, która wylewa nieprawość jak fontanna swoją wodę i czyni 

mnie ciężarem i grozą dla siebie samego. Moim występkom towarzyszyły takie okoliczności 

pogarszające popełnianie przeze mnie grzechów, że proszenie o ich wybaczenie wydaje się 

wyglądać prawie na zuchwalstwo. A jednak, czy nie byłoby większym zuchwalstwem powiedzenie, 

że przewyższają one Twoje miłosierdzie i skuteczność Twojej krwi; oraz, że posiadasz 

wystarczającą moc i łaskę, aby przebaczyć i zbawić tylko grzeszników niższej rangi, podczas gdy 

tacy jak ja leżą poza Twoim zasięgiem zbawiania? Zachowaj mnie od takiego bluźnierczego 

wyobrażenia! Chroń mnie od takiego nierozsądnego podejrzenia! Panie, Ty wszystko możesz 

uczynić, ani żaden Twój zamysł nie może być powstrzymany (Hi. 42:2 UBG). Zaprawdę, jak głosi 

Twoje słowo, jesteś w stanie zbawić człowieka całkowicie (Heb.7:25 UBG). I dlatego, przełamując 

wszystkie przeciwności wstydu i strachu, które mnie od Ciebie oddalają, przychodzę i kładę się na 

ziemi jak w prochu przed Tobą. Ty znasz, o Panie, wszystkie moje grzechy i całą moją głupotę (Ps. 

69:5 UBG). Nie mogę i mam nadzieję, że mogę to powiedzieć, że nie ukryłbym ich przed Tobą ani 

nie szukał prawdopodobnych wymówek. Oskarżaj mnie, Panie, jak chcesz; a szczerze przyznam się 

do wszystkich Twoich oskarżeń. Przyznam się, że jestem takim wielkim grzesznikiem, jakim mnie 

nazywasz; ale nadal będę grzesznikiem, który przychodzi do Ciebie po przebaczenie. Jeśli muszę 

umrzeć, będzie to w czasie poddawania się pod i uznawania sprawiedliwości śmiertelnego 

uderzenia. Jeśli zginę, to będzie to niejako w momencie mojego trzymania się rogów ołtarza: gdy 

będę leżał u Twego podnóżka, chociaż byłem takim buntownikiem przeciwko Twemu panowaniu. 

Wielu otrzymało przed Twoim tronem pełne ułaskawienie; spotkali się z przychylnością nawet 



przekraczającą ich nadzieje. A czy całe Twoje współczucie, o błogosławiony Panie Jezu zostało 

wyczerpane? Czy teraz zaczniesz odrzucać pokorne stworzenie, które biegnie do Ciebie, aby 

otrzymać życie i błaga tylko o miłosierdzie i darmową łaskę? Zmiłuj się nade mną, 

najmiłosierniejszy Odkupicielu! Zmiłuj się nade mną i niech moje życie będzie cenne w Twoich 

oczach (2 Krl. 1:14 UBG). O, nie decyduj się zesłać mnie w ten stan ostatecznej nędzy i rozpaczy, z 

którego twoim łaskawym celem było uwolnienie i ocalenie tak wielu!”  

 „Nie odrzucaj mnie, Panie sprzed twojej obecności, ani nie obrażaj się, gdy ośmielam się 

chwycić twoją królewską szatę i powiedzieć, że nie mogę i nie pozwolę Tobie odejść, dopóki moja 

prośba nie zostanie spełniona (Rdz. 32:26 UBG). O pamiętaj, że stawką jest moja wieczność! 

Pamiętaj, o Panie, że wszystkie moje nadzieje uzyskania wiecznego szczęścia i uniknięcia 

wiecznego i beznadziejnego zgubienia są zakotwiczone w Tobie; ich spełnienie zależy od Twojego 

uśmiechu, a ich przekreślenie od Twego zmarszczenia brwi. Zmiłuj się nade mną, ze względu na 

moją nieśmiertelną duszę! Albo jeśli nie tylko ze względu na mnie, to ze względu na wielu innych, 

którzy z jednej strony mogą być zachęceni przez okazanie mi Twojego miłosierdzia, a z drugiej 

strony mogą być bardzo zranieni i zniechęceni moją bezradną rozpaczą! Błagam Cię, Panie, ze 

względu na Ciebie i dla ukazania bogatej i suwerennej łaski Twojego Ojca! Błagam Cię przez krew, 

którą przelałeś na krzyżu! Błagam cię przez przymierze łaski i pokoju, w które Ojciec wszedł z 

Tobą dla zbawienia wierzących i skruszonych grzeszników! Zbaw mnie, zbaw mnie, Panie, który 

szczerze pragnę nawrócić się i uwierzyć! Zaprawdę, jestem grzesznikiem, w którego ostatecznym i 

wiecznym zniszczeniu Twoja sprawiedliwość może być bardzo uwielbiona; ale och, jeśli mi 

wybaczysz, będzie to jak pomnik wzniesiony na cześć Twej łaski i skuteczności Twojej krwi, 

proporcjonalnie do stopnia, w jakim nieszczęśnik, któremu udzielasz miłosierdzia Twego, był bez 

niego podły i nieszczęsny. Mów, Panie, przez Twego błogosławionego Ducha i odpędź moje 

obawy! Wejrzyj na mnie z miłością i łaską na Swoim obliczu i powiedz mi, jak za dni twego pobytu 

w ciele na ziemi uczyniłeś niejednemu pokornemu pokutnikowi: „Twoje grzechy są ci 

odpuszczone, idź w pokoju”. Amen."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ROZDZIAŁ XIII.  



 

BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE WSPARCIE WĄTPIĄCEJ DUSZY W JEJ DOCIEKANIACH 

CO DO  SZCZEROŚCI SWOJEJ WIARY I POKUTY.  

 

 

 1. Przejściowe wrażenia mogą być mylone z nawróceniem, co byłoby błędem krytycznym. - 

2. Ogólny plan dla zbadania samego siebie. - 3. Szczegółowe badanie - jakie masz poglądy na temat 

grzechu? 4. Jakie masz poglądy na temat Chrystusa? - 5. Co do potrzeby, jaką dusza ma względem 

Niego; - 6. I jej gotowość przyjęcia Go z należytym poddaniem serca w służeniu Jemu. - 7. Nic 

poza tym nie wystarczy. Dusza poddająca Boskiemu badaniu szczerość jej wiary i pokuty. 

 1. W następstwie wszystkich poważnych rzeczy, które zostały powiedziane w poprzednich 

rozdziałach, mam nadzieję, że nie będzie fałszywym przypuszczeniem, że można wyobrazić sobie, 

że religijne odczucia powstały w sercu, które nigdy wcześniej ich nie odczuwało; lub mogą zostać 

ożywione tam, gdzie poprzednio stygły i zamierały. Jestem jednak bardzo świadomy i pragnę, abyś 

też był taki, szanowny czytelniku, wielkiego niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą schlebianie 

sobie samemu w tej ważnej sprawie i jak konieczne jest ostrzeżenie ludzi przed zbyt pochopnym 

wyciąganiem wniosku, że są naprawdę nawróceni, ponieważ poczuli ciepłe emocje w swoich 

duszach i zreformowali rażące występki charakteryzujące ich uprzednie postępowanie. Błąd w tej 

sprawie może być nieskończenie śmiertelny; może stać się okazją do posiadania fałszywego 

pokoju, który doprowadzi człowieka do błogosławienia sobie w swoim sercu i do wyciągania 

wniosku, że jest się bezpiecznym, podczas gdy wszystkie groźby i przekleństwa prawa Bożego 

rozbrzmiewają w jego uszach i rzeczywiście występują bezpośrednio przeciwko niemu (Pwt 29:19-

20 UBG), a w międzyczasie człowiek taki powołuje się na tysiąc obietnic Pisma Świętego, w 

których tak naprawdę nie ma udziału; które mogą być z tej przyczyny jak obfite wino dla człowieka 

mającego wysoką gorączkę lub mocne opiaty dla kogoś pogrążonego w letargu. Słuchacz 

posiadający skaliste serce natychmiast z radością przyjmuje słowo Boże, tak że wydaje się, że 

nadchodzi obiecujące żniwo; jednak wkrótce usycha (Mt. 13:5-6 UBG) i żaden żniwiarz nie 

napełnia nim swoich ramion. Teraz, aby tak się nie stało w twoim przypadku, aby wszystkie moje i 

twoje dotychczasowe wysiłki nie zostały utracone, a próżne marzenie o bezpieczeństwie i szczęściu 

nie pogrążyło ciebie głębiej w nędzy i ruinie, niech mi będzie wolno poprowadzić ciebie do 

poważnego zbadania twego własnego serca, abyś mógł lepiej ocenić swój przypadek i odróżnić to, 

co najwyżej jest stanem znajdowania się blisko królestwa niebieskiego, od stanu rzeczywistego 

bycia jego członkiem.  

 2. Zależy to od szczerości twojej wiary w Chrystusa, kiedy wiara jest przyjmowana w 

największym zakresie, jak wyjaśniono to powyżej: to znaczy jako obejmująca skruchę i stały cel 

nowego i ogólnego posłuszeństwa, które gdziekolwiek jest prawdziwa wiara, tam z pewnością 

będzie decydującą zasadą. Dlatego, aby pomóc ci w osądzaniu twojego stanu, pozwól mi zapytać, a 

raczej poprosić cię, abyś zapytał siebie, jakie poglądy miałeś i teraz masz na temat grzechu i 

Chrystusa? I jakie są twoje przyszłe cele w odniesieniu do twojego postępowania w pozostałej 

części życia, które może być przed tobą? Nie będę rozważał w dużej mierze szczegółów, które 

proponuję w tym kontekście, ale raczej odsyłam cię do twojej własnej lektury Pisma Świętego i 

obserwacji, aby osądzić, jak zgodne jest twoje życie ze słowem Bożym, będącym wielką zasadą, 

według której nasz charakter musi zostać szybko sprawdzony, a nasz wieczny stan jednoznacznie 

określony. 

 3. Zapytaj poważnie, w pierwszej kolejności, „jakie poglądy miałeś na temat grzechu i jakie 

odczucia posiadałeś w swojej duszy w związku z nim?” Był czas, kiedy grzech przybierał 

pochlebną postać i miał piękny, czarujący wygląd, tak że całe twoje serce było nim oczarowane, a 

praktykowanie grzechu było sprawą twojego życia. Ale od tamtej pory zostałeś wyrwany ze 

zwiedzenia grzechu. Odczułeś, że gryzie on jak wąż i kąsa jak żmija (Prz. 23:32 UBG). Patrzysz 

teraz na grzech ze wstrętem o wiele większym niż radość, jaką kiedykolwiek wcześniej ci sprawiał. 

Jak dotąd jest dobrze, gdyż tak dzieje się z każdym prawdziwie pokutującym grzesznikiem, ale 

uwaga, obawiam się, że tak jest też z niektórymi innymi grzesznikami, którzy nie znajdują się 



między tymi prawdziwie pokutującymi. Pozwólcie więc, że zapytam dalej, skąd wzięła się ta 

odraza? Czy wynikła tylko z zasady miłości własnej? Czy tylko dlatego, że zostałeś zraniony przez 

grzech? Czy też tylko dlatego, że sprowadziłeś w ten sposób potępienie i ruinę na swoją duszę? Czy 

nie było poczucia jego deformacji, podłości i złośliwości, popełnionej wobec błogosławionego 

Boga, uważanego za istotę chwalebną, hojną i miłosierną? Czy nigdy nie przeszył cię lęk przed 

nikczemną niewdzięcznością grzechu? A co do celów, które pojawiły się w twoim sercu przeciwko 

niemu, usilnie proszę cię, abyś zastanowił się, jak zostały ukształtowane i jak dotychczas zostały 

wykonane. Czy dotyczyły wszystkich grzechów? Czy były stanowcze? A mimo to, pośród całego 

tego postanowienia, czy były pełne pokory? Kiedy wypowiedziałeś wojnę grzechom, czy było tak z 

każdym grzechem? I czy jest to wojna, której nie da się pogodzić, którą z łaski Bożej decydujesz się 

prowadzić dotąd, aż całkowicie pokonasz grzech, albo też zginiesz podczas próby uczynienia tego? 

I czy jesteś odpowiednio aktywny w swoich próbach ujarzmienia i zniszczenia go? Jeśli tak, to jakie 

są owoce godne upamiętania, które przynosisz (Łk. 3:8 UBG)? Mam nadzieję, że to wszystko nie 

spłynie tylko w potopach żalu. Czy przestałeś czynić zło? Czy uczysz się czynić dobrze (Iz. 1:16-

17)? Czy twoja reformacja dowodzi, że pokutujesz za swoje grzechy? Czy też twoje ponowne 

wrócenie do grzechów dowodzi, że żałujesz nawet tego, co nazywasz swoją pokutą? Czy posiadasz 

wewnętrzny wstręt do wszelkiego grzechu i nieudawaną gorliwość przeciwko niemu? Czy 

powoduje to, że starasz się uchronić przed okazjami i pokusami do jego popełniania? Czy strzeżesz 

się okoliczności, które cię usidliły? I czy szczególnie podwajasz swoją czujność przed tym 

grzechem, który najłatwiej cię osacza (Hebr. 12:1 UBG)? Czy jest on odrzucony na bok (tak abyś 

mógł biec w chrześcijańskim wyścigu), z mocnym postanowienie, że już do niego nie wrócisz, że 

już nie będziesz z nim pertraktował, że już nigdy nie zrobisz w jego kierunku żadnego kroku?  

 4. Pozwól mi również zapytać dalej: „jakie były twoje poglądy na temat Chrystusa? Co 

myślisz o nim i jaki jest twój związek z nim?” Czy byłeś w pełni przekonany, że musi zostać 

nawiązane komunikowanie się między Nim a twoją duszą? I czy widzisz i czujesz, że masz nie 

tylko składać Mu pewien rodzaj odległego hołdu i chwilowych komplementów, jako bardzo mądrej, 

życzliwej i wspaniałej osobie, której imię i pamięć darzysz szacunkiem; ale i, ponieważ On żyje i 

panuje, ponieważ jest zawsze blisko ciebie i zawsze cię obserwuje, musisz na Niego patrzeć, 

zbliżać się do Niego i pokornie prowadzić z nim swoje sprawy, i to te najwyższej wagi, od których 

zależy twoje zbawienie? 

 5. Zostałeś doprowadzony do sytuacji, w której zapytujesz: „Z czym mam  się stawić przed 

PANEM i pokłonić się Bogu Najwyższemu” (Mich. 6:6)? I być może kiedyś myślałeś o ofiarach, 

które mogłyby być zaspokojone przez twoje własne zasoby. Jednakże, czy jesteś teraz przekonany, 

że to nie wystarczy; i że musisz uciec się do Baranka, którego dał Bóg? Czy miałeś pogląd o Panu 

Jezusie, że On gładzi grzechy świata (Jan. 1:29 UBG)?  I, że Bóg tego, który nie znał grzechu (Pana 

Jezusa) ,,za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” (2 Kor. 5:21 

UBG)? Czy uważałeś Go za całkowicie sprawiedliwego w sobie; a rozpaczając, że nie zostaniesz 

usprawiedliwiony przez jakąkolwiek własną sprawiedliwość, czy poddałeś się sprawiedliwości 

Bożej (Rzym. 10:3 UBG)? Czy twoje serce kiedykolwiek zostało doprowadzone do głębokiego 

przekonania o tej ważnej prawdzie, że jeśli kiedykolwiek zostaniesz zbawiony, to musi to nastąpić 

przez Chrystusa; że jeśli kiedykolwiek Bóg okaże tobie miłosierdzie, musi to być ze względu na 

Niego; że jeśli kiedykolwiek zostaniesz osadzony w świątyni Boga tam w Niebie, to musisz tam 

stać jako wieczne trofeum tego zwycięstwa, które Chrystus odniósł nad mocami piekielnymi, które 

w przeciwnym razie zatriumfowałby nad tobą?  

 6. Nasz Pan mówi: „Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni” (Iz. 45:22 UBG), a także: „A 

ja, jeśli będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie” (Jan. 12:32 UBG). Czy 

uważasz Go za jedynego Zbawiciela, czy zostałeś przyciągnięty do niego przez ten święty magnes, 

przyciągającego wpływu jego miłości z powodu której oddał za nas życie? Czy wiesz, co to znaczy 

przyjść do Chrystusa jako biedny, spracowany i obciążony grzesznik, aby znaleźć odpocznienie 

(Mt. 11:28 UBG)? Czy wiesz, co to znaczy w sensie duchowym jeść ciało i pić krew Syna 

Człowieczego (Jan. 6:53 UBG); to znaczy patrzeć na Chrystusa ukrzyżowanego jako na wielką 

podporę swojej duszy i odczuwać pragnienie żalu jako apetytu natury na niezbędny pokarm? Czy 



wiesz, jak serdecznie oddać się Chrystusowi, jako biedne stworzenie, które miłość Chrystusa 

uczyniła swoją własnością? Czy powierzyłeś Mu swoją nieśmiertelną duszę, aby ją oczyścił i 

zbawił; aby mógł nią rządzić zgodnie z nakazem swego słowa i wpływami swego Ducha; aby mógł 

użyć jej dla swojej chwały; aby mógł przeznaczyć ją na takie ćwiczenia i dyscyplinę jakie Mu się 

podobają, podczas gdy twoja dusza przebywa tutaj w ciele; i aby mógł ją przyjąć po śmierci i 

utwierdzić wśród tych duchów, które wiecznymi pieśniami chwały otaczają Jego tron i są Jego 

sługami na wieki? Czy szczerze się na to zgodziłeś? I czy z tego powodu, że tak się sprawy mają 

odnawiasz swoje zadowolenie! Czy odnawiasz je celowo i zdecydowanie i czujesz jakby cała twoja 

dusza mówiła „Amen”, czytając te słowa? Jeśli tak jest, to mogę z wielką przyjemnością podać ci 

niejako prawą rękę na znak wspólnoty, pozdrowić cię i uściskać jako szczerego ucznia Pana Jezusa 

Chrystusa; jako tego, który został wyzwolony z mocy ciemności i przeniesiony do królestwa Syna 

Bożego (Kol. 1:13 UBG). Mogę cię tedy pozdrowić w Panu, jako sługa, któremu Pana Jezus, 

polecił i którego zobowiązał do przekazania tobie słów pociechy i powiedzenia ci, że nie ja sam 

odpuszczam ci grzechy, bo bycie sądzonym przez osąd ludzki jest mało ważną rzeczą, ale że sam 

błogosławiony Bóg cię rozgrzesza: że jesteś jednym z tych, do kogo powiedział w swojej Ewangelii 

i ciągle mówi: „Twoje grzechy są przebaczone” (Łk. 7:48 UBG); idź więc w pokoju i czerp z tego 

pociechę.  

 7. Ale jeśli jesteś obcy tym doświadczeniom i tego usposobienia, który teraz opisałem, to 

wielkie dzieło jeszcze nie zostało w tobie wykonane: jesteś zatwardziałym i niewierzącym 

grzesznikiem i  gniew Boży spoczywa na tobie (Jan. 3:36 UBG). Niezależnie od tego jak bardzo 

jesteś przebudzony duchowo i zaniepokojony, ani niezależnie od tego jakie mocne postanowienia 

podjąłeś, aby poprawić swoje życie, niezależnie od tego jak prawidłowe mogą być twoje poglądy i 

jak czyste formy oddawania czci Bogu, niezależnie od tego jak wielkie byłyby twoja gorliwość, czy 

umartwianie grzechu, jak bardzo ludzkie usposobienie, jak niewinne może być twoje życie, to 

jednak nie mogę ci powiedzieć słów pocieszenia. Daremne są wszystkie twoje religijne nadzieje, 

jeśli nie było serdecznego ukorzenia się przed Bożą obecnością za wszystkie twoje grzechy; gdyby 

nie było tej jawnej wojny wypowiedzianej przeciwko wszystkiemu, co się Bogu nie podoba; jeśli 

nie było tego poczucia twojej potrzeby posiadania Chrystusa i twojej ruiny bez Niego; gdyby nie 

było tego gorącego zwrócenia się do Niego, tego oddania swojej duszy w Jego ręce przez wiarę, 

tego wyrzeczenia się siebie, abyś mógł utwierdzić w Nim kotwicę swojej nadziei: jeśli nie było tego 

bezwarunkowego stawania się uczestnikiem natury Chrystusa, aby być w każdym czasie i pod 

każdymi względami wiernym sługą Bożym przez Chrystusa; i jeśli przy tym wszystkim nie 

przyznajesz, że jesteś nieużytecznym sługą, który nie oczekuje innego przyjęcia ani przebaczenia u 

Boga, jak tylko przez sprawiedliwość i krew Chrystusa oraz przez bogactwo Bożej łaski w Nim; to 

powtarzam ci jeszcze raz, że wszystkie twoje nadzieje są daremne i „budujesz na piasku” (Mt. 7:26 

UBG). Dom, który już wzniosłeś, musi zostać zburzony, a fundament usunięty i położony na nowo, 

albo ty i wszystkie twoje nadzieje wkrótce zostaną zmiecione wraz z nim i pogrzebane pod nim w 

wiecznej ruinie. 

  

 Dusza poddaje Bożemu badaniu szczerość jej pokuty i wiary.   
 

 ,,Panie Boże, który badasz wszystkie serca. i doświadczasz nerki synów ludzkich (Jer.17:10 

UBG). Zbadaj mnie, Panie, i poznaj moje serce; wypróbuj mnie i poznaj moje myśli; i zobacz, czy 

jest we mnie jakaś zła droga, a prowadź mnie drogą odwieczną. (Ps. 139:23-24 UBG). Czy nie 

świadczy, o Panie, moje sumienie w Twojej obecności, że moja skrucha i wiara są takie, jakie 

zostały opisane w Piśmie Świętym, a przynajmniej, że moją żarliwą modlitwą jest, aby tak było? 

Przyjdź więc, o błogosławiony Duchu, który jesteś sprawcą wszelkiej łaski i pociechy i wypracuj te 

usposobienie w całej pełni w mojej duszy. O, przedstaw moim oczom grzech we wszystkich jego 

najbardziej odrażających barwach, abym mógł poczuć do niego śmiertelną i nieprzejednaną 

nienawiść! O przedstaw majestat i miłosierdzie błogosławionego Boga w taki sposób, aby moje 

serce mogło stać się zaalarmowane i zostać roztopione! Uderz w skałę, aby popłynęły wody: (Ps. 

78:20 UBG); wody prawdziwej, nieudawanej i synowskiej skruchy! Przekonaj mnie, o 



błogosławiony Duchu, o grzechu, sprawiedliwości i sądzie (Jan. 16:8 UBG). Pokaż mi, że sam 

siebie zgubiłem; i że moja pomoc znajduje się w samym Bogu (Oz 13:9 UBG); w Bogu przez 

Chrystusa, jedynie w którym Bóg obdarzy mnie współczuciem i pomocą! Zgodnie ze swoim 

szczególnym urzędem weź Duchu Święty z własności Chrystusa i objaw mi to (Jan. 16:15 UBG). 

Objaw mi Jego moc do zbawienia. Objaw mi Jego gotowość do użycia tej mocy (gdyż uczę mojej 

wiary, oglądania Go zawieszonego na krzyżu, z otwartymi ramionami, i z przebitym, krwawiącym 

bokiem) mówiąc mi najdobitniejszym językiem, że w Jego sercu jest miejsce również i dla mnie! 

Obym doświadczył, co to znaczy mieć całe serce podbite oraz owładnięte  miłością; i to tak, abym 

był ukrzyżowany razem z Nim (Rzym. 6:6 UBG); a także martwy dla grzechu i świata, a żywy dla 

Boga przez Jezusa Chrystusa (Rzym 6:11 UBG). Obym był uzdolniony, aby zaufać Jego mocy i 

miłości! Obym bez żadnych zastrzeżeń powierzył Mu mojego ducha! Obym nosił w sobie Jego 

obraz, przestrzegał Jego praw i sprawował służbę dla Niego! I obym pozostał przez cały doczesny 

czas i na wieki wieczne pomnikiem skuteczności Jego Ewangelii i trofeum Jego zwycięskiej łaski!”  

 „O błogosławiony Boże, jeśli jest coś we mnie, co sprawia, że nie jestem szczerym 

chrześcijaninem, to objaw mi to, usuń to ze mnie, a wypracuj w moim wnętrzu to, co jest mi 

potrzebne! Zniszcz, błagam Cię, każdą fałszywą i zarozumiałą nadzieję, niezależnie od tego jak 

okazała mogłaby być ta budowla, która w ten sposób zostanie obrócona w gruzy, i jak dumny 

mogłem być z jej próżnych ozdób! Daj mi poznać to co jest najgorsze w moim przypadku, 

niezależnie od tego, jak ta wiedza będzie bolesna; a jeśli istnieje jakieś pozostałe 

niebezpieczeństwo, to niech moje serce będzie w pełni świadome tego, dopóki istnieje na to 

lekarstwo!”  

 „Jeśli w mojej duszy czai się jeszcze jakiś sekretny grzech, którego nie wyrzekłem się 

szczerze, objaw go mi, Panie, i wyrwij go z mego serca, chociaż by zapuścił korzenie tak głęboko i 

owinął je dookoła w taki sposób, że każdy nerw będzie bolał z powodu jego usunięcia! Wyrwij go, 

o Panie, ręką łaskawie surową! I stopniowo, Panie, przez szybkie postępy kontynuuj robienie tego, 

oraz błagam Cię, udoskonalaj to, czego jeszcze brakuje mojej wierze (1 Tes. 3:10 UBG). Wypełnij 

we mnie wszelkie upodobanie swojej dobroci (2 Tes. 1:11 UBG). Wzbogać mnie, Ojcze Niebieski, 

wszystkimi łaskami swojego Ducha; ukształtuj mnie na pełen obraz Twego umiłowanego Syna; a 

potem, ze względu na Niego, przyjdź do mnie i okaż swoją łaskawą obecność w mojej duszy (Jan. 

14:21-28 UBG), aż dojrzeje ona do stanu chwały, do którego wszystkie te działania Twego Ducha  

mają ją przygotować. Amen ”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ROZDZIAŁ XIV.  



 

BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE SPOJRZENIE NA KILKA SFER CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

USPOSOBIENIA, PRZEZ KTÓRE CZYTELNIK MOŻE BYĆ BARDZIEJ 

WSPOMAGANY W OSĄDZANIU, KIM JEST I KIM POWINIEN USIŁOWAĆ SIĘ STAĆ.  
  

  

 1, 2. Ważność tej sprawy wymaga bardziej szczegółowego zbadania, jakiego ducha 

jesteśmy. - 3. W związku z tym, według niektórych ogólnych poglądów, chrześcijańskie 

usposobienie określane jest jako nowe i boskie - 4. Na podobieństwo Chrystusa. - 5. I jako 

angażujące nas do bycia zorientowanymi duchowo i chodzenia wiarą. - 6. Plan pozostałej części 

tego usposobienia. - 7. W którym usposobienie chrześcijańskie jest szczególnie rozważane w 

odniesieniu do błogosławionego Boga: jako obejmujące bojaźń, uczucia i posłuszeństwo. - 8, 9. 

Wiara i miłość do Chrystusa. - 10. Radość w Nim. - 11-13. I odpowiednie usposobienie w 

odniesieniu do Ducha Świętego, zwłaszcza jako Ducha adopcji i odwagi. - 14. W odniesieniu do 

nas; jako obejmujące preferowanie duszy nad ciało, oraz pokory i czystości. - 15. Umiarkowanie - 

16. Zadowolenie - 17. I Cierpliwość. - 18. W odniesieniu do naszych bliźnich; w tym obejmujące 

Miłość. - 19. Łagodność - 20. Pokój - 21. Miłosierdzie - 22. Prawdę - 23. I bezstronność w 

osądzaniu. - 24. Kwalifikacje ogólne każdej sfery. - 25. Takie jak Szczerość. - 26. Stałość - 27. 

Delikatność - 28. Gorliwość - 29. I Roztropność. - 30. Należy często przypominać o tych rzeczach. 

- Podsumowanie wszystkiego w modlitwie biblijnej.  

 1. KIEDY rozważam nieskończone znaczenie wieczności, niezmiernie trudno jest mi 

zadowolić się czymkolwiek, co mogę powiedzieć ludziom, gdy dotyczy to ich wiecznych spraw. 

Mam nadzieję, że mogę powiedzieć, że przedstawiłem wam pogląd, sprawiedliwy i wierny, o 

prawdziwie chrześcijańskim usposobieniu. Jednakże, aby udzielić wam dalszej pomocy, podam 

wam je pod rozwagę naświetlając je w różnych aspektach, abyście mogli mieć pomoc w osądzeniu 

tego, kim jesteście i kim powinniście być. I w tym dążę, nie tylko do waszego przekonania, jeśli 

jesteście jeszcze obcy prawdziwej religii, ale i do waszego dalszego budowania w wierze, jeśli 

dzięki łasce Bożej już się, do tej pory, z nią zaznajomiliście doświadczalnie. Będziecie szczęśliwi, i 

to tak, że nie da się tego wyrazić, jeśli przechodząc od jednego punktu do drugiego, będziecie mogli 

powiedzieć: „To jest moje usposobienie i charakter”. Będziecie szczęśliwi w niemałym stopniu, 

jeśli będziecie mogli powiedzieć: „To jest to, czego pragnę, o co się modlę i do czego dążę, w 

przeciwieństwie do każdego przeciwnego poglądu, chociaż nie jest to to, co już osiągnąłem.” 

 2. Badajcie więc i sprawdzajcie, „jakiego jesteście ducha” (Łk 9:55 UBG). Niech Ten, który 

bada wszystkie serca, pokieruje waszym badaniem i umożliwi wam osądzenie siebie samych; 

abyście nie był potępieni przez Pana (1 Kor.11:31-32 UBG). 

 3. Ogólnie wiedzcie, że jeśli naprawdę jesteście chrześcijanami, to zostaliście„ odnowieni w 

duchu waszego umysłu (Ef. 4:23 UBG), i to tak odnowieni, że zostaliście odrodzeni i narodzeni na 

nowo. Nie wystarczy przyjąć nową nazwę, zostać poddanym jakimś nowym ograniczeniom lub 

częściowo zmienić niektóre szczegóły swojego zachowania. Zmiana musi być wielka i gruntowna. 

Zapytaj więc, drogi czytelniku, czy przyjąłeś nowe pojęcia lub rzeczy, sformułowałeś praktyczny 

osąd różniący się od tego, jaki robiłeś poprzednio; czy cele, które proponujesz, uczucia, które 

czujesz, działające w twoim sercu, i kierunek działania, do którego kierują cię te uczucia, są ogólnie 

nowe lub stare. Dalej, jeśli naprawdę jesteś chrześcijaninem, to jesteś uczestnikiem Boskiej natury 

(2 Piot. 1:4 UBG), Boskiej w swoim oryginale, tendencji i podobieństwie. Zapytaj więc, czy Bóg 

zaszczepił w twoim sercu zasadę, która jest zorientowana na Boga, i która sprawia, że stajesz się 

podobny do Niego. Zbadaj uważnie swoją duszę, aby zobaczyć, czy naprawdę posiadasz tam obraz 

moralnych doskonałości Boga, Jego świętości i sprawiedliwości, Jego dobroci i wierności; 

albowiem nowy człowiek: ,,….jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej 

świętości” (Ef. 4:24 UBG), i „….który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył” 

(Kol 3:10 UBG).  

 4. Aby uzyskać dalszą pomoc, zapytaj siebie, czy jest w tobie te samo nastawienie umysłu, 

które było zawsze w Chrystusie (Flp 2:5 UBG); i czy nosisz w sobie obraz wcielonego Syna 



Bożego, który jest najjaśniejszym i najwierniejszym odbiciem Boga Ojca jaki Niebo i ziemia 

kiedykolwiek widziały. Błogosławiony Jezus postanowił być wzorem dla wszystkich swoich 

naśladowców; i jest On z pewnością wzorem najlepiej nadającym się do naśladowania przez nas: 

przykładem w naszej własnej naturze i okolicznościach dostosowanych do powszechnego użytku: 

przykładem polecanym nam od razu przez swoją nieskazitelną doskonałość i ujmujące relacje, w 

jakich On znajduje się względem nas, jako nasz Mistrz, nasz Przyjaciel i nasza Głowa; jako osoba, 

przez którą ma zostać ustalony nasz wieczny stan, i na podobieństwie do którego ma polegać nasze 

ostateczne szczęście, jeśli w ogóle kiedykolwiek mamy być naprawdę szczęśliwi. Przyjrzyj się 

zatem, drogi czytelniku, życiu i usposobieniu Chrystusa, opisanych i zilustrowanych w Ewangelii, i 

poszukaj, czy możesz znaleźć coś podobnego w swoich. Czy posiadasz coś z Jego oddania, miłości 

i poddania się Bogu? Coś z Jego pokory, łagodności i życzliwości dla ludzi? Cokolwiek z Jego 

czystości i mądrości, Jego pogardy dla świata, Jego cierpliwości, Jego hartu ducha, i Jego 

gorliwości? I oczywiście, wszystkie inne sfery chrześcijańskiego usposobienia, które nie pociągają 

za sobą wcześniejszej winy osoby, przez którą są manifestowane, mogą zostać wezwane, i można 

na nie powołać się, aby zilustrować i pomóc tobie w twoich dociekaniach w tym zakresie. 

 5. Dodam, że jeśli jesteś chrześcijaninem, to ogólnie jesteś zorientowany duchowo,  

wiedząc, że zamysł Ducha „to życie i pokój”, podczas gdy „zamysł ciała to śmierć ” (Rzym. 8:6 

UBG). Chociaż żyjemy w ciele, to jednak ,,nie walczymy według ciała” (2 Kor. 10:3 UBG), nie  

przyjmujemy od niego rozkazów i poleceń. Rzeczywiście będziesz, drogi chrześcijaninie, zajmował 

się jego niezbędnymi interesami jako sprawą obowiązku; ale to nadal będzie ze względu na 

żywotne interesy innego i szlachetniejszego bytu; a mianowicie twego rozumnego i nieśmiertelnego 

ducha. Twoje myśli, uczucia, dążenia, i twoje wybory będą zdeterminowane przez odniesienie się 

do spraw duchowych, a nie cielesnych. Jednym słowem kroczyć będziesz wiarą, a nie według 

widzenia (2 Kor. 5:7 UBG). Przyszłe, niewidzialne i do pewnego stopnia niezrozumiałe rzeczy 

zajmą ci umysł. Twoja wiara będzie działać na podstawie istoty Boga, Jego doskonałości, Jego 

opatrzności, przykazań, gróźb i obietnic. Będzie działać w oparciu o Chrystusa, którego nie 

widziałeś, ale Go miłujesz i w Niego wierzysz (1 Piot. 1:8 UBG). Będzie działać w oparciu o ten 

niewidzialny świat, o którym wie, że jest wieczny, a zatem nieskończenie bardziej godny twojego 

serdecznego szacunku niż jakiekolwiek rzeczy widzialne i doczesne (2 Kor. 4:18 UBG).  

 6. I takie są ogólne poglądy na temat chrześcijańskiego usposobienia, którym proszę was, 

abyście się przyjrzeli; a teraz poprowadzę was do przeglądu jego wielkich sfer, które odnoszą się do 

Boga, naszego bliźniego i nas samych; oraz kwalifikacje, które muszą towarzyszyć każdej z tych 

sfer; takie jak szczerość, stałość, delikatność, gorliwość i roztropność. I usilnie proszę o pilną 

uwagę, podczas gdy przedstawiam wam kilka wskazówek w odniesieniu do każdej z tych 

kwalifikacji określonych sfer, na podstawie których będziecie mogli lepiej ocenić, zarówno swój  

obecny stan, jak i obowiązki. 

 7. Zbadaj więc, zaklinam cię, drogi czytelniku, usposobienie twego serca względem 

błogosławionego Boga. Czy znajdujesz w tym usposobieniu pełen szacunku strach, najwyższą 

miłość i cześć dla niezrównanych doskonałości Boga, pragnienie, by być  z Nim jako najwyższe 

dobro i serdeczną wdzięczność wobec Niego jako najwyższego dobroczyńcy? Czy możesz zaufać 

jego opiece? Czy dajesz wiarę Jego świadectwu? Czy pragniesz okazać bezwzględne posłuszeństwo 

wszystkiemu, co On nakazuje, i pokornie poddajesz się wszelkim rozporządzeniom Jego 

opatrzności? Czy traktujesz przyniesienie Jemu chwały jako swój najszlachetniejszy cel i czynisz 

wielką sprawą swojego życia, aby być zaaprobowanym przez Niego? Czy twoją nadrzędną troską 

jest naśladowanie Chrystusa i służenie Bogu w duchu i prawdzie (Jan. 4:24 UBG)? 

 8. Wiarę w Chrystusa już ogólnie opisałem i dlatego nie powiem o niej więcej, ani o 

przekonaniu o Jego mocy i łasce, które jest jej wielkim fundamentem, ani o takim przyjęciu 

Chrystusa pod wszystkimi Jego postaciami, ani też o takim oddaniu duszy w jego ręce, na których 

polega jej szczególna i wyróżniająca natura. 

 9. Jeśli ta wiara w Chrystusa będzie szczera to niewątpliwie wzbudzi miłość do Niego, która 

będzie wyrażać się w serdecznych myślach o Nim; w ścisłej wierności wobec Niego; w uważnym 

przestrzeganiu Jego nakazów; w odniesieniu do Jego Ducha, Jego przyjaciół i Jego trosk; ze 



względu na pamięć o Jego miłości, którą okazał, a która zaprowadziła Go na krzyż; i w gorącym 

pragnieniu przebywania w tym niebiańskim świecie, w którym mieszka i gdzie w końcu będzie 

miał mieszkać z Nim cały Jego lud (Jana 14:2-3 UBG).  

 10. Mogę dodać, zgodnie ze słowem lub Bogiem, że tak wierząc w Chrystusa i miłując Go, 

drogi czytelniku, będziesz się także cieszył w Nim, w Jego chwalebnym zamyśle i w Jego 

całkowitej zdolności, aby go wykonać; w obietnicach Jego słowa i przywilejach Jego ludu. Będzie 

to dla ciebie sprawą radości, że taki Odkupiciel pojawił się na tym naszym doczesnym świecie; a 

twoja radość będzie proporcjonalna do stopnia jasności, z jakim rozpoznasz swoje zainteresowanie 

Nim i relację względem Niego. 

 11. Pozwól, że zaprowadzę cię dalej do kilku refleksji na temat usposobienia twojego serca 

wobec błogosławionego Ducha. Jeśli „ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy” 

(Rzym 8: 9 UBG). Jeśli nie jesteśmy prowadzeni przez Ducha Bożego, to nie jesteśmy dziećmi 

Bożymi (Rzym 8:14 UBG). Jeśli więc jesteś prawdziwym chrześcijaninem, to będziesz pragnął, aby 

być „napełniony Duchem”; (Efez. 5:18 UBG), aby mieć wszelką moc swojej duszy 

podporządkowaną Jego władzy; żeby Jego działanie w twoim sercu mogło być bardziej stałe, 

sprawniejsze i bardziej zachwycające. Aby pielęgnować te święte wpływy, będziesz często uciekać 

się do poważnych rozważań i rozmyślań: będziesz powstrzymywał się od tych grzechów, które Go 

zasmucają; rozwiniesz delikatne okresy, w których On wydaje się wiać z mocą w twojej duszy; 

będziesz gorliwie zmagać się z Bogiem w modlitwie, aby jeszcze obficiej wylewał Go na ciebie 

przez Jezusa Chrystusa (Tyt. 3:6 UBG); i będziesz pragnął spełnić cel Jego misji, którym było 

uwielbienie Chrystusa (Jan 16:14 UBG) i ustanowienie Jego królestwa. Będziesz pragnął Jego 

wpływów jako Ducha adopcji, aby uczynił twoje akty uwielbienia spontanicznymi i serdecznymi, 

twoje posłuszeństwo energicznym, smutek z powodu grzechu pełnym i czułym, twoje poddanie się 

Bogu łagodnym, a twoją miłość żarliwą; mówiąc krótko, aby przeprowadził cię przez życie i śmierć 

z usposobieniem dziecka, które zachwyca się swoim ojcem i tęskni za jego bardziej bezpośrednią 

obecnością.  

 12. Dalej, jeśli naprawdę jesteś chrześcijaninem, to będziesz pragnął uzyskać ducha odwagi. 

Pośród całej tej pokory duszy, do której zostaniesz odpowiednio ukształtowany, będziesz chciał 

rozpocząć bycie bohaterem w sprawie Chrystusa, przeciwstawiając się, z rygorystycznym 

postanowieniem, najsilniejszym wysiłkom sił ciemności, wewnętrznemu zepsuciu własnego serca, i 

wszystkim zewnętrznym trudnościom, z jakimi możesz się spotkać w wypełnianiu swoich 

obowiązków, podczas gdy wyruszyłeś w sprawie i w sile Chrystusa, ,,jako zwycięzca, żeby 

zwyciężać” (Obj. 6:2 UBG). 

 13. Wszystkie te rzeczy można uważać za sfery pobożności; tej pobożności, która „do 

wszystkiego jest przydatna” i ,,zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego” (1 Tym. 4:8 UBG).  

 14. Pozwólcie, że teraz przedstawię wam kilka sfer chrześcijańskiego usposobienia, które 

odnoszą się bardziej bezpośrednio do nas samych. A tutaj, jeśli naprawdę, drogi czytelniku, jesteś 

chrześcijaninem, to z pewnością będziesz preferował duszę nad ciało i rzeczy wieczne nad te, które 

są doczesne. Świadom godności i wartości swojej nieśmiertelnej części, podejmiesz zdecydowane 

postanowienie, aby zapewnić jej szczęście, bez względu na to, z czego trzeba będzie zrezygnować, i 

co trzeba będzie wycierpieć z tego względu. Jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, będziesz 

także „odziany w pokorę”. (1 Piot. 5:5 UBG). Będziesz posiadał głębokie poczucie własnych 

niedoskonałości, zarówno naturalnych, jak i moralnych; o niewielkim zakresie twojej wiedzy; o 

niepewności i słabości twoich postanowień; oraz o twojej ciągłej zależności od Boga w prawie we 

wszystkim, co dotyczy ciebie. A zwłaszcza będziesz głęboko świadomy swojej winy; wspomnienie 

której napełni cię wstydem i zmieszaniem, nawet jeśli będziesz miał powody, by mieć nadzieję, że 

zostanie ona wybaczona. Wykluczy to wszelką wyniosłość i zuchwalstwo z twojego zachowania w 

stosunku do bliźnich. Nauczy cię to także, w ramach przechodzenia przez bolesne doświadczenia 

zsyłane przez Bożą opatrzność, aby z całym świętym poddaniem, znosić gniew Pana, tak jak ci, 

którzy wiedzą, że zgrzeszyli przeciwko niemu (Mich. 7:9 UBG). Dalej, jeśli rzeczywiście jesteś 

chrześcijaninem to będziesz się starał o czystość duszy i utrzymywał stały wstręt do wszelkiego 

zakazanego oddawania się pobłażliwościom zmysłowym. Wspomnienie przeszłych nieczystości 



napełni cię wstydem i smutkiem, tak, że będziesz starał się, aby na przyszłość strzec swoich myśli i 

pragnień, a także swoich słów i uczynków, i powstrzymać się nie tylko od popełnienia zła, ale  i ,,od  

wszelkiego pozoru zła” i prawdopodobnych okazji do jego popełnienia (1 Tes. 5:22 UBG), jako 

świadomy doskonałej świętości tego Boga, z którym masz społeczność, oraz oczyszczającej natury 

tej nadziei (1 Jan 3:3 UBG), której przez swoją Ewangelię nauczył cię zachowywać. 

 15. Z tym blisko wiąże się ta miła cnota umiarkowania, która nauczy cię wystrzegać się 

takiego używania mięsa i napojów, które nie pozwalają ciału na służbę duszy; lub takie pobłażanie 

w obu, które okradnie cię z tego cennego klejnotu, jakim jest twój czas lub pociągnie za sobą 

wydatek wykraczający poza to, na co pozwalają twoje okoliczności, i poza tym, co będzie składać 

się z tego, co jesteś winien sprawie Chrystusa, i takiej hojności wobec ubogich, którą będą 

wymagać twoja i ich relacje z Bogiem i wobec siebie nawzajem. Krótko mówiąc, będziesz strzegł 

się wszystkiego, co ma tendencję do pogłębiania zmysłowego usposobienia wobec wszystkiego, co 

mogłoby wyobcować duszę ze społeczności z Bogiem i osłabiłoby jej gorliwość i aktywność w 

Jego służbie. 

 16. Boska filozofia błogosławionego Jezusa nauczy cię również zadowolonego 

usposobienia. Powściągnie twoje pragnienia tych ziemskich przyjemności, za którymi wielu 

odczuwa takie nienasycone pragnienie, stale rosnące wraz z oddawaniem się im i sukcesem. 

Będziesz się wystrzegał nieumiarkowanej troski o te rzeczy, które mogłyby doprowadzić cię do 

zapomnienia o dziedzictwie niebiańskim. Jeśli Opatrzność zniweczy twoje przedsięwzięcia, to 

poddasz się jej działaniu; jeśli innym będzie powodzić się lepiej, to nie będziesz zazdrościł im, ale 

raczej będziesz wdzięczny za to, co Bóg zechce im dać, a także za to, co daje tobie. Żadne 

niezgodne z prawem metody nie będą używane do zmiany twojego obecnego stanu; i cokolwiek to 

jest, będziesz starał się to jak najlepiej wykorzystać, pamiętając, że wyznaczyła to tobie 

nieskończona mądrość i dobroć, i że jest to ponad wszelką miarę lepsze, niż to na co zasłużyłeś; tak, 

że same tego braki i niedogodności mogą sprzyjać poprawie twojego przyszłego i całkowitego 

szczęścia. 

 17. Do zadowolenia, jeśli jesteś uczniem Chrystusa, dołączysz cierpliwość, a przez 

cierpliwość zyskasz swoją duszę (Łk. 21:19 UBG). Rzeczywiście, nie możesz być całkowicie 

nieczuły ani na cierpienia, ani na zranienia; ale twój umysł będzie spokojny i opanowany w czasie 

ich doświadczania, i wytrwały w wykonywaniu właściwych obowiązków, pomimo nacisku ucisków 

i chociaż twoje nadzieje, twoje najdroższe nadzieje i perspektywy będą opóźniały swoje spełnienie 

się. Cierpliwość zapobiegnie wyciąganiu pochopnych i pośpiesznych wniosków i wzmocni cię 

przed szukaniem niezgodnych z Pismem metod przynoszenia sobie ulgi; w międzyczasie 

prowadząc cię, aż Bóg zechce się objawić tobie, abyś kroczył wytrwale na drodze spełniania swoich 

obowiązków; powierzając Mu się w czynieniu dobrych uczynków (1 Piot. 4:19 UBG). Będziesz 

także uważał, aby cierpliwość dopełniła swego dzieła, abyś był doskonały (Jak. 1:4 UBG) i 

zwyciężyła proporcjonalnie do okoliczności, które wymagają jej szczególnego praktykowania. Na 

przykład, kiedy następstwa zła są długie i różnorodne, tak że ,,Przepaść przyzywa przepaść”, i że 

wydaje się, że wszystkie fale i nawałnice Boga przewalają się nad tobą, jedna po drugiej; (Ps. 42:7 

UBG), kiedy Bóg dotyka cię w najczulszej części; kiedy przyczyny Jego postępowania wobec 

ciebie są zupełnie nie do wyjaśnienia; kiedy twój naturalny wigor jest słaby i zanika; gdy niezgodne 

z Pismem Świętym metody naprawienia złej sytuacji w której się znajdujesz wydają się bliskie i 

łatwe; to jednak twoja cześć dla woli twego niebiańskiego Ojca przetrwa wszystko i sprawi, że 

będziesz spokojnie czekać na wybawienie w Jego własnym czasie i na Jego własny sposób.   

 18. W ten sposób doprowadziłem cię do krótkiego przeglądu chrześcijańskiego usposobienia 

w odniesieniu do Boga i nas samych: pozwól mi teraz dodać, szanowny czytelniku, że Ewangelia 

nauczy cię kolejnego zestawu bardzo ważnych lekcji dotyczących twoich bliźnich. Wszystkie one 

są wyrażone w następujący sposób: „Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie”; (Rzym. 

13:9 UBG) i cokolwiek byś chciał (to znaczy cokolwiek byś mógł, w danych okolicznościach, 

uczciwie i rozsądnie pragnąć), aby inni ci czynili, ty też im to samo czyń (Mt 7:12 UBG). Religia 

błogosławionego Jezusa, gdy zatriumfuje w twojej duszy, przezwycięży dominację nieprawidłowej 

miłości własnej i nauczy cię szczerze i czule patrzeć na bliźniego jak na swoje drugie inne ja. I jak 



jesteś świadomy swoich własnych praw, tak też będziesz świadomy jego praw: i jak dbasz o swój 

własny charakter, tak będziesz dbać o jego. Będziesz pragnął jego dobra i będziesz gotów ulżyć mu 

w potrzebie, tak jak chciałbyś, aby ktoś inny przyszedł z pomocą w twoich własnych potrzebach. 

Nadasz najlepszą interpretację nawet najbardziej wątpliwym słowom i czynom swego bliźniego. 

Będziesz cieszyć się jego szczęściem; i do pewnego stopnia odczujesz jego cierpienie jako własne. I 

będziesz bardzo szczęśliwy, kiedy ta oczywista reguła będzie ci znana, kiedy to złote prawo będzie 

wypisane w twoim sercu i gdy będzie przez ciebie zwyczajowo i bezstronnie konsultowane przy 

każdej okazji, czy to dużej, czy małej. 

 19. Ewangelia nauczy cię także przyoblekać się w łagodność (Kol. 3:12 UBG), nie tylko w 

odniesieniu do Boga, poddaniu się autorytetowi Jego słowa i rozporządzeniu Jego opatrzności, 

zgodnie z tym co zostało powiedziane wcześniej; ale także w odniesieniu do twoich bliźnich. Jego 

delikatne pouczenia wykształcą w tobie spokój usposobienia w czasie doświadczania urazów i 

prowokacji, tak abyś nie był zagniewany bez lub poza uzasadnioną przyczyną. Pobudzi cię ona 

także do pilnowania twoich słów, abyś nie prowokował i nie drażnił tych, o których powinieneś 

raczej zabiegać z miłością, by ich zdobyć a czułością uzdrowić. Łagodność sprawi, że będziesz 

wolny od stosowania wszelkich szorstkich i brutalnych metod, jeśli można je będzie w jakikolwiek 

sposób zgodnie z prawem uniknąć; i uczyni cię gotowym dopuszczać, a nawet zaproponować 

pojednanie po wplątaniu się w użycie takich metod, jeśli będzie jeszcze nadzieja na załagodzenie 

sytuacji związanych z ich użyciem. Dopóki ta sfera chrześcijańskiego usposobienia będzie 

przeważać w twoim sercu, to będziesz starał się unikać wszystkiego, co mogłoby niepotrzebnie 

obrażać innych; będziesz zachowywał się skromnie, stosownie do twego stanowiska; i będzie 

działać, zarówno w odniesieniu do przełożonych, jak i podwładnych, ucząc cię należycie szanować 

jednych, a nie być apodyktycznym ani nie uciskać, nie zasmucać, ani nie znieważać drugich. I w 

samej religii; powstrzyma wszelkie nieumiarkowane docinki i ostrą krytykę; i ukróci ten gniew 

człowieka, który zamiast wykonywać, tak często sprzeciwia się sprawiedliwości Bożej (Jak. 1:20 

UBG) i zawstydza i rani tę dobrą odznakę, w której jest hałaśliwie i wściekle zaangażowany.  

 20. Z tym wiąże się naturalnie pokojowe usposobienie. Jeśli naprawdę jesteś 

chrześcijaninem,  to będziesz miał taką wartość i szacunek dla pokoju, że będziesz starał się go 

uzyskać i zachować o tyle, o ile będzie to zależeć od ciebie (Rzym. 12:18 UBG), tak dalece jak 

będzie to uczciwe i dobre. Będzie to miało taki wpływ na twoje postępowanie, że sprawi, że 

będziesz nie tylko ostrożny w dawaniu innym powodu do obrażenia się i byciu powolnym w 

obrażaniu się samemu, ale i gorliwie zapragniesz odzyskać pokój tak szybko, jak to możliwe, gdy 

zostanie on w jakimkolwiek stopniu naruszony, tak aby rana mogła zostać uleczona, gdy jest 

jeszcze świeża i zanim zacznie gnić i ropieć. A zwłaszcza, to usposobienie spowoduje, że będziesz 

chciał: ,,zachować jedność Ducha w więzi pokoju” (Ef. 4:3 UBG), „ze wszystkimi, którzy w 

każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa” (1 Kor. 1:2 UBG). A ponieważ 

Go naprawdę kochasz, będziesz miłował także tych wszystkich, co do których masz powody, by 

wierzyć, że są Jego uczniami i sługami. 

 21. Jeśli rzeczywiście będziesz należał do tej liczby ludzi, którzy są prawdziwymi 

chrześcijanami, to przyodziejesz się także w serdeczne miłosierdzie (Kol. 3:12 UBG), miłosierdzie 

Boże i błogosławionego Odkupiciela będą działać w twoim sercu, tak aby ukształtować je by 

posiadało uczucia współczucia i hojności, tak że odczuwając potrzeby i smutki innych; będziesz 

pragnął zaspokoić je; a kiedy będziesz miał sposobność, uczynisz dobrze zarówno ciałom, jak i  

duszom takich ludzi; wyrażając twoje życzliwe uczucia w odpowiednich działaniach, które mogą 

zarówno świadczyć o ich szczerości, jak i uczynić je skutecznymi.  

 22. Jako chrześcijanin będziesz także zachowywał nienaruszalną prawdę nie tylko w 

poważnych świadectwach potwierdzonych przysięgą, ale także w codziennym postępowaniu. 

Będziesz także pamiętał, że twoje obietnice nakładają na ciebie zobowiązanie, którego w żadnym 

wypadku nie możesz złamać. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz uważał, aby zachować ścisłą zgodność 

między swoimi słowami a czynami, w taki sposób, aby stać się sługą Boga prawdy. 

 23. Dalej, pomimo najdokładniejszej troski, by przestrzegać wszystkie przykazania Boże, 

nadal znajdziesz w tym wiele niedoskonałości, z powodu których będziesz musiał się modlić, aby 



Bóg nie stawiał ciebie przed Swoim sądem. wiedząc, że w Jego oczach nie możesz być 

usprawiedliwiony na podstawie twoich uczynków (Ps. 143:2 UBG), będziesz uważał, aby nie 

osądzać innych w taki sposób, który obudziłby surowość Bożego sądu przeciwko tobie (Mt. 7:1-2 

UBG). Nie będziesz więc osądzał ich zuchwale, jeśli nie masz nic wspólnego z ich uczynkami; ani 

pochopnie, bez badania okoliczności im towarzyszących; ani stronniczo, bez uważnego i 

sprawiedliwego ich ważenia; ani nieżyczliwie, przypisując najgorsze intencje rzeczom w ich 

własnej naturze wątpliwym; ani decydował o zamiarach jako złych, bardziej niż z pewnością takie 

się wydają; wypowiadając się na temat stanu ludzi lub całości ich charakteru, na podstawie 

jakiegokolwiek pojedynczego uczynku, mieszając niewinnych z winnymi. Istnieje umiar przeciwny 

wszystkim tym skrajnościom, które zaleca Ewangelia; a jeśli przyjmiesz Ewangelię do swego serca 

z należytą powagą, to przyłoży ona siekierę do korzeni takiego zła, jak to.   

 24. Po zwięzłym zilustrowaniu w ten sposób głównych sfer chrześcijańskiego usposobienia i 

charakteru, zakończę przedstawianie ich, przypominając tobie, szanowny czytelniku, o pewnych 

ogólnych kwalifikacjach, które muszą być z nimi wszystkimi zmieszane, i nadać odpowiednią 

jakość każdej z nich, a którymi są: szczerość, stałość, delikatność, gorliwość i roztropność. 

 25. Zawsze pamiętaj, że szczerość jest samą duszą prawdziwej religii. Jeden zamiar 

zadowolenia Boga i uzyskania aprobaty od Niego musi ożywiać i rządzić wszystkim, co robisz w 

ramach wyznawania religii. Pod wpływem tej zasady będziesz bezstronnie badać każdą wzmiankę o 

obowiązku i stosować się do jej wykonywania, o ile jest wam znana. Twoje serce będzie 

zaangażowane we wszystko, co robisz. Twoje zachowanie, prywatne i w domu, będzie zgodne z 

twoim najbardziej publicznym zachowaniem. Poczucie Boskiego autorytetu nauczy cię szanować 

wszystkie przykazania Boże dotyczące wszystkich rzeczy jako słuszne i nienawidzić każdej 

fałszywej drogi (Ps. 119:128 UBG). 

 26. W ten sposób postępujesz w prostocie i szczerości Bożej na tym świecie (2 Kor. 1:12 

UBG). I nakazujesz swojej duszy, aby była stała i niewzruszona, zawsze obfitowała w dziele Pana 

(1 Kor. 15:58 UBG). Nie możesz pozwolić, aby istniały tylko jakieś nagle chwilowe zrywy lub 

namiastki prawdziwej pobożności lub coś co na to wygląda, ale religia musi być czymś 

nawykowym i trwałym. Zawsze musi istnieć cel, aby trwać przy niej w każdym czasie. Trzeba 

uczynić z niej określoną i zwyczajową sprawę codziennego życia. Należy starannie unikać 

rozmyślnych i zuchwałych grzechów; trzeba strzec się przed powszechnymi ułomnościami życia; a 

upadki jednego czy drugiego rodzaju muszą być kwestią proporcjonalnego ukorzenia się przed 

Bogiem i muszą być okazją do ponownego odnowienia postanowienia trwania w Jego służbie. W 

ten sposób masz iść do końca swojego życia, nie zrażając się długością i trudnością drogi, nie dając 

zwabić się z jednej strony ani nie przerażać się z drugiej, wszystkim różnym ponętnym pokusom 

czy też przerażającym groźbom, które mogą cię otaczać i atakować. Twoja dusza musi być 

utwierdzona na tej podstawie i nadal masz zachowywać się tak jak ktoś, kto wie, że służy 

niezmiennemu Bogu i oczekuje otrzymania od Niego niezachwianego królestwa (Heb. 12:28 UBG).  

 27. Następnie, tak dalece jak Ewangelia zapanuje w twoim sercu, to duch twój będzie 

delikatny, a kamień przemieni się w mięsiste ciało. Będziesz pragnął, aby twoje pojmowanie 

Boskich rzeczy było szybkie, twoje uczucia gotowe do przyjęcia właściwych wrażeń, twoje 

sumienie zawsze łatwe do dotknięcia i, ogólnie rzecz biorąc, twoje postanowienia będą 

podporządkowane Boskiemu autorytetowi i serdecznie chętne do bycia i czynienia. cokolwiek Bóg 

wyznaczy. Będziesz posiadał czuły szacunek do słowa Bożego, czułą ostrożność przed grzechem, 

czułą obronę przed zasadzkami pomyślności, czułe poddanie się smagającej ręce Boga: jednym 

słowem, będziesz czuły wszędzie tam, gdzie chodzi o Boską cześć; i uważał, aby nie robić nic 

samemu; ani nie pozwalać na robienie tego komuś innemu, o ile możesz wpłynąć na niego, co 

obrażałoby Boga lub wystawiałoby religię na hańbę. 

 28. Dalej, ponad to wszystko, na tyle, na ile w twoim umyśle rządzi prawdziwe 

chrześcijaństwo, wykażesz świętą gorliwość w służbie twemu Odkupicielowi i Ojcu. Będziesz 

„zabiegać gorliwie o to, co dobre” (Gal. 4:18 UBG), proporcjonalnie do jego pojmowanego dobra i 

ważności. Będziesz szczególnie gorliwy w korygowaniu tego, co w tobie jest złe; i działał w miarę 

swoich możliwości, ze wszystkich swoich sił, dla sprawy Bożej. Nie będziesz też mógł patrzeć 



obojętnym okiem na postępowanie innych w tym zakresie; ale na tyle, na ile pozwolą na to 

miłosierdzie, łagodność i roztropność, będziesz świadczył o swoim potępieniu wszystkiego, co jest 

obraźliwe dla Boga i szkodliwe dla ludzi. Będziesz się trudził nie tylko po to, by wyrwać ludzi ze 

złego postępowania, ale także, aby zaangażować ich w religię i ożywić ich w niej.   

 29. Dodatkowo, będziesz pragnął posłużyć się rozwagą, jaką dał ci Bóg w osądzaniu tego, 

co w obecnych okolicznościach jest twoim obowiązkiem wobec Boga, bliźniego i siebie samego; 

jaki będzie ogólnie najbardziej akceptowalny sposób realizacji tego i jak dalece można to osiągnąć 

najkorzystniej; pamiętając, że ten jest rzeczywiście najmądrzejszym i najszczęśliwszym 

człowiekiem, kto nieustannie myśląc, odkrywa największe możliwości czynienia dobra i z żarliwą i 

żywą stanowczością przebija się przez wszelkie przeciwności, aby te możliwości wykorzystać. 

 30. To jest taki pogląd na chrześcijańskie usposobienie, jaki można by wygodnie umieścić w 

tak wąskich granicach; i mam nadzieję, że pomoże to wielu w wielkiej i ważnej pracy polegającej 

na badaniu samego siebie. Niech twoje własne sumienie odpowie, jak daleko już to osiągnąłeś i jak 

bardzo tego pragniesz; i niech główne tematy poruszone tutaj zostaną utrwalone w twojej pamięci i 

w twoim sercu, tak abyś mógł wspominać o nich przed Bogiem w twoich codziennych modlitwach 

skierowanych przed tron łaski, aby otrzymać od Boga wszelką niezbędną pomoc w 

urzeczywistnianiu ich w swoim życiu. 

  

 Modlitwa, głównie w języku Pisma Świętego, w której kilka sfer chrześcijańskiego 

usposobienia jest krócej wyliczonych w porządku określonym powyżej.  
 

 „Błogosławiony Boże, pokornie wielbię Cię jako wielkiego Ojca światłości i Dawcę 

wszelkiego dobra i każdego doskonałego daru (Jam. 1:17 UBG). U Ciebie więc szukam wszelkiego 

błogosławieństwa, a szczególnie tych, które mogą mnie zaprowadzić do Ciebie i przygotować do 

wiecznej radości z Ciebie. Uwielbiam Cię jako Boga, który bada serca i wypróbowuje nerki synów 

ludzkich (Jer. 17:10 UBG). Zbadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce; wypróbuj mnie i poznaj moje 

myśli; i zobacz, czy jest we mnie jakaś zła droga, a prowadź mnie drogą odwieczną (Ps 139:23-24 

UBG). Obym wiedział, jakiego ducha jestem (Łk. 9:55 UBG); i został zachowany od pomyłki,  

której błąd może być nieskończenie śmiertelny!”  

 „Obym, o Panie, został odnowiony w duchu mego umysłu. (Ef. 4:23 UBG). Nowe serce daj 

mi i nowego ducha włóż we mnie (Ezech. 36:26 UBG). Uczyń mnie uczestnikiem Boskiej natury (2 

Piot. 1:4 UBG); i jak Ten, który mnie powołał, jest święty, tak niechaj będę święty we wszelkim 

postępowaniu (1 Piot. 1:15 UBG). Niech będzie we mnie takie samo nastawienie umysłu, jakie było 

także w Chrystusie Jezusie (Filip. 2:5 UBG); i obym tak postępował, jak On (1 Jan. 2:6 UBG). 

Uwolnij mnie od cielesnego usposobienia umysłu, które jest śmiercią; a uczyń mnie usposobionym 

duchowo, bo jest ono życiem i pokojem (Rzym. 8:6 UBG). I niech ja, przechodząc przez ten 

doczesny świat zmysłów, chodzę wiarą, a nie przez widzenie (2 Kor. 5:7 UBG), i obym był silny w 

wierze, oddając chwałę Bogu (Rzym. 4:20 UBG).”  

 „Niech Twoja łaska, o Panie, która objawiła się wszystkim ludziom w tym i mnie, z tak 

chwalebnym dowodem i blaskiem, skutecznie nauczy mnie zapierać się bezbożności i światowych 

pożądliwości oraz żyć trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie (Tyt. 2: 11-12 UBG). Wypracuj w moim 

sercu tę pobożność, która jest pożyteczna do wszystkiego (1 Tym. 4:8 UBG); i naucz mnie pod 

wpływem Twego błogosławionego Ducha miłować Cię, Panie, Boże mój, całym sercem, całą duszą, 

całym umysłem i ze wszystkich sił (Mk. 12:30 UBG). Obym oddał się Tobie jako ożywiony z 

martwych (Rzym 6:13 UBG), i złożył moje ciało jako ofiarę żywą, świętą i przyjemną w Twoich 

oczach, co jest moją najbardziej rozumną służbą (Rzym 12:1 UBG). Obym zachowywał w sercu jak 

najwierniejszy i najczulszy szacunek dla błogosławionego Jezusa, Twego wcielonego Syna, blasku 

Twej chwały i wyrazu Twej osoby (Hbr. 1:3 UBG). A choć Jego nie widziałem, niech Go miłuję; i 

w Niego wierzę, chociaż teraz nie widzę Go; niech raduję się radością niewysłowioną i pełną 

chwały (1 P 1:8 UBG), i niech życie, którym żyję teraz w ciele, będzie codziennie życiem przez 

wiarę w Syna Bożego (Gal. 2:20 UBG). Obym był napełniony Duchem (Ef. 5:18 UBG) i abym był 

przez Niego prowadzony (Rzym. 8:14 UBG); a przez to niech będzie oczywistym dla innych, a 



szczególnie dla mojej własnej duszy, że jestem dzieckiem Bożym i dziedzicem chwały. Obym nie 

otrzymał ducha niewoli, aby się bać, ale Ducha adopcji, dzięki któremu będę mógł wołać, ,,Abba, 

Ojcze” (Rzym 8:15 UBG). I oby działał On we mnie jako Duch miłości, mocy i zdrowego umysłu 

(2 Tm 1:7 UBG), abym przez to mógł dodać do mojej wiary cnotę (2 P 1:5 UBG). Obym był silny i 

bardzo odważny (Joz 1:7 UBG), i zachowywał się mężnie (1 Kor. 14:13 UBG), i jak chrześcijanin 

w pracy, do której jestem powołany i w walce, którą miałem w perspektywie, gdy zaciągałem się  

pod sztandar wielkiego Wodza mego zbawienia”.  

 „Naucz mnie, Panie, poważnie zastanowić się nad naturą własnej duszy i nadać jej 

odpowiednią wartość. Obym pracował nie tylko lub głównie dla pokarmu, które ginie, ale dla tego, 

który trwa ku życiu wiecznemu (Jan. 6:27 UBG). Obym ukorzył się pod Twoją potężną ręką i 

przyodział się w pokorę (1 Piot. 5:5-6 UBG) oraz ozdobił potulnym i spokojnym duchem, który w 

oczach Boga ma wielką wartość (1 Piot. 3:4 UBG). Obym miał czyste serce, abym mógł widzieć 

Boga (Mt. 5:8 UBG) i umartwiał moje członki, które są na ziemi (Kol 3:5 UBG), abym jeśli prawe 

oko mnie gorszy, to mógł je wyłupać, a jeśli moja prawica mnie gorszy, to mógł ją odciąć (Mt. 

5:29-30 UBG). Obym zachował umiar we wszystkim (1 Kor. 9:25 UBG), był zadowolony z tego, 

co mam (Hebr. 13:5 UBG) i pouczony, abym tak postępował w jakimkolwiek stanie będę się 

znajdował (Fil. 4:11 UBG). Niech cierpliwość dopełni też we mnie swego doskonałego dzieła, 

abym był pod tym względem kompletny i nie mający żadnych braków (Jak. 1:4 UBG)."   

 „Ukształtuj mnie, Panie, błagam Cię, tak abym posiadł właściwe usposobienie wobec moich 

bliźnich! Obym kochał mojego bliźniego jak siebie samego (Gal. 5:14 UBG) i cokolwiek bym 

chciał, aby inni mi czynili, niech czynię to samo i im (Mt 7:12 UBG). Obym przyodział się w 

pokorę, tak bym mógł znieść największe krzywdy i prowokacje (Kol. 3:12 UBG) i, jeśli to 

możliwe, i o ile to ode mnie zależy, niech żyję w pokoju ze wszystkimi ludźmi (Rz 12:18 UBG). 

Obym był miłosierny, jak mój Ojciec w Niebie jest miłosierny (Łk. 6:36 UBG). Obym mógł mówić 

prawdę z mojego serca (Ps. 15:2 UBG); i niech wypowiadam ją z miłością (Ef. 4:15 UBG); strzegąc 

się przed każdym przypadkiem krytykanckiego i złośliwego nastawienia; i uważając, aby nie 

osądzać innych surowo, ponieważ nie chciałbym sam być sądzony z surowością, którą Ty, Panie, 

znasz, i o której moje własne sumienie wie, że nie byłbym w stanie jej znieść.  

 „Błagam Cię, Panie, abyś wypracował we mnie wszystkie te cechy chrześcijańskiego 

usposobienia, które mogą uczynić je szczególnie miłym Tobie i mogą okazać się ozdobą mojego 

wyznawania religii na tym doczesnym świecie. Odnów, błagam Cię, prawego ducha we mnie (Ps. 

51:10), i uczyń mnie prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma żadnego podstępu (Jan 1:47 UBG). A 

kiedy posilam się Chrystusem, jako moją ofiarą paschalną złożoną w ofierze za mnie, to niech 

obchodzę to święto w przaśnym chlebie szczerości i prawdy (1 Kor. 5:7-8 UBG). Uczyń mnie, 

błagam Cię, Wszechmogący i niezmienny Boże, niezachwianym i niewzruszonym, zawsze 

obfitującym w wykonywanie Twego dzieła, wiedząc, że moja praca w Panu nie będzie ostatecznie 

daremna (1 Kor. 15:58 UBG). Niech moje serce będzie czułe (2 Król. 22:19 UBG), wrażliwe na 

Twoje Słowo i działanie Twej Opatrzności, owładnięte czułą troską o Twoją chwałę i wyczulone na 

każdy impuls Twego Ducha. Obym był gorliwy dla mojego Boga (Li. 25:13 UBG), z żarliwością 

według wiedzy i miłości (1 Kor 16:14 UBG), i obyś nauczył mnie w Twojej służbie łączyć mądrość 

węża z odwagą lwa i niewinnością gołębicy (Mt 10:16 UBG). W ten sposób uczyń mnie, dzięki 

swojej łasce, jaśniejącym obrazem mojego drogiego Odkupiciela; i w końcu przyprowadź mnie, 

abym nosił jasne podobieństwo Jego świętości i Jego chwały w tym świecie, w którym On sam 

przebywa; abym mógł oddawać Mu wieczne uwielbienie, i Tobie, Ojcze miłosierdzia, którego On 

jest nieocenionym darem, i Twemu Duchowi Świętemu, przez którego łaskawy wpływ mam 

pokorną nadzieję, że mogę Cię nazwać moim Ojcem, a Pana Jezusa moim Zbawicielem! Amen."  

 

 

 

 

 

                  ROZDZIAŁ XV.  



 

PRZYPOMNIENIE CZYTELNIKOWI JAK WIELE POMOCY POTRZEBUJE OD 

DUCHA BOŻEGO, ABY WYKSZTAŁCIŁ W NIM WYŻEJ OPISANE USPOSOBIENIE I 

JAKĄ ZACHĘTĘ POSIADA, ABY TEGO OCZEKIWAĆ.  
  

  

 1. Pochopne postanowienia mogą okazać się nieskuteczne. - 2. Jednak religii nie należy 

porzucać w rozpaczy, ale szukać Bożej łaski. - 3. Ogólny pogląd na jej rzeczywistość i konieczność 

wynikająca z rozumu. - 4. I Pisma Świętego. - 5. Duch, którego należy szukać to duch Chrystusa. - 

6. I z tego punktu widzenia jest wielką siłą duszy. - 7. Zachęta, by mieć nadzieję na Jego 

otrzymanie. - 8. Końcowe wezwanie do modlitwy o to. I pokorna prośba do Boga zgodnie z tym 

wezwaniem. 

 1. PRZEDSTAWIŁEM tobie, drogi czytelniku, teraz plan o takim usposobieniu i 

charakterze, jakich wymaga Ewangelia, a które, jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, będziesz 

pragnął posiąść i dążył do ich zdobycia. Z pewnością w samym ich opisie jest coś, co musi mocno 

poruszyć każdy umysł, który ma upodobanie w tym, co naprawdę piękne i doskonałe. I nie wątpię, 

że ty, mój drogi czytelniku, poczujesz je w swoim sercu. Natychmiast sformułujesz jakiś żywy cel 

dążenia do wykształcenia w sobie takiego usposobienia; i być może wyobrażasz sobie, że z 

pewnością i szybko je osiągniesz. Widzisz, jak jest ono uzasadnione i jakie pożądane konsekwencje 

mu towarzyszą, a także jaki jest aspekt, jaki posiada ono na twoją obecną radość i przyszłe 

szczęście; i dlatego jesteś zdecydowany, aby podjąć odpowiednie działania ku zdobyciu tego 

usposobienia. Ale niech mi będzie wolno poważnie przypomnieć tobie, jak wielu jest takich (dałby 

Bóg, żeby więcej takich przypadków nie wydarzyło się za mojego życia w czasie moich osobistych 

obserwacji!), których dobroć jest „jak obłok poranny, jak rosa, która rano znika” (Oz. 6:4 UBG). 

Naprawdę nie ma absolutnie miejsca, aby zastosować słowa Jozuego, wzięte w najbardziej 

rygorystycznym sensie, kiedy powiedział do Izraela, aby ukorzyć ich zbyt pochopne i 

optymistyczne postanowienia: „Nie możecie służyć PANU” (Joz. 24:19 UBG). Jednakże 

zaryzykuję stwierdzenie, że nie możesz tego, drogi czytelniku, łatwo zrobić. Niestety! nie znasz 

trudności, które musisz pokonać; nie znasz pokus, które szatan postawi ci na drodze; nie wiesz, jak 

natarczywi będą twoi próżni i grzeszni towarzysze, aby wciągnąć cię z powrotem w sidła, z których 

próbujesz się wyrwać; a przede wszystkim nie znasz subtelnych sztuczek, które twoje własne 

zepsucie będzie na tobie praktykować, aby odzyskać panowanie nad tobą. Myślisz, że poglądy, 

które masz teraz na rzeczy, będą trwałe, ponieważ zasady i rzeczy, do których się odnoszą, są takie: 

ale być może jutro może cię oszukać, a raczej oszukać cię na nowo: jutro może przedstawić jakiś 

drobiazg w nowym stroju, który tak cię rozbawi, że zapomnisz o tym wszystkim. Ba, może zanim 

położysz się do łóżka, wrażenia, które teraz odczuwasz, znikną. Zepsute pragnienia twego własnego 

serca, teraz być może zażegnane i leżące jak martwe, mogą odrodzić się z nową siłą, jakby spały 

tylko po to, by nabrać wigoru; a jeśli nie jesteś wspierany przez siłę większą niż twoja własna, to ta 

walka o wolność  sprawi tylko to, że twoje przyszłe łańcuchy będą cięższe, bardziej haniebne i 

śmiertelne.  

 2. Co zatem należy zrobić? Czy przekonany o grzechu grzesznik ma się położyć w rozpaczy 

i powiedzieć: „Jestem bezbronnym jeńcem i przez gwałtowne szarpanie się mogę prędzej złamać 

swoje kończyny niż zerwać więzy i przez to powiększyć zło, które chciałbym usunąć?” Broń Boże! 

Nie możesz, jestem przekonany, być tak mało zaznajomionym z chrześcijaństwem, aby nie 

wiedzieć, że nauka o Bożej pomocy ma w nim bardzo duży udział. Nie wątpię, że często czytałeś o 

prawie Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, które uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci 

(Rzym. 8:2 UBG) i powiedziano ci, że przez Ducha umartwiamy uczynki ciała (Rzym. 8:13 UBG). 

Czytałeś w Piśmie Świętym, że wszystko  możesz w Chrystusie, który cię umacnia (Flp 4:15 UBG), 

którego łaska jest wystarczająca do czynienia wszystkiego i którego moc doskonali się w słabości 

(2 Kor 12:9 UBG). Pozwól mi zatem, że zwrócę twoją uwagę na to, jako na prawdę o najczystszych 

dowodach i o najwyższej wadze. 

 3. W istocie rozum, jak również cała treść Pisma Świętego, zgadza się z tym. Cały świat 



stworzony jest z konieczności zależny od Boga: od Niego zawsze pochodzi wiedza o rzeczach 

naturalnych (Ps. 94:10 UBG) i należy Mu przypisać umiejętności wykonywania wszelkiego 

rzemiosła (Wyj. 31:3-6 UBG). W o wiele bardziej głośny sposób świadczy o Boskim Wykonawcy 

wielkie i doskonałe dzieło, jakim jest kształtowanie na nowo ludzkiego umysłu. Kiedy zastanawiasz 

się, szanowny czytelniku, jak różne są sfery chrześcijańskiego usposobienia i jak wiele z nich jest 

przeciwnych do tego usposobienia, które panowało w twoim sercu i rządziło twoim życiem w 

minionych latach, to musisz naprawdę dojść do wniosku, że Boże wpływy są konieczne do 

wytworzenia i podtrzymywania tego chrześcijańskiego nowego usposobienia, tak jak wpływy 

słońca i deszczu przyczyniają się do powstania różnorodnych roślin i kwiatów oraz zbóż i owoców, 

którymi Bóg zdobi ziemię i przez które podtrzymuje nasze życie. Będziesz jeszcze bardziej 

świadomy tego, jeśli zastanowisz się nad gwałtownym sprzeciwem, z jakim ta radosna praca 

odnawiania twego umysłu musi się spotkać; o czym teraz ostrzegę cię szerzej, a jeśli jeszcze tego 

nie doświadczyłeś, to musi to być spowodowane tym, że dopiero niedawno zacząłeś myśleć o 

religii.  

 4. W związku z tym, jeśli pozwolisz sobie na skonsultowanie się z Pismem Świętym w tej 

kwestii (a jeśli chcesz żyć jak chrześcijanin, to musisz codziennie konsultować się z nim i 

formułować na jego podstawie swoje poglądy i działania), to zobaczysz, że cała jego treść uczy tej 

zależności od Boga, którą teraz zalecam. Zobaczysz szczególnie, że powstanie religii w duszy jest 

kwestią Boskiej obietnicy; a kiedy zostało dokonane, to Pismo przypisuje to Boskiemu działaniu; i 

że o wzroście łaski i pobożności w sercach tych, którzy naprawdę się odrodzili, mówi również, że 

Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło dokończy je do dnia Jezusa Chrystusa (Flp 1:6 UBG). 

 5. W konsekwencji wszystkich tych poglądów, musisz przyjąć sobie jako pewną zasadę to, 

że żadna próba wprowadzania religii w życie nie może być podejmowana w oparciu o własne siły. 

Jeśli o tym zapomnisz, a Bóg w końcu zamyśli cię zbawić, to ukorzy cię powtarzającymi się 

rozczarowaniami, aż nauczy cię lepiej. Będziesz pokutował z własnych wysiłków i planów 

wcielania religii w życie jeden po drugim, dopóki nie uczynisz tego na prawdziwych podstawach. 

Prawdopodobnie pokaże ci również, nie tylko ogólnie, że twoja siła ma pochodzić z Nieba, a 

szczególnie, że to właśnie zadaniem błogosławionego Ducha Świętego jest oczyszczanie serca i 

ożywianie świętych postanowień; a także, że we wszystkich tych działaniach należy Go uważać za 

Ducha Chrystusa, działającego pod Jego kierownictwem i żywotnie komunikującego się z nami za 

Jego wiedzą, który jest wielką Głowę Kościoła, Wielkim Skarbnikiem i Szafarzem tych świętych i 

dobroczynnych wpływów. Z tego powodu Pismo Święte mówi o „pomocy Ducha Jezusa 

Chrystusa” (Flp 1:19 UBG), którego Bóg „wywyższył swoją prawicą”, aby nam ,,dać pokutę i 

odpuszczenie grzechów” (Dz. 5:31 UBG), w którego tylko łasce możemy być mocni (2 Tym. 2:1 

UBG) i z którego pełni otrzymujemy łaskę za łaskę (Jan. 1:16 UBG). 

 6. Dlatego opowiedz się stanowczo za służbą Bogu i troską o swoją duszę: ale zrób to 

skromnie i pokornie. ,,Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają; Ale ci, którzy 

oczekują PANA, nabiorą nowych sił” (Iz. 40:30-31 UBG). Kiedy dusza prawie się boi oznajmić w 

obecności Pana, że nie uczyni tego czy tamtego, co wcześniej Go obraziło; kiedy boi się absolutnie 

obiecać, że będzie wypełniać ten lub inny obowiązek z energią i wytrwałością, ale wyraża tylko 

swoje pokorne i szczere pragnienie, aby dzięki łasce Bożej mógł uniknąć jednego lub dążyć do 

wykonania drugiego; wtedy, zgodnie z moimi obserwacjami i doświadczeniem, najlepiej nauczy się 

szczęśliwej sztuki pokonywania pokus i wykonywania obowiązków. 

 7. Z drugiej strony, nie pozwól, aby twoja zależność od tego Ducha i twoje poczucie własnej 

słabości i niewystarczalności, aby uczynić cokolwiek duchowo dobrego, bez Jego stałej pomocy nie  

zniechęciły cię do poświęcenia się Bogu i angażowania się w życie religijne, ponieważ masz 

wszelkie powody do tego, aby mieć nadzieję, że te łaskawe wpływa zostaną ci przekazane. Światło 

natury, które jednocześnie uczy, że potrzebujemy pomocy Boga w cnotliwym postępowaniu, może 

nas doprowadzić do wniosku, że tak życzliwa Istota, która obdarza tak niegodną i niedbałą część 

ludzkości tak wieloma błogosławieństwami, będzie miała szczególne upodobanie w przekazywaniu 

tym, którzy pokornie proszą, tych łaskawych pomocy, które mogą uformować ich nieśmiertelne 

dusze na Jego własne podobieństwo i przysposobić ich do tego szczęścia, do którego nadaje się ich 



racjonalna natura, i do którego była w swoim pierwotnym zamierzeniu stworzona. Słowo Boże o 

wiele bardziej obficie potwierdza taką nadzieję. Słyszymy w nim Boską mądrość wołającą nawet do 

tych, którzy długo lekceważyli jej pouczenia: „Nawróćcie się na moje upomnienie; oto wyleję na 

was mojego ducha” (Prz 1:23 UBG). Słyszymy w nim także apostoła mówiącego: „Przystąpmy 

więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w 

stosownej chwili” (Hebr. 4:16 UBG). Ba, słyszymy w Piśmie Świętym, jak nasz Pan argumentuje w 

ten słodki i przekonujący sposób: „Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym 

dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?” (Łk. 

11:13 UBG). Ten dar i obietnica Ducha została dana Chrystusowi, gdy wstąpił na wysokość, w 

powiernictwie za wszystkich swoich prawdziwych uczniów. Bóg wylał tego Ducha na nich obficie 

przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela (Tyt 3:6 UBG). I mogę dodać, że samo pragnienie, 

które odczuwasz, drogi wierzący czytelniku, za dalszym otrzymaniem Ducha, jest wynikiem 

owoców tego, że został już tobie dany; abyś mógł, ze szczególną odpowiedniością zinterpretować 

to jako specjalne wezwanie „otwórz usta, a ja je napełnię” (Ps. 81:10 UBG). Jesteś spragniony, 

dlatego możesz z radością powoływać się na to, że Pan Jezus zaprosił cię do Niego, abyś przyszedł 

i pił; z obietnicą nie tylko, że będziesz pić, jeśli przyjdziesz do niego, ale także, że z wnętrza twego 

wypłyną niejako ,,rzeki wody żywej” (Jan 7:37-38 UBG), ku zbudowaniu i pokrzepieniu innych 

(Jan. 7:37-38 UBG).  

 8. Zabierz się więc z pokorną radością do wypełnienia wszystkich obowiązków życia 

chrześcijańskiego. Idź i prosperuj w wielkiej mocy Pana, wspominając Jego sprawiedliwość i tylko 

Jego (Ps. 71:16 UBG). A jako znak dalszego otrzymywania tego Ducha, niech twoje serce zostanie 

pobudzone do gorącego pragnienia posiadania tych błogosławieństw, które teraz poleciłem tobie, 

abyś starał się o nie. Obyś był pobudzony, aby wylać swoją duszę przed Bogiem w tak świętych 

słowach jak poniżej podane! I oby stały się one twoim codziennym sposobem wyrażania się w Jego 

łaskawej obecności! 

 

 Pokorne błaganie o działanie łaski Bożej, aby ukonstytuowała i wzmocniła Religię w 

Duszy wierzącego.  
 

 „Błogosławiony Boże, szczerze wyznaję przed Tobą moją słabość i niewystarczalność do 

czynienia wszystkiego, co jest duchowo dobre. Doświadczyłem tego tysiące razy; a mimo to moje 

głupie serce znów chce ufać sobie (Przys 28:26 UBG) i w swojej zdobytej sile formułować nowe 

postanowienia. Ale niech to będzie pierwszym owocem Twego łaskawego oddziaływania na nie, że 

zostanie doprowadzone do pokornej nieufności wobec siebie samego i do polegania na i 

odpoczywania w Tobie.” 

 ,,Obficie się raduję, Panie, z życzliwych zapewnień, które mi dajesz, o swojej gotowości do 

hojnego i obfitego obdarzenia mnie tak wielkim dobrodziejstwem. Dlatego, zgodnie z Twoim 

łaskawym zaproszeniem, przychodzę z odwagą do tronu łaski, aby znaleźć łaskę ku pomocy w 

każdej potrzebie (Heb. 4:16 UBG). Nie zamierzam, o Panie Boże, zamieniać Twojej łaski w 

rozpustę lub w przewrotność (Judy, 1:4 UBG), ani czynić z mojej słabości usprawiedliwienie dla 

mojego niedbalstwa i lenistwa. Wyznaję, że już dałeś mi więcej siły niż jej użyłem; i oskarżam 

siebie, a nie Ciebie, mój Panie, że od tamtego czasu nie otrzymałem obfitszej jej miary. Dlatego 

pragnę odtąd na przyszłość pilnie używać wszystkich wyznaczonych przez Ciebie środków; w 

wypadku zaniedbywaniu których dobrze wiem, że taka prośba byłaby bluźnierczą kpiną i mogłaby 

o wiele bardziej prawdopodobnie sprowokować Cię do odebrania tego, co już mam, niż przekonać 

Cię do udzielenia mi więcej łaski i mocy. Z tego względu stanowczo postanawiając wysilić się do 

maksimum, usilnie proszę o przekazanie mi Twojej łaski, abym mógł wypełnić niniejsze 

postanowienie.” 

 „Bądź Poręczycielem, o Panie, dla Twego sługi ku dobremu (Ps 119:122 UBG). Bądź 

łaskaw wylać swoje uświęcające wpływy na moją duszę, aby umożliwiły mi wykonanie każdego 

obowiązku, jakiego wymagasz. Wszczep, błagam Cię; wszelką łaskę i cnotę głęboko w moje serce i 

utrzymuj w nim radosne usposobienie pośród tych ataków od wewnątrz i z zewnątrz, na które 



jestem stale narażony, dopóki jestem jeszcze na tym świecie i noszę w sobie tak wiele słabości. 

Napełnij moją pierś, błagam cię, dobrymi uczuciami ku Tobie, Boże mój, i ku moim bliźnim. 

Przypominaj mi zawsze o Twojej obecności i niech pamiętam, że każda sekretna myśl czy uczucie 

mej duszy jest dla Ciebie jawna. Abym mógł strzec się przed pierwszymi poruszeniami grzechu i 

pierwszymi zbliżeniami się do niego; i aby szatan nie znalazł miejsca dla swoich złych podszeptów, 

gorąco błagam, abyś, Panie Boże, zamieszkał w moim sercu i napełnił je Duchem Świętym. 

Przebywaj we mnie i przechadzaj się we mnie (2 Kor 6:16 UBG), i niech moje ciało będzie 

świątynią Ducha Świętego (1 Kor 6:19 UBG)."  

 „Obym był tak złączony z Chrystusem Jezusem, moim Panem, abym był z Nim jednym 

duchem (1 Kor. 6:17 UBG), i odczuwał Jego ożywcze wpływy, które nieustannie będą mnie 

wypełniać, przeważając każdą pokusę i wszelkie zepsucie; tak abym, podczas gdy młodzieńcy 

mdleją i  nużą się, a młodsi całkowicie upadają; mógł tak oczekiwać na Pana, aby odnowić moją 

siłę (Iz. 40:30-31 UBG), i mógł przejść z jednego stopnia wiary, miłości, gorliwości i świętości do 

drugiego, aż do momentu, gdy stawię się doskonały przed Tobą na Syjonie (Ps 84:7 UBG); a także 

abym mógł czerpać z Ciebie nieśmiertelną siłę i radość, których obu jesteś wiecznym źródłem, 

przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana, w którym mam sprawiedliwość i moc (Iz. 45:24 UBG), i 

któremu pragnę zawsze przypisywać chwałę za wszystkie moje postępy w wykorzystywaniu ich 

obu. Amen."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ROZDZIAŁ XVI.  



 

ŚWIEŻO NAWRÓCONY CHRZEŚCIJANIN OSTRZEŻONY PRZED I ZACHĘCONY DO 

PRZECIWSTAWIANIA SIĘ ZNIECHĘCENIOM, KTÓRYCH MUSI SIĘ SPODZIEWAĆ, 

WCHODZĄC NA DROGĘ RELIGII.  
  

  

 1. Chrystus pouczył swoich uczniów, aby spodziewali się, że na drodze do Nieba napotkają 

sprzeciw i trudności. - 2. Dlatego przedstawiono je bardziej szczegółowo, jako pochodzące z resztki 

zamieszkującego w nas grzechu. - 3. Z tego doczesnego świata, a zwłaszcza od dawnych 

grzesznych przyjaciół. - 4. Z pokus i podszeptów szatana. - 5, 6. Chrześcijanin jest ożywiany i 

zachęcany, za pomocą różnych rozważań, do przeciwstawiania się im; szczególnie przez obecność 

Boga; pomoce Chrystusa; przykład innych ludzi, którzy, choć słabi, zwyciężyli; i ze względu na 

oczekiwanie otrzymania korony chwały. - 7. Dlatego chociaż odstępstwo jest nieskończenie 

śmiertelne, to chrześcijanin może radośnie przeć naprzód. W związku z tym dusza, zaniepokojona 

tym widokiem; jest przedstawiona jako powierzająca się Bogu w modlitwie kończącej niniejszy 

rozdział. 

 1. Z NAJWYŻSZĄ powagą nasz Boski Mistrz zachęca nas, abyśmy usiłowali „wejść przez 

ciasną bramę” (Łk 13:23 UBG), dając w ten sposób do zrozumienia nie tylko, że przejście jest 

wąskie, ale i że jest obsadzone przez przebiegłych i groźnych nieprzyjaciół; zaczajonych po jego 

prawej i lewej stronie. I z tego względu bądź pewien, drogi wierzący czytelniku, że niezależnie od 

okoliczności twego życia, musisz się natknąć i spotkać na swojej drodze tych przeciwników. 

Dlatego twoją roztropnością będzie przyjrzenie się im uważnie w swoich własnych refleksjach, 

abyś mógł zobaczyć, czego masz się spodziewać; i rozważył, w jaką zbroję musisz się przyodziać i 

jaką broń musisz użyć w tej walce. Często słyszałeś, że znajdują się pod dowództwem trzech 

wielkich przywódców: ciała, doczesnego światem i diabła; i zgodnie z tym podziałem, chciałbym  

wezwać cię, abyś rozważył siły każdego z nich, gdy ustawiają się w szyku bojowym przeciwko 

tobie. O, obyś był chętny, aby wziąć na siebie całą zbroję Bożą (Efez. 6:13 UBG) i był mężny jako 

człowiek i jako chrześcijanin (1 Kor. 16:13 UBG). 

 2. Niech twoje sumienie odpowie, czy nie nosisz w sobie zepsutej i zdegenerowanej starej 

natury? Nie wątpię, że odczuwasz tego skutki. Odkrywasz jak to mówi apostoł Paweł, powiadając o 

doświadczeniu chrześcijan, że ciało pożąda na przekór Duchowi, tak że nie jesteś w stanie i to we 

wszystkich przypadkach czynić tego co chcesz (Gal. 5:17 UBG). Gdy urodziłeś się to równocześnie 

sprowadziłeś na ten doczesny świat, zawarty w swoim wnętrzu pociąg do zła; i tak często 

pozwalałeś sobie na folgowanie tym grzesznym skłonnościom, że znacznie zwiększyłeś ich siłę; 

tak, że w konsekwencji przekonasz się, że tych nawyków nie da się przełamać bez większych 

trudności. Bez wątpienia będziesz często przypominał sobie mocne przenośnie, za pomocą których 

prorocy opisują przypadek podobny do twojego; i uznasz, że jest to słusznie przedstawione jako 

Etiopczyka zmieniającego kolor swojej skóry, czy lamparta pozbywającego się swoich cętek (Jer. 

13:23 UBG). Jest rzeczywiście możliwe, że na początku możesz stwierdzić, że istnieje w tobie taka 

wielka chęć i zapał ku zmienianiu siebie, że może cię to skłonić do wyobrażenia sobie, że wszelki 

sprzeciw natychmiast padnie przed tobą. Ale niestety! Obawiam się, że za niedługo ci wrogowie, 

którzy wydawali się leżeć zabici u twoich stóp, ożyją, ponownie sięgną po broń i ponowią ataki w 

takiej czy innej formie. Być może najbardziej bolesne walki będziesz toczył z takimi 

przeciwnościami, które uważałeś za najłatwiejsze do pokonania; a twoje największe 

niebezpieczeństwo może pochodzić ze strony niektórych z tych wrogów, od których najmniej się 

tego spodziewałeś, zwłaszcza ze strony pychy i gnuśności ducha; od skrytej niechęci do lub 

wyobcowania serca od Boga i od awersji do rozmawiania z Nim, przez nieumiarkowane 

przywiązanie do rzeczy widzialnych i doczesnych, które mogą być często niezwykle niebezpieczne 

dla twojego zbawienia, chociaż być może nie są one absolutnie i powszechnie zabronione. W 

tysiącu takich przypadków musisz nauczyć się zapierać siebie, ponieważ w przeciwnym razie nie 

możesz być uczniem Chrystusa (Mt. 16:24 UBG). 

 3. Musisz także zdawać sobie sprawę z wielkich przeciwności pochodzących z tego 



doczesnego świata, jego zachowań, zwyczajów i przykładów. Rzeczy tego świata będą tobie 

przeszkadzać w jeden sposób, a ludzie tego świata w inny. Być może spotkasz się z dużo mniejszą 

pomocą w praktykowaniu religii, niż jesteś teraz gotów oczekiwać od dobrych ludzi. Obecne ich 

pokolenie jest na ogół tak ostrożne, aby unikać wszystkiego, co wygląda na ostentację, i wydaje się, 

że jest coś tak nie do zniesienia strasznego w byciu oskarżonym o bycie pełnym zapału, że 

większość twoich chrześcijańskich braci uczy się, jakby tu ukryć swoją cnotę i pobożność i to 

bardziej pilnie niż ci którzy uczą się, jakby tu ukryć swoje występki i nieprzyzwoitość. Ale, o ile 

twoja sytuacja nie jest wyjątkowo szczęśliwa, to z jednej strony spotkasz się z bardzo niewielką 

pomocą, podczas gdy z drugiej z pewnością napotkasz wielki sprzeciw. Wrogowie religii będą 

odważni i aktywni w swoich atakach, i podczas gdy wielu z nich lub ich przyjaciół wydaje się być 

obojętnych; to jednak jeden grzesznik prawdopodobnie bardziej się postara, by cię zniszczyć, niż 

dziesięciu chrześcijan, by cię zabezpieczyć i ratować. Ci, którzy kiedyś byli twoimi towarzyszami 

w grzechu, spróbują tysiąca pomysłowych metod, aby zwabić cię z powrotem do ich porzuconego 

przez ciebie towarzystwa: niektórzy z nich być może z pozorami czułej sympatii, a wielu innych za 

pomocą niemal nieodpartej sztuki kpienia z ciebie: którą bezmyślnie nazywano testem na dobro i 

zło; będzie ona wypróbowana na tobie, być może bez zwracania uwagi na przyzwoitość, a nawet na 

zwykłe człowieczeństwo. Będziesz wyśmiewany i obrażany przez tych, których szacunek i uczucie 

w naturalny sposób pragniesz zdobyć; i może będziesz mógł doświadczyć na własnej skórze 

bardziej bolesnej niż sobie wyobrażasz „próby okrutnych szyderstw” (Hebr. 11:36 KJV), jak to 

określił apostoł, której niektórzy boją się bardziej niż miecza czy płomieni ognia. Musisz się 

spodziewać, że przejdziesz przez takie prześladowania języka, i być może zostaniesz uznany za 

szalonego, nie z innego powodu, jak tylko z tego, że teraz zaczniesz używać swojego rozumu w 

praktykowaniu religii i nie dołączysz do tych, którzy gubią własne dusze w ich szalonej karierze 

głupoty i szaleństwa.  

 4. I wcale nie jest to nieprawdopodobne, że w międzyczasie Szatan będzie robić wszystko, 

co w jego mocy, aby cię zniechęcić i udręczyć. Bez wątpienia wzbudzi on w twojej wyobraźni 

najbardziej kuszące idee dotyczącym zaspokajania pożądliwości, oddawania się nałogom i 

posiadania kompanów, z czym wszystkim będziesz miał obowiązek się rozstać; a przedstawi 

najbardziej zniechęcający i przerażający pogląd na trudności, surowość i niebezpieczeństwa, które, 

jak cię przekona, są nieodłączne od religii. Nie omieszka także przedstawiać samego Boga, źródła 

naszej dobroci i szczęścia, jako twardego Pana, którego nie sposób zadowolić. Być może napełni 

cię najbardziej niepokojącymi lękami oraz okrutną i zuchwałą złośliwością, chlubiąc się tobą jako 

swoim niewolnikiem, podczas gdy będzie dobrze wiedział, że jesteś wyzwoleńcem Pana. W 

pewnym momencie będzie próbował, za pomocą swoich nikczemnych sugestii, przeszkodzić ci w 

wypełnianiu twoich obowiązków, tak jakby spełnianie ich przez ciebie dawało mu dodatkową 

władzę nad tobą. Za innym razem będzie się starał zmęczyć cię twoimi modlitwami, zmuszając cię 

do przedłużenia ich do nieumiarkowanej i nużącej długości, tak aby mógł pochwycić cię swoją 

mocą, gdy je zarzucisz. Krótko mówiąc, ten doświadczony oszust zna sztuczki, których opisanie, ze 

szczególnym uwzględnieniem ostrzeżenia jak walczyć z każdą z nich, wymagałoby napisania 

całych tomów. Zły będzie podążał za tobą ze złośliwymi sztuczkami i fortelami do samego końca 

twojej pielgrzymki, i nie pozostawi żadnej metody niewypróbowanej na tobie, która mogłaby 

osłabić twoje ręce i zasmucić twoje serce, tak że jeśli dzięki łaskawemu działaniu Boga nie może 

zapobiec twojemu ostatecznemu szczęściu, to może przynajmniej naruszyć twój pokój i 

pomniejszyć twoją użyteczność, w czasie twego zmierzania do tego szczęścia. 

 5. To jest to, co doświadczają ludzie Boży i co ty doświadczysz w takim czy innym stopniu, 

jeśli będziesz miał wśród nich swój dział. Ale nie zniechęcaj się gdyż Chrystus jest Wodzem 

naszego zbawienia (Heb. 2:10 UBG). Wspaniale jest patrzeć na Niego z tego punktu widzenia. 

Kiedy przyjrzymy się temu zastępowi wrogów, możemy podnieść naszą głowę pośród nich 

wszystkich i powiedzieć: „….więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi” (2 Krl. 

6:16 UBG), „Ci, którzy ufają PANU, są jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki” 

(Ps. 125:1 UBG). Kiedy twoi wrogowie naciskają na ciebie, pamiętaj, że masz walczyć bo PAN jest 

z tobą (Zach. 10:5 UBG). Dlatego staraj się działać odważnie i stanowczo; staraj się przeciwstawić 



się im mocny w wierze (1 Piot. 5:9 UBG). Pamiętaj: „On dodaje siły spracowanemu, i przymnaża 

mocy temu, który nie ma żadnej siły” (Iz. 40:29 UBG). Bóg uczynił to już w wielu przypadkach, a 

uczyni to w jeszcze liczniejszych. Iluż to wyrostków pokonało swoich gigantycznych wrogów 

odzianych w całą ich najgroźniejszą zbroję, kiedy wyruszyli przeciwko nim; chociaż jakby tylko z 

laską i procą w imię Pana, Boga Izraela (1 Sam. 17:40-45 UBG). Ile kobiet i dzieci zdeptało siłę 

wroga, „….stali się dzielni na wojnie” (Heb. 11:34 UBG).  

 6. Pośród całej opozycji ziemi i piekła, spójrz w górę i patrz przed siebie, a poczujesz, jak 

ożywi ten widok twe serce. Twój Generał jest blisko; aby ci pomóc, i aby cię wynagrodzić. Kiedy 

poczujesz pokusę jak najsilniej na ciebie naciera, to pomyśl o Tym, który sam zniósł nawet mękę 

samego krzyża, aby cię uratować. Zobacz hart ducha swojego Boskiego Wodza i staraj się iść w  

Jego ślady. Posłuchaj Jego głosu, bo obwieszcza głośno: „….oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata 

jest ze mną” (Obj. 22:12 UBG), „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia” (Obj. 2:10 

UBG). I, och! jak jasno będzie ona świecić i jak długo będzie trwać jej blask! Kiedy klejnoty, które 

zdobią korony monarchów i przechodzą (pouczająca myśl!) z jednej królewskiej głowy na drugą 

przez kolejne stulecia, stopią się w ostatnim płomieniu końca świata, to ty otrzymasz lepszą, 

nieprzemijającą i ,,niewiędnącą koronę chwały” (1 Piot 5:4 UBG). 

 7. Prawdą jest, że ci, ,,którzy zbaczają na kręte swe drogi”, zostaną przez Pana odprawieni 

,,wraz z czyniącymi nieprawość” (Ps. 125:5 UBG) na tę straszliwą egzekucję, którą przygotowuje 

dla nich Boska sprawiedliwość. ,,Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, 

aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania” (2 Piot. 2:21 UBG). 

Ale chciałbym, dzięki łasce Bożej, być, co do ciebie, drogi wierzący czytelniku, „przekonany o 

czymś lepszym” (Heb. 6:9 UBG). I czynię to serdeczną modlitwą za ciebie, abyś był strzeżony 

potężną mocą Bożą, jak w ze wszystkich stron, ufortyfikowanym w najbezpieczniejszy sposób 

garnizonie, przez wiarę ku zbawieniu (1 Piot 1:5 UBG).  

  

 Dusza, zaniepokojona świadomością tych trudności, powierza się do Bożej Ochronie.  
  

 „Błogosławiony Boże, to pod Twoją wszechmocną moc uciekam się. Spojrzyj na mnie 

otoczonego trudnościami i niebezpieczeństwami i wyciągnij swoje wszechmocne ramię, aby mnie 

ocalić: o Ty, który ratujesz prawicą swoją tych, którzy Tobie ufają, od powstających przeciwko nim 

(Ps. 17:7 UBG). Dziś uroczyście oddaję się pod Twoją opiekę: użyj Twojej mocy na moją korzyść i 

pozwól mi uczynić cień Twoich skrzydeł moją ucieczką (Ps. 57:1 UBG). Niech wystarczy mi Twoja 

łaska i niech Twoja moc doskonali się w mojej słabości (2 Kor. 12: 9 UBG). Nie śmiem powiedzieć, 

że nigdy Cię nie opuszczę, ani nigdy się Ciebie nie zaprę (Mk 14:31 UBG), ale mam nadzieję, że 

naprawdę mogę powiedzieć: ,,Panie, nie chciałbym tego zrobić;” i zgodnie z moimi obecnymi 

obawami i zamiarami, śmierć wydawałaby mi się o wiele mniej straszna niż obrażenie Ciebie w 

jakikolwiek rozmyślny i popełniony z premedytacją sposób. O usuń z mego serca to zepsucie, które 

w godzinie naglącej pokusy może mnie skłonić do patrzenia na sprawy w innym świetle i przez to 

wydać mnie w ręce wroga! Wzmocnij moją wiarę, Panie, i dodaj odwagi mojej nadziei! Zainspiruj 

mnie heroicznym postanowieniem przeciwstawiania się wszystkiemu, co stoi na mojej drodze do 

Nieba; i pozwól mi uczynić moje oblicze twardym jak z kamienia przeciwko wszelkim atakom 

ziemi i piekła (Iz. 50:7 UBG). Jeżeli grzesznicy mnie zwabią, niech się nie zgadzam (Przys. 1:10 

UBG); jeśli mnie znieważają, niech nie zważam na to; jeśli mi grożą, niech się nie lękam! Oby 

raczej święty i żarliwy, a jednak roztropny i dobrze zarządzany zapał wykorzystał tę złośliwość 

serca, którą odkrywają, aby spróbować ich przekonać i zreformować! Niech nigdy się nie wstydzę 

bronić twojej sprawy przeciwko najbardziej bluźnierczym szydercom religii! Spraw, abym usłyszał 

radość i wesele w mojej duszy, a będę się starał nauczać przestępców twoich dróg, aby grzesznicy 

mogli się nawrócić do Ciebie (Ps. 51:8,13 UBG). Tak, Panie, podczas gdy moje obawy trwają, i 

chociaż uważam się za potępionego, to jednak jestem tak słusznie potępiony za moją własną 

głupotę, że chcę być Twoim adwokatem, nawet przeciwko sobie samemu”.   

 „Trzymaj mnie, Panie, teraz i zawsze! Nigdy nie pozwól mi myśleć, bez względu na wiek 

lub stanowisko, jakie osiągnę, że jestem wystarczająco silny, by walczyć bez Ciebie! Ani niech nie 



wyobrażam sobie siebie, nawet w tym okresie niemowlęctwa religii w mojej duszy, że jestem tak 

słaby, że nie możesz mnie wesprzeć! Gdziekolwiek mnie prowadzisz, niech tam idę za Tobą; a 

jakiekolwiek stanowisko mi wyznaczysz, to zechciej pozwolić mi na nim pracować; a także zezwól 

mi prowadzić świętą wojnę przeciwko wszystkim wrogom mego zbawienia i raczej zginąć w niej, 

niż ją podle porzucić.”  

 „A ty, chwalebny Odkupicielu; Wodzu mego zbawienia, wielki Twórco i Dokończycielu 

mojej wiary (Heb. 12:2 UBG), kiedy grozi mi zaparcie się Ciebie, tak jak to było w przypadku 

Piotra, to spójrz na mnie z mieszaniną majestatu i czułości (Łk. 22:61 UBG), które może albo 

uchronić mnie przed upadkiem, albo szybko podnieść z niego przed Bogiem, abym wykonywał 

dalej moje obowiązki, i naucz mnie, jak korzystać, nawet z moich upadków, aby głębiej ukorzyć się 

za wszystko, co było złe i podwoić moją pilność i ostrożność! Amen."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ROZDZIAŁ XVII.  



 

ZACHĘCANIE DO I WSPARCIE CHRZEŚCIJANINA W SPORZĄDZENIU AKTU 

WYRAŹNEGO POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU.  

 

 

 1. Krótko zasugerowano korzyści płynące z takiego oddania się Bogu. - 2, 3, 4. Rady 

dotyczące sposobu, w jaki należy to zrobić; aby było to przemyślane, radosne, całkowite i wieczne. 

- 5. I aby było to wyrażone z pewną poruszającą powagą. - 6. Pisemny dokument do podpisania i 

zadeklarowania przed Bogiem, w którymś okresie dodatkowego oddawania czci Bogu, i jego 

przechowywanie. Rozdział kończy się przedstawieniem wzoru takiego dokumentu wraz z jego 

streszczeniem, do wykorzystania z odpowiednimi i koniecznymi zmianami. 

 1. PONIEWAŻ mam nadzieję (pomimo wszelkich form sprzeciwu, które się pojawiają lub 

mogą pojawić, i zważywszy na szlachetne wsparcie i pobudki, o których była mowa w dwóch 

poprzednich rozdziałach), że jesteś drogi czytelniku, z całego serca zdeterminowany, aby służyć 

Bogu, to zachęcam cię teraz do uroczystego oddania się Jemu. Nie tylko sformułuj taki cel w swoim 

sercu, ale wyraźnie wypowiedz go w Bożej obecności. Taka powaga w sposobie czynienia tego jest 

z pewnością bardzo rozsądna z natury rzeczy; i z pewnością bardzo wskazane jest związanie z 

Panem swojego takiego zdradzieckiego serca, o którym wiesz, że jest takie. Przyjemnie będzie 

rozmyślać potem o tym Przymierzu, które zawrzesz z Bogiem, jeżeli będziesz pamiętał kiedy 

konkretnie je zawarłeś, w jakich okolicznościach, miejscu, i w jaki sposób; co będzie służyć 

pobudzaniu twojej pamięci i sumienia do wspominania o jego treści. Świadomość przyrzeczeń 

złożonych Bogu, która będzie ciążyć na tobie, wzmocni cię w godzinie pokusy; a wspomnienie ich 

treści może również zachęcić twoją pokorną śmiałość i swobodę w zwracaniu się do Boga, zgodnie 

z Jego charakterem i relacją jaką będziesz posiadał z Nim jako twoim Bogiem i Ojcem na 

podstawie Przymierza, stosownie do tego jak wymagać tego będą twoje przyszłe krytyczne 

sytuacje. 

 2. Zrób to więc; ale zrób to z rozmysłem. Zastanów się, co masz zrobić, i zastanów się, jak 

rozsądne jest, aby to zrobić, i to z serdecznością i radością; „….nie z przymusu, ale dobrowolnie” (1 

Piot. 5:2 UBG), ponieważ w tym sensie i we wszystkich innych „….radosnego dawcę Bóg miłuje”  

(2 Kor. 9:7 UBG). Teraz z pewnością nie ma nic, co powinniśmy robić z większą radością i bardziej 

serdeczną zgodą, niż poddanie się takiemu Panu, Bogu, który nas stworzył, który wprowadził nas w 

ten przyjemny i dobrze wyposażony świat, który wspierał nas w naszym delikatnym 

niemowlęctwie, który nas strzegł w bezmyślnych dniach naszego dzieciństwa i młodości, który 

dotychczas nieustannie nam pomagał, podtrzymywał i zachowywał. Nie ma nic bardziej rozsądnego 

niż uznanie Go za naszego prawowitego Właściciela i naszego Suwerennego Władcę; i żebyśmy 

Mu się poświęcili, jako naszemu najłaskawszemu Dobroczyńcy, i szukali Go jako naszego 

największego szczęścia. Nic nie może być bardziej sprawiedliwe niż to, żebyśmy my, dzieło Jego 

mocy i cena krwi Jego Syna, byli Jego i tylko Jego na zawsze. Jeśli spojrzysz na sprawę z jej 

słusznego punktu widzenia, to będzie to smutkiem dla twojej duszy, że kiedykolwiek oddaliłeś się 

od błogosławionego Boga i służenia Mu: tak, że daleki będziesz od tego by chcieć trwać w tym 

stanie wyobcowania przez kolejny rok, albo jeszcze jeden dzień. Z radością przyprowadzisz mu z 

powrotem siebie czyli Jego zbuntowane stworzenie; a ponieważ w przeszłości oddawałeś swoje 

członki jako narzędzia nieprawości grzechowi to teraz, z przyjemnością oddasz się Bogu jako 

ożywiony z martwych i oddasz swoje członki jako narzędzia sprawiedliwości dla Boga (Rzym. 6:13 

UBG). 

 3. Te oddanie się Bogu będzie również tak całkowite, jak radosne i natychmiastowe. 

Wszystko, czym jesteś, i wszystko, co masz i wszystko, co możesz zrobić, twój czas, twój majątek, 

twój wpływ na innych, będzie poświęcone Jemu, aby w przyszłości wszystko to mogło zostać w 

całości wykorzystane dla Niego i dla Jego chwały. Nie będziesz pragnął niczego przed Nim 

ukrywać; ale poważnie osądzisz, że jesteś wtedy w najprawdziwszym i najszlachetniejszym sensie 

swoim własnym, kiedy jesteś całkowicie Jego. Przy tej wspaniałej okazji oddasz również wszystko, 

co posiadasz, do dyspozycji Jego mądrej i łaskawej opatrzności; nie tylko uznając Jego moc, ale i 



zgadzając się na Jego niewątpliwe prawo do czynienia z tobą i ze wszystkim, co ci dał tego, co mu 

się podoba; i wyrazisz serdeczną aprobatę dla wszystkiego, co uczynił, i wszystkiego, co jeszcze 

może uczynić w przyszłości. 

 4. Raz jeszcze przypomnę, że to oddanie musi być wieczne. Musisz oddać się Bogu w taki 

sposób, aby nigdy więcej nie uznawać, że należysz do siebie samego; albowiem prawa Boga są, 

podobnie jak Jego natura, wieczne i niezmienne; a w odniesieniu do Jego rozumnych stworzeń, są 

takie same wczoraj, dziś i na wieki. 

 5. Dalej radzę i wzywam, aby to poświęcenie odbyło się z całą możliwą powagą. Zrób to 

wyraźnymi słowami. I być może w wielu przypadkach najlepiej będzie, jak zalecało to wielu 

pobożnych teologów, aby uczynić to na piśmie. Zabierz się za pisanie i przypieczętuj to swoim 

podpisem, że w takim to a takim dniu, w takim a takim miesiącu i roku, w takim a takim miejscu, z 

pełnym rozmysłem i po poważnym zastanowieniu się, doszedłeś do tego szczęśliwego 

postanowienia, że cokolwiek inni zrobią, ty będziesz służył Panu  (Joz 24:15 UBG).  

 6. Taki dokument możesz sam sporządzić dla siebie; lub jeśli wolisz mieć jakiś wzór na 

którym mógłbyś się oprzeć, to możesz znaleźć coś podobnego poniżej, w którym możesz łatwo 

wprowadzić takie zmiany, które będą pasować do twoich okoliczności, jeśli jest w nich coś 

szczególnego. Ale cokolwiek wybierzesz, to zważ to dobrze, i zastanów się nad tym uważnie, abyś 

nie mówił pochopnie i nie wypowiadał pośpiesznie słów przed Bogiem (Kaz. 5:2 UBG). A kiedy 

zdecydujesz się przedstawić ten dokument Bogu, to pozwól, aby tej transakcji towarzyszyło coś 

więcej niż zwykłe; religijne uciszenie się w samotności przed Bogiem. Uczyń ten dzień 

przedstawiania tego dokumentu Bogu, w miarę swoich możliwości, dniem sekretnego postu i 

modlitwy; a kiedy twoje serce będzie przejęte należną czcią dla Boskiego Majestatu, to wtedy z 

pokorną ufnością w Jego dobroć i gorącym pragnieniem Jego łaski, padnij na kolana przed Bogiem 

i przeczytaj ten dokument uważnie i uroczyście; a kiedy go podpiszesz, schowaj go w jakimś 

bezpiecznym miejscu, abyś mógł go przejrzeć, kiedy tylko zechcesz; i uczyń sobie zasadą, aby w 

miarę możliwości przeglądać go w określonych porach roku, aby zachować jego treść w pamięci. 

Niech Bóg sprawi, że będziesz mógł go przestrzegać i postępować zgodnie z nim w czasie całego 

twojego życia. Niech ten dokument będzie kotwicą i lekarstwem dla twojej duszy w każdej pokusie 

i w każdym utrapieniu. Niech wspomnienie o nim ośmieli teraz ciebie, abyś zanosił modlitwy przed 

tron łaski i doda dodatkowej siły twojemu odchodzącemu na drugi świat duchowi, przez 

świadomość, że wstępuje on do twojego, na podstawie Przymierza, Boga i Ojca oraz do tego 

łaskawego Odkupiciela, którego moc i wierność z pewnością zapewnią zachowanie tego co mu 

powierzyłeś, aż do owego dnia  (2 Tym 1:12 UBG).  

  

 Przykład poświęcenia się Bogu.  

 

 „Odwieczny i niezmienny Jahwe! Ty wielki Stworzycielu Nieba i ziemi, i chwalebny Panie 

aniołów i ludzi, pragnę, z najgłębszym ukorzeniem się i uniżeniem duszy, paść na kolana w tym 

czasie w Twojej strasznej obecności i gorąco się modlić, abyś przeniknął moje serce odpowiednim 

poczuciem twojej niewypowiedzianej i niepojętej chwały. Drżenie i strach mnie słusznie ogarniają  

(Hi: 21:6 UBG), kiedy ja, grzeszny robak, ośmielam się podnieść do ciebie moje oczy i pojawić się 

w twojej majestatycznej obecności przy takiej okazji jak ta. Kim jestem, Panie Boże, i czymże jest 

mój dom? Jaka jest moja natura i pochodzenie, mój charakter i zasługi, żebym zwracał się w ten 

sposób do Króla królów i Pana panów! Rumienię się i jestem zmieszany przed tobą. Ale o Panie! 

jak wielki jest Twój majestat, tak i Twoje miłosierdzie. Jeśli zechcesz rozmawiać z którymkolwiek 

ze swoich stworzeń, to Twoja nadzwyczajnie wzniosła natura musi się nieskończenie nisko uniżyć. 

I wiem, że w i przez Jezusa, Syna Twojej miłości, raczysz nawiedzać grzesznych śmiertelników i 

pozwalasz im zbliżyć się do Ciebie i mieć społeczność z tobą w ramach twego z Nim Przymierza. 

Wiem, że zamysł i plan należą do Ciebie i że łaskawie posłałeś go, aby nam go zaproponować; gdyż 

nikt nie pouczony przez Ciebie nie byłby w stanie go sporządzić ani nie byłby skłonny go przyjąć, 

nawet jeśli faktycznie zostałby zaproponowany. " 

 „Dlatego teraz przychodzę do Ciebie, zaproszony w imieniu Twego Syna, ufając Jego 



sprawiedliwości i łasce. Kładąc się u Twoich stóp, ze wstydem i zmieszaniem na twarzy i bijąc się 

w piersi, mówię wraz z pokornym celnikiem: „Boże, bądź miłosierny mnie, grzesznemu” (Łk 18:13 

UBG). Przyznaję, o Panie, że byłem wielkim przestępcą. Moje grzechy sięgnęły Nieba (Obj. 18:5 

UBG), a moje nieprawości wzniosły się aż po obłoki (Jer. 51:9 UBG). Grzeszne skłonności mojej 

zepsutej i zdegenerowanej natury w dziesięciu tysiącach pogorszonych przeze mnie przypadkach 

okazywały swą moc w moich członkach, aby przynosić owoc śmierci (Rzym. 7:5 UBG). A jeśli 

będziesz surowo rozliczał mnie z moich przewinień, to będę musiał zamilknąć pod ciężarem mojej 

winy i natychmiast pogrążyć się w zgubie. Ale Ty łaskawie uzdrowiłeś mnie, abym powrócił do 

Ciebie, chociaż byłem zbłąkaną owcą, synem marnotrawnym i odstępczym dzieckiem (Jer. 3:22 

UBG). Oto więc Panie, przychodzę do Ciebie przekonany nie tylko o swoim grzechu, ale i o swojej 

głupocie. Przychodzę z samej głębi mojego serca zawstydzony na siebie, uznając, w szczerości i 

pokorze mej duszy, że „głupio postąpiłem i wielce zbłądziłem” (1 Sam. 26:21 UBG). Jestem 

zmieszany wspominając te rzeczy; ale Ty Panie bądź litościwy dla mych występków i nie 

wspominaj przeciwko mnie moich grzechów i mojej nieprawości (Hbr. 8:12 UBG). Pozwól mi, 

Panie, przywrócić Ci moje zmysły i zdolności, które niewdzięcznie i świętokradczo wyalienowałem 

z służenia Tobie; i przyjmij, błagam Cię, twoje biedne, zbuntowane stworzenie, która jest teraz 

przekonane o Twoim prawie do niego i nie pragnie niczego na całym świecie: jak tylko, aby należeć 

do Ciebie!”  

 ,,Błogosławiony Boże! z największą powagą oddaję się Tobie. Słuchajcie, niebiosa! i 

słuchaj, ziemio! Wyznaję dziś, że Pan jest moim Bogiem (Pwt 26:17 UBG) oraz oświadczam i 

deklaruję się dzisiaj, być jednym z Jego dzieci i ludu przymierza. Słuchaj, Boże Niebios! i zapisz to 

w Twojej księdze wspomnień (Mal. 3:16 UBG), że odtąd jestem twój, całkowicie twój. Nie 

poświęcam Tobie tylko części moich zmysłów i zdolności lub majątku, ani nie oddaję Tobie pewnej 

części mojej służby lub wszystkiego, do czego jestem uzdolniony, przez jakiś ograniczony czas; ale 

chcę być całkowicie Twój i tylko Twój na zawsze. Od tego dnia uroczyście wyrzekam się 

wszystkich innych panów, którzy panowali nade mną (Iz. 26:13 UBG), każdego grzechu i wszelkiej 

pożądliwości; i w Twoim imieniu sprzeciwiam się na zawsze mocą piekła, które niesprawiedliwie 

przywłaszczyły sobie panowanie nad moją duszą, i wszelkiemu zepsuciu, jakie wprowadziły do niej 

ich zgubne pokusy. Cały stan mojej natury, wszystkie władze mojego umysłu i wszystkie członki 

mojego ciała, składam dzisiaj jako żywą ofiarę, świętą i przyjemną Tobie Boże, o której wiem, że 

jest moją rozumną służbą (Rzym.12:1 UBG). Tobie poświęcam cały mój doczesny majątek; 

pragnąc spędzić resztę mego czasu na ziemi na służeniu Tobie i błagam, abyś pouczył mnie i 

wpłynął na mnie, aby czy mój pobyt tutaj na ziemi będzie dłuższy, czy krótszy, każdy rok i miesiąc, 

każdy dzień i godzina, mogły być spożytkowane w taki sposób, aby najskuteczniej promować Twój 

honor i wspomagać wypełnianie zamysłów Twojej mądrej i łaskawej Opatrzności. I gorąco modlę 

się, abyś bez względu na to, jaki wpływ udzielisz mi, abym wywierał na innych, w jakiejkolwiek 

nadrzędnej relacji względem bliźnich w tym życiu, w jakiej mogę się znaleźć, lub w wyniku 

jakiegokolwiek szczególnego poważania, które może być mi okazane, dał mi siłę i odwagę, bym ze 

wszystkich sił starał się o Twoją chwałę; postanawiając, że nie tylko ja sam, ale i, że wszyscy inni, 

o ile będę mógł racjonalnie i właściwie wpływać na nich, będziemy służyli Panu (Joz. 24:15 UBG). 

Na tej drodze, o błogosławiony Boże, chcę kroczyć wytrwale do samego końca mego życia; 

żarliwie modląc się, aby każdy kolejny jego dzień mógł uzupełniać braki i korygować 

niedoskonałości mojego postępowania, które miały miejsce dnia poprzedniego; i abym mógł, dzięki 

łasce Bożej, nie tylko trwać tak szczęśliwie postępując, ale też każdego dnia stawać się coraz 

bardziej w tym aktywnym!”  

 „Nie tylko poświęcam Tobie na Twoją służbę wszystko, czym jestem i co posiadam, ale też 

z całą pokorą zdaję się na i poddaję Twej świętej i suwerennej woli, siebie samego i wszystko, co 

mogę nazywać moim. Pozostawiam, Panie, do Twojego zarządzania i kierownictwa, wszystko, co 

posiadam i wszystko, czego pragnę; i przedkładam Tobie wszelkie moje przyjemności i 

zainteresowania, abyś nimi rozporządzał, jak chcesz. Zachowaj lub usuń to, co mi dałeś; obdarzaj 

mnie lub odmów mi dania tego, co wyobrażam sobie, że chcę, tak jak to będzie Panie Tobie się to 

podobać. I chociaż nie śmiem powiedzieć, że nigdy nie będę narzekać, to jednak mam nadzieję, i 



zaryzykuję stwierdzenie, że będę się trudził nie tylko, by się poddać, ale też przystać; nie tylko 

znosić to, co uczynisz w twoich najbardziej trapiących zrządzeniach twojej Opatrzności, ale i 

zgadzać się na i chwalić cię za to; we wszystkim, co mi wyznaczysz, z radością poddając moją wolę 

pod Twoją i patrząc na siebie jak na nic, a na Ciebie, Boże, jako na wielkie wieczne WSZYSTKO, 

którego słowo powinno decydować o wszystkim i którego rządy powinny być radością całego 

rozumnego stworzenia.”  

 „Użyj mnie, Panie, błagam Cię jako narzędzie Twojej chwały; i uczcij mnie, abym tak 

dalece, jak będę wypełniał lub cierpiał to, co mi wyznaczysz, przyniósł Tobie chwałę, a pożytek dla 

świata, w którym przebywam. I niech Ci się spodoba, począwszy od dnia dzisiejszego, zaliczyć 

mnie do swego szczególnego ludu, abym już nie był przybyszem i obcym, ale współobywatelem 

świętych i domownikiem Boga (Ef. 2:19 UBG). Przyjmij, Ojcze Niebieski, Twego powracającego 

syna marnotrawnego! Obmyj mnie krwią Twego drogiego Syna; odziej mnie w Jego doskonałą 

sprawiedliwość; i uświęć mnie całego mocą Twojego Ducha! Zniszcz, błagam cię, w coraz 

większym i większym stopniu moc grzechu w moim sercu! Przekształcaj mnie bardziej i bardziej na 

swój własny obraz i ukształtuj mnie na podobieństwo Jezusa, którego odtąd będę uznawał za 

mojego Nauczyciela i Ofiarę, mojego Orędownika i mojego Pana! Przekaż mi, błagam, wszystkie 

potrzebne wpływy Twojego oczyszczającego, zachęcającego i pocieszającego Ducha! I wznieś nade 

mną „światło twego oblicza”, które wniesie najwznioślejszą radość w moje serce (Ps. 4:6-7 UBG).”  

 „Rozporządź moimi sprawami, o Boże, w sposób, który może być najbardziej 

podporządkowany Twojej chwale i mojemu najprawdziwszemu szczęściu; a kiedy zniosę i 

wypełnię Twoją wolę na ziemi, powołaj mnie stąd, o czasie i w sposób, w jaki Ci się podoba; tylko 

daj mi abym, w chwili mojego umierania i w bliskiej perspektywie wieczności, pamiętał te moje 

zobowiązania wobec Ciebie i mógł wykorzystać moje ostatnie tchnienie w Twojej służbie. I o, 

Panie, gdy zobaczysz, że dosięgły mnie cierpienia natury śmiertelnej, pamiętaj również o tym 

Przymierzu, chociażbym nie był wtedy w stanie go sobie przypomnieć. Spójrz wtedy w dół, mój 

niebiański Ojcze, z litościwym okiem na twoje omdlewające i umierające dziecię; połóż pode mną 

swoje wieczne ramiona, aby mnie podtrzymywały; wlej siłę i zaufanie w mojego odchodzącego 

ducha i przyjmij go w objęcia Twojej wiecznej miłości. Powitaj mego ducha w siedzibach tych, 

którzy śpią w Panu Jezusie (1 Tes 4:14 UBG), aby oczekiwał wraz z nimi tego chwalebnego dnia, 

kiedy ostatnie obietnice dane twemu ludowi Przymierza spełnią się w ich triumfalnym 

zmartwychwstaniu i w tym hojnym wejściu, które będzie im dane do tego wiecznego królestwa (2 

Piot. 1:12), o którym zapewniłeś ich w Swoim Przymierzu, nadziei otrzymania którego się teraz 

trzymam, pragnąc żyć i umrzeć, w tej nadziei.”  

 „A kiedy w ten sposób zostanę zaliczony do umarłych i wszystkie sprawy doczesne nie będą 

mnie już dotyczyć na zawsze, i gdy niniejszy dokument wpadnie w ręce moich ocalałych przyjaciół, 

to niech stanie się środkiem wywarcia poważnego wrażenia na ich umysły. Niech czytają go nie 

tylko jako wyraz mojego serca, ale i jako ich własnego; i niech nauczą się bać Pana, Boga mojego, i 

wraz ze mną pokładać swoją ufność w cieniu Jego skrzydeł na tym doczesnym świecie i w 

przyszłym! I niech też nauczą się wielbić wraz ze mną tę łaskę, która skłania nasze serca do wejścia 

w Przymierze i zniża się, by nas do niego dopuścić, gdy jesteśmy do tego skłonni; przypisując 

razem ze mną i wszystkimi narodami odkupionych, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu tę chwałę, 

cześć i uwielbienie, które są tak słusznie należne każdej Bożej Osobie za rolę, jaką odgrywa w tym 

wspaniałym dziele. Amen.”  

  

 Ze względu na tych, którzy mogą uważać, że powyższa Forma Poświęcenia się Bogu 

jest zbyt długa, aby można ją było przepisać, co w przypadku wielu czytających to może być 

prawdą,  na życzenie bardzo szanowanego przyjaciela, dodałem następujące jej streszczenie, 

które powinno zostać uważnie rozważone i to każde jego zdanie przed jego przepisaniem; a 

każde słowo lub wyrażenie, które może wydawać się niepasujące, może zostać odpowiednio 

zmienione, tak aby osoba sporządzająca swój dokument oddania się Bogu mogła całym 

sercem zgodzić się na całą treść swego dokumentu.  

 „Odwieczny i zawsze błogosławiony Boże! Pragnę stanąć przed Tobą z najgłębszym 



ukorzeniem się i pokorą duszy, świadomy tego, jak niegodny jest taki grzeszny robak jak ja, aby 

stawić się przed Świętym Majestatem Niebios, Królem królów i Panem panów, a zwłaszcza przy 

takiej okazji jak ta, aby poświęcić się Tobie bez zastrzeżeń, chociaż zamiar i plan są twoje. Twoja 

nieskończona łaskawość zaoferowała taką możliwość przez Twojego Syna, a Twoja łaska skłoniła 

moje serce, by ją przyjąć.” 

 „Dlatego przychodzę, uznając się za wielkiego przestępcę; uderzając mnie w piersi i mówiąc 

z pokornym celnikiem: ,,Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu.” Przychodzę zaproszony w 

imieniu Twojego Syna, całkowicie ufając Jego doskonałej sprawiedliwości, błagając Cię, abyś ze 

względu na Niego okazał miłosierdzie nad moją nieprawością i nie pamiętał już więcej moich 

grzechów. Przyjmij, błagam cię, twoje zbuntowane stworzenie, która jest teraz przekonane o Twoim 

prawie do niego i nie pragnie niczego tak bardzo, jak tego, by być tylko Twoim.”  

 „Dziś oddaję się Tobie z największą powagą. Wyrzekam się wszystkich byłych panów, 

którzy mieli nade mną władzę; i poświęcam Tobie wszystko, czym jestem, i wszystko, co posiadam; 

zdolności mojego umysłu, członki mojego ciała, moje ziemskie doczesne dobra, mój czas i mój 

wpływ na innych; do całkowitego wykorzystania dla Twojej chwały i stanowczego wykorzystania 

w posłuszeństwie Twoim przykazaniom, dopóki będziesz utrzymywał mnie przy życiu; z gorącym 

pragnieniem i pokornym postanowieniem, aby trwać przy Tobie przez wszystkie nieskończone 

wieki wieczności; zawsze utrzymując się w uważnej postawie, aby baczyć na pierwsze oznaki 

Twojej woli, i gotów rzucić się naprzód z gorliwością i radością do natychmiastowego jej 

wykonania.”   

 „Podporządkowuję również siebie i wszystko czym jestem i co posiadam Twojemu 

kierownictwu, abyś Ty sam tym rozporządzał w taki sposób, w jaki w swej nieskończonej mądrości 

będziesz uważał, że będzie najbardziej podporządkowany celom Twojej chwały. Tobie zostawiam 

kierowanie wszystkimi wydarzeniami i mówię bez zastrzeżeń: „Nie moja wola, lecz Twoja niech 

się stanie”, ciesząc się z lojalnym sercem Twoimi nieograniczonymi rządami, jako tym, co powinno 

być radością całego rozumnego stworzenia”.  

 „Użyj mnie, Panie, błagam Cię, jako narzędzie Twojej służby! Zalicz mnie w poczet swego 

szczególnego ludu! Pozwól mi zostać obmytym krwią Twojego drogiego Syna! Pozwól mi się 

przyodziać w Jego sprawiedliwość! Pozwól mi być uświęconym Jego Duchem! Przekształcaj mnie 

coraz bardziej na Jego obraz! Przekaż mi przez Niego wszystkie potrzebne wpływy Twojego 

oczyszczającego, zachęcającego i pocieszającego Ducha! I niech moje życie upłynie pod tymi 

wpływami i w świetle Twego łaskawego oblicza, jako mojego Ojca i mego Boga.”  

 „A gdy nadejdzie uroczysta godzina mojej śmierci, niech pamiętam o Twoim przymierzu, 

wiecznym, utwierdzonym we wszystkim i pewnym, moim zbawieniu i całym moim pragnieniu (2 

Sam. 23:5 UBG), chociaż wszelka nadzieja i radość giną; ty jednak, o Panie! też o tym pamiętaj. 

Spójrz z litością, o mój niebieski Ojcze, na swoje umierające dziecko! Obejmij mnie w swoje 

wieczne ramiona! Wlej siłę i zaufanie w mojego odchodzącego ducha i przyjmij go do siedziby 

tych, którzy śpią w Jezusie, spokojnie i radośnie, aby czekać na wypełnienie się Twojej wielkiej 

obietnicy złożonej całemu Twojemu ludowi, dotyczącej chwalebnego zmartwychwstania i 

wiecznego szczęścia w Twojej niebiańskiej obecności!"  

 „A jeśli któryś z moich przyjaciół, którzy mnie przeżyją, spotka się, gdy będę w prochu, z 

niniejszym dokumentem, pamiątką moich uroczystych transakcji z Tobą, niech uczyni go swoim; i 

łaskawie dopuść go do udziału we wszystkich błogosławieństwach twojego Przymierza przez 

Jezusa, wielkiego Pośrednika; któremu wraz z Tobą, Ojcze i Duchu Święty, niech popłynie wieczne 

uwielbienie z ust wszystkich milionów ludzi, którzy w ten sposób zostali przez Ciebie zbawieni, i z 

ust wszystkich innych duchów niebieskich, do udziału z którymi w ich dziele i błogosławieństwie 

wezwiesz tych zbawionych ludzi.! Amen."    

 

 

 

 

     ROZDZIAŁ XVIII.  



 

                                   O SPOŻYWANIU WIECZERZY PAŃSKIEJ.  
 

 

 1. Jeśli czytelnik został ochrzczony i; jak wyżej zalecono, poświęcił się Bogu. - 2. Jest 

wezwany do potwierdzenia tego poświęcenia się Bogu przy Stole Pańskim. - 3. Z punktu widzenia 

celów, dla których ten sakrament został ustanowiony. - 4. Skąd jego przydatność jest jasno 

wywnioskowana. 5. I na mocy Chrystusowego ustanowienia; które poważnie zaleca to sumieniu. - 

6. Obiekcje wynikające z obawy, że jest się niegodnym. - 7. Krótkie odpowiedzi na słabość łaski 

etc. - 8. Nalega się na, przynajmniej, poważne przemyślenie tego tematu. - 9. Rozdział zamyka 

modlitwa tego, kto chce uczestniczyć w wieczerzy, ale wciąż odczuwa wątpliwości.  

 1. MAM nadzieję, że ten rozdział pomoże ci, drogi czytelniku, przez jak najbardziej 

wyraźną twoją z nim zgodę stać się jednym z ludzi Bożego przymierza, poważnie i najserdeczniej 

oddanego Jego służbie; i jest to moją serdeczną modlitwą, aby zobowiązania, które podjąłeś na 

ziemi, zostały ratyfikowane w Niebie. Ale dla dalszego pouczenia i zbudowania ciebie w wierze; 

pozwól mi przypomnieć, że nasz Pan Jezus Chrystus ustanowił szczególny sposób okazywania Mu 

szacunku, poprzez wspominanie Jego miłości, która zawiodła Go na krzyż, która, choć nie zabrania 

innego właściwego sposobu czynienia tego, to jednak w żadnym wypadku nie może być odkładana 

na bok lub zaniedbywana na rzecz jakichkolwiek ludzkich metod niezależnie od tego, jak roztropne 

i celowe mogą się nam wydawać. 

 2. Nasz Pan mądrze zarządził, aby korzyści społeczne zostały przeniesione do religii; i tak 

jak na jego rozkaz, praktykujący chrześcijanie zbierają się razem na innych aktach oddawania Mu 

publicznie czci, tak też upodobało Mu się ustanowić obrządek społeczny, w którym całe 

zgromadzenie wierzących ma przyjść do Jego stołu i tam spożyć ten sam chleb; i wypić wino z tego 

samego kielicha. I mają to czynić na znak serdecznego wspominania Jego miłości, która zawiodła 

Go na krzyż, uroczystego oddania się Bogu i szczerej miłości do siebie nawzajem i do wszystkich 

innych współwyznawców chrześcijaństwa. 

 3. Że to rzeczywiście są wielkie cele wieczerzy Pańskiej, nie będę teraz szeroko się 

rozpisywał na ten temat. Wystarczy przeczytać to, co apostoł Paweł napisał w rozdziałach 

dziesiątym i jedenastym, w swoim pierwszym liście do Koryntian, aby w pełni się o tym przekonać. 

Apostoł wyraźnie mówi nam w tych fragmentach Pisma, że nasz Pan nakazał jeść chleb i pić z 

kielicha na Jego pamiątkę (1 Kor. 11:24-25 UBG); tak, że ilekroć uczestniczymy w tym 

sakramencie, śmierć Pana zwiastujemy, aż przyjdzie (1 Kor. 11:26 UBG). Sam Pan Jezus 

powiedział, że kielich ten jest Nowym Testamentem w Jego krwi (1 Kor 11:25 UBG); to znaczy jest 

to pieczęć tego przymierza, które zostało usankcjonowanego przez Jego krew. W konsekwencji jest 

oczywiste, że mamy przystępować do wieczerzy Pańskiej mając na oku te przymierze, pragnąc jego 

błogosławieństw i postanawiając, dzięki łasce Bożej, zastosować się do jego wymagań. Zatem 

ogólnie rzecz biorąc, jak mówi apostoł, mamy wspólnotę w ciele i krwi Chrystusa (1 Kor. 10:16 

UBG), a spożywając Jego ciało i Jego krew, mamy społeczność z Chrystusem i przyłączamy się do  

Niego jako do jego ludu; tak jak Żydzi, jedząc swoje ofiary mieli społeczność z Bogiem Jahwe i 

przyłączali się do Niego. Dalej, apostoł Paweł, przypomina im, że chociaż było ich wielu, to jednak 

byli „jednym chlebem i jednym ciałem”, będąc „uczestnikami jednego chleba” (1 Kor. 10:17 UBG) 

i „wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha” (1 Kor. 12:13 UBG), to znaczy spotykamy się 

razem, jakbyśmy byli jedną rodziną, i przyłączamy się do upamiętnienia tej jednej krwi, która była 

naszym wspólnym okupem, oraz Pana Jezusa, naszej wspólnej głowy. Teraz, jest oczywistym, że 

wszystkie te rozumowania w równym stopniu odnoszą się do chrześcijan w następnych wiekach. 

Pozwól mi zatem, drogi czytelniku, z upoważnienia naszego Boskiego Mistrza, nalegać na ciebie, 

abyś przestrzegał tego nakazu.  

  

 4. I pozwól, szanowny czytelniku, że zachęcę cię do uczestnictwa w wieczerzy Pańskiej, na 

podstawie tendencji, którą ona posiada by promować twoje najprawdziwsze korzyści. Wchodzisz 

na drogę życia chrześcijańskiego; i ogólnie powiedziałem ci już o trudnościach i sprzeciwie z 



którymi się na niej spotkasz. Dlatego to miłość Chrystusa musi cię ożywiać, abyś mógł pokonać i 

przebić się przez wszystko. Cóż zatem może być bardziej pożądanego niż, żeby nosić w sobie żywe 

jej poczucie, a cóż może bardziej obudzić tę miłość w tobie niż rozważanie śmierci Chrystusa, 

której symbolem jest spożywanie wieczerzy? Któż może spojrzeć na łamany chleb i nalane wino, i 

nie wspominać, jak ciało błogosławionego Jezusa zostało zranione przez Jego cierpienia, a Jego 

święta krew wylana jak woda na ziemię? Któż może pomyśleć o rozdzierających serce mękach 

Syna Bożego jako o cenie naszego odkupienia i zbawienia i nie poczuć w swojej duszy, jak ta 

rozpływa się czułością i rozpala wdzięcznym uczuciem do Chrystusa? Jakże wzniosły pogląd daje 

nam o błogosławieństwach przymierza Ewangelii rozważanie, że jest ono ustanowione krwią 

jednorodzonego Syna Bożego! A kiedy zbliżamy się do Boga jako naszego niebiańskiego Ojca i 

oddajemy się Jego służbie w ten podniosły sposób, to w jak przemożny sposób spożywanie 

wieczerzy utwierdza nas w przekonaniu, że nie należymy do siebie samych, skoro zostaliśmy 

wykupieni za taką cenę (1 Kor 6:19,20 UBG). Jakąż tendencję posiada to w sobie, by strzec nas 

przed każdą pokusą, przed tymi grzechami, których tak uroczyście się wyrzekliśmy, i do 

okazywania wierności Temu, z którym związaliśmy nasze dusze przymierzem! Cóż, niech nasze 

serca zjednoczą się we wzajemnej miłości (Kol. 2:2 UBG), gdyż uważamy się za jedno w 

Chrystusie (Gal. 3:28 UBG), a Jego krew staje się spoiwem naszej społeczności, łącząc nas w 

duchu, nie tylko wobec siebie nawzajem, ale „ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają 

imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana” (1 Kor 1:2 UBG); i oczekujemy w 

radosnej nadziei tego błogosławionego dnia, kiedy zgromadzenie wierzących będzie kompletne i 

,,tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tes 4:17 UBG). Niech te poglądy pobudzą nas do zaparcia się 

samych siebie i do wzięcia na siebie naszego krzyża i naśladowania naszego ukrzyżowanego 

Mistrza (Mt 16:24 UBG). Niech także zachęcą nas do czynienia wszystkiego, co w naszej mocy, 

przez modlitwę i wszelkie inne stosowne wysiłki, aby służyć Jego naśladowcom i przyjaciołom; 

aby służyć tym, których nabył swoją krwią i którzy mają być jego towarzyszami i naszymi, w 

chwale szczęśliwej nieśmiertelności.  

 5. Jest również wyraźnym ustanowieniem i przykazaniem naszego błogosławionego 

Odkupiciela, aby członkowie takich zgromadzeń czule troszczyli się o duchowe dobro wobec siebie 

nawzajem, i aby Jego zbory były ogólnie utrzymywane w czystości i świętości, aby również 

„stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie” (2 Tes. 3:6 UBG), aby pilnowali się przed 

tymi ,,którzy powodują rozłamy i zgorszenia” przeciwko tej nauce którą przyjęli i unikali ich 

(Rzym. 16:17 UBG); aby jeśli kto nie był posłuszny słowu Chrystusa głoszonemu przez apostołów, 

to zwrócili na niego uwagę i nie przestawali z nim, aby się zawstydził (2 Tes. 3:14 UBG), aby  

nawet nie jadali z tymi, którzy notorycznie postępują wbrew nakazom słowa Bożego, i aby usunęli 

spośród siebie takich niegodziwców (1 Kor. 5:11-13 UBG). Jest więc oczywiste, że ustanowienie 

takiej społeczności podczas spożywania wieczerzy Pańskiej zmierza ku przydaniu zaszczytu 

chrześcijaństwu i korzyści jego poszczególnych wyznawców. W związku z tym każde baczenie na 

posłuszeństwo naszemu wspólnemu Panu i rozważny wzgląd na korzyść naszą i naszych braci będą 

wymagały, aby ci, którzy szczerze miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przystępowali do takich 

społeczności i zgromadzali się wśród nich na tych. najbardziej uroczystych i szczególnych aktach 

spożywania wieczerzy Pańskiej przy Jego stole.  

 6. Dlatego błagam cię, drogi czytelniku, a nawet ośmielam się powiedzieć to w imieniu Pana 

Jezusa Chrystusa i z Jego upoważnienia, że zobowiązuję cię na sumieniu, aby to przykazanie 

naszego umierającego Pana nie było przez ciebie uważanie za nic; ale żebyś, jeśli Go naprawdę 

kochasz, zachowywał je tak samo, jak również resztę Jego przykazań. Wiem, że możesz być 

gotowy do wyrażenia w tym miejscu obiekcji, jednakże z głównymi z nich dyskutowałem obszernie 

w innym dziele i mam nadzieję, że nie bez dobrego skutku. Wielkie pytanie dotyczy tylko tego, czy 

jesteś przygotowany do godnego uczestnictwa w wieczerzy Pańskiej, a w związku z tym, co zostało 

powiedziane wcześniej, myślę, że można je sprowadzić do bardzo prostego zagadnienia. Czy, o ile 

znasz swoje serce, byłeś szczery w tym świadomym poddaniu się Bogu przez Chrystusa, które 

zalecałem w poprzednim rozdziale abyś uczynił? Jeśli tak, to niezależnie od tego czy zrobiłeś to w 

określonej tam formie, czy sposobie, czy też nie, to z pewnością przystąpiłeś do przymierza z 



Bogiem i dlatego powinieneś poświęcić się Bogu, przez bycie posłusznym wszystkim Jego 

przykazaniom. I nie ma i nie może być innego poglądu na wieczerzę Pańską, w którym mógłbyś 

mieć jakiekolwiek dalsze zastrzeżenia co do twojego uczestnictwa w niej. Jeśli chcesz pamiętać o 

śmierci Chrystusa; jeśli pragniesz odnowić swoje oddanie się Bogu przez Niego; jeśli chcesz być 

zaliczony w poczet Jego ludu; jeśli chcesz ich miłować i czynić im dobro według swoich 

możliwości, i ogólnie mówiąc, nie chcesz pozwolić sobie na popełnianie jakiegokolwiek znanego 

grzechu lub na zaniedbanie jakiegokolwiek znanego obowiązku, to ośmielę się powiedzieć z 

pewnością, nie tylko, że zostaniesz przyjęty do tego sakramentu wieczerzy, ale i że został on 

ustanowiony dla takich jak ty.  

 7. Co do innych zastrzeżeń, to kilka słów może wystarczyć jako odpowiedź. Słabość 

religijnej zasady w twojej duszy, jeśli ta jest tam naprawdę zaszczepiona, jest tak daleka od 

stanowienia argumentu przeciwko szukaniu takiej metody, aby ją wzmocnić, że raczej silnie 

wymusza konieczność przystępowania do wieczerzy Pańskiej. Lekceważenie tej uroczystości przez 

tak wielu, którzy nazywają siebie chrześcijanami, powinno raczej bardziej skłonić ciebie do 

zaangażowania się, abyś bardziej wyróżnił twoją gorliwość o sakrament pod tym względem, tak 

lekceważony i bagatelizowany. A jeśli chodzi o obawy przed zaostrzoną winą, w przypadku 

odstępstwa, to nie ulegaj im. Gdyż to może, dzięki Boskiemu błogosławieństwu, być skutecznym 

lekarstwem na zło, którego się boisz; i jest pewne, że po tym, co musiałeś już poznać i odczuć, 

zanim zostałeś doprowadzony do twego obecnego stanu i sytuacji (przy założeniu, które teraz 

robię), nie może być miejsca na myślenie, ani odwrót; czy też nawet na nieszczęsną nadzieję na 

bycie mniej nieszczęśliwym niż większość tych, którzy poginęli. Twój plan musi zatem polegać na 

tym, aby uczynić swoje zbawienie tak najpewniejszym i  najbardziej chwalebnym, jak to tylko 

możliwe; i nie znam żadnego innego wyznaczonego środka przez naszego błogosławionego 

Odkupiciela, który mógłby bardziej komfortowo prowadzić do tego błogosławionego celu, niż ten, 

który ci teraz gorąco polecam.  

8. Na jedną rzecz chciałbym przynajmniej nalegać i nie widzę jak można by temu odmówić. Chodzi 

mi o to, że powinieneś poważnie rozważyć tę sprawę; i pilnie zapytać, „czy masz powody w swoim 

sumieniu, by wierzyć, że jest to wola Boża, aby teraz przystąpić do wieczerzy Pańskiej, czy nie”; i 

że powinieneś kontynuować swoje rozmyślenia, dociekania i modlitwy, aż nadejdzie dalsza zachęta, 

jeśli takiej zachęty dotychczas brakowało. Bądź bowiem pewny, że stan, w którym w ogóle nie 

jesteś w stanie przystąpić do tego sakramentu, jest stanem, w którym brakuje ci koniecznych 

przygotowań do śmierci i Nieba; w którym więc, jeśli nie chciałbyś pozwolić sobie drzemać na 

krawędzi zguby, to nie powinieneś pozostawać ani jeden dzień. 

  

 Modlitwa tego, kto szczerze pragnie przystąpić do stołu Pańskiego, ale ma pewne 

wątpliwości dotyczące jego prawa do tego uroczystego sakramentu.  
  

 „BŁOGOSŁAWIONY PANIE! Wielbię Twoje mądre i łaskawe zrządzenia ustanowione dla 

zbudowania Twojego Kościoła w świętości i miłości. Dziękuję Ci, że nakazałeś swoim sługom 

ukonstytuować się w kościoły; i wielbię mojego łaskawego Zbawiciela, który przed swoją śmiercią 

ustanowił świętą uroczystość swojej Wieczerzy, aby przez wszystkie wieki była pamiątką jego 

nieśmiertelnej miłości i więzią tego związku z Nim, który zgodnie z Jego suwerenną wolą wierzący 

w Niego mają zachowywać. Mam nadzieję, że Ty, Panie Jezu, jesteś świadkiem szczerości, z jaką 

pragnę Ci się oddać; i mogę wezwać Cię, abyś sam sprawdził, że co się tyczy mojej duszy, to jeśli 

teraz waham się przed tym szczególnym sposobem obchodzenia Wieczerzy, to nie dlatego, że 

miałbym pozwolić sobie na złamanie któregokolwiek z twoich nakazów lub zlekceważyć 

jakąkolwiek z twoich łask. Ufam, że wiesz, że moja obecna zwłoka wynika tylko z niepewności co 

do moich obowiązków i strachu przed zbezczeszczeniem rzeczy świętych przez niegodne podejście 

do nich. A jednak z pewnością, o Panie, ponieważ obdarzyłeś mnie szacunkiem dla Twojego 

nakazu, pragnieniem posiadania wspólnoty z Tobą i chęcią całkowitego poświęcenia się Twojej 

służbie, to mogę to uznać za znak ku dobremu, że jesteś skłonny mnie przyjąć i że ja nie jestem 

całkowicie niezdatny do uczestniczenia w tym sakramencie, który tak bardzo szanuję i tak gorąco 



pragnę przyjąć. Dlatego proszę Cię o to pokornie, o Panie, dzisiejszego dnia, abyś łaskawie zechciał 

pouczyć mnie o moich obowiązkach i nauczyć mnie drogi, którą powinienem podążać. Zbadaj 

mnie, Panie, i doświadcz, wypróbuj moje nerki i serce (Ps. 26:2 UBG). Czy jest we mnie jakiś 

ukryty grzech, w którego miłowaniu i praktykowaniu bym sobie pobłażał? Czy pozwalam sobie na 

zwyczajowe łamanie któregoś z Twoich przykazań? Ufam, że mogę odwołać się do Ciebie jako 

świadek, że nie ma czegoś takiego we mnie. Niech więc nie krzywdzę własnej duszy 

bezprzyczynową i grzeszną nieobecnością przy Twym świętym stole! Ale spraw, o Panie, błagam 

Cię, aby Twoje Słowo, Twoja Opatrzność i Twój Duch tak ze sobą współdziałały, aby wyrównały 

mi drogę przede mną (Przys. 15:19 UBG). Rozprosz moje pozostałe wątpliwości, jeśli widzisz, że 

nie mają słusznych podstaw! Napełnij mnie pewniejszą wiarą, gorliwszą miłością i prowadź Twoją 

własną sprawę w moim sercu w taki sposób, abym nie mógł już dłużej zwlekać z tym 

przystąpieniem do Wieczerzy Pańskiej, które, jeśli naprawdę jestem Twoim sługą, jest w równym 

stopniu moim obowiązkiem jak i przywilejem! W międzyczasie spraw, by nigdy on  nie umykał 

mojej uwadze na długo; ale abym dołożył wszelkich starań, jeśli pozostanie jeszcze jakaś 

wątpliwość, aby usunąć ją przez bardziej serdeczną troskę, aby strzec się wszystkiego, co nie 

podoba się oczom Twojej świętości i aby w pełni wypełniać mój obowiązek. Niech widok 

Chrystusa ukrzyżowanego będzie mi tak dobrze znany; a poczucie jego nieśmiertelnej miłości niech 

tak mocno ogarnie moją duszę, aby moje własne rosnące doświadczenie mogło usunąć wszelkie 

wątpliwości, że jestem jednym z tych, dla których Chrystus przeznaczył tę Wieczerzę miłości.”   

 „I nawet teraz, jako przyłączony do Twego Kościoła w duchu i miłości, chociaż nie taką 

wyraźną i intymną więzią, jaką mógłbym sobie życzyć posiadać, to jednak chciałbym gorąco 

modlić się, aby Twoje błogosławieństwo spoczęło na całym twoim ludzie; abyś pasł swoje 

dziedzictwo i nosił je na wieki (Ps. 28:9 UBG). Niech każdy kościół chrześcijański rozkwita 

wiedzą, świętością i miłością! Niech wszyscy twoi kapłani będą przyodziani w zbawienie, aby za 

ich pośrednictwem twój wybrany lud był radosny (Ps. 132:16 UBG). I niech wszędzie będzie miało 

miejsce chwalebne przystąpienie do twoich kościołów, przez tych, którzy przylecą do nich jak 

obłoki i jak gołębie do swoich okien (Iz 60:8 UBG). Niech Twój stół, o Panie! będzie otoczony  

gośćmi (Mt. 22:10 UBG), i niech wszyscy miłujący Twoje zbawienie mówią, żeby Pan, który ma 

upodobanie w pomyślności swoich sług był wywyższony (Ps. 35:27 UBG). I żarliwie modlę się o 

to, aby wszyscy, którzy twierdzą, że przyjęli Chrystusa Jezusa Pana, starali się w Nim postępować 

(Kol. 2:6 UBG), i abyśmy wszyscy byli przygotowani na zgromadzenie ogólne pierworodnych i 

mogli przyłączyć się do tego szlachetniejszego i bardziej bezpośredniego uwielbienia, w którym 

wszystkie te typy i cienie zostaną odłożone na bok; gdzie nawet ta pamiątka nie będzie już 

potrzebna; gdyż żywy, obecny Odkupiciel będzie wieczną radością tych, którzy tutaj pod Jego 

nieobecność mają upodobanie w  upamiętnianiu sobie Jego śmierci. Amen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ROZDZIAŁ XIX.  

 

NIEKTÓRE DALSZE SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA 

STAŁEJ SPOŁECZNOŚCI Z BOGIEM LUB PRZEBYWANIA W BOJAŹNI PRZED NIM 

PRZEZ CAŁY DZIEŃ.  

  

  

 1. Przedstawienie tutaj listu do pobożnego przyjaciela na ten temat. - 2. Ogólny plan 

wskazówek. - 3. Na początek dnia. - 4. Wzniesienie serca do Boga przy naszym pierwszym 

przebudzeniu. - 5.-10. Oddanie się prywatnemu porannemu oddawaniu czci Bogu, w odniesieniu do 

którego udzielana jest szczególna rada. - 11. O cały dzień. - 12. Podano wskazówki dotyczące 

zachowania powagi w oddawaniu czci Bogu. - 13. Pracowitość w pracy. - 14. Roztropność w 

rekreacji. - 15. Obserwowanie działania Opatrzności. - 16. Czujność wobec pokus. - 17. Poleganie 

na Boskim działaniu. - 18. Rządzenie myślami w samotności. - 19. Zarządzanie rozmowami w 

towarzystwie. - 20. Na zakończenie dnia. - 21. Prywatne, wieczorne oddawanie czci Bogu. - 22, 23. 

Wskazówki do badania samego siebie. - 24. Pójście spać z odpowiednim usposobieniem. - 25. 

Zakończenie listu. - 26. I rozdziału. Z poważną perspektywą na śmierć, właściwą do przyjęcia na 

koniec dnia.  

 1. Mam nadzieję, że czytelnik po poważnym rozważeniu, zbadaniu siebie i modlitwie oddał 

siebie Bogu; i że jego zainteresowaniem jest teraz dociekanie, jak może postępować zgodnie ze 

ślubami Bożymi, których się podjął, aby je wypełniać. Teraz, dla jego dalszej pomocy tutaj, oprócz 

ogólnego poglądu, który już przedstawiłem na temat chrześcijańskiego usposobienia i charakteru, 

zaproponuję kilka bardziej szczegółowych wskazówek dotyczących zachowania tego pobożnego, 

duchowego i niebiańskiego charakteru, który może, w języku Pisma Świętego, być nazwany 

codziennym chodzeniem z Bogiem, czy też pozostawaniem w Jego bojaźni przez cały dzień (Prz. 

23:17 UBG). I nie wiem, jak mogę wyrazić ideę i plan, które opracowałem w odniesieniu do tej 

sprawy, w bardziej jasny i wyraźny sposób niż to zrobiłem w liście, który napisałem wiele lat temu 

[w 1727r.] do młodej osoby o wybitnej pobożności, z którą miałem wówczas zażyłą przyjaźń; i 

która, ku wielkiemu smutkowi wszystkich, którzy ją znali, zmarła kilka miesięcy po jego 

otrzymaniu. Mam jednak nadzieję, że żył wystarczająco długo, aby wprowadzić wskazówki w 

praktyczne życie, czego pragnę i o co modlę się, tak aby każdy czytelnik mógł to zrobić, o ile będą 

one właściwie odpowiadały jego możliwościom i okolicznościom życiowym, uważając je za 

skierowane do niego samego. Mówię i pragnę zauważyć, że pragnę, aby mój czytelnik postępował 

zgodnie z tymi wskazówkami, tak dalece, jak będą one właściwie odpowiadały jego możliwościom 

i okolicznościom życiowym; gdyż daleki jestem od przedstawiania poniższych szczegółów jako 

uniwersalnych zasad dla wszystkich lub dla jednej osoby na świecie, w każdym czasie. Niech będą 

praktykowane przez tych, którzy są w stanie to robić i kiedy mają wolny czas; a kiedy nie możesz 

spełniać ich wszystkich, to spróbuj oddać się spełnianiu tak dalece najważniejszych z nich, jak tylko 

możesz. Z tym zastrzeżeniem przechodzę do listu, który mam nadzieję, po tej wcześniejszej trosce, 

aby strzec się przed niebezpieczeństwem złego zrozumienia go, nie zniechęci żadnego, nawet 

najsłabszego chrześcijanina. Róbmy pokornie i radośnie, co możemy, i radujmy się, że mamy tak 

łaskawego Ojca, który zna wszystkie nasze słabości i tak współczującego Arcykapłana, który poleca 

Boskiemu przyjęciu nasze najsłabsze nawet wysiłki szczerego obowiązku i miłości. 

 Mój drogi przyjacielu,  

 Ponieważ pragniesz, abym wyraził swoje myśli na piśmie i ogólnie na temat naszej ostatniej 

rozmowy, a mianowicie. „Jakimi konkretnymi metodami, w naszym codziennym postępowaniu, 

nasze poświęcenie się Bogu i użyteczność mogą być najszczęśliwiej podtrzymywane i 

zabezpieczane” - z radością zabieram się do przypomnienia i uporządkowania wskazówek, które ci 

wtedy dałem; mając nadzieję, że może ci to pomóc w twoich najważniejszych zainteresowaniach; a 

także pomoże utrwalić w moim umyśle głębsze poczucie moich zobowiązań do kierowania 

własnym życiem według zasad, które proponuję innym. Próby tego rodzaju zaliczam do  

najprzyjemniejszych owoców i najpewniejszych spoiw przyjaźni; a ponieważ mam nadzieję, że 



nasza będzie trwać wiecznie, to jestem przekonany, że wzajemna troska, aby pielęgnować tego 

rodzaju poglądy doda jej wiecznych czułości. 

 2. Wskazówki, których będziesz ode mnie oczekiwać przy tej okazji, dzielą się naturalnie na 

trzy grupy: Jak mamy zważać na Boga na początku; w trakcie upływu; i na koniec dnia. Swobodnie 

otworzę przed tobą serce w odniesieniu do każdego z tych punktów i pozostawię ci osąd, jak bardzo 

te wskazówki mogą odpowiadać twoim okolicznościom; dążąc przynajmniej do utrzymania się 

między skrajnościami zabobonnych ścisłości w drobiazgach, a leniwym zaniedbaniem, które, jeśli 

zostanie przyjęte w małych rzeczach, może pociągać za sobą kryminalne zaniedbania, a w końcu 

więcej zbrodniczego pobłażania sobie.  

 3. Na początku dnia: Z pewnością powinniśmy dbać o to, aby wznieść głowę ku Bogu, gdy 

tylko się obudzimy i gdy wstaniemy; a potem poważnie i natychmiast przystąpić do prywatnego 

porannego czasu skupienia przed Bogiem.  

 4. Dla pierwszego z nich wydaje się to niezwykle naturalne. Jest tak wiele rzeczy, które 

mogą inspirować do wielkiej różnorodności pobożnych refleksji i okrzyków zachwytu, które są tak 

oczywiste, że można by pomyśleć, że poważny umysł nie może ich przeoczyć. Spokój i radość 

naszych umysłów przy przebudzeniu się; orzeźwienie, które otrzymujemy ze snu; bezpieczeństwo, 

jakim cieszyliśmy się w tym bezbronnym stanie; zapewnienie ciepłej i przyzwoitej odzieży; radosne 

światło powracającego słońca; lub nawet (co nie wypada nie wspomnieć) wynalazków sztuki, 

nauczanych i dostarczanych nam przez wielkiego Autora wszystkich naszych udogodnień, aby 

zapewnić nam wiele pożytecznych godzin życia pod nieobecność słońca; nadzieja powrotu do 

drogiego towarzystwa naszych przyjaciół; perspektywa spędzenia kolejnego dnia w służbie Bogu i 

doskonalenia własnego umysłu; a przede wszystkim żywa nadzieja radosnego zmartwychwstania 

do wiecznego dnia szczęścia i chwały: każdy z tych szczegółów, a także wiele innych, o których nie 

wspominam, może dostarczyć nam inspiracji do miłej refleksji i radosnego uwielbienia podczas 

naszego wstawania. A dla naszej dalszej pomocy, gdy jesteśmy sami w tym czasie, może nie być 

czymś niewłaściwym, aby powiedzieć czasem coś sobie, a czasem porozmawiać z naszym Ojcem 

niebiańskim w naturalnych słowach wyrażających radość i wdzięczność. Proszę pozwolić mi dodać, 

że jeśli przy przebudzeniu się nasze serca będą znajdować się w takim nastawieniu, to nawet to 

będzie powodem do wdzięczności, a raczej, jak być może, będzie to odpowiedź na modlitwę, z 

którą kładliśmy się spać na ustach. 

 5. Nie mogę przepisać innej dokładnej metody na przeprowadzenie porannego czasu 

skupienia przed Bogiem, co, mam nadzieję, będzie stanowiło na ogół naszą pierwszą pracę. Musisz, 

mój drogi przyjacielu, skonsultować się w pewnym stopniu z własnym gustem. Elementy składowe 

takiego cichego czasu skupienia przed Bogiem są na ogół jasne. Gdybym miał zaproponować 

konkretny model dla tych, którzy mają do dyspozycji pół godziny lub trzy kwadranse czasu, co przy 

roztropnym postępowaniu, jak sądzę, większość ludzi może posiadać, to byłby on następujący:  

 6. Rozpoczęcie naszego określonego cichego porannego czasu skupienia od uroczystego 

aktu uwielbienia, ofiarowanego Bogu na kolanach i zazwyczaj niskim, ale wyraźnym głosem; 

dziękując za otrzymane łaski, o których rozmyślaliśmy podczas wstawania, nigdy nie zapominając 

o tym, by wspomnieć o Chrystusie jako wielkim fundamencie wszystkich naszych radości i nadziei, 

ani o podziękowaniu za wpływy błogosławionego Ducha, który przywiódł nasze umysły do Boga 

lub  zaangażował nas do poszukiwania Go. To, jak również inne rzeczy robione w czasie cichego 

skupienia przed Bogiem później wymienione, musi być wykonywane z uwagą i szczerością; bo nie 

wyrażanie chwały z serca, oznacza w oczach Boga, że wcale Go nie wychwalamy. To wyrażenie 

uwielbienia może odpowiednio zakończyć się wyraźnym odnowieniem naszego oddania się Bogu, 

oświadczającym, że nie ustajemy w postanowieniu bycia Mu oddanymi, a szczególnie życia na 

Jego chwałę w ciągu danego dnia. 

 7. Po tym może być właściwe, aby spojrzeć na dzień przed nami, o ile jesteśmy w stanie 

przewidzieć, w ogólności, gdzie i jak może zostać spędzony; i poważnie zastanowić się: „Jak mam 

się dzisiaj zaangażować dla Boga? Jakie sprawy należy załatwić i w jakiej kolejności? Jakich 

możliwości mogę się spodziewać, czy to czynienia dobra, czy otrzymania dobra? Jakimi pokusami 

prawdopodobnie zostanę zaatakowany w danym miejscu, towarzystwie lub okolicznościach, które 



mogą prawdopodobnie wystąpić? W jakim przypadku ostatnio zawiodłem? I co mogę zrobić, aby  

być teraz przed tym zabezpieczony?  

 8. Po takim przeglądzie wypada odmówić krótką modlitwę, prosząc, aby Bóg ożywił nas do 

każdego z tych przewidzianych obowiązków; żeby wzmocnił nas przed każdym z tych 

przewidzianych niebezpieczeństw; aby zapewnił nam sukces w takiej a takiej sprawie podjętej ku 

Jego chwale; a także, aby pomógł nam odkryć i wykorzystać nieprzewidziane okazje, by oprzeć się 

nieoczekiwanym pokusom, i aby znosić cierpliwie i religijnie wszelkie nieszczęścia, które mogą nas 

zaskoczyć w dniu, w który wkraczamy. 

 9. Radziłbym ci po tym przeczytać jakąś część Pisma: nie wiele, ani całą Biblię według 

planu; ale niektóre wybrane fragmenty z jej najbardziej użytecznych części, być może dziesięć lub 

dwanaście wersetów, nie przejmując się zbytnio dokładnym odniesieniem między nimi lub innymi 

krytycznymi drobiazgami, które mogą się pojawić, chociaż przy innej okazji polecałbym je do 

twojego zbadania, w miarę twoich zdolności i możliwości, rozważając je jedynie z punktu widzenia 

praktycznego i na potrzeby cichego czasu skupienia przed Bogiem. W tym miejscu przyjmij takie 

pouczenia, które łatwo pojawią się w twoich myślach, powtórz je swemu własnemu sumieniu i 

nakaż swojemu sercu religijnie ich przestrzegać i postępować zgodnie z nimi, będąc pod poczuciem 

Boskiego autorytetu, który im towarzyszy. A jeśli modlisz się nad treścią danego fragmentu Pisma, 

mając przed sobą otwartą Biblię, to może to jeszcze głębiej wywrzeć wrażenie i wyryć się w twojej 

pamięci i sercu, a także może przyczynić się do powstania w tobie obfitości i różnorodności, 

zarówno myśli, jak i wyrażania się, w modlitwie.  

 10. Może być odpowiednim, aby zakończyć ten cichy czas skupienia odczytaniem psalmu 

lub odśpiewaniem hymnu; i raduję się wraz z wami, że dzięki pobożnej trosce naszych niektórych 

wierzących poetów posiadamy tak bogatą różnorodność hymnów do śpiewania samotnie w swojej 

komorze czy z rodziną w czasie cichego skupienia z nią przed Bogiem, a także publicznie w 

kościele. 

 11. Najbardziej istotne wskazówki, jakie przyszły mi do głowy w związku z upływaniem 

dnia, są następujące: abyśmy byli poważni w czasach cichego skupienia przed Bogiem w ciągu 

dnia; abyśmy byli pilni w sprawach danego dnia, to znaczy w wykonywaniu naszych ziemskich 

obowiązków zawodowych czy też związanych z zajmowanym stanowiskiem; abyśmy byli 

powściągliwi i roztropni w relaksowaniu się, odpoczywaniu czy też rozrywkach danego dnia; 

żebyśmy starannie zważali na opatrzność Bożą danego dnia; żebyśmy ostrożnie wystrzegali się 

pokus w danym dniu; abyśmy podtrzymywali żywą i pokorną zależność od Boskiego wpływu, 

odpowiedniego do każdej sytuacji danego dnia; i abyśmy dobrze pilnowali naszych myśli w 

samotności dnia i naszych słów w rozmowach. To były, mój drogi przyjacielu, główne punkty 

kazania, które ostatnio słyszałeś, jak wygłaszam, do których, jak wiem, nawiązałeś w tej prośbie, na 

którą teraz staram się odpowiedzieć. Dlatego poruszę najbardziej istotne wskazówki, które dotyczą 

każdego z wyżej wymienionych głównych punktów. 

 12. Dla nabrania powagi w cichym czasie skupienia przed Bogiem, publicznym lub 

prywatnym, domowym, poświęćmy kilka chwil, przed jego rozpoczęciem, aby zatrzymać się i 

zastanowić nad doskonałością Boga, do którego się zwracamy, nad znaczeniem sprawy, za którą się 

zabieramy, nad przyjemnością i korzyścią płynącą z regularnego i pobożnego uczestniczenia w 

takim cichym czasie skupienia oraz nad winą i głupotą obłudnej formalności. W trakcie 

uczestniczenia w tym cichym czasie skupienia, zachowujmy ścisłą czujność nad własnymi duchami 

i powstrzymujmy pierwsze zbaczanie myśli z koncentracji na Bogu. A kiedy ten cichy czas się 

skończy, zastanówmy się od razu nad sposobem, w jaki został on spędzony i zapytajmy własne 

sumienie, czy mamy podstawy sądzić, że nasze oddawanie czci Bogu w tym cichym czasie 

skupienia zostało przez Boga przyjęte? Istnieje bowiem pewien sposób przechodzenia przez jedne 

czynności w tym cichym czasie do drugich, o którym nasze serce natychmiast powie nam, że 

„niemożliwe jest, aby Bóg je zaaprobował”; i jeśli nieumyślnie w to wpadliśmy, powinniśmy za to 

głęboko ukorzyć się przed Bogiem, aby nasza modlitwa nie stała się grzechem (Ps. 109:7 UBG). 

 13. Co się tyczy godzin światowych zajęć, czy to fizycznych, czy pracy uczonego życia, 

niezwiązanego bezpośrednio ze sprawami religijnymi, przystąpmy do wykonywania ich z 



poczuciem Bożego autorytetu i względem na Jego chwałę. Unikajmy marzycielskiego, leniwego, i 

gnuśnego usposobienia, które tylko kiwa głową nad swoją pracą i przeciąga ją, gdy można ją zrobić 

w jedną godzinę do dwóch lub trzech. W przeciwieństwie do tego przeciągania, co ma miejsce w 

życiu niektórych ludzi, którzy jednak myślą, że nigdy nie próżnują, starajmy się wykonać jak 

najwięcej dobrze w krótkim czasie; biorąc pod uwagę fakt, że ogólnie rzecz biorąc nie mamy tego 

czasu za wiele. I bądźmy stale wyczuleni na potrzebę posiadania Bożego błogosławieństwa, aby 

nasza praca zakończyła się sukcesem. 

 14. Jeśli chodzi o czas odpoczynku to zadbajmy o to, aby nasze rozrywki były dobrze 

dobrane; aby przystępować do nich z dobrymi zamiarami, aby przygotowały nas do ponownego 

zaangażowania się w trudy życia; a tym samym, aby były używane tylko w pełnym 

podporządkowaniu przynoszenia czci Bogu, wielkiemu celowi wszystkich naszych działań. 

Uważajmy, aby nasze serca nie były przez rozrywki odsunięte od Boga; i żeby nie zabierały zbyt 

wiele naszego czasu; zawsze pamiętając, że udogodnienia natury ludzkiej i zalety chrześcijańskiego 

objawienia nie były nam dane na daremno; ale że mamy zawsze dążyć do wielkiego i zaszczytnego 

celu i oddawać się zabawom i rozrywkom nie dalej niż dotąd, dokąd biorą udział w planie 

racjonalnego, ludzkiego, życzliwego i pobożnego postępowania. 

 15. Co się tyczy zważania na Bożą Opatrzność to pożyteczne będzie branie pod uwagę 

Bożej ingerencji w nasze wygody i utrapienia. Jeśli chodzi o nasze wygody, czy to powszechne, czy 

też niezwykłe, to zważajmy na to czy znajdujemy się w ciągłym dobrym zdrowiu; czy posiadamy 

wystarczająco dużo żywności by przeżyć i że nam jej zbywa; czy mamy wiele przyjemnych 

sposobów wykorzystania naszego czasu; czy mamy dużo przyjaciół, tak dobrych i tak 

szczęśliwych; czy nasze interesy i praca rozwijają się pomyślnie; czy wychodzimy i wchodzimy 

bezpiecznie; i czy cieszymy się spokojem i pogodą ducha, bez których nic innego nie mogłoby nas 

cieszyć: wszystko to powinno być uważane za opatrznościowe łaski i należy z ich tytułu składać 

Bogu podziękowanie, gdy przechodzimy przez takie przyjemne rzeczy. Z drugiej strony, należy 

doszukiwać się działania Opatrzności Bożej także w każdym rozczarowaniu, w każdej stracie, w 

każdym bólu, w każdym przypadku nieżyczliwości ze strony tych, którzy są naszymi przyjaciółmi; 

z tego względu powinniśmy starać się przybrać postawę cierpliwego poddania się Bogu, wiedząc, 

że ręka Boża jest zawsze pośrednio, jeśli nie bezpośrednio zaangażowana, w każde z takich 

utrapień; i że jeśli nie są one właściwie bezpośrednim dziełem Opatrzności, to przynajmniej 

znajdują się pod Jej kierownictwem. Jest to refleksja, którą powinniśmy szczególnie poczynić w 

odniesieniu do tych małych przeciwności (jak jesteśmy gotowi je nazwać) oraz tych ułomności i 

przejawów głupoty w usposobieniu i zachowaniu naszych bliskich przyjaciół, które w przeciwnym 

razie wprawiałyby nas w zakłopotanie. Tym bardziej trzeba tu strzec naszych umysłów, ponieważ 

mądrzy i dobrzy ludzie często tracą nad sobą panowanie w tych stosunkowo małych utrapieniach; 

natomiast wzywając na pomoc rozsądek i religię, z hartem ducha i stanowczością wytrzymują 

wstrząs wielkich nieszczęść.  

 16. Aby uważać na pokusy, trzeba przy zmianie miejsca gdzie się obracamy lub pracy 

zastanowić się: „Jakie sidła były tu na mnie zastawione?” A że to powinno być naszą stałą troską, to 

powinniśmy szczególnie wystrzegać się tych sideł, które rano przewidzieliśmy. A kiedy wkraczamy 

w te okoliczności, w których spodziewaliśmy się zastać zastawione sidła, to powinniśmy 

uzmysłowić sobie, zwłaszcza jeśli jest to sprawa wielkiej wagi, że: „teraz rozpocznie się walka: 

teraz Bóg i błogosławieni aniołowie będą obserwować, jaka stałość, i jakie męstwo znajdują się w 

mojej duszy i jak daleko Boski autorytet i pamiętanie o moich własnych modlitwach i 

postanowieniach przeważą we mnie, gdy dojdzie do próby”. 

 17. Jeśli chodzi o zależność od łaski Bożej i Bożego działania, musi być ona stała; a 

ponieważ zawsze ich potrzebujemy, nie wolno nam nigdy zapominać o tej konieczności. Chwila 

spędzona na pokornej, żarliwej modlitwie o zesłanie Boskiej pomocy może przynieść więcej 

dobrego niż wiele minut spędzonych na zwykłym rozmyślaniu; i chociaż rzeczywiście nie należy 

tego lekceważyć, ponieważ światło rozumu jest rodzajem Boskiego oświecenia, to jednak  

używaniu przez nas naszego rozumu powinno towarzyszyć właściwe poczucie naszej zależności od 

Ojca Światłości, bo w przeciwnym wypadku tam, gdzie uważamy się za najmądrzejszych, możemy 



znikczemnieć w naszych myślach (Rzym. 1:21-22 UBG). Dlatego zawsze wzywajmy Boga i 

mówmy, na przykład, kiedy zamierzamy się modlić: „Panie, skup moją uwagę! Obudź moje święte 

uczucia i wylej na mnie ducha łaski i błagania!” (Zach. 12:10 UBG). Kiedy bierzemy do ręki Biblię 

lub inną dobrą książkę, to zawołajmy w sercu „Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda twego prawa” 

(Ps 119:18 UBG) albo ,,Oświeć moje zrozumienie! Rozgrzej moje serce! Niech moje dobre 

postanowienia zostaną potwierdzone i niech cały bieg mojego życia będzie właściwie 

uregulowany!” Zabierając się do jakiejkolwiek ziemskiej sprawy powiedzmy w duchu: „Panie, 

pobłogosław dzieło moich rąk nade mną” (Ps. 90:17) ,,i udziel błogosławieństwa moim szczerym 

staraniom!” Udając się na jakąkolwiek rekreację westchnijmy w duchu: „Panie, pobłogosław moje 

odświeżenie! Niech Cię w nim nie zapomnę, ale niech mam na widoku Twoją chwałę!” Wchodząc 

do towarzystwa, zanieśmy w sercu takie błaganie: „Panie, spraw abym mógł czynić i otrzymywać 

dobro! Niech z moich ust nie wychodzi żadne złe słowo, ale tylko dobre, dla zbudowania, aby 

przynosiło łaskę słuchającym” (Efez. 4:29 UBG). Napotykając na trudności zawołajmy w duchu: 

„Panie, daj mi tę mądrość, którą warto się kierować!” (Kaz.10:10 KJV); „Naucz mnie, PANIE, 

twojej drogi i prowadź mnie ścieżką prostą” (Ps. 27:11 UBG). Kiedy spotykamy się z pokusami 

westchnijmy w sercu: „Niech twoja siła, o łaskawy Odkupicielu, stanie się doskonała w mojej 

słabości” (2 Kor 12:9 UBG). Te przykłady mogą ilustrować zamysł tej wskazówki, chociaż mogą 

być dalekie od pełnego zobrazowania wszystkich okoliczności, w których należy na nią zważać.  

 18. Aby panować nad naszymi myślami w samotności: przyzwyczajajmy się przy każdej 

okazji do właściwego kierowania nimi. Strzeżmy się takich uwikłań namiętności lub takich 

przywiązań do jakiegokolwiek obecnego zainteresowania, które pozbawiłoby nas naszej władzy 

nad nimi. Przedstawmy sobie jakiś pożyteczny temat myśli; taki jak doskonałość błogosławionego 

Boga, miłość Chrystusa, wartość czasu, pewność i znaczenie śmierci i sądu oraz wieczność 

szczęścia lub nieszczęścia, które nadejdą po nich. Zastanówmy się także w pewnych odstępach 

czasu nad tym, co zaobserwowaliśmy jeśli chodzi o stan naszych dusz w odniesieniu do postępu w 

nich lub zaniku religii; lub porozmyślajmy o ostatnim kazaniu, które usłyszeliśmy, lub o 

fragmentach Pisma, które ostatnio przeczytaliśmy. Być może w związku z tym, szanowny 

przyjacielu, przypomnisz sobie, co, jeśli dobrze pamiętam, zaproponowałem tobie w rozmowie; że 

może być bardzo pożytecznym, aby wybrać jeden werset Pisma, który przeczytasz rano, i zachować 

go w swoim umyśle, postanawiając rozmyślać o nim w każdej chwili, gdy będzie brakować tobie 

tematu do pobożnej refleksji, w dowolnych odstępach czasu. Często będzie to źródło, z którego 

będzie mogło powstać wiele pożytecznych i przyjemnych myśli, których być może wcześniej nie 

widzieliśmy w związku z tym i o takiej sile. A jeśli tak nie będzie, to mimo wszystko jestem 

przekonany, że o wiele lepsze będzie powtarzanie tego samego wersetu Pisma w naszym umyśle sto 

razy dziennie, z jakimś zrodzonym na jego podstawie pobożnym westchnieniem do Boga, niż 

pozostawienie nasze myśli na łaskę wszystkich tych różnych błahostek, które w przeciwnym razie 

mogą przychodzić nam na myśl, a które będą dalekie od wystrzegania się próżności.  

 19. Wreszcie, musimy pilnować także naszej mowy w towarzystwie. Powinniśmy bardzo 

uważać, aby nie powiedzieć czegoś, co mogłoby narazić nas lub nasze chrześcijańskie wyznanie na 

potępienie i naganę; nic szkodliwego dla nieobecnych lub obecnych; nic złośliwego, nic 

nieszczerego, nic, co mogłoby zepsuć moralnie, nic, co mogłoby prowokować, ani nic, co mogłoby 

wprowadzić w błąd tych, którzy są wokół nas. Nie powinniśmy też w żaden sposób zadowalać się 

tym, że to, co mówimy, jest niewinne: naszym pragnieniem powinno być, aby było to budujące dla 

nas i dla słuchających nas. Z tego punktu widzenia powinniśmy starać się mieć zawsze pod ręką 

jakiś pożyteczny temat do rozmowy; w czym mogą nam pomóc wskazówki dotyczące tematów do 

rozmyślania, wymienionych w poprzednim rozdziale. Powinniśmy wypatrywać przyzwoitych 

okazji do wprowadzania użytecznych refleksji; a jeśli pobożny przyjaciel spróbuje to zrobić, 

powinniśmy starać się natychmiast go poprzeć. Gdy rozmowa nie dotyczy bezpośrednio tematów 

religijnych, powinniśmy starać się poprawić ją tak, aby była budująca w jakiś inny sposób; 

powinniśmy zastanowić się nad charakterem i możliwościami pojmowania naszego towarzystwa, 

abyśmy mogli poprowadzić je do rozmowy o tym, co rozumieją najlepiej; albowiem ich omawianie 

takich tematów będzie prawdopodobnie najprzyjemniejsze dla nich samych, jak również najbardziej 



użyteczne dla nas. A w przerwach w rozmowie może nie być niewłaściwym wznoszenie świętego 

westchnienia, w sercu, do Boga, aby Jego łaska pomagała nam i naszym przyjaciołom w naszych 

wysiłkach czynienia dobra sobie nawzajem; aby wszystko, co mówimy lub robimy, było godne 

charakteru rozumnych stworzeń i chrześcijan. 

 20. Wskazówki dotyczące religijnego zakończenia dnia, o których tu wspomnę, są tylko 

dwie: po pierwsze, dopilnujmy, aby religijne obowiązki wieczoru wykonywane w samotności były 

dobrze wykonane; i po drugie, połóżmy się spać w pobożnym nastawieniu serca.  

 21. Na prywatny cichy wieczorny czas skupienia przed Bogiem proponuję trochę inną 

metodę niż tę, którą zaproponowałem na rano; ale nadal, tak jak wtedy, z należytym 

uwzględnieniem okoliczności, które mogą sprawić, że nieuwzględnione w niej zmiany będą 

właściwe. Dlatego doradzam najpierw przeczytanie fragmentu Pisma Świętego, z odpowiednimi 

refleksjami i modlitwą; następnie przeczytanie hymnu lub psalmu; po tym przystąpienie do 

samooceny, po której nastąpi dłuższa modlitwa niż ta po czytaniu, a która ma być oparta na 

podstawie tego przeglądu dnia. W swoim zwracaniu się przed tron łaski bardzo słuszne będzie 

błaganie Boga o przebaczenie zaniedbań i przewinień dnia; wychwalanie Boga za łaski doczesne i 

duchowe; polecenie się Jego opiece w nadchodzącej nocy; a także zanoszenie odpowiednich próśb 

za innych, których powinniśmy zawsze przed Nim nosić w naszych sercach; a szczególnie za tych 

przyjaciół, z którymi rozmawialiśmy lub korespondowaliśmy minionego dnia. Pojawi się wiele 

innych spraw, zarówno w modlitwie porannej, jak i wieczornej, o których tu nie wspomniałem; 

ponieważ nie zamierzałem, aby pełne wyliczenie takich wszystkich rzeczy miało odniesienie w 

jakikolwiek sposób do mojego obecnego celu. 

 22. Zanim zakończę ten punkt, muszę pozwolić przypomnieć tobie, drogi przyjacielu, że 

badanie siebie jest tak ważnym obowiązkiem, że warto poświęcić mu kilka słów. A ta część cichego 

czasu skupienia jest tak łatwa, że gdy mamy przed sobą właściwe pytania, to każda osoba o 

przeciętnym zrozumieniu może mieć nadzieję, że przejdzie przez nie z korzyścią, pod Boskim 

błogosławieństwem. Dlatego proponuję, aby następujące pytania, które mam nadzieję, z takimi 

wprowadzonymi zmianami, jakie uznasz za konieczne, pozostały stale w pobliżu ciebie do 

codziennego użytku. „Czy obudziłem się dziś rano jakby z Bogiem i wstałem z wdzięcznym 

poczuciem Jego dobroci? Jak odbywały się zajęcia porannego cichego czasu skupienia z Bogiem? 

Czy ofiarowałem moje uroczyste uwielbienie i odnowiłem oddanie się Bogu, z należytą uwagą i 

odpowiednimi uczuciami? Czy mądrze i dobrze przygotowałem swój plan na dzień dzisiejszy? W 

jaki sposób czytałem Pismo Święte i jakikolwiek inny nabożny lub praktyczny fragment pobożnej 

literatury, który później uznałem za wygodny do rozmyślania? Czy to dobrze zrobiło mojemu sercu, 

czy była to zwykła rozrywka? W jaki sposób uczestniczyłem w innych określonych nabożeństwach 

tego dnia, czy to w rodzinie, czy publicznie? Czy zajmowałem się codziennymi sprawami 

zawodowymi z pilnością i duchowością, robiąc wszystko w porę, we wszelki dogodny sposób i 

,,jak dla Pana?” (Kol. 3:23 UBG). Jaki czas straciłem tego dnia,  rano, przed południem, po 

południu czy też wieczorem? Bo te podziały będą wspomagać twoje przypomnienie sobie tego, „i 

co spowodowało jego stratę? Z jakim nastawieniem i jakimi celami kierowałem się uczestnicząc w 

rozrywkach tego dnia? Czy widziałem rękę Bożą w otrzymanych łaskach, zdrowiu, radości, 

jedzeniu, ubraniu, książkach, zachowaniu od niebezpieczeństw w podróżach, powodzeniu w 

interesach i pracy zawodowej, rozmowie, życzliwości przyjaciół itd.? Czy widziałem też rękę Bożą 

w utrapieniach, a szczególnie w małych rzeczach, które miały tendencję do drażnienia i 

niepokojenia mnie? Czy z wdzięcznością przyjąłem Boże łaski, a utrapienia w uległości? Jak 

strzegłem się przed pokusami dnia, zwłaszcza przed tą lub inną pokusą, którą przewidziałem rano? 

Czy utrzymywałem zależność od Boskiego wpływu? Czy żyłem w wierze Syna Bożego (Gal. 2:20 

UBG) i uważałem dziś Chrystusa za swego Nauczyciela i Pana, za Zadośćuczynienie i Orędownika, 

za Wzór i Opiekuna, za moją Moc i Zwiastuna? Czy w tym dniu wyczekiwałem śmierci i 

wieczności i uważałem się za osobę przyuczaną do zamieszkania w Niebie i, dzięki łasce Bożej, 

oczekującego go? Czy dobrze zarządzałem swoimi myślami, zwłaszcza w takim lub takim okresie 

samotności? W jaki sposób został wybrany mój temat myśli tego dnia i jak na niego zważałem? Czy 

dobrze zarządzałem moimi rozmowami w takim a takim towarzystwie? Czy nie powiedziałem nic 



namiętnego, złośliwego, oszczerczego, nieroztropnego, lub bezczelnego? Czy moje serce w tym 

dniu było pełne miłości do Boga i do całej ludzkości? I czy szukałem, znalazłem i wykorzystałem 

możliwości czynienia i otrzymywania dobra dla innych i dla siebie? Z jaką uwagą i postępem 

czytałem Pismo Święte tego wieczoru? Jak poszło mi przeprowadzenie samooceny ostatniej nocy? I 

jaką odniosłem dziś korzyść z jakichkolwiek uwag, które wtedy poczyniłem na temat dawnych 

zaniedbań i błędów? Z jakim usposobieniem położyłem się wtedy i przygotowałem do snu?  

 23. Łatwo zobaczysz, drogi przyjacielu, że te pytania są tak dostosowane, że stanowią skrót 

najbardziej istotnych rad, jakich udzieliłem ci w tym liście; i wierzę, że nie potrzebuję, osobie tak 

rozumnej jak ty, nic mówić o użyteczności takich dociekań. Sumienie odpowie na nie w kilka 

minut; ale jeśli uważasz, że są zbyt obszerne i szczegółowe, to możesz zrobić jeszcze krótsze ich 

streszczenie do codziennego użytku, a zarezerwować te szczegółowe pytania z tak oczywistą 

zmianą, jaka będzie wówczas konieczna na czas w którym będzie wymagana większa niż 

zwyczajowa dokładność samooceny swojego postępowania, co mam nadzieję będzie miało miejsce 

przynajmniej raz w tygodniu. Następnie, po spędzeniu w ten sposób czasu prywatnego cichego 

skupienia przed Bogiem, zanim senność uczyni nas do tego niezdolnymi, przerwę między tym a 

pójściem spać należy przeprowadzić według zasad wymienionych w następnym punkcie. I nic nie 

pozostanie tutaj do rozważenia, z wyjątkiem 

 24. Postawy z którą powinniśmy położyć się do łóżka i ułożyć do snu. Należy tutaj, 

oczywiście, pomyśleć o Boskiej dobroci, która dodała kolejny dzień i jego łaski do poprzednich dni 

i łask naszego życia; zwrócić uwagę na pobłażliwość Opatrzności, która dała nam przestronne 

mieszkanie i wygodne łóżko, i kontynuuje dawanie nam takiego zdrowia ciała, że możemy się na 

łożu swobodnie położyć, i taki spokój ducha, który pozostawia nam miejsce na nadzieję na 

odświeżający sen; odświeżenia którego należy szukać, nie tylko jako pobłażanie zwierzęcej naturze, 

ale jako odrobina, którą nasz mądry Stwórca, aby utrzymać nas w pokorze pośród tak wielu 

niemocy, uczynił niezbędną, abyśmy mogli pełnić Jego służbę z odnowioną gorliwością. W ten 

sposób nasze spanie, jak również nasze godziny czuwania mogą być w pewnym sensie oddane 

Bogu. A kiedy zamierzamy po prostu pogodzić się z rezygnacją z symbolem śmierci, którym jest 

sen, co jeden ze starożytnych pisarzy pięknie nazywa „jej mniejszą tajemnicą”, to jest również 

właściwym, aby poważnie przemyśleć ten koniec wszystkich żyjących i odnowić te wszystkie akty 

pokuty i wiary, które uznalibyśmy za konieczne do zrobienia, gdybyśmy już się więcej nie mieli 

obudzić. Widziałeś kiedyś, drogi przyjacielu, taką zapisaną medytację w mojej ręce: przepiszę ją dla 

Ciebie w postscriptum niniejszego listu; i dlatego nie dodam nic więcej do tego punktu, ale 

zakończę dawanie tobie wskazówek o które prosiłeś. 

 25. Jestem przekonany, że najważniejsze z nich, w takiej czy innej formie, od dawna były 

przestrzegane przez ciebie i tworzyły zasady rządzące twoim życiem. Będę bardzo rad, jeśli 

przegląd tych, a także badanie i próba pozostałych będą mogły być środkiem doprowadzenia cię do 

bliższej społeczności z Bogiem, a tym samym uczynienia twojego życia przyjemniejszym i bardziej 

użytecznym oraz twojej wieczności, kiedykolwiek miałaby się rozpocząć, bardziej chwalebnej. Nie 

ma na ziemi istoty ludzkiej, której nie chciałbym służyć w tych ważnych sprawach; i mogę wiernie 

zapewnić cię, że jestem, ze szczególnym szacunkiem, drogi przyjacielu, twoim bardzo bliskim 

przyjacielem i sługą. 

 26. Czytelniku, ze zmianą kilku słów, jest to list, który napisałem do mego zacnego 

przyjaciela (który teraz nie wątpię, jest u Boga) około szesnaście lat temu; i z całą pewnością mogę 

powiedzieć, że doświadczenie każdego z tych lat utwierdzało mnie w tych poglądach i w 

przekonaniu, że jeden dzień spędzony w ten sposób jest o wiele lepszy niż całe lata spędzone na 

zmysłowości i zaniedbywaniu religii. Zdecydowałem się przedstawić ten list w takiej postaci, w 

jakiej jest, ponieważ uznałem, że swoboda i szczegółowość rad, które w nim udzieliłem, wydadzą 

się najbardziej naturalne w swojej pierwotnej formie; a ponieważ proponuję wprowadzić te rady w 

życie  w następnym rozdziale, to zakończę ten rozdział rozmyślaniem, które obiecałem mojemu 

przyjacielowi jako postscriptum i z którym chciałbym, abyś tak się zaznajomił, abyś mógł sobie 

przypomnieć jego treść, za każdym razem, kiedy układasz się do snu.  

  



 Poważne spojrzenie na śmierć, jest rzeczą właściwą, gdy kładziemy się do łóżka.  

  

 „O moja duszo! Popatrz w przyszłość poważnie i z uwagą i naucz się mądrości poprzez 

rozważanie  twego końca (Pwt 32:29 UBG). Kolejny z twoich doczesnych dni jest już policzony i 

zakończony; i jak zdjąłem moje szaty i położyłem się na moim łóżku na odpoczynek nocny; tak 

szybko dobiegnie dzień mojego życia do końca, i tak samo moje ciało będzie musiało zostać 

odłożone na bok i złożone na spoczynek na łożu z prochu ziemi. I tam niech spoczywa; bo nie będą 

na nie zważał bardziej niż na szaty, które teraz zdjąłem z siebie. Mam jeszcze inną, o wiele 

ważniejszą sprawę do załatwienia. Pomyśl, duszo moja, gdy nadejdzie śmierć, to będziesz musiała 

przejść do wiecznego świata i zostać posłana do Nieba albo do piekła. Wszystkie plany i troski, 

nadzieje i lęki, przyjemności i smutki życia dojdą do swego kresu i świat duchów otworzy się przed 

tobą. I och, jak szybko może się otworzyć! Być może zanim wzejdzie światło słońca kolejnego 

dnia. Jutrzejsze słońce może nie oświetlić moich oczu, a jedynie oświetlić martwe nic nie 

odczuwające zwłoki, które mogą leżeć na miejscu tego ożywionego ciała. Śmierć wielu w kwiecie 

wieku i wielu, którzy przewyższali mnie zdolnościami, pobożnością i perspektywami użyteczności 

dla innych, może głośno ostrzec mnie, abym nie polegał na długim życiu, i raczej skłoni mnie do 

dziwienia się temu, że żyję tu na ziemi tyle lat, abym nie był zaskoczony, gdybym szybko został z 

niego zabrany.“  

 ,,A teraz, o duszo moja! Odpowiedz jak przed Bogiem: Czy jesteś gotowa? Czy nie masz 

jakiegoś grzechu nieporzuconego i tak nieodpokutowanego, że napełniałby mnie udręką w chwilach 

odejścia i sprawiał, że drżałbym znajdując się na krawędzi wieczności? Bój się pozostawać pod 

jego winą, i w tej chwili ponów najgorętsze prośby o miłosierdzie Boże, i aby krew Odkupiciela, 

obmyła i uwolniła cię od takich grzechów”.  

 ,,Ale jeśli wielki rachunek życia jest już uregulowany, jeśli serdecznie żałowałeś swoich 

licznych przewinień; jeśli szczerze oddałeś się przez wiarę w ręce błogosławionego Jezusa i nie 

wyrzekłeś się z Nim przymierza, zwracając się do niedozwolonego praktykowania grzechu, to nie 

wzdragaj się na myśl o rozstaniu duszy z ciałem; gdyż nie jest w mocy śmierci, aby zranić duszę 

oddaną Bogu i zjednoczonej z wielkim Odkupicielem. Śmierć, co prawda, może odebrać mi moje 

ziemskie wygody i zniweczyć moje plany służby na ziemi; ale, o moja duszo, niebiańskie rozrywki 

i szlachetniejsza służba „czekają na ciebie za grobem!”. Niech będzie na wieki błogosławione imię 

Boga i miłość Jezusa za te uspokajające, zachęcające i radosne perspektywy! Teraz położę się w 

spokoju i zasnę (Ps. 4:8 UBG), wolny od lęków przed tym, co wydarzy się tej nocy, czy będzie mi 

pisane życie, czy śmierć. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego (Łk 23:46 UBG), bo odkupiłeś 

mnie, PANIE Boże wierny (Ps. 31:5 UBG) i dlatego mogę z radością oddać to do Twojego wyboru, 

czy obudzę się na tym czy innym świecie. Amen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ROZDZIAŁ XX.  

 

POWAŻNE PRZEKONYWANIE DO TAKIEGO SPOSOBU SPĘDZANIA CZASU, JAKI 

ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY W POPRZEDNIM ROZDZIALE.  
 

 

 1, 2. Chrześcijanie mają skłonność do zbyt połowicznego wprowadzania swoich poglądów 

w życie i oddają się zbyt leniwemu usposobieniu, co sprawia, że bardziej konieczne jest zachęcanie 

ich do takiego życia jak to, o którym mowa. - 3. Jest ono zatem wymagane, ponieważ jest wyraźnie 

rozsądne, z punktu widzenia naszego uważania siebie za stworzenia Boże i jako odkupionych przez 

krew Chrystusa. - 4. Z jego widocznej skłonności do przyczyniania się do komfortu duchowego w 

naszym życiu. - 5. Z wpływu, jaki będzie miało na promowanie naszej użyteczności dla innych. - 6. 

Z jego skuteczności w łagodzeniu cierpień. - 7. Z jego szczęśliwego poglądu na śmierć. - 8. I na 

wieczność. - 9. Natomiast nie pragnienie czynienia postępów byłoby argumentem za tym, że taka 

dusza pozbawiona jest religii. Modlitwa odzwierciedlająca stan duszy, która pragnie osiągnąć 

zalecane powyżej życie.     

 1. Przydzieliłem w poprzednim rozdziale to, co, obawiam się, że będzie niektórym moim 

czytelnikom wydawać się tak trudnym zadaniem, że będzie im brakować odwagi, by podjąć się go; 

i rzeczywiście jest to życie tak pod wieloma względami znacznie przewyższające powszechne życie 

ogółu chrześcijan, że nie jestem pozbawiony obaw, że wielu, którzy zasługują na to imię, może 

pomyśleć, że wskazówki, mimo wszystkich środków ostrożności, z jakimi je zaproponowałem, są 

doprowadzone do niepotrzebnego stopnia wyrafinowania i surowości. Ale jestem przekonany, że 

wiele uznania i pociechy chrześcijaństwa jest tracone w wyniku tego, że jego wyznawcy stawiają 

sobie zbyt nisko swoje cele i nie postrzegają swojego wysokiego i świętego powołania w tak 

wzniosłej i podniosłej perspektywie, jak wymaga tego natura religii i kierownictwo słowa Bożego. 

Jestem w pełni przekonany, że wyrażenia rodzaju: chodzenie z Bogiem, postępowanie w bojaźni 

Pańskiej każdego dnia (Przyp. 23:17 UBG), a przede wszystkim miłowanie Pana Boga naszego 

całym sercem i duszą, umysłem i siłą (Mk 12:30 UBG) musi wymagać, jeśli nie wszystkich tych 

okoliczności, to przynajmniej istoty wszystkiego, co zaleciłem, o ile mamy zdolności, czas wolny i 

okazje; i nie mogę nie myśleć, że wielu wierzących mogłoby wykorzystać większą liczbę tych 

ostatnich, a być może także poszerzyć swoje zdolności, gdyby zachowali należytą ostrożność w 

rządzeniu sobą; gdyby zrezygnowali z pewnych próżnych i niepotrzebnych rozrywek i pewnych 

pobłażliwości, które służą tylko zaspakajaniu niższej części naszej natury i, co można powiedzieć w 

najlepszym przypadku o nich, pozbawiają nas przyjemności o wiele lepszych niż one same, jeśli nie 

pogrążają nas w poczuciu winy. Wiele z tych zasad byłoby łatwych do zastosowania w praktyce, 

gdyby ludzie nauczyli się rozumieć wartość czasu, a zwłaszcza wykupywać go od niepotrzebnego 

snu, który marnuje wiele złotych godzin dnia: godzin, w których wielu sług Bożych rozkoszuje się 

Bogiem i pije pełnymi łykami wodę żywota; podczas gdy ci ich bracia drzemią w swoich łóżkach, 

pogrążeni w próżnych snach, tak dalece poniżej zwykłych rozrywek rozumnej istoty, jak rozkosze 

najbardziej podniosłego oddawania czci Bogu są ponad nimi.  

 2. Wiem również, że umysł jest bardzo zmienny i niestały i że trudno jest zachować taki 

rząd i autorytet nad naszymi myślami, jakie byłyby bardzo pożądane, i jak tego wymaga plan, który 

przedstawiłem. Ale tak wiele czci Boga i tak wiele naszego prawdziwego szczęścia zależy od tego, 

że błagam cię drogi czytelniku, byś mnie zechciał cierpliwie i uważnie wysłuchać, kiedy będę cię 

przekonywał, i abyś poważnie przeanalizował te argumenty, a następnie osądził, czy taka troska i 

postępowanie, jak te, które zalecałem, nie są same w sobie rozsądne, i czy nie będą w dużym 

stopniu sprzyjały twojej wygodzie i użyteczności w życiu, twojemu pokojowi w czasie śmierci oraz 

przybliżaniu się i pomnożeniu twojej wiecznej chwały.  

 3. Niech twoje sumienie powie, czy takie życie, jakie opisałem powyżej, samo w sobie nie 

jest wysoce rozsądne. Przyjrzyj się jego istocie ponownie i poddaj go dokładniejszemu badaniu; 

gdyż obawiam się bardzo, że pewne słabe zastrzeżenia mogą zostać wysunięte przeciwko całości, 

co w konsekwencji może wpłynąć na szczegóły, wobec których żaden rozsądny człowiek nie 



ośmieliłby się w ogóle wysunąć jakichkolwiek obiekcji. Wspomnij, Chrześcijanie, noś to ze sobą w 

pamięci i  w sercu, dokonując przeglądu co do życia poświęconego Bogu jakie wcześniej opisałem, 

że jesteś stworzeniem Bożym; i że jesteś wykupiony krwią Jezusa; a potem powiedz, czy te relacje, 

w których się znajdujesz, nie wymagają całego tego zastosowania i stanowczości, do których chcę 

cię pobudzić. Załóżmy, że wszystkie rady, które ci udzieliłem, wprowadziłeś w praktykę; 

przypuśćmy, że każdy dzień zaczyna się i kończy z takimi pobożnymi westchnieniami do Boga i 

takimi świętymi odosobnieniami na poranne i wieczorne rozmowy z Nim i z własnym sercem; 

załóżmy, że dokładasz codziennie starań, aby obmyślić sposób zarządzania swoim czasem, a potem 

analizujesz sposób, w jaki został on wykorzystany; przypuśćmy, że zważanie na Boga, poczucie 

Jego obecności i gorliwość o Jego chwałę, przewijają się przez twoje akty uwielbienia, godziny 

pracy i rekreacji; przypuśćmy, że ta uwaga na Opatrzność, te strzeżenie się przed pokusami, ta 

zależność od Boskiego wpływu, to pilnowanie swoich myśli w samotności i rozmów w 

towarzystwie ma miejsce w twoim życiu; ba, dodam dalej, przypuśćmy, że każda poszczególna 

wskazówka dana, aby ją wypełniać, (z wyjątkiem szczególnych przypadków, w odniesieniu do 

których będziesz mógł z czystym sumieniem powiedzieć: „Pomijam to nie z lenistwa i niedbalstwa, 

ale dlatego, że uważam, że bardziej będzie właśnie teraz miłe Bogu jak będę robić coś innego”, co 

często zdarza się w życiu ludzkim, nawet tam, gdzie ogólne zasady są najlepiej obmyślone i 

rozplanowane) zostaje przez ciebie spełniana: przypuśćmy dalej, że wszystko to ma być robione nie 

przez jeden dzień lub tydzień, ale przez resztę życia, czy to dłuższą czy krótszą; i przypuśćmy, że 

zostanie to zbadane pod koniec życia, przy pełnym wykorzystaniu twoich racjonalnych zmysłów; 

czy będzie wtedy powód, aby powiedzieć w refleksji: „Za dużo trudu zadałem sobie w religii; 

Stwórca mojej istoty nie zasłużył sobie na to wszystko ode mnie; mniej pracowitości, mniej 

wierności i mniej gorliwości mogłoby być równoważnikiem krwi przelanej dla mojego odkupienia. 

Tylko poświęcenie części mego serca, części mojego czasu i części moich trudów mogłoby 

wystarczyć Temu, który dał mi wszystkie moje zmysły i zdolności; i który uratował mnie od tej 

zguby, która uczyniła by je moją wieczną męką; i Temu, który mnie przysposabia do życia w 

krainie błogiej nieśmiertelności”. Czy możesz to powiedzieć z jakąkolwiek powagą? Jeśli nie 

możesz, to z pewnością twoje sumienie świadczy, że wszystko, co zalecałem, w ramach 

powyższych ograniczeń, jest rozsądne; wymaga tego obowiązek i wdzięczność; a w konsekwencji, 

że każdym dopuszczonym niepowodzeniem w takim życiu sprowadzasz winę na własną duszę, 

obrażasz Boga i działasz niegodnie chrześcijańskiego wyznania.  

 4. Proszę Cię dalej, abyś zastanowił się, czy takie postępowanie, jakie teraz zalecam, nie 

wpłynęłoby zbytnio na twój komfort i użyteczność w życiu. Zastanów się poważnie, czym jest 

prawdziwe szczęście! Czy polega na byciu z daleka od Boga, czy na bliskości z Nim? Z pewnością 

nie możesz być chrześcijaninem, ani na pewno nie możesz być człowiekiem rozumnym, jeśli 

wątpisz, czy obcowanie z wielkim Ojcem naszych duchów jest przyjemnością i szczęściem; a jeśli 

ono jest, to z pewnością najbardziej radują się z tego ci, którzy mają Go stale na widoku. Nie 

możesz nie wiedzieć we własnym sumieniu, że to właśnie czyni szczęściem Niebo; i dlatego im 

więcej cieszy się człowiek na ziemi społecznością z Bogiem, tym więcej Nieba spływa do jego 

duszy. Jeśli doświadczyłeś w swoim życiu w jakikolwiek sposób religii, chociaż minęło zaledwie 

kilka miesięcy lub tygodni od pierwszego zapoznania się z nią, to możesz być w jakimś sensie 

sędzią z własnego doświadczenia, które dni były najprzyjemniejszymi dniami twojego życia. Czy to 

nie były te, w których najbardziej postępowałeś według zasad chrześcijańskich? Te, w których 

najbardziej wytrwale i zdecydowanie przestrzegałeś tych zasad w każdym czasie i każdych 

okolicznościach życia? Odpór, który musisz w wielu przypadkach dać swoim własnym 

skłonnościom, może wydawać się nieprzyjemny; ale z pewnością zostanie zrównoważony, w 

najszczęśliwszy sposób, przez satysfakcję, jaką można znaleźć w byciu świadomym kontrolowania 

siebie samego; w posiadaniu takiego panowania nad swoimi myślami, uczuciami i uczynkami, które 

jest o wiele bardziej chwalebne niż jakikolwiek inny autorytet nad innymi. 

 5. Proszę cię również, drogi czytelniku, o rozważenie wpływu, jaki takie postępowanie może 

mieć na szczęście innych. I łatwo zauważyć, że musi być bardzo wielki; gdy odkryjesz, że twoje 

serce jest zawsze skłonne do szukania każdej okazji do czynienia dobra i chwytania jej z zapałem i 



radością. Zaangażuje cię to, abyś uczynił to troską i zajęciem twojego życia, aby uporządkować 

rzeczy w taki sposób, aby koniec jednego rodzaju i użytecznego działania mógł być początkiem 

innego; w których będziesz postępował tak naturalnie, jak udomowione zwierzęta produkują 

pożywienie dla  człowieka lub służą mu swoją siłą; albo jak ziemia wydaje kolejne plony różnych 

warzyw. I chociaż ludzkość jest w tym zepsutym stanie tak na nieszczęście skłonna do 

naśladowania raczej złych przykładów niż dobrych, to jednak można się spodziewać, że podczas 

gdy twoje światło świeci przed ludźmi, niektórzy widząc twoje dobre uczynki, będą starali się 

naśladować czynienie ich we własnym życiu, i przez to wysławiać twojego Ojca, który jest w 

Niebie (Mt 5:16 UBG). Urok tak pięknych modeli z pewnością wywrze na niektórych wrażenie i 

skłoni ich przynajmniej do prób naśladowania; a każda próba pociągnie za sobą kolejną. I w ten 

sposób, dzięki Boskiej dobroci, możesz być uprawniony do posiadania udziału w chwale i 

nagrodzie, nie tylko za dobro, które sam bezpośrednio wyświadczyłeś; ale i do czynienia którego 

zachęciłeś innych. I żadne oko, prócz wszech-przenikającego Boga, nie może zobaczyć, do jakich 

odległych czasów lub miejsc mogą sięgnąć błogosławione konsekwencje czynienia dobra. W 

każdym przypadku, w którym te konsekwencje się pojawią, wleje to w twoje serce obfitą i 

podniosłą radość, której nie może dać żadna pomyślność w rzeczach tego doczesnego świata i która 

będzie najbardziej żywym symbolem tej wielkiej radości, jaką błogosławiony Bóg odczuwa widząc 

i czyniąc szczęśliwymi swoje stworzenia. 

 6. To prawda, że pośród wszystkich tych pobożnych i dobroczynnych trosk mogą pojawić 

się utrapienia i w pewnym stopniu przerwać czy przeszkodzić ci w wykonywaniu twoich 

zamierzonych czynności. Ale z pewnością takie cierpienia będą znacznie lżejsze, gdy twoje serce 

będzie pocieszane spokojnymi i radosnymi refleksjami twego umysłu, a także chlubnym 

świadectwem twego sumienia przed Bogiem i ludźmi. Wspaniale będzie cofnąć się do przeszłych 

scen w swojej pamięci podczas przyjemnego samoceniania swojego postępowania i pomyśleć, że 

nie tylko szczerze ukorzyłeś się za te przeszłe przewinienia, które utrapienia mogą ci przypomnieć; 

ale i że dałeś istotne dowody szczerości swego ukorzenia się, przez prawdziwe poprawienie tego, co 

było nie tak, i przez postępowanie z usilnym i energicznym postanowieniem według przeciwnej 

zasady wobec tego co było złe. I podczas zachowywania społeczności z Bogiem i czynienia dobra 

ludziom, które staną się wielką sprawą i przyjemnością twojego życia, napotkasz tysiące okazji do 

radości, nawet pośród tych utrapień, które mogłyby sprawić, że byłbyś tak niezdolny do 

rozkoszowania się przyjemnościami życia, że sama wzmianka o nich mogłaby w takich 

okolicznościach wydawać się obelgą i wyrzutem.  

 7. W końcu nadejdzie czas śmierci, ta podniosła i ważna godzina, która wybiła w życiu tak 

wielu tysięcy ludzi, którzy w większości prowadzili takie życie, do jakiego zachęcam, aby 

prowadzić je, i która wybiła też w życiu tak wielu milionów, którzy je zaniedbali. I niech sumienie 

poświadczy, czy był kiedykolwiek ktoś spośród tych wszystkich milionów, którzy zaniedbali 

prowadzenie takiego życia, kto miałby jakikolwiek powód do radości z tego zaniedbania; lub czy 

był ktokolwiek pośród najbardziej surowych i przykładnych chrześcijan, kto ubolewał, że jego serce 

i życie były zbyt gorliwie oddane Bogu. Niech sumienie powie, czy ci ostatni chcieliby, aby część 

tego czasu, który w ten sposób wykorzystali, została im zwrócona, aby mogli bardziej upodobnić 

się do tego doczesnego świata; aby mogli pogrążyć się głębiej w jego rozrywkach lub dążyć do jego 

zaszczytów, jego majętności lub jego przyjemności, z większą gorliwością niż to uczynili. Gdybyś 

umierał, drogi czytelniku, a przy tobie stał twój drogi przyjaciel lub twoje dziecko, a niniejsza 

książka i poprzedni rozdział przyszłyby tobie na myśl, to czy przestrzegłbyś tego przyjaciela lub to 

dziecko przed postępowaniem według takich zasad, jakie przedstawiłem w niniejszej książce? 

Pytanie może wydawać się niepotrzebne, gdy odpowiedź jest tak prosta i jasna. Z tego więc 

względu pozwól, szanowny czytelniku, że będę cię usilnie zaklinał, abyś nauczył się, jak 

powinieneś żyć, poprzez zastanowienie się, jak chciałbyś umrzeć i na jaki sposób twojego 

postępowania chciałbyś spojrzeć wstecz, kiedy będziesz w trakcie opuszczania tego świata i 

wkraczania w inny. Pomyśl poważnie; co by było, gdyby śmierć nagle cię zaskoczyła i z godziną 

lub minutą ostrzeżenia o jej nadejściu zostałbyś wezwany do wieczności, czy nie chciałbyś wtedy, 

aby twój ostatni dzień zaczął się w ten sposób; a jego przebieg, gdyby był to dzień zdrowia i 



aktywności, charakteryzowałby się pobożnym spędzaniem go w opisany przeze mnie powyżej 

sposób? Czy nie chciałbyś, aby twój Pan zastał cię zajętym takimi myślami i takimi dążeniami? Czy 

przejście, czy też odejście z ziemi do Nieba nie byłoby najłatwiejsze i najprzyjemniejsze z tego 

punktu widzenia i związku? A gdyby z drugiej strony, śmierć zbliżała się stopniowo, to czy 

wspomnienie tak pobożnego, świętego, pokornego, pracowitego i pożytecznego życia nie 

uczyniłoby łoża śmierci o wiele bardziej miękkim i łatwiejszym, niż byłoby gdybyś postępował 

inaczej? Oczywiście nie umierałbyś polegając na takim pobożnym życiu jakie prowadziłeś; nie daj 

Boże, że miałbyś polegać na nim! Świadom swoich licznych niedoskonałości, bez wątpienia 

zapragnąłbyś rzucić się do stóp Chrystusa, aby stanąć przed Bogiem przyozdobiony Jego 

sprawiedliwością i obmyty z twoich grzechów w Jego krwi. Swoim ostatnim tchnieniem 

przypisywałbyś również bogactwu Jego łaski każde dobre usposobienie, jakie odkryłeś w swoim 

sercu i każde godne uczynki, które umożliwiono ci wykonać. Ale czy nie sprawiłoby ci radości, 

godnej kupienia za dziesięć tysięcy światów, gdybyś pomyślał, że łaska Boża, którą cię obdarzono, 

nie była daremna (1 Kor. 15:10 UBG), ale że z pokornej zasady odwdzięczającej się miłości 

uwielbiłeś twego niebiańskiego Ojca na ziemi i do pewnego stopnia, chociaż nie z taką 

doskonałością, jakiej mógłbyś pragnąć, dokończyłeś dzieła, które ci zlecił do wykonania (Jan. 17:4 

UBG), i że żyłeś przez wiele minionych lat jak na granicy Nieba i starałeś się ukształtować swoje 

serce i życie, tak aby było zgodne z usposobieniem i zachowaniem się jego mieszkańców?  

 8. Jeszcze raz proszę cię, drogi czytelniku, abyś zastanowił się nad widokiem, jaki stanie ci 

przed oczami dotyczącym tego jak żyłeś na ziemi, gdy wejdziesz do świata chwały, jeśli (co mam 

nadzieję będzie twoim szczęśliwym udziałem) Boże miłosierdzie poprowadzi cię tam. Czy twoje 

przyjęcie tam nie będzie uzależnione od twojej troski lub zaniedbania w tym świętym 

postępowaniu? Czy będzie to obojętne w oczach błogosławionego Jezusa, który nagradza koronami 

i rozdziela tam trony, na podstawie tego, czy byłeś wśród najgorliwszych, czy też najbardziej 

leniwych z Jego sług? Z pewnością będziesz chciał, aby hojnie ci dane było wejście do królestwa 

naszego Pana i Zbawiciela (2 Piot. 1:11 UBG), a cóż może bardziej do tego doprowadzić, niż 

nieustanne obfitowanie w dziele Pana (1 Kor. 15:58 UBG), czyli w sposobie życia, które opisałem? 

Nie możesz myśleć tak podle o tym chwalebnym stanie w Niebie, aby wyobrażać sobie, że będziesz 

tam rozglądał się z sekretnym rozczarowaniem i mówił w swoim sercu, że przeceniłeś otrzymane 

dziedzictwo i zabiegałeś o nie z za dużą gorliwością. Na pewno nie będziesz narzekał, że twoje 

dążenie do otrzymania tego dziedzictwa zabrało ci zbyt wiele twoich myśli i trosk; ale przeciwnie, 

będziesz miał najwyższy powód, by sądzić, że jeśli cokolwiek mogłoby tam wzbudzić twoje 

oburzenie i smutek, to byłoby to, że posiadając tyle zachęt i tyle korzyści nie dołożyłeś większych 

starań, aby zdobyć tak wspaniałą nagrodę. 

 9. Ale nie będę rozwijał tak jasnego przypadku i dlatego zakończę rozdział przypomnieniem, 

że pozwolenie sobie, aby rozmyślnie spocząć na laurach usatysfakcjonowanemu wszelkimi 

niedoskonałymi osiągnięciami w sprawach religii i postrzeganie bardziej utwierdzonego i 

ulepszonego stanu tych spraw jako coś czego nie pragnie się, a nawet, o czym szczerze postanowiło 

się, że nie będzie dążyć się do tego, jest jednym z najbardziej zgubnych znaków, jakie możemy 

sobie wyobrazić, wskazującym na to, że jest się zupełnie obcym podstawowym zasadom 

wyznawanej chrześcijańskiej religii. 

 

 Modlitwa odzwierciedlająca stan duszy, która pragnie osiągnąć zalecane powyżej życie. 

 

 „Błogosławiony Boże! Nie mogę zaprzeczyć sile tych rozumowań. O, abym bardziej niż 

kiedykolwiek odczuwał ich trwałe skutki! Ty jesteś wielkim źródłem istnienia i szczęścia; i jak od 

Ciebie pochodzi moja istota, tak bezpośrednio od Ciebie płynie także moje szczęście; a im bliżej 

Ciebie jestem, tym czystszy i słodszy jest strumień. „U ciebie bowiem jest źródło życia, w twojej 

światłości ujrzymy światłość” (Ps. 36:9 UBG). Wielkim celem mojej ostatecznej nadziei jest 

przebywanie z Tobą na zawsze. Daj mi teraz proszę przedsmak tej rozkoszy! Daj mi, błagam cię, 

abym doświadczył błogosławieństwa tego człowieka, który boi się Pana i który ma upodobanie w 

Jego przykazaniach (Ps. 112:1 UBG), i tak ukształtuj moje serce dzięki Twojej łasce, abym każdego 



dnia postępował w bojaźni PANA (Przys. 23:17 UBG). 

 „Do Ciebie niech będą skierowane moje budzące się myśli: i wraz z pierwszym promieniem 

światła, który nawiedzi moje otwierające się oczy, wznieś, Panie, światło Twego oblicza nade mną 

(Ps. 4:6 UBG). Kiedy moje zmysły zostaną wybudzone z tego jakby martwego stanu, w którym są, 

pogrążone i jakby unicestwione we śnie, to niech moje pierwsze czynności będą poświęcone Tobie, 

Boże, Który dajesz mi światło; Który dajesz mi niejako każdego ranka nowe życie i nowy rozum. 

Spraw, aby moje serce wylało się przed Tobą z synowską czcią, wolnością i czułością! I niech 

posłucham Boga, tak jak pragnę, aby mnie wysłuchał! Niech Twoje słowo będzie czytane z uwagą i 

przyjemnością! Niech moja dusza zostanie oddana do formy, którą jest słowo Boże i niech 

przechowam je w swoim sercu, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie (Ps 119:11 UBG). Ożywiony 

wielkimi motywami przedstawionymi w Twoim słowie, niech codziennie rano odnawiam oddanie 

się Tobie przez Jezusa Chrystusa, Twego umiłowanego Syna; i niech czerpię z Niego nowe dostawy 

Twego błogosławionego Ducha, którego wpływy są życiem mojej duszy.”      

 „A będąc tak przygotowanym, prowadź mnie, Panie, za rękę do wszystkich moich 

obowiązków i wydarzeń dnia! W tym powołaniu zawodowym i stanie, w jakich zechciałeś mnie 

powołać, niech wytrwam z Tobą (1 Kor. 7:20 UBG), nie będąc leniwym w pracy, ale gorliwym 

duchem, służąc Tobie (Rzym. 12:11 UBG). Obym znał wartość czasu i zawsze spożytkował go w 

jak najlepszy sposób, w takich obowiązkach, jakie mi wyznaczyłeś, niezależnie od tego jak mało 

ważne mogą się one wydawać lub jak bolesne mogą być! Ku Twojej chwale, Panie, niech trudy 

życia będą pokonywane; i ku Twojej chwale niech będzie moje życie zawsze odświeżanie, 

niezależnie od tego, czy jem, czy piję, czy cokolwiek innego czynię (1 Kor. 10:31 UBG); niech ten 

cel wciąż będzie dla mnie widoczny i niech się spełni! I niech każde orzeźwienie i odpoczynek od 

pracy, przygotuje mnie do służenia Tobie z większą energią i stanowczością!”  

 „Niech moje oko czuwa, aby obserwować zstępowanie od Ciebie łask; i niech wdzięczna 

świadomość udziału Twojej ręki w nich doda im wszystkim smaku i rozkoszy! A kiedy przyjdą 

utrapienia, których w świecie takim jak ten przyzwyczaiłem się oczekiwać, niech pamiętam, że 

pochodzą one od Ciebie; i niech świadomość tego w pełni przekona mnie do nich, podczas gdy 

będę mocno wierzył, że ta sama miłość, która daje nam nasz chleb powszedni, wyznacza nam także 

nasz codzienny krzyż; który uczę się podejmować codziennie, abym mógł podążać za moim drogim 

Panem (Mk 8:34 UBG) z takim usposobieniem, jakie okazał On, gdy wstępował na Kalwarię ze 

względu na mnie, i mówić, tak jak On: Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec (Jan 18:11 

UBG)? A kiedy będę kuszony, Ty, Panie, wybaw mnie od złego (Mt 6:13 UBG). Uczyń mnie 

świadomym, błagam Cię, mojej własnej słabości, aby moje serce wzniosło się do Ciebie prosząc o 

bieżące wlanie we mnie odpowiedniej siły. A gdy będę znajdował się w towarzystwie innych ludzi, 

niech będzie moim pragnieniem i troską, abym mógł czynić i otrzymywać jak najwięcej dobra; i 

niech nieustannie spełniam wielkie cele pobożnego życia, poprzez oddawanie Ci czci; oraz 

rozpowszechnianie użytecznej wiedzy i szczęścia na tym świecie. A kiedy będę sam, niech 

pamiętam, że Ty Ojcze niebieski jesteś ze mną i niech raduję się Twoją obecnością i karmię się  jej 

ożywiającą mocą, pobudzającą moją duszę do szczerego pragnienia, aby myślała i działała tak, 

jakbyś stale na nią patrzył.” 

 „Niech tak zostaną spędzone moje dni; i niech zawsze upływają w mojej bojaźni przed Tobą 

i pod poczuciem twojej łaskawej obecności. Spotykaj się ze mną, Panie, na moim cichym 

wieczornym czasie skupienia przed Tobą. Obym wybrał dla tych spotkań najwłaściwszy czas; niech 

pilnie zajmę się czytaniem Pisma i modlitwą; a kiedy będą dokonywał oceny mojego postępowania, 

niech zrobię to bezstronnym okiem. Niech moja miłość własna nie nałoży na nie fałszywego 

zabarwienia; ale niech się osądzę; jako ten, który oczekuje, że zostanie osądzony przez Pana i jest 

bardzo dbały o to, aby zostać zaaprobowanym przez Ciebie, Który badasz wszystkie serca i nie 

możesz zapomnieć o żadnym z moich uczynków (Am 8:7 UBG). Niech moja modlitwa będzie 

przed tobą jak kadzidło, a podniesienie moich rąk jak poranna i wieczorna ofiara (Ps. 141:2 UBG). 

Obym ułożył moje zmysły do snu w słodkim spokoju i cichości; świadomy, że przeżyłem dany 

dzień dla Boga, i radośnie przekonany, że jestem zaakceptowany przez Ciebie Boże w Chrystusie 

Jezusie, moim Panu, pokornie mając nadzieję na Twoje miłosierdzie przez Niego, niezależnie od 



tego czy moje dni na ziemi zostaną przedłużone; czy też w połowie nich będą musiał odejść (Iz. 

38:10 BW). Jeśli śmierć nadejdzie bez pośpiechu, to oby mnie zastała tak czyniącego; a jeśli nagle 

zostanę wezwany do przejścia na drugi świat, to niech się okaże, że moje ostatnie dni i godziny 

były spędzone na spełnianiu powyższych wskazówek; abym miał słodkie i łatwe przejście od 

służby czasu doczesnego do nieskończenie szlachetniejszej służby stanu nieśmiertelnego. Proszę o 

to przez Tego, Który będąc na ziemi był najpiękniejszym wzorem i przykładem każdej cnoty i łaski, 

a Który teraz żyje i króluje z Tobą, i może całkowicie mnie zbawić (Heb. 7:25 UBG), a do Którego, 

uczyniwszy wszystko, udam się, przyznając pokornie, że jestem tylko sługą nieużytecznym (Łk 

17:10 UBG); Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ROZDZIAŁ XXI.  

 

PRZESTROGA PRZED RÓŻNYMI POKUSZENIAMI, PRZEZ KTÓRE ŚWIEŻO  

NAWRÓCONY CZŁOWIEK MOŻE ZOSTAĆ ODCIĄGNIĘTY OD WYKAZYWANIA 

ZALECANEJ POWYŻEJ ODWAGI.  

  

  

 1. Zagrożenia trwają nadal po przezwyciężeniu pierwszych trudności (rozdział XVI). - 2. 

Szczególne ostrzeżenia przed leniwym i gnuśnym usposobieniem. - 3. Przeciw nadmiernej miłości 

do zmysłowych przyjemności. - 4. Prowadzących do zaniedbania spraw związanych z pracą i 

ponoszenia niepotrzebnych wydatków. - 5. Przeciw sidłom złego towarzystwa. - 6. Przeciw 

nadmiernemu troszczeniu się i zabieganiu o doczesne dobra. - 7. Co potwierdzają fatalne 

konsekwencje, jakie miały one w wielu przypadkach. - 8. Rozdział kończy się wezwaniem, aby 

umrzeć dla tego doczesnego świata a żyć dla innego. Modlitwa niedawno nawróconego człowieka o 

Bożą ochronę przed niebezpieczeństwem wpadnięcia w takie sidła.  

 1. TE przedstawienie przyjemności i korzyści życia spędzonego w oddaniu się Bogu i 

posiadania społeczności z Nim, jak to opisałem powyżej, spowoduje, mam nadzieję, zaangażowanie 

ciebie, mój drogi czytelniku, w sformułowanie pewnych celów, i próbę ich osiągnięcia. Ale biorąc 

pod uwagę naturę i obserwując bieg rzeczy, wydaje się niezmiernie oczywiste, że oprócz ogólnej 

opozycji, o której wcześniej wspomniałem, że będzie towarzyszyć ci przy twoim wejściu na drogę 

prawdziwie religijnego życia, odkryjesz także, po tym jak stanowczo przełamiesz ją, że przeróżne 

przeszkody w jakichkolwiek próbach spełniania aktów przykładnej pobożności oraz w podążaniu 

jej niezwykle dokładnym i budującym szlakiem będą się codziennie pojawiać na twojej drodze; i 

chociaż możesz, kilkoma zdecydowanymi wysiłkami, pokrzyżować plany niektórych z dawnych 

rodzajów wrogów, to w przypadku tych nowych wrogów musisz wiedzieć, że będą oni nieustannie 

ponawiać swoje ataki i trzeba będzie z nimi nieustannie prowadzić energiczną walkę. Pozwól mi 

więc teraz, przedstawić szczegóły moich ostrzeżeń przed najważniejszymi z tych nowych wrogów. 

Otóż będą one dotyczyły trudności, które wynikną z gnuśności i umiłowania przyjemności, z 

próżnego towarzystwa i trosk świata. Każda z tych rzeczy może okazać się usidlającą dla każdego, 

a zwłaszcza dla niedawno nawróconych ludzi, do których teraz chciałbym odnieść się w 

szczególności. 

 2. Proszę cię usilnie, zatem, drogi czytelniku, w pierwszej kolejności, abyś strzegł się przed 

gnuśnym i leniwym usposobieniem. Umiłowanie spokoju wkrada się do serca pod różnymi 

prawdopodobnymi pozorami, którym często pozwala się wejść, podczas gdy nie wpuszcza się do 

serca pokus bardziej karygodnej natury. Niewłaściwe spędzenie małej ilości czasu wydaje się 

mądrym i pobożnym ludziom mało ważną sprawą; jednak czasami wpędza ich to w wielkie 

niedogodności. Często prowadzi ich to, również, do naruszania okresów czasu regularnie 

przeznaczonego na cichy czas skupienia przed Bogiem, i do odwlekania spraw, które mogą być 

natychmiast zrobione, ale odkładane z dnia na dzień nie są wcale załatwiane, a tym samym 

użyteczność takich ludzi w życiu jest przynajmniej pomniejszona a nagrody wieczności 

proporcjonalnie maleją: nie dokładanie starań, aby celować w czynieniu dobra, bardzo często 

wystawia duszę na dalsze pokusy, przez które upada, w wyniku znalezienia się bez zajęcia. Bądź 

więc podejrzliwy wobec pierwszych tego typu objawów. Pamiętaj, że dusza człowieka jest bytem 

aktywnym, i że czerpie swoją przyjemność z działania. Przepasz zatem biodra swego umysłu (1 

Piot. 1:13 UBG). Staraj się być zawsze czymś zajęty. Bądź punktualny, jeśli mogę z pokorną czcią 

użyć tego wyrażenia w twoich spotkaniach z Bogiem. Spotykaj się z Nim wcześnie rano; i nie mów 

leniwie, gdy nadejdzie właściwa godzina wstawania: „Jeszcze trochę snu, trochę drzemania”. 

(Przys. 6:10 UBG). Ten czas, który roztropność ci doradzi, spędź na rozmowie i innych 

relaksujących odprężeniach umysłu i ciała. Ale kiedy czas przeznaczony na nie minie, i żadne 

nieprzewidziane i ważne zajęcie nie przeszkodzi ci, powstań i odejdź. Porzuć towarzystwo 

najdroższych przyjaciół i udaj się do twojej pracy, czy też zaplanowanych zajęć, czy to w polu, w 

sklepie, czy w swojej komorze. Gdyż działając wbrew wewnętrznym nakazom twego umysłu, co do 



tego, co jest najlepszym, aby to zrobić w danej chwili, poprzez spędzenie choćby pół godziny na 

gnuśnym bezczynnym siedzeniu, ściąga się na siebie w pewnym stopniu poczucie winy i pielęgnuje 

się nawyk, co może pociągnąć za sobą znacznie gorsze konsekwencje. Zastanów się więc, jakie 

obowiązki mają być wykonane i w jakim czasie. Sformułuj swój plan tak rozważnie, jak tylko 

potrafisz, i realizuj go z determinacją; chyba że wydarzy się nieoczekiwany wypadek, który 

doprowadzi cię do wywnioskowania, że obowiązek wzywa cię, abyś zrobił coś innego. Należy 

uwzględnić takie nieprzemyślane przerwy; ale jeśli w związku z nimi zostaniesz zobowiązany, aby 

pominąć coś ważnego, co chciałeś zrobić dzisiaj, to zrób to, jeśli to możliwe, jutro; i nie planuj 

sobie nowej pracy, dopóki poprzedni plan nie zostanie zrealizowany; chyba że naprawdę uznasz, to 

nie tylko za po prostu bardziej interesujące, ale i bardziej ważne. I zawsze pamiętaj, że sługa 

Chrystusowy powinien zawsze dbać, aby przy takich okazjach decydować o tym, tak jakby Pan był 

przy tym obecny. 

 3. Strzeż się także nadmiernej miłości do zmysłowych i zwierzęcych przyjemności, jako 

takiej, która będzie dla ciebie wielką przeszkodą w tym postępowaniu religijnym, do którego teraz 

cię namawiam. Nie możesz nie wiedzieć, że Chrystus powiedział nam, że człowiek musi zaprzeć 

się samego siebie i codziennie brać swój krzyż (Łk 9:23 UBG), jeśli pragnie zostać Jego uczniem. 

Chrystus, Syn Boży, stwórca i dziedzic wszystkiego nie szukał tego, co mu się podobało (Rzym. 

15:3 UBG), ale poddawał się na drodze spełniania swoich obowiązków niedostatkom, trudnościom 

i trudom, z których niektóre były w najwyższym rodzaju i stopniu ciężkie, a wszystko to ku chwale 

Boga, i aby zbawić ludzi. W ten sposób mamy podążać za Nim; a ponieważ nie wiemy, jak szybko 

możemy zostać wezwani, nawet do stawiania oporu, aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi 

(Hebr. 12:4 UBG), to z pewnością najlepiej jest przyzwyczaić się do tej dyscypliny, do której 

możemy być wezwani, aby ją wykazywać, nawet w bardzo wymagających skrajnych przypadkach. 

Życie spokojne i delikatne przydaje siłę pokusom, które z łatwością może ujarzmić ktoś, kto 

przyzwyczaił się do znoszenia trudów jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa (2 Tym. 2:3 UBG). 

Ponadto, delikatne życie stwarza również przywiązanie do tego doczesnego świata i niechęć do jego  

opuszczenia, co nie przystoi tym, którzy są obcymi i pielgrzymami na ziemi, spodziewającymi się, 

że szybko zostaną wezwani do tego lepszego kraju, którego jak twierdzą, szukają (Hebr. 11:13-16 

UBG). Dodajmy do tego także to, że to, co świat nazywa życiem pełnym przyjemności, z 

konieczności jest także życiem kosztownym i być może może cię prowadzić, tak jak wielu innych, 

a zwłaszcza tych, którzy żyli na świecie poza granicami wyznaczonymi przez Opatrzność Bożą; do 

tego, że, po pewnym okresie takiego folgowania sobie, może wytworzyć proporcjonalny 

niedostatek. I podczas gdy w innych przypadkach prawdą jest, że należy okazywać miłosierdzie 

ubogim, to w takim przypadku jest to ubóstwo słusznie godne pogardy, ponieważ jest skutkiem 

głupoty człowieka; a kiedy w ten sposób niedostatek przyjdzie na ciebie jak mąż zbrojny (Przys. 

6:11 UBG), to nie tylko zostaniesz pozbawiony możliwości, które w przeciwnym razie mógłbyś 

zapewnić sobie do wykonywania tych dzieł miłosierdzia, które są ozdobą chrześcijańskiego 

wyznania, ale prawdopodobnie znajdziesz się pod silną pokusą, aby użyć jakiegoś niecnego 

podstępu lub podłej uległości, zupełnie poniżej chrześcijańskiego charakteru i uczciwego 

człowieka. Wielu, którzy kiedyś godnie wyznawali wiarę, po serii takich smutnych i skandalicznych 

doświadczeń, popadło w niesławę najgorszego rodzaju bankrutów; mam na myśli takich, którzy 

trwonili na siebie to, co w rzeczywistości było własnością innych, i tak wyrządzali krzywdę, a być 

może całkowicie zrujnowali pracowitych, poprzez zaspokajanie głupich, luksusowych lub 

ostentacyjnych zachcianek, które, gdy spełniało się je, były hańbą ich własnych rodzin, a kiedy już 

nie można sobie pozwolić na folgowanie im, stały się ich udręką. Jest to straszna hańba dla religii: i 

to taka, że dobry człowiek będzie wolał raczej żyć o chlebie i wodzie, a nawet umrzeć z braku ich, 

niż ją spowodować.  

 4. Strzeż się więc, zaklinam cię, przed wszystkim, co mogłoby zmierzać w ten sposób do 

powyżej wymienionych złych rzeczy, a rób to zwłaszcza poprzez pracowitość w pracy oraz przez 

roztropność i oszczędność w wydatkach, co dzięki Boskiemu błogosławieństwu może mieć bardzo 

szczęśliwy wpływ, aby sprawić żeby twoje sprawy prosperowały, twoje zdrowie było pełne wigoru, 

a umysł spokojny. Ale nie można tego osiągnąć bez zdecydowanego czuwania nad sobą i bez 



usilnej odmowy podporządkowania się wielu propozycjom, które lenistwo i zmysłowość zaoferują 

w bardzo wiarygodnej formie i których będą bronić, że będą wymagać przecież tak niewiele. Strzeż 

się, abyś pod tym względem nie naśladował tych zaślepionych rodziców, którzy dogadzając swoim 

dzieciom we wszystkim, nawet w bardzo małej drobnostce, na którą mają ochotę, zachęcając je, 

niezauważalnie, do żywienia coraz bardziej wdzierającego się i władczego pragnienia spełniania 

swoich żądań; tak jakby postanowili zostać zrujnowani wraz z dziećmi, zamiast odmówić im w 

czymś, co wydaje się być drobnostką. Pamiętaj i rozważ tę wspaniałą uwagę, przypieczętowaną 

ruiną tylu tysięcy: „Kto gardzi małymi rzeczami, pomału będzie upadał”. 

 5. W związku z tym pozwól mi również poważnie i czule przestrzec cię, drogi czytelniku, 

przed zasadzkami próżnego towarzystwa. Nie mówię, jak poprzednio, o towarzystwie otwarcie 

rozwiązłym i bluźnierczym, gdyż mam nadzieję, że istnieje już teraz coś w twoim usposobieniu i 

poglądach, co skłania cię do odwrócenia się od takich ludzi z obrzydzeniem i zgrozą. Ale usilnie 

proszę cię, byś rozważył, że ci znajomi mogą być bardzo niebezpieczni, którzy na początku mogą 

sprawiać ci bardzo mało niepokoju: mam na myśli tych, którzy chociaż nie są zadeklarowanymi 

wrogami religii i nie są  otwartymi zwolennikami występku i naruszania przepisów, to niemniej 

jednak nie mają żadnego praktycznego poczucia Boskich rzeczy w swoich sercach, na ile można to 

ocenić na podstawie ich rozmowy i zachowania. Musisz często z konieczności przebywać z takimi 

osobami; a chrześcijaństwo nie tylko pozwala, ale wręcz wymaga, abyś przy wszystkich dogodnych 

okazjach obcowania z nimi traktował ich uprzejmie i z szacunkiem; ale nie wybieraj takich na 

swoich najbliższych przyjaciół i nie staraj się spędzać z nimi większości swoich wolnych chwil. 

Gdyż takie obcowanie ma bowiem wyraźną tendencję do oddalania duszy od Boga i uczynienia jej 

niezdatną do wszelkiej duchowej społeczności z Nim. Aby cię o tym przekonać, zastanów się tylko 

nad własnym doświadczeniem, gdy spędziłeś wiele godzin wśród osób o takim charakterze. Czy nie 

czułeś się po tym bardziej niechętny do spędzania cichego czasu skupienia z Bogiem? Czyż nie 

zauważyłeś, że twoje serce, stopniowo coraz bardziej i bardziej skłaniało się do upodobnienia się do 

tego doczesnego świata i do patrzenia z sekretną niechęcią na te Istoty i zajęcia, do których kieruje 

cię rozum jako do najszlachetniejszych i najlepszych? Zwróć uwagę na pierwsze symptomy i 

wystrzegaj się zawczasu tych sideł; w tym celu staraj się zawierać przyjaźnie oparte na pobożności i 

podtrzymywane przez nią. Bądź przyjacielem tych, którzy boją się Boga, i tych, którzy 

przestrzegają Jego przykazań (Ps 119:63 UBG). Dobrze wiesz, że w oczach Boga tacy ludzie            

są szlachetnością ziemi; miej zatem w nich całe swoje upodobanie (Ps 16:3 UBG). Aby nie utracić 

szczególnej korzyści płynącej z ich przyjaźni, staraj się jak najlepiej wykorzystać godziny spędzone 

z nimi. Najmądrzejszy z ludzi zauważył, że ,,Rada w sercu człowieka jest jak głęboka woda”, to 

znaczy, gdy leży blisko jej dna i jest ukryta, „lecz człowiek roztropny zaczerpnie jej” (Przys. 20:5 

UBG). Staraj się więc przy takich okazjach, o ile możesz to zrobić w sposób naturalny i stosowny, 

nadać rozmowie charakter religijny. A kiedy w twojej obecności zaczynają się rozmowy na 

poważne i pożyteczne tematy, uchwyć się ich i rozwiń je; w tym celu niech słowo Chrystusa 

mieszka w tobie obficie (Kol. 3:16 UBG) i niech ustawicznie staje się twoim doradcą (Ps 119:24 

UBG).  

 6. Jeśli tak będzie, to uchroni cię to nie tylko od sideł bezczynności i luksusu, ale także 

przed zarażeniem się każdym złym przykładem. Pobudzi cię to, także, do wystrzegania się 

nadmiernego zaangażowania się w krzątanie się dookoła rzeczy tego świata, które wypełniłoby cały 

twój czas i myśli, a tym samym zadusiłoby dobre słowo Boże i uczyniłoby je w dużej mierze, jeśli 

nie całkiem, bezowocnym (Mt 13:22 UBG). Młodzi ludzie są na ogół skłonni do przedsiębiorczych 

zachowań: stosunkowo mało doświadczyli zmęczenia pracą zawodową, rozczarowań i obciążeń 

życiowych, łatwo je przyjmują i rozwiązują w swojej wyobraźni, wyobrażając sobie, że ich duch, 

ich zaangażowanie i zajęcie się nimi, będą w stanie zmierzyć się z i pokonać każdą przeszkodę lub 

trudność. Ale praktyka życiowa dowodzi, że jest inaczej. Proszę cię zatem, szanowny czytelniku, 

abyś był ostrożny, i nie zagłębiał się w więcej różnorodnych spraw, niż jesteś w stanie sobie z nimi 

poradzić tak, jak należy, to znaczy zgodnie z troską o swoją duszę i służbę Bożą, które z pewnością 

nie powinny być pod żadnym pretekstem zaniedbywane. Jest prawdą życiową rzeczywiście, że 

roztropne zważanie na swoje ziemskie sprawy wymaga takiej ostrożności; tak jak jest oczywiste dla 



każdego uważnego obserwatora, że mnóstwo ludzi pogrąża się w duchowej zgubie przez chwytanie 

się więcej rzeczy, niż są w stanie sobie wygodnie z nimi poradzić. Stąd często widać, że ci którzy 

zdecydowali się być bogaci, „poprzebijali się wieloma boleściami” (1 Tym. 6:10 UBG), zrujnowali 

własne rodziny, a wielu innych pogrążyli wraz z sobą w zatraceniu. Gdyby byli zadowoleni z 

zajmowania się mniejszą ilością zajęć i pracy zawodowej i z umiarkowanych zysków, to mogliby 

prosperować w swoim zawodzie, pracy, czy na swoim stanowisku i mogliby, w pewny sposób, 

dzięki Boskiemu błogosławieństwu, dojść do wielkiego i uczciwego rozkwitu. Ale gdyby nawet nie 

było żadnego niebezpieczeństwa na takiej drodze, gdybyś był tak samo pewny, że staniesz się 

bogaty i wielki, jak zakłopotany, utrudzony i sfrustrowany podczas próby osiągnięcia tego celu, to 

rozważ, proszę cię, jak ryzykowne są te przyjemności. Zastanów się, jak często obfity stół staje się 

sidłem, a to, co powinno służyć pomyślności człowieka, staje się pułapką (Ps 69:22 UBG). Nie 

zapominaj o tej krótkiej lekcji, która jest tak pełna najwyższej mądrości, a która mówi: „….jedno 

jest potrzebne” (Łk 10:42 UBG). Rozmyślaj codziennie, gdy wesołe i wielkie rzeczy życia błyszczą 

w twoich oczach, jak prędko nadejdzie śmierć i zuboży cię od razu: jak prędko pozbawi cię 

wszystkiego, czego nie jest w stanie unieść naga dusza do wieczności, kiedy śmierć wrzuci ciało do 

grobu. WIECZNOŚĆ! WIECZNOŚĆ! WIECZNOŚĆ! Noś ten pogląd ze sobą; jeśli to możliwe, 

przez każdą godzinę życia na jawie; i bądź w pełni przekonany, że nie masz nic wspólnego, ani, że 

nie interesujesz się życiem, które jest z nią niezgodne; bo wszystko, co byłoby szkodliwe z punktu 

widzenia wieczności, nie jest twoją sprawą, ani nie jest twoim celem. Widzisz rzeczywiście, że ogół 

ludzi postępuje tak, jakby uważali, że wielką rzeczą, której Bóg od nich wymaga, aby zapewnić 

sobie Jego łaskę, jest zdobycie jak największej ilości dóbr tego doczesnego świata: a przynajmniej 

tylu, ile mogą zdobyć bez żadnej rażącej niemoralności i bez ryzyka utraty wszystkiego. Takie 

osoby mogą mówić innym i być może schlebiać sobie samym, że szukają tylko okazji, aby mogli 

być bardziej użyteczni. Ale w rzeczywistości, jeśli mają przez to na myśli coś więcej niż tylko 

możliwość bycia bardziej użytecznym, którą, gdy ją posiądą, nie wykorzystują, to na ogół oszukują 

samych siebie; i tak czy inaczej, jest to próżna wymówka. W większości przypadków ludzie szukają 

doczesnego świata - albo po to, by gromadzić bogactwa dla nikczemnej i skandalicznej satysfakcji 

patrzenia na nie, gdy żyją, i do myślenia, że kiedy umrą, to będzie się mówić o nich, że zostawili za 

sobą tyle a tyle setek lub tysięcy funtów; przez co, co jest bardzo prawdopodobne, usidlą swoje 

dzieci lub swoich spadkobierców (bo próżność nie jest cechą charakteru tylko tych, którzy mają 

własne dzieci) – albo po to, by mogli wydawać swoje bogactwa na zaspokajanie swoich 

pożądliwości i pogrążyć się w przepaści zmysłowości w której, jeśli rozum nie zostanie utracony, 

religia zostanie szybko pochłonięta, a wraz z nią wszystkie najszlachetniejsze przyjemności, jakie 

mogą wejść do serca człowieka. Z tego punktu widzenia ogół ludzi bogatych wydaje mi się 

przedmiotem o wiele większego współczucia niż biedni: zwłaszcza, gdy obie te grupy żyją (co 

często ma miejsce) bez żadnej bojaźni Bożej przed swoimi oczami, bogaci nadużywają większej 

różnorodności i obfitość łask Bożych i dlatego prawdopodobnie odczują w przyszłym świecie 

wiecznej zguby, która czeka zatwardziałych grzeszników, bardziej ostre poczucie swojego 

nieszczęścia.  

 7. I pozwól mi zwrócić tobie uwagę, mój drogi czytelniku, abyś nie pomyślał, że jesteś 

bezpieczny od takich niebezpieczeństw, gdyż mam wielki powód, aby sądzić, że wielu teraz 

znajduje się w bardzo nędznym stanie, którzy kiedyś poważnie myśleli o religii, gdy po raz 

pierwszy stawiali stopy na jej drodze, nie posiadając wielu dóbr tego doczesnego świata; ale od 

tamtego czasu porzucili Boga dla Mamony i teraz pysznią się tymi złotymi łańcuchami, które 

według wszelkiego prawdopodobieństwa, w niedługim czasie, spowodują, że będą spętani pętami 

ciemności. Gdy zatem przywiązanie do świata może pociągać za sobą tak fatalne konsekwencje, to 

w takim wypadku niech serce twoje nie zazdrości grzesznikom (Przys. 23:17 UBG) i nie bądź 

winny, z chęci zdobycia tego, co mają, takiego szaleństwa, jak wystawienie siebie na podwójne 

niebezpieczeństwo, czy to doznania szkody duchowej w trakcie próbowania zdobycia bogactwa, 

czy też pogrążenia się w zgubie przez odniesieniu sukcesu w zdobywaniu dóbr tego świata. 

Ogranicz swoje pragnienia; staraj się być mało wymagającym i zadowolonym z odrobiny, którą 

posiadasz; a jeśli Opatrzność Boża wezwie cię do działania w większej sferze, zabierz się za to w 



posłuszeństwie Opatrzności, ale zalicz to do prób życia, których znoszenie będzie wymagało 

większej dozy łaski. Gdyż bądź pewny, że w miarę mnożenia się spraw i zajęć, zwiększają się 

również troski i obowiązki, a także prawdopodobnie w równym stopniu rozczarowania i smutki.  

 8. Ogólnie rzecz biorąc, naucz się, z Bożej łaski, umrzeć dla obecnego doczesnego świata: 

patrzeć na niego jako na niski stan istnienia, którego Bóg nigdy nie zamierzał uczynić źródłem 

ostatecznego i całkowitego szczęścia, ani żeby którekolwiek z dzieci Bożych miałoby się troszczyć 

o niego w najwyższym stopniu: oczywiście jest to świat, w którym rzeczywiście można się czymś 

cieszyć, ale przede wszystkim z tego co pochodzi z nas samych; jest to świat, w którym wiele 

trzeba znosić z cierpliwością i rezygnacją; i w którym należy wykonać pewne ważne obowiązki i 

przejść przez niego drogą dyscypliny, dzięki której zostaniesz przysposobiony, drogi czytelniku, do 

lepszego stanu, względem którego jako chrześcijanin znajdujesz się blisko i do którego Bóg cię 

wezwie, być może nagle, ale niewątpliwie, jeśli będziesz trzymać się swojej pobożnej drogi, w 

najlepszym czasie i w najdogodniejszy sposób. Dlatego niech twoje nadzieje i obawy, oczekiwania i 

pragnienia w odniesieniu do spraw tego doczesnego świata będą jak najmniejsze; a wszystkie twoje 

myśli niech będą zjednoczone, i na ile to możliwe, skupione na tym: czym Bóg chciałby, abyś teraz 

był i jaka jest metoda postępowania, dzięki której możesz najskuteczniej podobać się Mu i uwielbić 

Go. 

 

 Modlitwa niedawno nawróconego człowieka o Bożą ochronę przed niebezpieczeństwem 

wpadnięcia w takie sidła 

  

 „Błogosławiony Boże, pośród tysięcy sideł i niebezpieczeństw, które otaczają mnie z 

zewnątrz i od wewnątrz, pozwól mi spojrzeć w górę z moją pokorną prośbą, abyś obronił mnie 

,,przed tymi, którzy powstają przeciwko mnie” (Ps. 59:1 UBG) i aby twoje oczy były zwrócone na 

mnie dla mojego dobra (Jer. 24:6 UBG). Kiedy gnuśność i lenistwo są gotowe, by mnie pochwycić, 

to przebudź mnie z tego bezczynnego stanu, za pomocą żywych i czułych widoków na ten 

niewidzialny i wieczny świat, do którego zmierzam! Przypomnij mi, jakie to jest nieskończone 

ważne, abym pilnie spożytkowywał te przelotne chwile, które mi wyznaczyłeś jako czas na moje 

przygotowanie się do wieczności.“  

 ,,Gdy grzesznicy mnie namawiają, niech się nie zgadzam (Przys. 1:10 UBG). Niech święte 

obcowanie z Bogiem, da mi wstręt do obcowania z tymi, którzy są Tobie obcy i którzy chcieliby 

oddzielić moją duszę od Ciebie! Obym szanował ,,tych, co się boją PANA” (Ps. 15:4 UBG) a 

przestając z tak mądrymi i świętymi ludźmi, obym codziennie rozwijał się w mądrości i świętości 

(Przys. 13:20 UBG). Ożyw mnie, Panie! za ich pomocą; abyś przeze mnie mógł ożywić także 

innych! Uczyń mnie szczęśliwym narzędziem rozpalania i ożywiania płomienia Bożej miłości w ich 

piersiach; i niech rozlewa się od serca do serca i wzrasta z każdą chwilą w swoim rozwoju!”   

 „Chroń mnie, Panie, przed miłością do zmysłowej przyjemności! Obym na serio pamiętał, 

że „zamysł ciała to śmierć” (Rzym. 8:6 UBG). Niech zatem upodoba Ci się oczyścić i uszlachetnić 

moją duszę przez wpływ Twego Ducha Świętego, abym zawsze wystrzegał się nieprawych 

zaspokojeń ciała, bardziej gorliwie niż ci, którzy dążą do nich; i aby te zaspokojenia natury 

zwierzęcej, na które zezwoliłeś i które natura rzeczy czyni koniecznymi, mogły być używane 

trzeźwo i z umiarem! Niech stale pamiętam o wyższości dostojeństwa mojej duchowej i 

inteligentnej natury, i niech moje dążenia do przyjemności jako człowieka i chrześcijanina będą dla 

mnie najszlachetniejszym szczęściem! Niech moja dusza wzniesie się na skrzydłach świętego 

rozmyślania do krainy niewidzialnej chwały; i niech pod wpływem łaski Bożej dąży do 

przysposobienia się do obcowania z tymi anielskimi duchami, które żyją w Twojej obecności w 

szczęśliwej niezdolności do tych rażących rozkoszy, przez które tak często są usidlane duchy 

ludzkie mieszkające w ciele, i w których tak często tracą pamięć o swoim wysokim pochodzeniu i 

tych szlachetnych nadziejach, które jako jedyne im przystoją!”  

 „Daj mi Panie, poznać stanowisko, które dla mnie wyznaczyłeś, i wytrwale wypełniać jego 

obowiązki! Jednakże, jednocześnie wybaw mnie od tych nadmiernych trosk tego świata, które tak 

pochłaniałyby mój czas i moje myśli, że zapomniałbym że tylko jedna rzecz jest potrzebna (Łk 10: 



41-42 UBG). Niech moje pragnienia posiadania doczesnych dóbr będą powściągane przez 

rozważanie ich niepewnej i niezaspokajającej natury; i podczas gdy inni gromadzą skarby na ziemi, 

ja niechaj będę ,,bogaty w Bogu” (Łuk 12:21 UBG). Niech nigdy nie będę zbyt zajęty, by zająć się 

tymi wielkimi sprawami, które zachodzą między Tobą a moją duszą; ani też niech nigdy nie będę 

tak pochłonięty troskami teraźniejszego czasu, aby zaniedbywać sprawy wieczności! Niech 

przechodzę przez ten doczesny świat z sercem i nadziejami nakierowanymi na Niebo i niech 

odczuwam jego coraz silniejszy przyciągający wpływ, w miarę jak zbliżam się coraz bardziej do 

tego pożądanego celu; aż nadejdzie szczęśliwa chwila, kiedy wszelkie ziemskie sprawy znikną z 

mego pola widzenia, a blask chwały niebiańskiego świata wypełni mój ulepszony i wzmocniony 

wzrok, który wtedy będzie zachęcony tym, co by mnie teraz przytłoczyło! Amen."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



        ROZDZIAŁ XXII.  

 

        PRZYPADEK DUCHOWEGO PODUPADANIA I OCIĘŻAŁOŚCI W RELIGII  

 

 

 1. Podupadanie w życiu według zasad religii i popadanie w grzech, z ich bolesnymi 

konsekwencjami, są na ogół bardzo prawdopodobne. - 2. Przypadek podupadania i ociężałości w 

religii opisany, negatywnie. - 3. I nieco bardziej szczegółowo. - 4. Jako uwidaczniający się przez 

zaniedbywanie cichego czasu skupienia przed Bogiem lub jakości jego spędzania. - 5. Przez 

zaniedbywanie uczestnictwa w zbiorowym oddawaniu czci Bogu. - 6. Przez brak miłości do 

współwierzących - 7. Przez nadmierne przywiązanie do zmysłowych przyjemności lub świeckich 

trosk. - 8. Przez uprzedzenia wobec niektórych ważnych zasad religii. - 9,10. Objaw wyjątkowo 

smutny i niebezpieczny. - 11. Wskazówki prowadzące do uleczenia. - 12. Do natychmiastowego 

zastosowania. Modlitwa za osobę podupadającą w życiu duchowym.  

 1. JEŚLI będę miał takie szczęście, że przemogę cię w napominaniu i ostrzeżeniach, których 

udzieliłem, to prawdopodobnie będziesz szedł dalej, drogi czytelniku, z przyjemnością i komfortem 

w religijnym duchowym życiu, a twoja droga będzie generalnie „jak jasne światło, które świeci 

coraz jaśniej aż do dnia doskonałego” (Przys. 4:18 UBG). Jednakże nie ośmielam się schlebiać 

sobie w oczekiwaniu, że osiągniesz taki sukces, który wyniesie cię ponad te odmiany usposobienia, 

zachowania i stanu, na które mniej lub bardziej narzekają najlepsi wierzący. Bardzo się obawiam, 

że niezależnie od tego jak bardzo twoje serce może być teraz pod wrażeniem tego, co 

przedstawiam, i że chociaż wielkie obiekty twojej wiary i nadziei pozostają niezmienne, to jednak 

twoje usposobienie względem nich może zostać zmienione. Bardzo obawiam się, że poczujesz, że 

twój umysł słabnie i męczy się podążaniem dobrymi drogami Boga; a nawet, że możesz zostać 

przekonany do zrobienia jakiegoś kroku zejścia z nich i w ten sposób paść ofiarą niektórych z tych 

pokus, na które teraz patrzysz ze świętą pogardą. Prawdopodobną konsekwencją tego będzie to, że 

Bóg zakryje przed tobą swoje oblicze; że wyciągnie przeciwko tobie swoją trapiącą rękę i że w 

dalszym ciągu będziesz widział swoje smutne chwile, niezależnie od tego jak bardzo teraz radujesz 

się w Panu i cieszysz się w Bogu twego zbawienia (Hab. 3:18 UBG). Dlatego mam nadzieję, że 

jeśli to bardzo prawdopodobne wydarzenie, że zejdziesz w jakimś momencie z drogi Bożej się 

wydarzy, to może się to przydać, że rozpatrzymy teraz takie przypadki nieco bardziej szczegółowo; 

i serdecznie modlę się o to, aby Bóg uczynił to, co powiem o nich, środkami do odnowienia, 

pocieszenia i wzmocnienia twojej duszy, jeśli kiedykolwiek dopuści cię, że odejdziesz od Niego.  

 2. Najpierw rozważę przypadek duchowego podupadania i ociężałości w religii. I tutaj 

pragnę, abyś, zanim pójdę dalej, zauważył, że nie pojmuję pod tym punktem każdego osłabienia 

tego zapału, jaki młody nawrócony może odkryć w sobie, kiedy po raz pierwszy doświadcza 

Boskich rzeczy. Nasza natura jest tak ukształtowana, że nowość rzeczy uderza w nią w pewien 

osobliwy sposób: otóż nie trzeba przekonywać, że nasze uczucia i namiętności są o wiele bardziej 

podatne na przyjmowanie bodźców we wcześniejszych latach życia, niż gdy jesteśmy bardziej 

posunięci w latach. Być może nie jest to wystarczająco brane pod uwagę. Zbyt wielki nacisk jest 

powszechnie kładziony na działanie uczuć; i to z powodu braku ich odczuwania chrześcijanin, który 

jest dojrzały w łasce i bardzo zaawansowana w przygotowaniu do chwały, może czasami być 

doprowadzony do rozpaczania w odniesieniu do wyimaginowanego, a nie rzeczywistego 

podupadania w tym zakresie, i mówienia bez żadnego słusznego uzasadnienia: „Obym był taki jak 

za dawnych miesięcy” (Hi: 29:2 UBG). Dlatego nie może być zbyt częstym przypominanie tobie, 

drogi czytelniku, że religia polega głównie na opowiadaniu się woli człowieka za Bogiem oraz na 

nieustannej trosce o unikanie tego, co do czego jesteśmy przekonani, że nie podoba się to Jemu, do 

wykonania pracy, którą zlecił nam w życiu, i do promowania Jego chwały w szczęściu ludzkości. 

Tym mamy się przede wszystkim zajmować, pilnując we wszystkim szczerości i czystości tych 

motywów, na podstawie których działamy, i o których wiemy, że Bóg, który bada serce zważa 

przede wszystkim na nie; kajając się jednocześnie przed Nim w poczuciu naszych licznych 

niedoskonałości i uciekając do krwi Chrystusa i łaski Ewangelii. 



 3. Zachowując taką ostrożność, opiszę teraz nieco bardziej szczegółowo przypadek, który 

nazywam stanem chrześcijanina, który podupada w życiu religijnym; i którego przypadek różni się 

od tych przypadków, które rozważę w następnych rozdziałach. I muszę tutaj zwrócić uwagę, na to, 

że polega on głównie na zapomnieniu o rzeczach Bożych i zaniedbaniu tych różnych obowiązków, 

jakie posiadamy, a które wynikają z naszego uroczystego poddania się służbie Bogu. Istnieje wiele 

różnych tego symptomów, zależnie od różnych okoliczności i relacji, w jakich znajduje się 

chrześcijanin; ale niektóre z nich są bardziej powszechne. Szczególnie właściwym będzie 

poruszenie właśnie ich; i to tym bardziej, że te symptomy podupadania są często niezauważane, jak 

siwe włosy, które były na Efraimie, a on tego nie spostrzegał (Oz 7:9 UBG). 

 4. Jeśli ty, mój czytelniku, wpadniesz w ten stan, prawdopodobnie najpierw objawi się on 

tym, że zaniedbasz obowiązki cichego czasu skupienia przed Bogiem w swojej komorze. Nie 

żebym, przypuszczał, czy doszedł do wniosku, że na początku, w ogóle zostaną całkowicie przez 

ciebie zaniechane, ale, że będą wykonywane w chłodny i formalny sposób. Lenistwo lub niektóre z 

tych sideł, przed którymi ostrzegałem cię w poprzednim rozdziale, tak dalece cię z początku 

przemogą, że mimo bycia świadomym i przypomnienia sobie w stosownej porze, że nadszedł 

właściwy czas na spędzenie cichego czasu skupienia przed Bogiem, będziesz czasami oddawał się 

wylegiwaniu w swoim łóżku rano, albo przeciągał rozmowy lub zajęcia wieczorem, tak żeby nie 

mieć czasu na tę społeczność z Bogiem. Albo może, kiedy w odpowiednim zaplanowanym czasie 

wejdziesz do swojej komory, to jakaś ulubiona książka, którą pragniesz przeczytać, jakaś 

korespondencja, którą zdecydujesz się przejrzeć, lub jakieś inne zajęcie, wyskoczy ci nagle i będzie 

skłaniać cię do załatwienia go najpierw. Zajmie to prawdopodobnie więcej czasu, niż sobie 

wyobrażałeś; tak, że z tego powodu cichy czas skupienia ulegnie skróceniu, tak że nastąpi szybkie 

odklepanie modlitwy i być może zupełne zaniedbanie czytania Pisma Świętego. Być może będziesz 

usprawiedliwiał siebie, że tak wszystko wypadło tylko raz; ale ta sama wymówka będzie użyta po 

raz drugi i trzeci; i za każdym razem będzie ci łatwiej i bardziej znajomo niż ostatnio 

usprawiedliwiać taki stan rzeczy. I w ten sposób Bóg będzie wyszydzany, a twoja dusza zostanie 

pozbawiona duchowych posiłków, jeśli mogę się tak wyrazić; słowo Boże zostanie zlekceważone, a 

badanie samego siebie zupełnie zarzucone; a sama modlitwa w samotności stanie się raczej 

ciężarem niż radością; błahą ceremonią, aniżeli pobożnym hołdem, odpowiednim do przyjęcia 

przez naszego Ojca, który jest w Niebie.  

 5. Jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe i zdecydowane kroki w celu uzdrowienia tej 

sytuacji duchowego podupadania, to rozprzestrzenią się one dalej i obejmą akty twego oddawania 

czci Bogu w społeczności wierzących. Skutki tego odczujesz w rodzinie i w nabożeństwach 

publicznych. A jeśli ich nie odczujesz, to objawy będą tym gorsze. Wędrujące myśli będą 

pozbawiać cię zaangażowania niejako całego serca  w samym sednie tych obowiązków. Wierzę, że 

nie jest przywilejem najwybitniejszych chrześcijan, aby byli całkowicie wolnymi od nich; ale 

prawdopodobnie w tych okolicznościach znajdziesz tylko niewiele okresów skupienia całkowitej 

uwagi na jakiejkolwiek rzeczy, która nosi pozory wewnętrznego oddania się Bogu. A kiedy te 

bezduszne obowiązki dobiegną końca, nie będzie nawet refleksji, o tym jak mało radowałeś się 

Bogiem spełniając je oraz jak mało był On przez nie uhonorowany. Być może sakrament Wieczerzy 

Pańskiej, tak wspaniale przystosowany do skupienia uwagi duszy i wzbudzenia w niej 

najgorętszych świętych uczuć, może być ostatnim obrzędem, w którym te duchowe podupadanie 

będzie odczuwalne. A jednak któż może powiedzieć, że święty stół jest miejscem 

uprzywilejowanym? Będąc niepotrzebnie ograniczonym w swoich przygotowaniach, będziesz 

uczestniczyć w sakramencie Wieczerzy z mniejszym skupieniem i rozszerzeniem serca niż zwykle. 

I być może niezadowolenie z samooceny uczestnictwa w niej, gdy nastąpiło niezwykłe 

wyobcowanie lub nieczułość umysłu, może wywołać skłonność do porzucenia swojego miejsca i 

obowiązków związanych z uczestnictwem w Wieczerzy Pańskiej. A kiedy twoi duchowi wrogowie 

raz osiągną przewagę w tym punkcie nad tobą, to jest prawdopodobne, że będziesz upadał szybciej 

niż kiedykolwiek, a twój opór wobec ich prób będzie coraz słabszy. 

 6. Kiedy twoja miłość do Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa zacznie słabnąć, to 

twój zapał chrześcijańskich uczuć do twoich braci w Chrystusie proporcjonalnie zmaleje; i twoja 



troska o użyteczność w życiu też zaniknie, zwłaszcza tam, gdzie trzeba coś zrobić dla duchowego 

zbudowania. Będziesz wynajdywał taką czy inną wymówkę dla zaniedbania rozmów na tematy 

związane z religią, być może nie tylko w swoich relacjach z sąsiadami i chrześcijańskimi 

przyjaciółmi, gdy nadarzą się bardzo dogodne okazje; ale także w relacjach z tymi, którzy są 

członkami twojej własnej rodziny, a także i z tymi, którzy, jeśli jesteś ustanowiony przełożonym w 

relacjach zawodowych, są oddani twojej pieczy.  

 7. Wraz z tym zaniedbaniem wzrośnie przywiązanie albo do zmysłowych przyjemności, 

albo do spraw ziemskich. Albowiem dusza musi posiadać coś czym może się zająć i w czym może 

znajdować upodobanie; a gdy zwraca się do jednych lub drugich z powyższych rzeczy, to pojawią 

się pokusy jednego lub drugiego rodzaju. W niektórych przypadkach, być może najściślejsze więzy 

umiarkowania i regularne zajęcia w życiu, mogą zostać zerwane i porzucone przez zamiłowanie do 

towarzystwa i rozrywki, które często temu towarzyszą. W innych przypadkach, zamiłowania do 

spraw tego doczesnego życia, wydają się wspanialsze niż przedtem i pochłaniają więcej 

zaangażowania w nie umysłu, tak że przeciwstawne interesy innych osób mogą wpędzić cię w 

niepokój lub pogrążyć w debacie i sporze, w których niezwykle trudno jest zachować spokój, albo 

niewinność duszy. I być może, jeśli kaznodzieje, pastorzy, starsi zboru, czy też inni chrześcijańscy 

przyjaciele spostrzegą to i będą starali się w prosty i wierny sposób odciągnąć cię od twego 

błąkania się, fałszywa delikatność umysłu, którą człowiek nabywa często znajdując się w takim 

stanie, uczyni te próby wyjątkowo nieprzyjemnymi. Wrzód duszy, jeśli wolno mi tak to określić, nie 

będzie chciał żadnej kuracji, kiedy najbardziej jej będzie potrzebował; tak że jeden z najbardziej 

dobrych przykładów zapierania się siebie w chrześcijańskiej przyjaźni stanie się okazją do chłodu i 

niesmaku, a może nawet wrogości.  

 8. I być może, podsumowując wszystko, ten nieuporządkowany stan umysłu może 

doprowadzić cię do pewnych uprzedzeń przeciwko tym zasadom, które mogą być najbardziej 

skuteczne dla twojego duchowego powrotu do zdrowia; a twój wielki wróg może tak daleko 

odnieść sukces w swoich próbach przeciwko tobie, że przekona cię, że nic nie straciłeś z religii, 

podczas gdy stracisz prawie wszystko. Prawdopodobnie doprowadzi cię do wniosku, że twoje 

poprzednie nastawienie oddania się Bogu było wynikiem jedynie chwilowego zapału i że święta 

dokładność twojego chodzenia przed Bogiem była niepotrzebną surowością i skrupulatnością. Ba, 

możesz pomyśleć, że jest wielkim postępem w zrozumieniu to, co nauczyłeś się od niektórych 

nowych mistrzów, a mianowicie to, że jeśli człowiek traktuje swoich bliźnich po ludzku i z dobrym 

usposobieniem, osądzając i krytykując tylko tych, którzy przeszkadzają innym z powodu ciasnoty 

swoich poglądów (ponieważ tacy ludzie są generalnie wykluczeni z bycia obiektami najbardziej 

powszechnej i bezinteresownej życzliwości, którymi tak często nowi mistrzowie się chwalą) to 

musi znajdować się niewątpliwie w bardzo dobrym stanie, chociaż nie posiada wielkiej 

społeczności z Bogiem, pod warunkiem, że myśli o Nim z szacunkiem i nie prowokuje Go żadną 

rażącą niemoralnością.  

 9. Wspominam o tym opisując ostatni etap podupadania w religii, ponieważ uważam, że jest 

to właściwe miejsce na to; i obawiam się, że z doświadczenia okaże się, że znajduje się ono na 

samym skraju tego rażącego odstępstwa charakteryzującego się rozmyślnym i aroganckim 

grzeszeniem, które będzie wymagało naszego rozważenia w następnym rozdziale. A także dlatego, 

że jest to ten objaw, który najskuteczniej uniemożliwia uleczenie, a nawet zastosowanie 

odpowiednich środków, w wyniku ślepego i zgubnego postrzegania, że są one niepotrzebne. Jest, to 

jeśli mogę użyć porównania, jak napady letargicznej senności, które często poprzedzają apopleksję i 

śmierć. 

 10. W żadnym razie nie jest moim zamiarem w tej chwili, aby opisywać, a tym bardziej 

rozważać w całości, te niebezpieczne zasady, które są w takim stanie gotowe do opanowania 

umysłu i położenia fundamentu pod fałszywy i zdradziecki pokój. W rzeczywistości są one w 

różnych przypadkach różne, a czasem wpadają w przeciwne skrajności. Ale jeśli Bóg obudzi cię, 

abyś uważnie czytał swoją Biblię i da tobie poczuć Ducha, z jakim jest napisana, to prawie każda 

przeczytana strona zrodzi w twoim umyśle przekonanie i zajaśnieje światłem, by przepędzić i 

rozproszyć te cienie ciemności. 



 11. W tym moim przemówieniu do ciebie, szanowny czytelniku, przede wszystkim chcę 

zaangażować cię, jeśli to możliwe, gdy tylko dostrzeżesz pierwsze objawy swojego duchowego 

podupadania, abyś miał się na baczności i starał się, jak najszybciej, aby się z niego uwolnić. A chcę 

przypomnieć, że środki zaradcze należy zastosować tam, gdzie objawił się pierwszy symptom lub 

pierwsze narzekanie na taki zły stan rzeczy, to znaczy w komorze w czasie cichego czasu skupienia 

przed Bogiem. Dlatego poświęć trochę czasu na przypomnienie sobie i zapytaj własne sumienie, 

poważnie, jak sprawy stoją między błogosławionym Bogiem a twoją duszą? Czy są takie, jakie były 

kiedyś i jakimi mógłbyś sobie życzyć, żeby były, gdybyś widział, że twoje życie zbliża się do kresu 

i miał natychmiast przejść do stanu wiecznego? Jedna poważna myśl o wieczności zatka usta 

tysiącom próżnych wymówek, którymi zapominając o niej, gotowi jesteśmy oszukiwać własne 

dusze. A kiedy poczujesz sekretne zaniepokojenie serca, które naturalnie pojawi się przy tej okazji, 

to nie próbuj złagodzić tej sprawy i znaleźć sprytne i przemyślne wytłumaczenia dla tego, czego nie 

możesz znieść, że sekretnie cię potępia, ale uczciwie poddaj się przekonaniu o grzechu i  ukorz się 

za to. Wylej swoje serce przed Bogiem i szukaj nowych wpływów Jego Ducha i łaski. Wróć z 

większą dokładnością do spędzania cichego czasu skupienia w samotności przed Bogiem i do  

samo-oceniania własnego postępowania. Czytaj Pismo Święte z jeszcze większą starannością, a 

zwłaszcza jego bardziej nabożne i duchowe części. Staraj się, aby ugruntować w swoim sercu i 

poczuć to, co masz powody, by wierzyć, że święci pisarze czuli, kiedy pisali, o ile okoliczności 

będą się zgadzać. Otwórz swoją duszę z całą prostotą; na każdą lekcję, której nauczy cię Słowo 

Boże; i strzeż się tych rzeczy, które spostrzegasz, że wyobcowują twój umysł od wewnętrznej 

religii, chociażby w samych takich rzeczach nie byłoby nic złego. Być może w ogóle mogą być 

zgodne z Pismem; dla niektórych mogą być nawet celowe; ale jeśli w twoim konkretnym przypadku 

wywołują taki skutek, jak wspomniałem powyżej, to jest pewnym, że nie są dla ciebie odpowiednie 

w tych okolicznościach. A przede wszystkim szukaj społeczności z tymi chrześcijanami, których 

postęp w religii wydaje się najbardziej znaczący i którzy zdobią swoje wyznanie w najbardziej miły 

sposób. Dołóż starań, aby uzyskać ich usposobienie i poglądy i otwórz przed nimi swoją sprawę i 

swoje serce, z całą swobodą, na jaką pozwoli roztropność. Zajmij się w chwilach wolnego czasu  

czytaniem praktycznych i pobożnych książek, w których umysł i serce pobożnego autora przenikają 

do dzieła i w których możesz niejako zakosztować prawdziwego ducha chrześcijaństwa. I na 

zakończenie, skorzystaj z pierwszej nadarzającej się okazji, aby przystąpić do stołu Pańskiego i nie 

szczędź czasu ani bólu w najpoważniejszym przygotowaniu do tego. Przy spożywaniu Wieczerzy 

Pańskiej odnów twoje przymierze z Bogiem; oddaj swoją duszę na nowo w ręce Chrystusa i staraj 

się ujrzeć cuda Jego miłości, która zaprowadziła Go na krzyż w taki sposób, aby rozpalić gasnący 

płomień twojej miłości i pobudzić cię do bardziej energicznego niż kiedykolwiek postanowienia, 

aby żyć dla Tego, który za ciebie umarł (2 Kor. 5:15 UBG). I czuwaj nad własnym sercem, aby 

dobre wrażenia, które wtedy odczujesz, mogły trwać dalej. Nie odpoczywaj, dopóki nie uzyskasz 

tak potwierdzonego stanu religii, jaki kiedykolwiek znałeś. Nie odpoczywaj, póki nie poczynisz 

większego postępu niż przedtem; albowiem tylko przez gorliwość, by iść naprzód, można być 

wolnym od niebezpieczeństwa cofania się i coraz większego buntu.  

 12. Dodam tylko, że konieczne jest podjęcie tych środków ostrożności tak szybko, jak to 

możliwe, w przeciwnym razie prawdopodobnie odkryjesz swój znacznie szybszy postęp niż jesteś 

świadomy na drodze zjazdowej w dół; i być może zostaniesz opuszczony przez Boga, aby popaść w 

jakiś wielki, i popełniony w okolicznościach potęgujących winę, grzech, aby napełnić twoje 

sumienie agonią i przerażeniem, które ból połamanych kości (Ps. 51:8 UBG) może tylko 

niedoskonale wyrażać. 

 

 Modlitwa wierzącego podupadającego duchowo. 

  

 „Wieczny i niezmienny Boże Jahwe, twoja doskonałość i chwała są, tak jak twoja istota, 

niezmienne. Pan Jezus, Twój Syn, jest „ten sam wczoraj, dziś i na wieki” (Hebr. 13:8). Odwieczny 

świat, do którego śpieszę, jest zawsze równie ważny i domaga się od uważnego umysłu,  bardziej 

skupionego i poważnego zważania na niego, proporcjonalnie do stopnia, w jakim się zbliża. Ale 



niestety, moje poglądy, uczucia i najlepsze postanowienia ciągle się zmieniają, tak jak biedne ciało, 

które codziennie i co godzinę przechodzi zmiany swojego stanu i okoliczności. Skąd, o Panie! Skąd 

ta smutna zmiana, której teraz doświadczam w stanie i usposobieniu mojego umysłu wobec Ciebie? 

Skąd te wyobcowanie mojej duszy od Ciebie? Dlaczego nie mogę przyjść do Ciebie ze wszystkimi 

czułościami synowskiej miłości, jak kiedyś? Dlaczego tak niedbale spędzam cichy czas skupienia 

przed Tobą, jeśli w ogóle go spędzam? I dlaczego spędzanie jego, które kiedyś było moją 

największą przyjemnością, stało się teraz dla mnie ciężarem? Gdzie, o Boże, jest to 

błogosławieństwo, o którym kiedyś mówiłem (Gal. 4:15), kiedy moja radość w Tobie jako moim 

Ojcu Niebieskim była tak wyraźna, że obcy mogli ją zauważyć, i kiedy moje serce przepełniło się 

miłością do Ciebie i gorliwością do służenia Tobie, tak że było to dla mnie aktem samozaparcia, 

aby ograniczyć i powstrzymać autentyczne przejawy tych silnych uczuć mojej duszy, tam, gdzie 

wymagały tego roztropność i obowiązek.”   

 „Niestety, Panie, gdzie ja upadłem? Twoje oko wciąż mnie widzi; ale och, jak niepodobnym 

do tego, jakim mnie kiedyś widziało! Z powodu tego, że jestem zimny i nieczuły, muszę się 

zarumienić, gdy rozmyślam nad tym. Widzisz mnie w ukryciu (Mat. 6:6) i spoglądasz, jak być 

może często bawię się drobiazgami, w tym czasie, który przedtem zwykle uroczyście poświęcałem 

Twojej bezpośredniej służbie. Widzisz, jak przychodzę przed Twoją obecność jakby pod 

przymusem; a kiedy jestem przed Tobą, to jestem  tak ograniczony w moim duchu, że ledwie wiem, 

co Tobie powiedzieć, chociaż Ty, z którym mam do czynienia, jesteś Bogiem; i chociaż posiadanie z 

Tobą pokornej i posłusznej społeczności jest nieporównywalnie najważniejszą sprawą w moim 

codziennym życiu. A nawet, gdy z Tobą rozmawiam, jakże to robię chłodnie i formalnie! Być może 

jest to tylko praca wyobraźni i praca ust; gdzież jest ta żarliwa tęsknota i te intensywne 

westchnienia za Bogiem, które kiedyś odczuwałem? Gdzie się podział ten przyjemny odpoczynek 

w Tobie, którego kiedyś byłem świadomy, że znajduje się blisko mojego niebiańskiego 

odpoczynku, gdy czułem się szczęśliwy w tej bliskości i postanowiłem, że jeśli to będzie możliwe, 

to nie dam się go pozbawić? Ale och, jak daleko jestem teraz usunięty od tego odpoczynku w 

Tobie? Kiedy ten krótki cichy czas skupienia przed Tobą, jeśli w ogóle można go takim nazwać, 

kończy się, to w jakich długich odstępach czasu zapominam o Tobie i wydaje mi się, że jestem tak 

mało ożywiony Twoją miłością, tak mało oddany Twojej służbie, że osoba postronna może 

przebywać ze mną przez dłuższy czas, nie zauważając, że kiedykolwiek zawarłem z Tobą bliską 

znajomość, ani nie odkrywając, że chociaż wiedziałem lub słyszałem cokolwiek o Bogu? Wzywasz 

mnie do Swojego domu, Panie, w Twoim świętym dniu: ale jakże bezduszne jest tam moje 

oddawanie Ci czci! Nie ofiarowuję Tobie więcej niż moje ciało, gdyż moje myśli i uczucia są 

pogrążone w myśleniu o innych rzeczach, podczas gdy przybliżam się do Ciebie moimi ustami i 

czczę Cię moimi wargami (Iz 29:13 UBG). Wzywasz mnie do Swego stołu; ale moje serce jest tak 

zimne, że prawie nie odtaja nawet u stóp krzyża, i prawie nie odczuwa żadnej skuteczności we krwi 

Jezusa. O jakim nędznym stworzeniem jestem! Niegodny bycia nazywanym Twoim! Niegodnym 

miejsca wśród Twoich dzieci lub najgorszej pozycji w Twojej rodzinie: zasługuję raczej na bycie 

odrzuconym,  porzuconym, a nawet, by zostać całkowicie zgubionym!”  

 „Czy to jest, Panie, służba, którą kiedyś Tobie obiecałem, a Ty masz tyle tysięcy powodów, 

by oczekiwać jej ode mnie? Czy to jest moje odwdzięczenie się, które czynię za Twoją codzienną 

opatrznościową opiekę, za ofiarę Twego Syna, za przekazywanie mi Twego Ducha, za przebaczenie 

moich niezliczonych ciężkich grzechów, którym towarzyszą okoliczności potęgujące ich 

popełnienie, za nadzieję, niezasłużoną i tak często traconą na otrzymanie wiecznej chwały? Panie, 

wstyd mi stać lub klękać przed Tobą. Ulituj się nade mną, błagam i pomóż mi; bo jestem naprawdę 

godnym pożałowania stworzeniem; moja dusza przylgnęła do prochu i jak w prochu kładzie się 

przed Tobą; ożyw mnie według Twego słowa (Ps. 119:25 UBG). Niech już nie trwonię czasu na 

błahostki bo stoję na krawędzi przepaści! Rozmyślam nad moimi drogami. Udziel mi łaski, abym 

zwrócił moje kroki ku Twym świadectwom, abym bez dalszej zwłoki spieszył się, bym mógł 

przestrzegać Twoich przykazań! (Ps 119:59-60 UBG). Zbadaj mnie, Panie i wypróbuj  (Ps. 139:23 

UBG). Idź do pierwszego korzenia mojego podupadania duchowego, które ogarnia moją duszę i 

odetnij go ode mnie! Przedstaw mi grzech, o Panie, błagam cię, abym go widział ze wstrętem; a 



przedstaw mi Pana Jezusa Chrystusa w takim świetle, abym mógł patrzeć na Niego i płakać (Zach 

12:10), i abym mógł na Niego patrzeć i miłować go! Niech obudzę się z tego głupiego letargu, w 

którym pogrążam się, i niech Chrystus da mi większą dozę duchowego życia i aktywności, niż 

kiedykolwiek otrzymałem; i niech mnie tak pobudzi i ożywi, abym mógł więcej niż odzyskać to co 

utraciłem i dokonać szybszego i przykładniejszego postępu w mojej duchowej pielgrzymce niż ten 

który zrobiłem w moich najlepszych dniach! Ześlij na mnie, Panie, obfitsze i większe wylanie 

Twego dobrego Ducha. Niech zamieszka we mnie jak w świątyni, którą sam sobie poświęcił (1 Kor. 

3:16 UBG), a ponieważ cała moja służba jest kierowana i zarządzana przez Niego, niech 

ustawicznie w niej składane będą święte i przyjemne ofiary (Rzym. 12:1 UBG). Niech kadzidło 

będzie stale ofiarowane i pachnące! Niech święty ogień płonie wiecznie (Kpł. 6:13 UBG). I niech 

żadne z jej naczyń nigdy nie zostanie zbezczeszczone przez użycie do nieświętego lub zakazanego 

użytku! Amen."  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                ROZDZIAŁ XXIII.  

 

SMUTNY PRZYPADEK POWROTU DO ZNANEGO I ROZMYŚLNEGO GRZECHU, PO 

UROCZYSTYM AKCIE ODDANIA SIĘ BOGU I OSIĄGNIĘCIU PEWNEGO POSTĘPU W 

ŻYCIU RELIGIJNYM.  

  

  

 1. Niesłychane nawroty mogą się zdarzyć. - 2. I wprowadzić duszę w żałosny stan. - 3. 

Jednak sprawa nie jest beznadziejna. - 4. Odstępca wezwany natychmiast do powrotu, przez 

głębokie ukorzenie się przed Bogiem za tak spotęgowane przestępstwo. - 5. Przez odnowienie 

odniesienia się do miłosierdzia Bożego w Chrystusie. - 6. Przez otwarte wyznanie skruchy, gdy 

przestępstwo było przestępstwem publicznym. - 7. Upadki należy przeglądać pod kątem przyszłej 

ostrożności. - 8. Rozdział kończy się modlitwą, którą może modlić się ten, kto popadł w ciężkie 

grzechy, już po powzięciu religijnych postanowień i przyrzeczeń.  

 1. Duchowe podupadanie, które opisałem w poprzednim rozdziale, musi być uznane za 

godne głębokich lamentów; ale będziesz szczęśliwy, mój drogi czytelniku, jeśli nigdy nie poznasz, z 

doświadczenia, okoliczności jeszcze bardziej smutnych niż one. Być może, gdy rozważasz stan  

rzeczy, tak jak się teraz z tobą mają, to wyobrażasz sobie, że żadna gratyfikacja nie może cię 

przekupić, w żadnym przypadku, abyś działał wbrew obecnym nakazom lub sugestiom twojego 

sumienia lub Ducha Bożego, przez który zostało one oświecone i jest kierowane. Uważasz, że lepiej 

byłoby dla ciebie umrzeć. I myślisz słusznie: ale Piotr też tak myślał i powiedział; „Choćbym miał  

z tobą umrzeć, nie wyprę się ciebie” (Mt 26:35 UBG); a jednak mimo wszystko upadł; i dlatego 

„Nie pysznij się, ale się bój” (Rzym. 11:20 UBG). Nie jest to niemożliwe, żebyś popadł w ten sam 

grzech, o którym myślisz, że ci najmniej zagraża, lub w ten, przeciwko któremu zdecydowałeś się 

najbardziej uroczyście, że go nie popełnisz więcej, i z którego już gorzko pokutowałeś. Możesz 

popadać w niego z powrotem raz za razem. Ale och, jeśli go popełnisz, a nawet, jeśli upadniesz 

rozmyślnie i zuchwale tylko raz, to jakże głęboko przeniknie on twoje serce! Jak drogo zapłacisz za 

przyjemność, jaka towarzyszyła pokusie! Jak to oddzieli cię od Boga! Jakie straszne spustoszenie 

rozleje się wtedy po twojej duszy! Przykro jest o tym myśleć. Być może w takim stanie możesz 

odczuwać więcej bólu i cierpienia w swoim sumieniu, kiedy poważnie zastanowisz się nad tym, niż 

kiedykolwiek czułeś, gdy po raz pierwszy zostałeś przebudzony i wyrwany z władzy grzechu: 

ponieważ w takim wypadku grzechowi będą towarzyszyć poważniejsze okoliczności pogarszające 

popełnienie grzechu, od tych które towarzyszyły popełnianiu grzechów przez ciebie, gdy 

znajdowałeś się w stanie nieodrodzonym. Dobrze znam osobę, która powiedziała że męki 

grzesznika, w pierwszych bólach jego pokuty, nie można porównać z cierpieniami odstępcy w 

sercu, kiedy nasyca się swoimi własnymi drogami (Przys 14:14 UBG).  

 2. Rzeczywiście, wystarczy tylko pomyśleć jak twoje serce zostanie zranione, aby zranić 

własne serce, jak cała twoja błogość, wszystkie twoje dowody, i wszystkie twoje nadzieje zostaną 

przyćmione; jak gęsta ciemność rozprzestrzeni się w twoim wnętrzu ze wszystkich stron; tak, że ani 

słońce, ani księżyc, ani gwiazdy nie pojawią się na twoim niebie. Twoje duchowe pociechy znikną; 

a twoje doczesne przyjemności również staną się pozbawione smaku i mdłe. A jeśli zesłane zostaną 

utrapienia, co prawdopodobnie będzie miało miejsce, aby cię odzyskać, to świadomość winy 

zaostrzy i zatruje ich strzały. Wtedy również wróg twojej duszy, z całą swoją przebiegłością i mocą, 

powstanie przeciwko tobie, zachęcony twoim upadkiem i będzie starał się wdeptać cię w całkowitą 

i beznadziejną ruinę. Będzie przekonywał cię, że jesteś już zgubiony, że znajdujesz się poza 

możliwością uleczenia. Zasugeruje, że próbowanie wydostania się z takiej sytuacji nie ma sensu; że 

każdy wysiłek, każde reformowanie się, i każdy akt pokuty będą tylko pogarszać twoją sprawę i 

pogrążą cię coraz bardziej i bardziej w piekle.  

 3. W ten sposób twój wróg będzie starał się przez strach i przerażenie, powstrzymać cię od 

tego pewnego lekarstwa, które jeszcze pozostaje. Ale nie ulegaj mu. Chociaż twój stan będzie 

wtedy rzeczywiście opłakany; ba może być, że już teraz znajdujesz się w takim stanie co byłoby 

godne ubolewania; to jednak musisz wiedzieć, że dalsze pozostawanie w nim byłoby jeszcze 



gorsze. Gdyż twoje serce stawałoby się coraz bardziej zatwardziałe; i nie można by było oczekiwać 

niczego poza nagłym i spotęgowanym zniszczeniem. Ale, niech będzie błogosławiony Bóg, stan w 

którym jesteś nie jest całkiem beznadziejny. Twoje rany cuchną i ropieją z powodu twojej głupoty 

(Ps. 38:5 UBG), ale rodzaj gangreny na którą chorujesz nie jest nieuleczalny. W Gilead znajduje się 

balsam na nią, jest tam też i odpowiedni lekarz (Jer. 8:22 UBG). Nie traktuj więc swojego stanu 

beznadziejnie, mówiąc teraz: „Nie ma nadziei” (Jer. 2:25 KJV) i wyciągając fatalny argument z 

fałszywego przypuszczenia, że rozkochałeś się w obcych i że chcesz chodzić za nimi. Pozwól, że 

zwrócę się do ciebie takim językiem jaki Bóg użył w stosunku do Swego odstępczego ludu, kiedy 

ten był gotowy uznać, że tak było w ich przypadku i wyciągnąć z tego odpowiedni wniosek: „Wróć 

do mnie,…. mówi Pan zastępów”. (Mal 3:7 KJV; Jer. 3:13 KJV). Wołaj o odnowioną łaskę; i w jej 

mocy dołóż starań, aby powrócić do Boga. Płacz z Dawidem, pod wpływem podobnej do jego 

winy: „Błądzę jak zagubiona owca; szukaj twego sługi, bo nie zapominam twoich przykazań” (Ps 

119:176 UBG), gdyż te pamiętanie o nich jest, mam nadzieję, dobrą oznaką. Ale jeśli w ogóle 

chcesz wrócić, to zrób to natychmiast. Nie rób ani kroku więcej na tej fatalnej ścieżce, na którą 

zboczyłeś. Nie myśl, aby dodać jeszcze jeden grzech do listy swoich występków, a potem dopiero 

pokutować; jakby to było, ogólnie rzecz biorąc, to samo. Gdyż, drugi błąd może być gorszy niż 

pierwszy; może ustąpić miejsca kolejnemu i kolejnemu, i pociągnąć za sobą straszliwy ciąg 

konsekwencji, wykraczających poza wszystko, co możesz sobie teraz wyobrazić. Pośpiesz się więc 

i nie zwlekaj. „Uciekaj abyś ocalił swoje życie” (Rdz 19:17 UBG), zanim strzała przeszyje twoją 

wątrobę (Przys. 7:23 UBG). „Nie daj snu swoim oczom i nie pozwól powiekom drzemać” (Przys. 

6:4 UBG); nie kładź się na łóżku z nieprzebaczoną winą, aby cię nie dosięgło zło, aby miecz 

Boskiej sprawiedliwości nie uderzył cię, i nie zamierzaj nawrócić się jutro, abyś czasem tej nocy 

nie odszedł z tego świata i nie znalazł się w piekle.    

 4. Wróć natychmiast i, pozwól mi dodać, wróć bardzo poważnie. Niektórzy bardzo pobożni i 

znakomici teologowie wypowiedzieli się w tej sprawie w sposób, który wydaje się być podatny na 

niebezpieczne nadużycia: kiedy namawiają ludzi po upadku, „aby nie zatrzymywali się, aby badać 

grunt pod nogami, ani nie zastanawiali się, jak zostali doprowadzeni do upadku, ale natychmiast 

wstali i dalej biegli w wyścigu.” W mało ważnych przypadkach rada jest dobra; ale jeśli sumienie 

doznało tak okropnego wstrząsu, jaki wywołało popełnienie znanego, świadomego i umyślnego 

grzechu (przypadek, który można mieć nadzieję, rzadko przydarzy się tym, którzy raz szczerze 

weszli na drogę wyznawania religii chrześcijańskiej), to w żaden sposób nie mogę zgodzić się z 

tym, że rozum, albo Pismo miałyby zachęcać do stosowania takiej rady. Zwłaszcza byłoby 

niestosownym, gdyby sam czyn był tak haniebnej natury, że nawet popełnienie go pod wpływem 

nagłego zaskoczenia pokusą doprowadziłoby do bardzo wielkiego zawstydzenia, przerażenia i 

przygnębienia duszy. Taki przypadek jest bardzo poważny i powinien być odpowiednio 

potraktowana. Gdyby tak było z tobą, mój nieszczęśliwy czytelniku, to współczułbym ci i opłakiwał 

cię; oraz usilnie prosił abyś, jeśli cenisz swój spokój, wydobrzenie po takim wypadku, oraz dobre 

samopoczucie i życie swojej duszy, nie zwlekał ani minuty. Usuń się natychmiast w zaciszne 

miejsce, aby poważnie zastanowić się nad swoją sytuacją. Wstrzymaj się z innymi zajęciami i 

pracą, chyba że są one takie, że nie możesz w zgodzie ze swoim sumieniem zwlekać z ich 

wykonaniem nawet godzinę, co w okolicznościach, które teraz przedstawiam, rzadko może mieć 

miejsce. Przystąp więc do zrobienia rachunku sumienia, jak przed Bogiem, i słuchaj uważnie, 

cierpliwie i pokornie, co twoje sumienie ma do powiedzenia, choćby miało surowo ganić i 

wyrzucać ci wszystko w tej sprawie. Także, żarliwie módl się, aby Bóg przemówił do ciebie przez 

twoje sumienie i pozwolił ci lepiej poznać i poczuć jak złe i gorzkie jest to, że Go w ten sposób 

opuściłeś” (Jer. 2:19 UBG). Pomyśl o wszystkich obciążających okolicznościach związanych z 

twoim wykroczeniem; a szczególnie pomyśl o tych, które wynikają z nadużywanego miłosierdzia i 

dobroci Boga, a także o tych, które wynikają także nie tylko z twoich uroczystych ślubów i 

zobowiązań wobec Niego, ale i z oznak miłości Odkupiciela, przypieczętowanej Jego krwią, 

których doświadczyłeś. Czy popełnianie przez ciebie grzechów ma być sposobem odwdzięczenia 

się Jemu za to? Czy nie wystarczyło, że Chrystus został zraniony przez swoich wrogów? Czy On 

musi też  być zraniony w domu swoich przyjaciół (Zach. 13:6 UBG)? Czy zostałeś wybawiony, aby 



popełniać takie wszystkie obrzydliwości jak te (Jer. 7:10 UBG)? Czy błogosławiony Jezus doznał 

męki i umarł za ciebie, abyś mógł grzeszyć z odwagą i wolnością, abyś mógł wydobywać, jak 

gdyby samego ducha i istotę z grzechu i obrażać Boga do wyżyn niewdzięczności i podłości, co w 

innym przypadku  byłyby z natury rzeczy niemożliwe? Pomyśl, jak słusznie Bóg może odrzucić cię 

sprzed Swego oblicza. Jakże słusznie mógłby cię zaliczyć do najbardziej znaczących przykładów 

swojej pomsty! I pomyśl, jak twoje serce wytrzymałoby, a ręce byłyby mocne, gdyby miał z tobą 

sprawę (Ezech. 22:14 UBG). Niestety, wszystkie twoje poprzednie doświadczenia wzmocniłyby 

twoje poczucie ruiny i nędzy, które muszą być odczuwane na wiecznym wygnaniu sprzed Bożego 

oblicza i łaski.  

 5. Oddaj się takim refleksjom jak powyższe. Wpatruj się w powodujący ukorzenie się widok 

twoich grzechów w powyższy sposób. Im bardziej wstrętne i bardziej bolesne będzie się to tobie 

wydawać, tym większa będzie szansa, że odniesiesz z tego korzyść, gdy tak postąpisz. Ale nie 

spoczywaj na tym. Wszystkie te refleksje mają na celu nie zasmucenie, ale uzdrowienie; i nie 

zasmucanie bardziej, niż może to przyczynić się do uzdrowienia. Zaprawdę masz patrzeć na grzech; 

ale również w takich okolicznościach, jeśli w ogóle w nich będziesz, musisz patrzeć na Chrystusa, 

patrzeć na Tego, którego teraz zraniłeś głębiej niż przedtem, i opłakiwać go ze szczerością i 

czułością (Zach. 12:10 UBG). Jednakże, Bóg, którego zraniłeś i znieważyłeś, którego prawa 

złamałeś i którego sprawiedliwość niejako zakwestionowałeś przez te głupie, nędzne odstępstwo, 

jest „miłosiernym Bogiem” (Pwt 4:31 UBG). Nie możesz być tak chętny, aby powrócić  do Niego, 

jak On jest chętny, aby cię z powrotem przyjąć. Nawet teraz niejako zabiega, abyś pojednał się z 

Nim przez te czułe wrażenia, które daje do twego serca. Ale pamiętaj, w jaki sposób On chce, abyś 

się z nim pojednał. Otóż w ten sam, w jaki po raz pierwszy zbliżyłeś się do Niego, w imieniu i ze 

względu na Jego drogiego Syna. Przyjdź więc w pokornej zależności od Niego. Ponów prośby do 

Jezusa, aby Jego krew niejako pokropiła twoją duszę, aby w ten sposób została ona oczyszczona, a 

wina usunięta. Ten twój okropny grzech, który został przewidziany przez błogosławionego Boga, 

zwiększył ciężar cierpień twojego Odkupiciela: który przelał także i za niego Swoją krew. Idź 

pokornie i stań ze swoimi ranami w sercu niejako pod padającymi kroplami krwi Chrystusa, jedynie 

które są tym drogocennym balsamem, dzięki któremu można uleczyć rany twojej duszy. Ten 

współczujący Zbawiciel z radością cię odnowi, kiedy będziesz leżał u Jego stóp jako pokorny 

pokutnik i będzie łaskawie uczestniczyć z tobą w pokoju i uzdrowieniu, które sam darowuje. Przez 

Niego odnów swoje przymierze z Bogiem, to zerwane przymierze, którego złamanie przez ciebie 

Boża sprawiedliwość może wykorzystać do pouczenia ciebie straszliwymi rzeczami według 

sprawiedliwości (Ps. 65:5 UBG), ale miłosierdzie pozwala na przebaczenie. Niech świadomość i 

pamięć o tym naruszeniu przymierza pobudzą cię do wejścia w przymierze z Bogiem z nowym, 

głębszym niż kiedykolwiek przedtem poczuciem twojej własnej słabości i bardziej serdeczną 

zależnością twojego bezpieczeństwa od Bożej łaski, niż kiedykolwiek do tej pory posiadałeś. Wiem, 

że będziesz się wstydził stawić wśród dzieci Bożych w Jego sanktuarium (kościele), a zwłaszcza 

przy Jego stole, mając świadomość tak wielkiej winy; ale przełam ten wstyd, jeśli Opatrzność Boża 

otworzy ci drogę do tego. Będziesz ukorzony przed obrażonym Ojcem; ale z pewnością nie ma 

miejsca, w którym bardziej możliwe jest, że ukorzysz się, niż gdy zobaczysz siebie w Jego domu, i 

żaden sakrament tam udzielany nie może spowodować twojego uniżenia się bardziej niż ten, w 

którym Chrystus jest ewidentnie przedstawiony jako ukrzyżowany na twoich oczach (Gal. 3:1 

UBG). Grzesznicy to jedyne osoby, które mają tam coś ważnego do zrobienia. Najlepsi ludzie 

przychodzą do świętego stołu Pańskiego jako grzesznicy. I jako taki podejdź do niego i ty; a nawet 

podejdź jako największy z grzeszników, jako ten, który potrzebuje krwi Jezusa tak samo jak 

jakiekolwiek inne stworzenie na ziemi.  

 6. I pozwól, że przypomnę tobie jeszcze jedną rzecz. Otóż jeśli twój upadek miał taką 

naturę, że wywołał zgorszenie innych, to nie troszcz się wcale o zachowanie pozorów i łagodzenie 

tych umartwień grzechu, które wywołałyby głębokie ukorzenie się przed tymi zgorszonymi ludźmi. 

Głębia i ból takiego umartwienia jest doprawdy wspaniałym lekarstwem, które Bóg w swej mądrej 

dobroci przeznaczył dla ciebie w takich okolicznościach jak te. W takim wypadku wyznaj swoją 

winę z największą szczerością i okoliczności pogarszające popełnienie grzechu również; błagaj o 



przebaczenie i modlitwę tych, dla których byłeś zgorszeniem. Wtedy i tylko wtedy znajdziesz się na 

drodze do otrzymania pokoju; nie przez łagodzenie winy, nie przez wymyślanie próżnych 

wymówek, ani nie przez sprzeciwianie się sposobowi, w jaki inni mogli cię potraktować; jak gdyby 

najmniejszy nadmiar surowości w wiernym napomnieniu był zbrodnią równą jakiejś wielkiej 

niemoralności, która je spowodowała. Takie rodzaje niegodnego postępowania mogą wynikać 

jedynie z szaleństwa pychy i miłości własnej; gdyż rana, która jest stwardniała, opuchnięta i 

zaogniona; wymaga zmiękczenia, zmniejszenia opuchlizny i zaognienia, zanim będzie można ją 

ewentualnie uleczyć. Bycie napiętnowanym i potępionym przez ludzi, będzie tylko odrobiną 

smutku dla duszy, całkowicie skruszonej i złamanej, w poczuciu ponoszenia potępiającego wyroku 

Bożego. Taki człowiek będzie raczej chciał uwielbić Boga, przyznając się do słusznych zarzutów; i 

będzie bał się oszukiwania innych, aby uzyskać bardziej przychylną opinię o sobie, niż 

wewnętrznie wie, że na nią zasługuje. Takie są wewnętrzne postawy, którymi Bóg obdarza 

szczerego penitenta w takim przypadku; i w ten sposób przywraca mu te zaufanie i szacunek wśród 

innych ludzi, których taki człowiek nie wie jak odzyskać; ale które jednak, ze względu na jego 

samopoczucie i użyteczność, Bóg chce, aby je posiadał i których, po ludzku mówiąc, taki człowiek 

nie jest w stanie odzyskać w żaden inny sposób. Jest coś tak honorowego w szczerym przyznaniu 

się do winy i głębokim ukorzeniu się z jej powodu, że wszyscy, którzy je widzą, muszą je 

zaaprobować. W takim przypadku współczują takiemu grzesznikowi, który został doprowadzony do 

takiego stanu i starają się go pocieszyć ponawianymi wyrażeniami nie tylko swojej miłości, ale 

także swojego szacunku. 

 7. Wybacz tę dygresję, która może pasować do niektórych przypadków; i która pasowałoby 

również do wielu innych, gdyby w kościołach obowiązywała regularna dyscyplina; gdyż przy takim 

założeniu nie można byłoby przystąpić do Wieczerzy Pańskiej po widocznych i gorszących 

upadkach bez uroczystego wyznania przestępstwa i deklaracji skruchy. Z drugiej strony mogą 

zdarzyć się przypadki smutnego odstępstwa, w której nieprawość, choć popełniona w 

okolicznościach bardzo obciążających jej popełnienie przed Bogiem, może nie zostać zauważona 

przez ludzi. W takim przypadku pamiętaj, że masz do czynienia z Tym, przed którego przenikliwym 

okiem wszystko ukazuje się w swoim sprawiedliwym świetle, dlatego padnij na twarz przed i 

szukaj uroczystego pojednania z Nim, powołując się na Ewangelię Jego ukrzyżowanego Syna; a 

kiedy to zrobisz, nie wyobrażaj sobie, że skoro otrzymałeś znaki przebaczenia, to wina twojego 

odstępstwa musi zostać natychmiast zapomniana. Zachowaj ją w pamięci, aby się strzec popełnienia 

takiej nieprawości ponownie w przyszłości: opłakuj ją przed Bogiem, zwłaszcza przy częstym 

spędzaniu cichego czasu skupienia przed Nim; i patrz ze skruszeniem na blizny po tych ranach, 

(które spowodowała twoja własna głupota), nawet wtedy, gdy dzięki Bożej łasce zostaną całkowicie 

uleczone. Albowiem Bóg ustanawia swoje przymierze, nie po to, aby usunąć świadomość twojej 

wszelkiej przeszłej obrzydliwości, ale abyś pamiętał o swoich drogach i był zawstydzony i nigdy 

więcej nie otwierał ust z powodu wstydu, gdy zostaniesz oczyszczony przez Boga ze wszystkiego 

co uczyniłeś (Ezech. 16:63 UBG).  

 8. A teraz, podsumowując ogólnie wszystko, jeśli pragniesz osiągnąć takie usposobienie i 

powrócić do Boga podejmując takie kroki jak te opisane powyżej, to natychmiast padnij przed 

Bogiem na twarz i wylej swoje serce w Jego obecności, używając podobnych słów do tych, które są 

przedstawione poniżej. 

 

 Modlitwa tego, kto popadł w poważny grzech już po powzięciu religijnych postanowień 

i przyrzeczeń. 

 

  „O Najświętszy, Panie Boże, kiedy poważnie zastanawiam się nad Twoją nieskazitelną 

czystością, nad surowymi i bezstronnymi metodami twego stałego zarządzania wszystkim, oraz nad 

Twoją wszechpotężną mocą, która jest w stanie wprowadzić każdą myśl Twego serca natychmiast i 

w pełni w życie praktyczne, to słusznie przychodzę przed Twoje oblicze dzisiaj ze wstydem i 

przerażeniem, w zakłopotaniu i konsternacji ducha. Dzisiejszego, mrocznego, żałobnego dnia, o 

mój Boże, korzystam z okazji, aby spojrzeć wstecz na to smutne źródło mojej winy i nędzy, jakim 



było odstępstwo pierwszych rodziców wszystkich ludzi, i powiedzieć wraz z twoim grzesznym 

sługą Dawidem: „Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka” 

(Ps. 51:5 UBG). Dzisiaj opłakuję wszystkie fatalne konsekwencje takiego zepsutego pochodzenia w 

odniesieniu do siebie. I och, ile ich było! Pamięć o grzechach mojego nienawróconego stanu, oraz 

moich upadków i słabości po nawróceniu słusznie powoduje moje zmieszanie! O ileż bardziej 

widok moich grzechów teraz kłuje moje sumienie, a i przed Twoim wszechwidzącym okiem nie jest 

on zakryty! Bo Ty, Panie, „znasz moją głupotę, a moje grzechy nie są ukryte przed tobą” (Ps 69:5 

UBG). Ty liczysz wszystkie dni mojego odstępstwa od twych ustaw, (Ps 56:8 KJV), widzisz i 

odnotowujesz sobie każdy przypadek mojego nieposłuszeństwa i przejaw mojego buntu przeciwko 

Tobie. Widzisz je w każdej okoliczności pogarszającej moje popełnianie grzechów, jaką potrafię 

rozpoznać, a także w wielu innych, których nigdy nie zauważyłem ani nad którymi nigdy nie 

zastanawiałem się. Jakże więc mam się pojawić przed Twoim obliczem lub wznieść twarz ku Tobie 

(Ezd. 9:6 UBG). Jestem pełen zmieszania (Hi. 10:15 KJV) i żywię sekretną skruchę na myśl, by 

zwrócić się do Ciebie; ale; Panie, do kogóż pójdę, jeśli nie tylko do Ciebie (Jan. 6:68 UBG)? Do 

Ciebie, od Którego zależy moje życie lub moja śmierć; do Ciebie, Który jako jedyny możesz zdjąć 

ciężar winy, który mnie teraz wdeptuje w proch; i do Ciebie jedynie, Który możesz przywrócić mej 

duszy spokój i dać wytchnienie, które utraciłem i na zawsze zasłużyłem, aby się nimi więcej nie 

radować.” 

 „Spójrz na mnie, Panie Boże, jak padam do twoich stóp! Spójrz, jak przyznaję się do winy w 

Twojej obecności i poddaję się sprawiedliwości, której nie mogę uciec! Nie mam ani jednego słowa 

do powiedzenia w mojej własnej obronie, aby się usprawiedliwić. Słowa, dalekie od potrafienia 

przywrócić mi moją niewinność, nigdy nie będą w stanie wystarczająco opisać ogromu i winy 

mojego grzechu. Ty, Panie, i Ty tylko wiesz w pełni, jakim jest on ohydny i z jaką okolicznością 

potęgującą jego wielkość został on popełniony. Tylko Twoje nieskończone zrozumienie może pojąć 

nieskończoną głębię jego zjadliwości. Ja ze swej strony, z wielu względów nie jestem w stanie tego 

zrobić. Nie mogę pojąć w pełni chwały Twego świętego Majestatu, którego autorytetem 

pogardzałem, ani liczby i różnorodności tych łask, przeciwko którym zgrzeszyłem. Nie mogę pojąć 

wartości krwi Twego umiłowanego Syna, którą niewdzięcznie podeptałem moimi stopami; ani 

dostojeństwa tego błogosławionego Ducha Twego, którego działaniu starałem się, na ile mogłem, 

przeciwstawić, i którego pracę starałem się z całą mocą zniweczyć; i wyrwać niejako tę sadzonkę 

Jego łaski, którą raczej powinienem był strzec swoim życiem i podlewać moją krwią. O podłość i 

szaleństwo mego postępowania! Żebym w ten sposób niejako rozdrapywał rany mojej duszy, z 

których powodu już dawno byłbym umarł, gdyby Twoja własna ręka nie zastosowała lekarstwa, i 

gdyby nie skonał na krzyżu Twój jedyny Syn, aby utorować do tego drogę! Żebym naruszył 

przymierze, które zawarłem z Tobą przez ofiarę (Ps. 50:5 UBG), którą złożył sam Jezus, mój Pan, 

przez co stałem się winny Jego ciała i krwi (1 Kor 11:27 UBG). Że też sprowadziłem taką hańbę na 

religię, tak nieodpowiednim postępowaniem, i być może przyczyniłem się do otworzenia ust przez 

jej największych wrogów, by znieważali ją z mojego powodu i nastawili negatywnie niektórych 

ludzi  przeciwko niej ku ich wiecznej zgubie.”   

 „Dziwię się, Panie Boże, że mogę tutaj jeszcze wyznać to wszystko. Dziwię się, że już  

dawno temu nie objawiłeś się jako szybki świadek przeciwko mnie (Mal. 3:5 UBG), że nie cisnąłeś 

we mnie piorunów Twego płomiennego gniewu i nie wtrąciłeś mnie do piekła; czyniąc mnie tam 

przerażeniem dla wszystkich wokół mnie, jak i dla mnie samego, poprzez dokonanie pomsty nade 

mną i spowodowanie mojej ruiny, aby być znakiem nawet tam, gdzie wszyscy są nieszczęśliwi i nie 

mają żadnej nadziei.”   

 "O Boże! Twoja cierpliwość jest cudowna! Ale o ileż cudowniejsza jest Twoja łaska, która 

po tym wszystkim zaprasza mnie do Ciebie. Podczas gdy ja tu osądzam samego siebie, że zasługuję 

na śmierć, i to na wieki, Ty posyłasz mi słowa życia wiecznego i wzywasz mnie, żebym jako 

odstępcze dziecię wrócił do Ciebie (Jer. 3:22 UBG). Spójrz więc, Panie, na mnie. Oto zaproszony 

Twoim słowem i zachęcony Twoją łaską przychodzę; i chociaż moje występki są wielkie, to jednak 

pokornie błagam Cię o wybaczenie ich; bo wiem, że chociaż moje grzechy dosięgły nieba (Obj 18:5 

UBG) i wzniosły się aż po obłoki (Jer. 51:9 UBG); to jednak Twoje miłosierdzie, o Panie, sięga 



ponad niebiosa (Ps. 108:4 UBG). Okaż mi to miłosierdzie, Ojcze niebieski, i ukaż, na moim 

głośnym  przykładzie, bogactwo Twojej łaski i przemożną moc krwi Twojego Syna. Z pewnością, 

jeśli takie szkarłatne grzechy, jak moje, mogą stać się białe jak śnieg i wełna (Iz 1:18 UBG) i jeśli 

taki buntownik, jak ja, może zostać doprowadzony do wiecznej chwały, to ziemia musi, tak dalece 

jak będzie to znane, być pełna podziwu, Niebo chwałą, a największy grzesznik może radośnie 

prosić o przebaczenie, jeśli ja, „największy z grzeszników”, je znajdę. I och, gdy leżę w żałobie, 

jakby krwawiący u Twoich stóp, żebyś tak, tak długo, jak uważasz to za słuszne, uzdrowił tę moją 

duszę, która zgrzeszyła przeciwko Tobie (Ps. 41:4 UBG) i dał mi ozdobę zamiast popiołu, olejek 

radości zamiast smutku i szatę chwały zamiast ducha przygnębienia (Iz 61:3 UBG). O, gdybyś 

zechciał dać mi usłyszeć radość i wesele z Twego zbawienia i sprawił, żebym usłyszał pieśni 

wesela, aby się rozradowały kości, które skruszyłeś (Ps. 51:8,12 UBG). Wtedy, kiedy poczucie 

Twojej przebaczającej miłości rozleje się w moim sercu i zostanie ożywione głosem przebaczenia, 

będę głosił Twoją łaskę innym; „...będę nauczał przestępców twoich dróg i grzesznicy nawrócą się 

do ciebie” (Ps. 51:13 UBG), ci, którzy odstępowali od Ciebie, będą zachęceni do szukania Ciebie, z 

powodu mojego szczęśliwego doświadczenia, które z radością rozgłoszę ku Twojej chwale, choć 

będzie to ku mojemu wstydowi i zmieszaniu na twarzy. I niech ta radość Pańska będzie moją siłą 

(Neh. 8:10 UBG), abym odtąd służył Tobie z zapałem i gorliwością daleko wykraczającą poza to, 

co do tej pory znałem! Proszę o to z całym pokornym poddaniem się Twojej woli, gdyż nie 

ośmielam się nalegać na nic. Jeśli uznasz za stosowne uczynić mnie ostrzeżeniem dla innych, 

nakazując mi chodzić przez wszystkie moje dni w ciemności i wreszcie umrzeć w mroku, „Bądź 

wola Twoja!” Ale, o Boże, okaż miłosierdzie ze względu na Twego Syna, mej grzesznej duszy i 

przydziel mi miejsce, choćby u stóp wszystkich innych Twoich sług, w krainie chwały! O, 

przeprowadź mnie w końcu, choćby przez najciemniejszą dolinę, jaką ktokolwiek kiedykolwiek 

przeszedł, do tego błogosławionego świata, gdzie już nie odstąpię od Boga, i gdzie nie zranię już 

własnego sumienia i nie zhańbię więcej Twego świętego imienia! Wtedy mój język zostanie 

rozwiązany, niezależnie od tego jak długo będzie tu związany z powodu zmieszania winą; i 

nieśmiertelne pochwały będą oddane tej zwycięskiej krwi, która odkupiła tak niesławnego 

niewolnika grzechu, jakim muszę się przyznać, że jestem i wyzwoliła mnie z powrotów do niewoli i 

powtarzającego się skażenia, abym miał udział w dostojeństwie i świętości tych, którzy są królami i 

kapłanami Boga (Obj. 1:6 UBG). Amen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ROZDZIAŁ XXIV.  

 

PRZYPADEK CHRZEŚCIJANINA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W SYTUACJI, GDY BÓG 

ZAKRYWA PRZED NIM SWOJE OBLICZE.  
 

 

 1. Wyrażenie Biblijne. - 2. Oznacza wycofanie oznak Bożej łaski. - 3. Głównie w kwestiach 

duchowych. - 4. Tak może się stać w przypadku każdego chrześcijanina.- 5. I być bardzo bolesnym 

dla niego. - 6. Dlatego następujące wskazówki są podane tym, którzy uważają, że znajdują się w 

takim stanie: A mianowicie, żeby zbadać, czy rzeczywiście jest to przypadek duchowej udręki, czy 

też ponury nastrój nie wynika raczej z niedyspozycji ciała. - 7. Albo z trudności wynikających z 

okoliczności doczesnego życia. - 8, 9. Jeśli okaże się, że rzeczywiście stan jest taki, jak sugeruje 

tytuł rozdziału, to radzę - uważać to za miłosierny dopust Boży, zmierzający do tego, aby obudzić i 

zmobilizować duszę oraz pobudzić ją do rygorystycznego zbadania sumienia i naprawienie tego, co 

jest nie w porządku. - 10. Należy być pokornym i cierpliwym podczas trwania tej próby. - 11. 

Należy także wytrwale wykonywać swoje obowiązki. - 12. A również ponowić zwrócenie się z 

wiarą do Pana Jezusa o obmycie Jego krwią. Pokorna modlitwa kogoś, kto podlega takim ponurym 

doświadczeniom umysłu, które jak okazuje się, pochodzą z przyczyny duchowej.   

 1. ISTNIEJE przypadek, który często występuje w życiu chrześcijańskim, a który ci, którzy 

bardzo praktykują w swoim życiu pobożność, nazywają „zakrywaniem Bożego oblicza”. Jest to 

określenie zapożyczone ze Słowa Bożego, które mam nadzieję uchroni je przed pogardą, gdy się je  

usłyszy po raz pierwszy. W tym rozdziale moim zadaniem będzie opisanie tego doświadczenia tak 

jasno, jak tylko potrafię, a następnie udzielenie kilku rad dotyczących twojego własnego 

postępowania, drogi czytelniku, gdy tego doświadczysz, ponieważ jest bardzo prawdopodobnym, że 

może ci się to  przytrafić, zanim skończysz swoją podróż przez pustynię tego doczesnego świata.  

 2. Znaczenie tego może być częściowo zrozumiane przez przeciwne wyrażenie o Bogu, 

Który sprawia, że Jego oblicze świeci nad człowiekiem lub wznosi nad nim światło Swego oblicza 

(Ps. 4:6 UBG). Takie określenie wydaje się posiadać w sobie aluzję do przyjemnego i 

zachwycającego wyglądu, jaki ma twarz przyjaciela, zwłaszcza jeśli znajdując się wyżej w 

hierarchii relacji międzyludzkich, zadaje się z tymi, których kocha i w których ma upodobanie. Tak 

Hiob, gdy mówił o szacunku, jakim go darzyli jego rodacy, stwierdził: „Jeśli się śmiałem do nich, 

nie wierzyli, a światła mojej twarzy nie odrzucali” (Hi 29:24 UBG), to znaczy byli ostrożni w tak 

miłych okolicznościach, aby nie robić niczego, co mogłoby mu się nie spodobać, lub (jak mówimy) 

aby nie zmarszczył swoich brwi. A Dawid, wyrażając pragnienie okazania mu Bożej łaski, modlił 

się: „PANIE, wznieś nad nami światło twego oblicza”, i jako efekt tego oświadczył dalej, ,,wlałeś w 

moje serce, więcej radości niż w czasie, gdy obfitowały ich zboże i wino” (Ps. 4:6-7 UBG). Nie jest 

też niemożliwe, aby w tym zdaniu, użytym przez Dawida, nie znajdowała się jakaś aluzja do 

jasnego blasku Szekiny (Bożej chwały), czyli blasku, który znajdował się w obłoku jako widzialny 

znak Bożej obecności w pośród Izraela, którą Bóg ze szczególnym upodobaniem manifestował przy 

niektórych publicznych okazjach, jako znak Jego łaski, że Izrael znalazł w Jego oczach akceptację. 

Z drugiej strony wyrażenie, że Bóg ,,zakrył swoje oblicze’, musi oznaczać, że odmawia udzielenia 

oznaki swojej łaski i musi być uważane za oznakę jego niezadowolenia. Izajasz wyraża się w tej 

sprawie następująco: „…..wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i 

wasze grzechy  sprawiły, że ukrył twarz przed wami, tak że nie słyszy” (Iz 59:2 UBG). I znowu w 

innym miejscu powiada: „Zakryłeś bowiem swoje oblicze przed nami”, tak że Bóg nie zważał na 

nieszczęścia, które znosił jego lud, „i sprawiłeś, że niszczejemy z powodu naszych nieprawości” (Iz 

64:7 UBG). Podobnie, gdy Dawid modlił się do Boga: „Odwróć swe oblicze od moich grzechów” 

(Ps. 51:9 UBG) oznaczało to prośbę, aby Bóg nie zważał i nie zwracał na nie więcej uwagi. Tę 

samą myśl wyraża „skryję swoje oczy przed wami” (Iz 1:15 UBG) to znaczy, że Bóg odwróci się od 

ludzi o nieprzyjemnym dla Niego charakterze, gdy będą zwracać się do Niego ze swoimi prośbami, 

nie raczy niejako nawet spojrzeć w ich kierunku. To jest wyraźnie biblijne znaczenie tego 

wyrażenia; i zgodnie z tym, jest on powszechnie używane przez chrześcijan w naszych czasach, 



 3. Należy tu dalej zauważyć, że rzeczy, które wierzący uważają za przejawy Boskiej łaski 

wobec nich lub zadowolenia Bożego w nich, nie mają jedynie ani głównie charakteru doczesnego, 

ani też nie odnoszą się jedynie do błogosławieństw materialnych. Dawid, chociaż obietnice zakonu 

stale się do nich odnosiły, nauczył się patrzeć dalej i opisuje błogosławieństwa duchowe jako 

bardziej pożądane niż, a zarazem wyraźnie różniące się od błogosławieństw klepiska zboża lub 

tłoczni wina (Ps. 4:7 UBG). A jeśli ty, szanowny czytelniku, do którego się teraz zwracam, nie 

wiesz, że tak jest, to oczywistym jest, że nie znasz tematu, który teraz przedstawiam, i musisz 

jeszcze nauczyć się pierwszych lekcji prawdziwej religii. Wszystko, co mówi Dawid o oglądaniu 

piękna Pana (Ps. 27:4 UBG) lub nasyceniu się jakby tłuszczem i sadłem, gdy wspominał Boga na 

swoim łożu (Ps. 63:5-6 UBG) jak również o nasyceniu się dobrami domu Bożego czyli Bożej 

świętej świątyni (Ps. 65:4 UBG) należy rozumieć w tym samym sensie i wymaga to bardzo 

niewiele wyjaśnień dla prawdziwie doświadczonej duszy. Ale ci, którzy poznali światło Bożego 

oblicza i blask Jego twarzy, będą w stanie, proporcjonalnie do stopnia tej wiedzy, wyrobić sobie 

pojęcie o zakryciu Jego oblicza lub cofnięciu posiadanych oznak Jego obecności i łaski, którymi 

obdarzył swój lud, co czasami czyni dobrobyt bardzo gorzkim; tak jak tam, gdzie jest przeciwnie, 

osładza cierpienie i często pochłania jego poczucie 

 4. I pozwól mi przypomnieć ci, mój przyjacielu chrześcijaninie, (bo teraz używając tego  

określenia zwracam się do mojego czytelnika), że takie pozbawienie poczucia Bożej miłości i 

znaków Jego łaski może wkrótce mieć miejsce w twoim przypadku, chociaż możesz teraz mieć 

przyjemność widzieć Jego pochodnię świecącą nad tobą, i chociaż może nawet się wydawać, że w 

twojej duszy świeci słońce i jest samo południe. Możesz stracić swoje żywe poglądy na Boską 

doskonałość i chwałę, w których kontemplacji znajdujesz teraz wewnętrzną satysfakcję. Możesz 

myśleć o Bożej mądrości i mocy, o Boskim miłosierdziu i wierności, a także o Jego 

sprawiedliwości i świętości, i nie odczuwać w tym widoku wewnętrznego zadowolenia duszy: 

może tak się stać, w odniesieniu do wszelkich żywych wrażeń, tak jakby była to kontemplacja 

jedynie zwykłej rzeczy. Może ci się wydawać, że straciłeś pojęcie o tych ważnych słowach, chociaż 

ich kontemplacja czasami pochłaniała całą twoją duszę w przypływie zdumienia, podziwu i miłości. 

Możesz stracić rozkoszne poczucie Bożej łaski. Może być także tak, że będziesz posiadał  wielkie i 

smutne wątpliwości, czy rzeczywiście należysz do Boga; a cała praca Jego błogosławionego Ducha 

może być tak zakryta i zacieniona w duszy, że poszczególne cechy, przez które można by rozróżnić 

rękę tego świętego Sprawcy, zostaną w dużej mierze utracone; i możesz być gotów wyobrażać 

sobie, że tylko łudziłeś się we wszystkich poprzednich nadziejach, jakie żywiłeś. W konsekwencji 

te ceremonie religijne, z których się teraz radujesz, mogą stać się dla ciebie bardzo niewygodne, 

nawet jeśli rzeczywiście pragniesz w nich posiadać społeczność z Bogiem. Możesz słyszeć, jak 

wyjaśniane są najwspanialsze prawdy ewangeliczne, możesz słyszeć tak samo jak najczulej 

przedstawiane są przywileje dzieci Bożych, a mimo to nie być świadomym, że masz w tej sprawie 

jakąkolwiek cząstkę lub udział; a z tego chłodu i nieczułości możesz wyciągać dalszy argument, że 

nie masz z nimi nic wspólnego. A wtedy „twoje serce” może „wspominać grozę” (Iz. 33:18 UBG) i 

będąc przytłaczanym przez udrękę, możesz rozważać swoje najdroższe przyjemności, i dojść do 

wniosku, że przydają jej wagi i czynią ją bardziej odczuwalną, szczególnie jeśli pomyślisz, że 

miałeś kiedyś zamiłowanie do tych rzeczy, a teraz straciłeś to wszystko. Tak więc może ci się 

wydawać, że ci, którzy nigdy nie odczuli żadnych religijnych wrażeń, są od ciebie szczęśliwsi, a 

przynajmniej mniej nieszczęśliwi. Być może w tych smutnych godzinach możesz nawet wątpić, czy 

kiedykolwiek modliłeś się w ogóle i czy to, co nazywałeś radością z Boga, nie było jakąś fałszywą 

rozkoszą, wzbudzoną przez wielkiego wroga dusz, abyś uważał, że twój stan był dobry, abyś przez 

to mógł dalej być jego najbezpieczniejszą zdobyczą.  

 5. Tak może dziać się z tobą przez dłuższy czas; na próżno możesz spędzać cichy czas 

skupienia przed Bogiem, czy też uczestniczyć w rodzinnych i publicznych nabożeństwach szukając 

w nich obecności Bożej. Możesz wylać swoją duszę  przed Bogiem na osobności, a potem przyjść 

na publiczne nabożeństwo i nie znaleźć w żadnym z nich ukojenia, i możesz zostać zmuszonym do 

wyrażania skargi za Psalmistą: „Boże mój, wołam we dnie, ale nie odzywasz się do mnie; w nocy, a 

nie mogę się uspokoić” (Ps. 22:2 UBG) lub za Hiobem: „….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). Aby wszystko, co w twoim umyśle wyglądało jak religia, wydawało się być 

zamienione w smutek, przekształcone w strach lub zmiażdżone w głębokie poczucie własnej 

niegodności; w konsekwencji czego nie odważysz się nawet podnieść oczu przed Bogiem i będziesz 

prawie wstydził się zająć swoje miejsce w zgromadzeniu oddającym cześć Bogu wśród tych, 

których uważasz za Jego sługi. Wiem, że tak było w przypadku niektórych znakomitych 

chrześcijan, których postępy w religii były znaczne i których Bóg uhonorował ponad wielu ich 

braci w tym, co uczynił dla nich i przez nich. Pozwól mi zatem, opisawszy to w ten sposób, udzielić 

ci w tej sprawie kilku prostych rad; i niech to nie będzie przypisywane entuzjastycznemu wrażeniu, 

która z jednej strony wypływa z intymnego i częstego oglądania faktów; a z drugiej ze szczerego i 

serdecznego pragnienia, aby ulżyć czułemu, pobożnemu sercu, w tak opłakanym stanie. I jestem 

przynajmniej przekonany, że wielki Pasterz owiec nie przeoczy ani nie odrzuci tej próby (Hebr. 

13:20 UBG), a który nakazał nam pocieszać bojaźliwych (1 Tes. 5:14 UBG).  

 6. I tutaj najpierw radziłbym ci jak najdokładniej zbadać, czy twoje obecne zmartwienie czy 

też niepokój rzeczywiście wynika z przyczyn, które są naprawdę duchowe, czy też może raczej nie 

mają swojej przyczyny w jakiejś dolegliwości ciała lub w okolicznościach życia w których jesteś 

opatrznościowo umieszczony, a które mogą łamać twego ducha i przygnębiać twój umysł. Wpływ 

niższej części naszej natury na wyższą, czyli ciała na szlachetniejszego, nieśmiertelnego ducha, 

podczas gdy żyjemy w tym cielesnym stanie na ziemi, jest tak oczywisty, że żadna uważna osoba 

nie może  tego ogólnie nie zauważyć; jednakże istnieją przypadki, w których wydaje się, że nie jest 

to wystarczająco zauważane; i być może twój własny stan może należeć do jednego z nich. Stan 

przemęczenia na przykład często może wywoływać ponure idee, nawet w snach, i czynić duszę 

niezdolną do czerpania przyjemności z czegokolwiek; a skoro tak jest, to dlaczego miałoby się 

uważać, że pochodzi to z jakiegoś szczególnego Boskiego niezadowolenia, że dusza nie znajduje 

swego zwykłego upodobania w religii? Albo dlaczego mielibyśmy sądzić, że Bóg odszedł od nas, 

ponieważ pozwolił naturalnym przyczynom, spowodować naturalne skutki, nie zakłócając za 

pomocą zrobienia cudu takiej naturalnej kolei rzeczy? Dlatego w takim przypadku należy szukać 

pomocy lekarza, a nie duchownego; albo w ostateczności rad ich obu; gdyż lekarstwa, dieta, 

ćwiczenia fizyczne i zajęcia wykonywane na świeżym powietrzu mogą w ciągu kilku tygodni 

spowodować to, co najlogiczniejsze rozumowania i najbardziej wzniosłe napomnienia czy 

pocieszenia mogłyby przez wiele miesięcy bezskutecznie próbować uczynić. 

 7. W innych przypadkach przygnębienie i bojaźliwość umysłu mogą wynikać z czegoś 

przykrego co tkwi w naszych doczesnych okolicznościach i warunkach w jakich się znajdujemy. 

Mogą one zaciemniać, a także rozpraszać myśli i podrażniać nastrój, czyniąc nas w dużym stopniu 

niezdolnymi do religijnych zajęć i przyjemności; a kiedy tak jest, to lekarstwa należy szukać w 

poddaniu się Bożej Opatrzności, w jak najdalszym jak tylko możliwe oderwaniu naszych uczuć od 

doczesnego świata, w roztropnej trosce, aby złagodzić jak najbardziej odczuwany ciężar, przez 

zredukowanie zbędnych wydatków, oraz przez pilne przyłożenie się do pracy, w pokornej 

zależności od Bożego błogosławieństwa; w międzyczasie starając się przez wiarę patrzeć na Tego, 

który czasami pozwala, że Jego dzieci popadają w takie trudności, aby mógł przywiązać siebie do 

nich bardziej odczuwalnie poprzez sposób, jaki zastosuje, aby przynieść im uwolnienie.  

 8. Postępując według przedstawionych tu zasad może się okazać, po zbadaniu, że dolegające 

zmartwienie czy też niepokój, może mieć podłoże bardzo różne od tego, co początkowo 

przypuszczano. Ale tam, gdzie zdrowie jest dobre, warunki życiowe i okoliczności znośne; gdzie 

niższa natura jest nastawiona na wesołość i rozrywkę, podczas gdy wszelkie upodobanie względem 

przyjemności religijnej w pewien sposób zanika; kiedy duszę ogarnia pewnego rodzaju letargiczna 

niewrażliwość lub coś, co nazwałem prawie paraliżującą słabością w odniesieniu do każdego 

religijnego zajęcia, chociaż nie towarzyszy temu głęboki, przerażający niepokój lub ostre 

osłupienie, które wcześniej przedstawiałem jako skutek melancholii, ani nie towarzyszy temu 

niepokój wynikający z sytuacji życiowej, który w naturalny sposób wytwarzają trudne warunki 

życiowe; w takim wypadku zmieniłbym moją radę i zachęciłbym cię, z całą możliwą uwagą i 

bezstronnością, do zbadania przyczyny, która sprowadziła na ciebie to wielkie zło, pod wpływem 



którego słusznie smucisz się. I prawdopodobnie, ogólnie rzecz biorąc, przyczyną taką będzie grzech 

— jakiś ukryty grzech, który nie został odkryty ani dostrzeżony przez innych; bo wielkie 

niegodziwości, które pociągają za sobą uwagę i napiętnowanie ze strony obserwatorów, będą 

prawdopodobnie dotyczyły przypadku wspomnianego w poprzednim rozdziale, ponieważ muszą to 

być przypadki znane i umyślnej winy. Natomiast w przypadku ukrytego grzechu należy stwierdzić, 

że oko Boga ujrzało to sekretne zło które popełniłeś, a które umknęło uwadze twoich bliźnich; i w 

konsekwencji tej troski o ukrycie tego zła przed innymi, chociaż nie mogłeś nie wiedzieć, że było 

ono dla Boga jawne, Bóg poczuł się w szczególny sposób dotknięty i zraniony, a powiedziałbym 

nawet prawie znieważony przez nie; i stąd jego słuszne niezadowolenie. O, niech to nigdy nie 

zostanie zapomniane, co jest tak wyraźnie powiedziane, tak powszechnie znane, i tak znajome 

prawie każdemu wierzącemu, a jednak zbyt mało dostrzegane przez serce kogokolwiek z nas: 

„….wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i wasze grzechy 

sprawiły, że ukrył twarz przed wami, tak że nie słyszy” (Iz 59:2 UBG). I jest to ogólnie rzecz biorąc 

miłosierny dopust Boży, i chociaż może się wydawać surowy, to jednak nie uważaj go z tego 

względu tylko za swoje nieszczęście, ale raczej jako za dopust zamierzony, aby cię obudzić, abyś 

nie mógł zadowolić się, nawet leżeniem we łzach ukorzenia się przed Panem, ale raczej byś tak jak 

Jozue powstał i wytężył energicznie siły, aby usunąć od siebie to co przeklęte, cokolwiek to jest. 

Niech to będzie twoją natychmiastową i szczerą troską, aby twoja duma została upokorzona, aby 

twoja czujność została zachowana, aby twoje uczucia do świata zostały przytłumione i aby, ogólnie 

rzecz biorąc, twoje nadawanie się do życia w Niebie zostało zwiększone pod każdym względem. 

Takie są zamysły twego niebiańskiego Ojca i niech twoją wielką troską będzie współpracowanie z 

nimi.  

 9. Przyjmij zatem, ogólnie rzecz biorąc, najważniejszą radę, jakiej można tobie udzielić, a 

mianowicie, abyś natychmiast przystąpił do przeprowadzenia rygorystycznego rachunku sumienia. 

Zwracaj uwagę na jego najdelikatniejsze szepty. Jeśli w twoim umyśle pojawi się podejrzenie, że z 

jakąś rzeczą coś jest nie tak, to wyśledź to podejrzenie, przeszukaj każdy sekretny zakamarek 

swojego serca: skorzystaj dla celów pełniejszego odkrycia problemu z ewentualnych rad twoich 

przyjaciół, oraz zbadaj zarzuty twoich wrogów; przypomnij sobie, co ci wypomniało twoje serce 

podczas twego uczestniczenia w wieczerzy Pańskiej, oraz co by cię wypomniało, gdybyś był na 

łożu śmierci i miał tejże godziny odejść do wieczności. Kiedy dokonasz jakiegoś odkrycia, zanotuj 

to; i kontynuuj poszukiwania, aż będziesz mógł powiedzieć, że to są pozostałe skalania twojego 

serca, to są grzechy i głupota twojego życia; to zaniedbałeś; a tamto zrobiłeś źle. A kiedy rachunek 

sumienia będzie tak kompletny, jak to tylko możliwe, to przystąp w mocy Bożej do poważnego 

zreformowania się; albo raczej zacznij reformować wszystko, co wydaje się niewłaściwe, jak tylko 

to odkryjesz; „Jeśli się nawrócisz do Wszechmocnego, zostaniesz odbudowany i oddalisz 

nieprawość od swego namiotu…., Wtedy będziesz się rozkoszować we Wszechmocnym i 

podniesiesz do Boga swoje oblicze. Będziesz się modlił do niego, a on cię wysłucha, a ty wypełnisz  

swoje śluby….. a na twoich drogach rozbłyśnie światłość” (Hi 22:23,26-28).   

 10. Tymczasem czekaj na Boga z najgłębszą pokorą i poddaj się dyscyplinie twego 

niebiańskiego Ojca, uznając Jego sprawiedliwość i mając nadzieję na Jego miłosierdzie; nawet 

wtedy, gdy twoje sumienie jest najmniej surowe w swoich wyrzutach i nie wypomina ci niczego 

poza powszechnymi słabościami ludu Bożego; mimo to ukorz się przed Bogiem i przyznaj, że tak 

wiele grzechu towarzyszy twoim najlepszym dniom, oraz tak wiele niedoskonałości twoim 

najlepszym uczynkom wykonanym w służbie Bogu, że przez nie zasłużyłeś na wszystko, a nawet 

na więcej niż wszystko, co cierpisz: zasłużyłeś, nie tylko na to, żeby twoje słońce było 

zachmurzone, ale i żeby zaszło i nie wzeszło więcej, i by pozostawiło twoją duszę w stanie 

wiecznej ciemności. I dopóki twoje słońce jest zachmurzone, nie bądź niecierpliwy. Nie niepokój 

się w żaden sposób, ale raczej ze świętym spokojem i łagodnością duszy „oczekuj PANA” (Ps 

37:8,34 UBG). Bądź gotów poczekać na Jego czas, gotów by znosić Jego oburzenie i mieć pokorną 

nadzieję, że w końcu wróci i zlituje się nad tobą (Jer. 12:15 UBG). Gdyż nie zapomniał On 

całkowicie o tym, by być łaskawym, ani nie postanowił, że „już więcej nie okaże łaski” (Ps. 77:7,9 

UBG). „Pan bowiem nie odrzuca na wieki; A jeśli zasmuca, znów się lituje według obfitości swego 



miłosierdzia” (Lam. 3:31-32 UBG). Bóg bowiem stosunkowo tylko na krótką chwilę zasłania przed 

tobą swoje oblicze; dlatego możesz pokornie mieć nadzieję, że w wielkim miłosierdziu cię 

przygarnie, i że w wiecznym miłosierdziu zlituje się nad tobą (Iz 54:7-8 UBG). Te pocieszające 

słowa nie są moje, ale Jego; i zawierają w sobie myśl, że dusza przed którą Bóg zakrywa swoje 

oblicze może być na końcu tą, którą przygarnie i  której okaże wieczną łaskę. 

 11. A podczas gdy dalej spowija cię ciemność, kontynuuj trwanie na drodze wykonywania 

swoich obowiązków. Kontynuuj używanie środków i spełnianie nakazów Bożych: czytaj i 

rozmyślaj nad Pismem Świętym, módl się, i śpiewaj także pieśni na chwałę Bożą, chociaż może być 

tak, że będziesz to robił z ciężkim sercem. Idź śladami jego trzody (Pnp. 1:8 UBG), a być może 

spotkasz w trakcie robienia tego Pasterza dusz. Stań przynajmniej na Jego drodze. Możliwe, że w 

ten sposób otrzymasz od niego miłe spojrzenie; a jedno spojrzenie, czy jeden zwrot myśli, które 

mogą nastąpić w jednej chwili, mogą niejako od razu stworzyć niebo w twojej duszy. Idź do stołu 

Pańskiego. Jeśli nie możesz się radować, idź tam i opłakuj swój stan. Idź i opłakuj także tego 

Zbawiciela, którego przebiłeś (Zach. 12:10 UBG) swoimi grzechami, idź i opłakuj również 

naruszenie tego przymierza, które tak często tam potwierdzasz. Chrystus może dać się tobie poznać 

„przy łamaniu chleba” (Łk. 24:35 UBG) i ku swemu zdziwieniu odkryjesz, że był blisko, kiedy 

wyobrażałeś sobie, że jest w największej odległości od ciebie; i kiedy myślałeś, że jesteś odrzucony 

sprzed Jego oblicza. Szukaj pociechy w takich przyjemnościach jak te, a nie w próżnych 

rozrywkach tego świata i w przyjemnościach zmysłowych. Nigdy nie zapomnę tej czułej 

wypowiedzi, która, jak jestem pewien, wyszła z wybitnie pobożnego serca, które wtedy prawie 

pękało z powodu tego rodzaju smutków: „Panie, jeśli nie mogę cieszyć się Tobą, pozwól mi nie 

cieszyć się z niczego innego i zejść w żałobie za Tobą do grobu!” Nie chciało mi się wierzyć ze 

zdziwienia, że prawie tak szybko, jak ta skarga została wypowiedziana przed Bogiem w modlitwie, 

to ciężar został zdjęty i przywrócona została radość z Bożego zbawienia. 

 12. Dodam jeszcze tylko jedną radę, a mianowicie, żebyś ponowił swoje zwrócenie się do 

Pana Jezusa, aby Jego krew, przez którą dokonało się pojednanie między Bogiem a twoją duszą, 

obmyła cię. Gdyż to właśnie Chrystus jest naszym pokojem, a przez Jego krew jesteśmy bliscy 

Bogu (Ef. 2:12-14 UBG), to w Nim, jako umiłowanym Swojej duszy, Bóg oświadcza, że ma 

upodobanie (Mt 3:17 UBG); i to w Nim zostaliśmy przyjęci, ku chwale jego łaski (Ef 1:6 UBG). 

Idź więc, chrześcijaninie, i zwróć się przez wiarę do ukrzyżowanego Zbawiciela: idź i zwróć się do 

Niego, jako do miłosiernego Arcykapłana, i wylej przed Nim swoją skargę i opowiedz Mu o swoim 

utrapieniu (Ps. 142:2 UBG). Przedstaw Mu utrapienie i udrękę swojej duszy, gdyż On wie co to 

znaczy (o zdumiewające, że kiedykolwiek to powiedział!) „Boże mój, Boże mój, czemu mnie 

opuściłeś?” (Mt 27:46 UBG). Szukaj litości i wsparcia u Tego, który sam cierpiał, będąc nie tylko 

kuszony, ale i, w odniesieniu do odczuwalnych doświadczeń, opuszczony, aby mógł w ten sposób 

wiedzieć jak litować się nad tymi, którzy znajdują się pogrążeni w takim przypadku przygnębienia i 

był gotowy, jak i potrafił im dopomóc (Heb. 2:18 UBG). On jest Immanuelem, Bogiem z nami (Mt. 

1:23 UBG) i tylko w Nim i przez Niego Jego Ojciec oświeca nas najłagodniejszymi promieniami 

miłosierdzia i miłości. Niech więc twoim natychmiastowym zadaniem będzie odnowienie 

znajomości z Chrystusem. Przejrzyj zapisy jego życia i śmierci; a kiedy to zrobisz, z pewnością 

poczujesz tajemną słodycz rozlewającą się po twojej duszy. Twoje serce zostanie doprowadzone do 

spokojnego, łagodnego i cichego stanu, w którym wiara i miłość będą działać z mocą, a Bóg 

prawdopodobnie sprawi, że „cichy i delikatny głos” Jego pocieszającego Ducha będzie słyszany (1 

Król. 19:12 UBG), aż twoja dusza wybuchnie pieśnią uwielbienia i zaznasz radości według dni, w 

których byłeś utrapiony (Ps. 90:15 UBG). W międzyczasie, słowa użyte w poniższej prośbie 

zanoszonej do Boga, mogą być odpowiednie by użyć ich w przypadku własnej modlitwy.  

 

 Pokorna prośba wierzącego, który doświadcza zaakrycia przed nim Bożego oblicza. 
 

 „Błogosławiony Boże, u ciebie jest źródło życia (Ps 36:9 UBG) i szczęścia. Wielbię Twoje 

imię, za to, że kiedykolwiek zakosztowałem z twoich strumieni; i że kiedykolwiek miałem 

szczególną przyjemność płynącą ze światła Twego oblicza i rozlania Twej miłości w mojej duszy. 



Ale niestety, już nie doświadczam więcej tych cudownych chwil; a wspomnienie o nich skłania 

mnie do wylania mojej duszy we mnie (Ps 42:4 UBG). Chciałbym przyjść, jak to czyniłem dawniej, 

i wołać do Ciebie: „Ojcze mój i Boże mój”, ale niestety, nie wiem jak to zrobić, gdyż gdy chcę tak 

zawołać to pojawia się poczucie winy i strach, i zabraniają mi używać takiego rozkosznego języka. 

Szukam Ciebie, o Panie, ale daremnie. Modliłbym się, ale moje usta są zapieczętowane. Czytam 

Twoje słowo, ale wszystkie jego obietnice są zasłonięte przed moimi oczami. Uczestniczę w 

nabożeństwach i spełniam Twoje nakazy, które dawniej były najbardziej pożywne i pocieszające dla 

mej duszy, ale niestety, są one teraz tylko cieniami duchowych obowiązków: ich istota zniknęła: a 

ożywiający Duch odszedł, tak że pozostał teraz, w najlepszym razie, tylko obraz tego, co kiedyś 

znałem.”  

 „Ale Panie, czy odrzuciłeś mnie na zawsze i nie okażesz więcej łaski (Ps. 77:7 UBG)? Czy 

w straszliwym sądzie postanowiłeś, że moja dusza musi zostać pozostawiona w wiecznej zimie, 

która jest smutnym symbolem wiecznej ciemności? Rzeczywiście, zasługuję na to. Uznaję, Panie, 

że zasługuję na to, aby być odrzuconym od Twojego oblicza z pogardą, i aby być pogrążonym w o 

wiele większym utrapieniu niż jestem: zasługuję na to, aby cień śmierci znalazł się na moich 

powiekach (Hi 16:16 UBG), a nawet na to, by być otoczonym przez gęsty mrok piekielnego 

więzienia. Ale czy nie przeniosłeś tłumów, które zasłużyły, tak jak ja, aby być wydanymi w więzy 

ciemności” (2 Piot. 2:4 UBG) do królestwa Twojej chwały w górze, gdzie żaden obłok nigdy nie 

może stanąć między Tobą a ich radosnymi duchami? Zmiłuj się nade mną, Panie; zmiłuj się nade 

mną, (Ps. 123:3 UBG). I chociaż moje nieprawości słusznie sprawiły, że zakryłeś przede mną swoje 

oblicze (Iz. 59:2 UBG), to jednak niech ci się spodoba, zgodnie z łaskawym językiem Twego słowa, 

aby odwrócić swoje oblicze od moich grzechów, i aby zgładzić wszystkie moje nieprawości (Ps. 

51:9 UBG). Rozwesel moje serce oznakami twojej powracającej łaski i powiedz mojej duszy, że 

jesteś jej zbawieniem (Ps. 35:3 UBG).”  

 „Pamiętaj, Panie Boże! Pamiętaj o tym strasznym dniu, w którym Jezus, Twój drogi Syn, 

zniósł to, na co zasłużyły moje grzechy! Przypomnij sobie tę agonię, w której wylał przed tobą 

swoją duszę i powiedział: „Boże mój, Boże mój czemu mnie opuściłeś?” (Mt. 27:46 UBG). Czyż 

On, Panie, nie zniósł tego wszystkiego, aby pokorni pokutnicy mogli przez Niego przybliżyć się do 

Ciebie i z upodobaniem patrzeć na Ciebie jako na swego Ojca i Boga? Właśnie w ten sposób pragnę 

przyjść do ciebie. A Ty błogosławiony Zbawicielu, czy nie jesteś wyznaczony do tego, by dać 

płaczącym na Syjonie ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku i szatę chwały 

zamiast ducha przygnębienia (Iz. 61:3 UBG)? O, otrzyj moje  łzy, namaść moją głowę olejkiem 

wesela i przyoblecz mnie w szaty zbawienia (Iz. 61:10 UBG).”  

 „O gdybym wiedział, gdzie mógłbym Cię znaleźć (Hi 23:3 UBG). O, gdybym wiedział, co 

Cię skłoniło do odstąpienia ode mnie!  Doświadczam i badam swoje drogi (Lam. 3:40 UBG). O, 

gdybyś zechciał przeniknąć mnie i poznać moje serce; wypróbował mnie i poznał moje myśli,  i 

zobaczył, czy jest we mnie jakaś droga nieprawości, a  poprowadził mnie drogą wieczną (Ps. 

139:23-24 UBG); w taki sposób, abym mógł znaleźć odpocznienie i pokój dla mojej duszy (Jer. 

6:16 UBG) i abym odczuł przejawy Twojej miłości w Chrystusie!”  

 ,,O Boże, który nakazałeś światłu zabłysnąć z ciemności (2 Kor. 4:6 UBG), powiedz tylko 

słowo, a światło natychmiast przeniknie do mojej duszy! Otwórz moje wargi, a moje usta będą 

głosić twoją chwałę (Ps 51:15 UBG), wybuchną także radosną pieśnią, która ukaże tym, których 

moje obecne przygnębienie mogło zniechęcić, przyjemności i wsparcia religii.”  

 „I, o Panie, ogólnie rzecz Biorąc poddaję się Twojej woli. Jeśli tak jest, że moja wiara musi 

być ćwiczona, poprzez chodzenie w ciemności przez dni, miesiące i lata, które nadejdą to 

niezależnie od tego, jak długo może to trwać, poddaję się Tobie. Nadal będę Cię wielbił jako Boga 

Izraela i Zbawiciela, chociaż jesteś Bogiem ukrytym (Iz 45:15 UBG). Nadal będę ufać imieniu Pana 

i polegać na moim Bogu (Iz 50:10 UBG), ufając Tobie, choćbyś mnie zabił (Hi 13:15 UBG) i 

oczekując Ciebie, bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż ci, którzy strzegą do poranka (Ps. 130:6 

UBG). Być może o wieczornej porze nastanie światło (Zach. 14:7 UBG). Wiem, że czasami 

okazywałeś współczucie swoim umierającym sługom i dałeś im w najgłębszym odpływie ich 

naturalnego animuszu, pełną falę Boskiej chwały; w ten sposób zamieniając ciemność w światłość 



przed nimi (Iz. 42:16 UBG). Oby ci się upodobało aby oświecić dolinę cienia śmierci światłem 

Twej obecności, gdy przez nią przechodzę i wyciągnąć Twoją rózgę i Twoja laskę, aby mnie 

pocieszyć (Ps 23:4 UBG), aby moje drżenie ustało, i aby mrok rozbrzmiewał pieśniami chwały Ale 

jeśli jest to twoim suwerennym upodobaniem, aby utrapienie i ciemność trwały do ostatniego 

uderzenia mego pulsu i ostatniego tchnienia mojego oddechu, to pozwól proszę, aby ustały wraz z 

końcową walką rozstawania się z tym doczesnym światem i zaprowadź mnie do tego światła, które 

jest zasiane dla sprawiedliwych i radości, która jest zarezerwowana dla tych, którzy są prawego  

serca (Ps 97:11 UBG), do bezchmurnych regionów wiecznej chwały i radości, gdzie pełne 

namaszczenie Twojego Ducha zostanie wylane na cały Twój lud, i gdzie nie będziesz już więcej 

zakrywać swego oblicza przed żadnym z nich (Ezech. 39:29 UBG).  

 „To jest, Panie, Twoje zbawienie, którego oczekuję (Rdz 49:18 UBG) i chociaż czuję, że za 

nim ciągną pragnienia mojej duszy, nigdy nie będę rozpaczać, że go nie otrzymam. Pielęgnuj i 

powiększaj te pragnienia, a w końcu spełnij i przekrocz z nadmiarem ich cel poprzez bogactwo 

Twojej łaski w Chrystusie Jezusie. Amen."  

     

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ROZDZIAŁ XXV.  

 

     CHRZEŚCIJANIN ZMAGAJĄCY SIĘ Z WIELKIM I CIĘŻKIM DOŚWIADCZENIEM.  

 

  

 1. W tym miejscu zaleca się wierzącemu, aby spodziewał się, że doświadczenia na pewno 

się pojawią w jego życiu. - 2. Aby uznał, kiedy przyjdą, że sprawiedliwa ręka Boża kieruje nimi.- 3. 

Aby znosił je z cierpliwością. - 4. Aby Boskie postępowanie w nich było serdecznie zaaprobowane. 

- 5. Aby kontynuował wyrażanie wdzięczności w czasie ich trwania. - 6. Aby pilnie zbadał cel 

doświadczeń, korzystając z wszelkiej należytej pomocy, aby go odkryć. - 7. A gdy już zostanie 

odkryty, należy z pokorą się do niego zastosować i godnie odpowiedzieć nań. Modlitwa pasująca do 

takiego przypadku.  

 1. PONIEWAŻ „człowiek rodzi się na niedolę, jak iskry z węgla wzlatują w górę” (Hi 5:7 

UBG), a Adam sprowadził na cały rodzaj ludzki smutne dziedzictwo nieszczęścia na ich drodze do 

śmierci, to z pewnością będzie roztropnym i koniecznym, abyśmy wszyscy oczekiwali, że 

spotkamy się z próbami i doświadczeniami; i żebyś ty, drogi czytelniku, kimkolwiek jesteś, starał 

się przywdziać swoją zbroję Bożą i przybrał odpowiednią postawę, by stawić czoła próbom, które 

przypadną tobie w udziale jako człowiekowi i chrześcijaninowi. Dlatego przygotuj się na przyjęcie 

swoich nieszczęść i zniesienie ich w sposób zgodny z tymi dwoma powyższymi rolami, które są 

twoim udziałem. Z tego punktu widzenia, kiedy zobaczysz innych ludzi zmagających się z ciężkimi 

doświadczeniami, to zważ sobie, że jest bardzo możliwym, że możesz zostać powołany do 

znoszenia tych samych cierpień i trudności lub do innych równych im. Postaw się w miejscu takich 

doświadczonych ciężkimi nieszczęściami ludzi. Pomyśl, jak mógłbyś znieść ciężar, pod którym oni 

się teraz znajdują, i staraj się od razu ich pocieszyć, a także wzmocnić własne serce, a raczej módl 

się, aby Bóg to uczynił. I obserwując, jak bardzo doczesne życie jest podatne na takie nieszczęścia i 

smutki, ogranicz w stosunku do niego swoje oczekiwania; wznieś swoje myśli ponad nie; i twórz 

swoje plany szczęścia tylko dla tego świata, w którym nie mogą się nie urzeczywistnić; i w 

międzyczasie błogosław Boga, za to, że twoja pomyślność przedłuża się aż do tej pory, i przypisz to 

Jego szczególnej opatrzności, że tak długo nie zostałeś niczym zraniony, gdy tak wiele gąszczy 

strzał lata wokół ciebie i tak wielu ludzi upada zranionych przez nie, po twojej prawicy i lewicy.  

 2. Kiedy w końcu nadejdzie twoja kolej, jak to z pewnością nastąpi, to od pierwszej godziny, 

w której dotknie cię nieszczęście, uświadom sobie rękę Bożą w nim i nie trać Boga z oczu w żadnej 

drugiej przyczynie, która może okazać się bezpośrednią przyczyną spowodowania danego 

nieszczęścia, czy doświadczenia. Niech twoją pierwszą troską będzie to, aby ukorzyć się pod 

potężną ręką Boga, żeby cię wywyższył w odpowiednim czasie (1 P 5:6 UBG). Przyznaj, że jest 

sprawiedliwy we wszystkim, co przyszło na ciebie (Neh 9:33 UBG) i że we wszystkich tych 

rzeczach karze cię mniej, niż zasługują na to twoje nieprawości (Ezd. 9:13 UBG). Weź się w garść, 

aby cierpliwie znosić Jego rękę, uwielbić Jego imię przez poddanie się Jego woli i pozwolić 

kształtować się Jemu stosownie do Jego łaskawego celu, w jakim cię nawiedził, a także spokojnie 

czekać na tego wynik, bez względu na to, co się wydarzy.  

 3. A teraz, aby cierpliwość dopełniała swego dzieła, abyś był doskonały (Jak. 1:4 UBG), 

często i głęboko zastanawiaj się nad własną niegodnością i grzesznością. Zastanów się, jak często 

każda łaska została wstrzymana z powodu twojego grzechu, a każdy sąd Boży spadał zasłużenie. 

Zastanów się też, jak długo cierpliwość Boża znosiła ciebie i jak cudownie nadal cię znosi; a nie 

tylko to, ale i jak Jego hojność obdarza cię błogosławieństwami. I pomimo tego, że jesteś teraz 

bardzo udręczony (bo mówię do ciebie, drogi wierzący, teraz jako do faktycznie przechodzącego 

ciężkie doświadczenie) rozejrzyj się i zbadaj swoje pozostałe łaski Boże i bądź z wdzięcznością 

świadomy ich posiadania. Bo co by się stało gdyby zostały ci zabrane, gdyby Bóg wyciągnął swoją 

rękę przeciwko tobie i dodał ubóstwo do cierpienia, cierpienie do ubóstwa lub utratę przyjaciół  do 

obu tych rzeczy, albo śmierć twoich pozostałych przy życiu przyjaciół do tych, których teraz 

opłakujesz; czy rana nie byłaby większa? Uwielbiaj Jego dobroć, że tak nie jest; i uważaj, aby twoja 

niewdzięczność nie sprowokowała Go do pomnożenia twoich boleści. Rozważ sobie także to, że 



potrzebujesz dyscypliny, i jak zdrowa może okazać się dla twojej duszy, a także jakie miłosierne 

zamysły ma nasz Ojciec Niebieski we wszystkich karceniach, które zsyła na swoje dzieci.  

 4. Dalej, dodam, że w konsekwencji tych wszystkich powyższych rozważań można się 

spodziewać, że nie tylko poddasz się swoim ciężkim doświadczeniom, jako temu, czego nie możesz 

uniknąć, ale też, że chętnie przyzwolisz na nie i pochwalisz je; tak, że nie tylko usprawiedliwisz, ale 

i będziesz wysławiał Boga za zsyłanie ich; wielbiąc Go sercem i ustami. Nie myśl, że śpiewanie 

pieśni uwielbienia jest niestosowne w takiej sytuacji; ani też że jedynie sama pochwała wystarczy, 

która bierze swój początek z pozostałych łask i błogosławieństw, które nie zostały ci zabrane; ale 

wiedz, że twoim obowiązkiem jest nie tylko być wdzięcznym w swoich cierpieniach, ale i  za nie. 

 5. Sam Bóg powiedział: „Za wszystko dziękujcie” (1 Tes. 5:18 UBG) i nauczył swoje sługi, 

by mówili: „….chlubimy się też uciskami” (Rzym. 5:3 UBG). A najbardziej pewnym jest to, że dla 

prawdziwych wierzących cierpienia są oznakami Bożego miłosierdzia; ..Kogo bowiem Pan miłuje, 

tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje” (Heb. 12:6 UBG), ze szczególną i 

wyróżniającą czułością. Spójrz na swoje obecne cierpienia w tym świetle jako kary miłości; a 

potem niech twoje serce powie, czy miłość nie wymaga pochwały. Pomyśl sobie: „w ten sposób 

Bóg czyni mnie podobnym do swego własnego Syna; w ten sposób szkoli mnie, abym nadawał się 

do pełnej chwały. W ten sposób zabija moje zepsucie; w ten sposób wzmacnia moje łaski; w ten 

sposób mądrze stara się zbliżyć mnie do Siebie i przyśpiesza moje dojrzewanie do zaszczytów 

swego niebiańskiego królestwa. To dlatego, jeśli zachodzi taka potrzeba, jestem zasmucany (1 Piot. 

1:6 UBG), a Bóg z pewnością wie, jaka jest ta potrzeba, lepiej niż ja mogę udawać, że Mu ją 

wyjaśniam, i wie, jaka jest szczególna własność tkwiąca w tym cierpieniu, która odpowiada  mojej 

obecnej potrzebie, i które wyświadcza mi to szczególne dobro, które On łaskawie przez nie chce we 

mnie wypracować. Ten ucisk będzie wyrabiał cierpliwość, a cierpliwość doświadczanie, 

doświadczenie zaś pewniejszą nadzieję, która nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boża jest 

rozlana w moim sercu (Rzym. 5:3 UBG), i świeci przez moje ciężkie utrapienie, jak słońce przez 

łagodnie opadającą chmurę, rzucając światło na cień i mieszając żyzność z płaczem”.  

 6. Niech więc twoją szczerą troską będzie patrzenie w ten sposób na swoje cierpienie, 

jakiekolwiek ono będzie, jako na pochodzące z ręki Boga, aby wykorzystać je do celów, dla których 

zostało zesłane. I abyś mógł je dobrze wykorzystać, niech twoją pierwszą troską będzie 

dowiedzenie się, jakie są te cele. Skup całą uwagę swojej duszy, aby zniosła uderzenia rózgi i 

słuchała Tego, który ją ustanowił (Mich. 6:9 UBG) i gorliwie módl się, abyś zrozumiał jej głos. 

Zbadaj swoje życie, swoje słowa i swoje serce; i módl się, aby Bóg tak pokierował twoimi 

dociekaniami, abyś mógł nawrócić się do Pana, który cię bije (Iz 9:13 UBG). Aby ci w tym pomóc, 

wezwij na pomoc pobożnych przyjaciół, a szczególnie swojego pastora: prosząc ich nie tylko o 

modlitwę, ale także o radę, co do prawdopodobnego zamysłu Opatrzności; zachęcając ich do 

swobodnego powiedzenia ci wszystkiego, co przychodzi im na myśl w tej sprawie. A jeśli taka 

okazja skłoni ich do dotknięcia niektórych niedoskonałości twojego charakteru i postępowania, 

potraktuj to jako wielki dowód ich przyjaźni i przyjmij to nie tylko cierpliwie, ale i z 

wdzięcznością. Nie przystoi chrześcijaninowi, w żadnym wypadku, oburzać się na nagany i 

napomnienia; a już w najmniejszym stopniu, gdy spada na niego nagana Ojca Niebieskiego. 

Powinien raczej szukać upomnień w takim czasie jak ten i dobrowolnie ofiarować swoje rany do 

przeszukania przez wierną i zręczną w tym grupę przyjaciół i bliskich.  

 7. A kiedy w ten czy inny sposób otrzymasz promień światła, który pokieruje cię w 

znaczeniu i języku takich dopustów Bożych, uważaj, abyś w żadnym stopniu nie zatwardzał się na 

Boga i postępował na przekór Niemu (Kpł 26:27 UBG). Uparta niechęć do pojmowanego zamiaru 

jakiegokolwiek opatrznościowego uderzenia rózgą w niewypowiedziany sposób prowokuje Boga. 

Przygotuj się zatem na natychmiastowe zreformowanie wszystkiego, co odkryjesz, że jest złe, i 

dołóż starań, aby nauczyć się ogólnych lekcji większego poddania się woli Bożej, spokojniejszej 

obojętności wobec doczesnego świata, bliższego przywiązania do posiadania bliskich relacji z 

Bogiem i do perspektywy przejścia do zbliżającego się niewidzialnego stanu. A jeśli zaobserwujesz 

jakąkolwiek konkretną proporcjonalność lub zgodność między tą lub inną okolicznością w twoim 

cierpieniu a twoimi poprzednimi występkami, to bądź szczególnie ostrożny, aby postępować 



zgodnie z tym bardziej określonym i wyraźnym głosem rózgi. Wtedy być może będziesz miał 

szybkie i niezwykłe powody, by powiedzieć, „Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony” (Ps. 

119:71 UBG), i wraz z mnóstwem innych nauczysz się zaliczać najcięższe próby do najsłodszych i 

najwznioślejszych momentów swego życia. W tym celu niech modlitwa będzie twoim częstym 

zajęciem; i niech słowa podobne do poniższych, jeśli nie te same, będą często i czule wylewane z 

twojej duszy przed Bogiem. 

 

 Pokorna modlitwa do Boga pod presją ciężkiego ucisku.  
 

 „O ty Najwyższy, ale sprawiedliwy i łaskawy Zarządco całego wszechświata! Jakkolwiek 

skromna i nic nieznacząca może się wydawać ta mała prowincja twego rozległego imperium, to 

jednak nie lekceważysz ziemi i jej mieszkańców, ale zajmujesz się ich sprawami z najbardziej  

łaskawą uwagą. Ty królujesz, a ja się z tego raduję, gdyż jest to rzeczywiście sprawa powszechnej 

radości (Ps 97:1 UBG). Wierzę w Twoją opatrzność i opiekę; i mocno wierzę w Twą mądrą, świętą i 

życzliwą ingerencję we wszystko, co dotyczy mnie i okoliczności mojego pobytu na tym 

doczesnym świecie. Patrzę poprzez wszystkie niższe przyczyny na Ciebie, którego oczy są 

zwrócone na wszystkie twoje stworzenia; na Ciebie, który tworzysz światłość i stwarzasz ciemność, 

który czynisz pokój i stwarzasz nieszczęście (Iz 45:7 UBG); na Ciebie, Panie, który zgodnie ze 

swoim upodobaniem możesz zamienić jedno w drugie, i który możesz zamienić najjaśniejsze 

południe w ciemną noc i najciemniejsza północ w południe.”  

 „O mądry i miłosierny Zarządco świata! Często mówiłem: „Bądź wola Twoja”; a teraz 

Twoja wola jest dla mnie bolesna. Ale czy mam z tego powodu wyrzec się tego, co tak często 

mówiłem? Broń Boże! Przychodzę raczej, aby położyć się u Twych stóp i zadeklarować moje pełne 

i swobodne poddanie się Twojemu świętemu uznaniu. O Panie, we wszystkim jesteś prawy i 

sprawiedliwy! Uznaję w Twojej czcigodnej i strasznej obecności, że zasłużyłem na to i na o wiele 

większy sąd (Ezd. 9:13 UBG). Przyznaję, że dzięki Twemu wielkiemu miłosierdziu nie zginąłem 

(Lam. 3:22 UBG), i że pozostała jeszcze jakakolwiek, najmniejsza pociecha. O Panie! Chętnie 

wyznaję, że grzechy jednego dnia mojego życia zasłużyły na wszystkie te kary; i że każdy dzień 

mojego życia był mniej lub bardziej grzeszny. Uderz więc, o Ty Sędzio Sprawiedliwy, a nadal będę 

Cię wielbił, że zamiast rózdze nie dałeś rozkazu mieczowi, aby dokonał całego straszliwego dzieła 

sprawiedliwości i wylał moją krew w Twojej obecności.”  

 „Ale czy mam mówić do ciebie tylko jako do mojego Sędziego? O Panie, nauczyłeś mnie 

zwracać się do Ciebie czułym określeniom: raczyłeś mi zezwolić, abym nazywał Ciebie moim 

Ojcem i mówił o karceniu jako oznace Twojej miłości. O, witajcie, witajcie te nieszczęścia, które 

jesteście dowodem Bożej ojcowskiej miłości, oznaką mej adopcji do Jego rodziny! Ty wiesz Ojcze, 

jakiej dyscypliny potrzebuję. Ty widzisz, Panie! ten kłębek głupoty, który tkwi w sercu twojego 

biednego, upartego i bezmyślnego dziecka, i wiesz, jakie rózgi i jakie uderzenia są potrzebne, aby ją 

stamtąd wypędzić. Dlatego pokornie poddaję się Tobie Ojcze duchów, który karcisz mnie dla 

mojego dobra, abym żył (Hbr 12:9-10). Zniosę Twoje uderzenia, nie tylko dlatego, że nie mogę się 

im przeciwstawić, ale dlatego, że Cię kocham i ufam Tobie. Chętnie przyzwalam na działanie i 

spoczywam w  Twojej woli, jak również schylam się przed nią; i mówię: „Dobre jest słowo PANA” 

(2 Król. 20:19 UBG) i pragnę, aby nie tylko moje usta, ale i dusza zgodziła się na to. Tak, Panie, 

chciałbym Cię chwalić, że okazujesz mi tak wiele względów, poprzez zastosowanie takich środków 

zaradczych na choroby mojej duszy i tak uprzejmie troszczysz się o przysposobienie mnie przez te 

karcenie do chwały. Nie mam nic przeciwko cierpieniu, i byciu udręczonym w ten szczególny 

sposób. „Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec?” (Jan. 18:11 UBG). Dzięki Twojej pomocy 

i wsparciu wypiję go. Tylko zechciej, o Panie, stać przy mnie, i czasami obdarz mnie przychylnym 

spojrzeniem pośród moich cierpień! Wspomóż moją duszę, błagam cię, Twymi pociechami  

zmieszanymi z moimi cierpieniami, a będę się chlubił tymi ostatnimi, że w ten sposób zostały 

uśmierzone! Było to doświadczenie wielu, którzy z przyjemnością rozpamiętywali dni udręki i 

przyznali, że ich pociechy pochłonęły ich cierpienia. A po tym wszystkim, co uczyniłeś, czy 

powstrzymasz Swoje miłosierdzie (Iz 63:15 UBG)? Czy Twoja ręka jest zbyt krótka (Lb 11:25  



UBG)? Czy nie możesz zrobić tego samego dla mnie?     

 „Jeżeli moje serce będzie mniej czułe i mniej delikatne, to  możesz wyleczyć tę przypadłość 

i uczynić z tego ciężkiego doświadczenia, które teraz przechodzę środek do jej uleczenia. Niech 

więc tak będzie; i całkowicie, w Twoim określonym przez Ciebie czasie i w sposób, który 

wybierzesz, przygotuj dla mnie uwolnienie i okaż mi swoje cudowne miłosierdzie, Ty, który 

wybawiasz swoją prawicą ufających Tobie (Ps. 17:7 UBG). Albowiem dobrze wiem, niezależnie od 

tego jak ciemna może się wydawać ta noc udręki, że jeśli powiesz: „Niech stanie się światłość”, to 

tak się stanie. Ale nie nalegam na uczynienie czegokolwiek przed czasem, który wyznaczy Twoja 

mądrość i dobroć. O wiele bardziej troszczę się o to, aby moje cierpienia mogły zostać uświęcone, 

niż aby mogły zostać usunięte. Zalicz mnie, Boże, do tych szczęśliwych osób, które gdy karcisz, to 

równocześnie „uczysz go twym prawem” (Ps 94:12 UBG). Oznajmij mi, błagam cię, „czemu 

wiedziesz ze mną spór?” (Hi. 10:2 UBG) i oczyszczasz mnie ogniem, który jest dla mnie bolesny, 

gdy przez niego przechodzę? Czy nie karcisz swoich dzieci w tym celu, aby mogły być 

uczestnikami Twojej świętości (Hbr. 12:10)? Ty wiesz, o Boże, że za tym wzdycha moja dusza. 

Jestem uczestnikiem Twej hojności każdego dnia i każdej chwili mojego życia: jestem także 

uczestnikiem Twojej Ewangelii i mam nadzieję, że również w pewnej mierze jestem uczestnikiem 

jej łaski działającej w moim sercu. Oby działała ona coraz mocniej i mocniej, abym również mógł 

w dużej mierze uczestniczyć w Twojej świętości; i abym coraz bardziej zbliżał się do Ciebie w 

usposobieniu mojej duszy i umysłu, o błogosławiony Boże, najwyższy wzorze doskonałości! Niech 

moja dusza będzie jakby stopiona, choćby najgorętszym żarem pieca, jeśli tylko przez to mógłbym 

stać się zdatnym do bycia odlanym w formę Ewangelii i noszenia w sobie Twego jasnego i miłego 

obrazu!”  

 „O Panie, dusza moja pragnie Ciebie; i woła do Boga żywego” (Ps 84:2 UBG). W Twojej 

obecności i pod wsparciem Twojej miłości mogę znieść wszystko; i jestem gotów to wycierpieć, 

jeśli tylko mogę przez to stać się piękniejszy w Twoich oczach i bardziej nadawać się do Twego 

królestwa. Dni mego ucisku będą miały swój koniec; w końcu nadejdzie godzina, w której otrzesz 

wszystkie łzy z moich oczu (Obj. 21:4 UBG). I choć się ich koniec wydaje odwlekać, będę dalej go 

oczekiwał (Hab. 2:3 UBG). Moje głupie serce, pośród wszystkich jego prób, jest gotowe pokochać 

ten doczesny świat, mimo iż jest on rozczarowujący i zasmucający; dlatego zechciej łaskawie 

postąpić ze mną, o Boże, i zerwać te więzy, które mnie z nim mocniej wiążą. O, niech moja dusza 

przepasze się i niejako rozwinie skrzydła w oczekiwaniu na tę błogosławioną godzinę, kiedy w 

jednej chwili porzuci wszystkie swoje smutki i ciężary, i wzniesie się, by z nieskończoną rozkoszą 

przebywać w krainie wolności, pokoju i radości. Amen”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ROZDZIAŁ XXVI.  

 

         ASYSTOWANIE CHRZEŚCIJANINOWI W BADANIU JEGO WZROSTU W ŁASCE.  

 

 

 1. Badanie takie jest bardzo ważne. - 2. Fałszywe oznaki wzrostu, których należy unikać. - 

3. Proponowane prawdziwe oznaki; takie jak - wzrastająca miłość do Boga. - 4. Życzliwość do 

ludzi. - 5. Szczerość usposobienia. - 6. Łagodność w czasie bycia ranionym. - 7. Spokój pośród 

niepewności życia. - 8, 9. Pokora - zwłaszcza wyrażona w ewangelicznych postawach umysłu 

wobec Chrystusa i Ducha Świętego. - 10. Gorliwość o Bożą cześć. - 11. Nawykowa i radosna 

gotowość do przejścia z doczesnego do wiecznego świata, kiedykolwiek Bóg tak zarządzi. - 12. 

Wniosek. Chrześcijanin wzdycha za wzrostem w łasce.  

 1. JEŚLI dzięki łasce Bożej narodziłeś się na nowo, nie z nasienia zniszczalnego, ale z 

niezniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki (1 Piot. 1:23), nie tylko w 

świecie i Kościele, ale w poszczególnych duszach, w których jest zasiane; to będziesz, drogi 

wierzący, jako nowo narodzone niemowlę duchowe pragnąć czystego mleka słowa Bożego, abyś 

przez nie wzrastał w wierze (1 Piot. 2:2 UBG). I chociaż w najbardziej zaawansowanym stanie 

religii na ziemi, jesteśmy tylko niemowlętami w porównaniu z tym, czym mamy nadzieję być, 

kiedy w niebiańskim świecie dojdziemy „….do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni 

Chrystusa” (Ef. 4:13 UBG), to jednak, korzystając z uświęconego rozumu, będziemy troszczyć się 

o to, abyśmy mogli wzrastać i rozwijać się duchowo. A ty, mój drogi czytelniku, jeśli tylko 

zakosztowałeś, że Pan jest dobry (1 P 2:3 UBG), to nie wątpię, że odczujesz taką troskę. Dlatego 

będę starał się pomóc ci w badaniu, czy religia rozwija się w twojej duszy. I ostrzegę cię przed 

niektórymi fałszywymi oznakami wzrostu, a następnie postaram się przedstawić inne, na których 

możesz polegać jako na bardziej solidnych podstawach. Z tego punktu widzenia chciałbym 

zauważyć, że nie należy mierzyć swojego wzrostu w łasce tylko lub głównie na podstawie 

postępów w wiedzy, gorliwości lub jakimkolwiek innym uczuciowym efektom działania umysłu, 

ani nie przez sam zapał oddania się Bogu; ale przez stałe, nawykowe poddawanie swojej woli Bogu 

i przez swoje przemożne usposobienie, aby być posłusznym Bożym nakazom, oddawanie się do 

Jego dyspozycji i promowanie najwyższego dobra Jego sprawy na ziemi.  

 2. Należy jednak stwierdzić, że wiedza i uczucia w religii są rzeczywiście pożądane. Bez 

pewnego stopnia tej pierwszej religia nie może być racjonalna, a bez pewnego stopnia tej drugiej 

(na co istnieją bardzo rozsądne dowody, aby tak uważać) nie może być szczera u stworzeń, których 

natura jest tak skalana jak nasza. Jednak tam, gdzie nie ma w ogóle prawdziwej religii, może istnieć 

dużo wiedzy spekulatywnej i dużo silnych uczuć; a jeszcze więcej, tam gdzie religia istnieje, ale nie 

rozwija się i pozostaje w początkowym stanie duchowego niemowlęctwa. I tak wykorzystanie 

naturalnych zdolności rozumowania, na podstawie dowodów Boskiego objawienia i na podstawie 

Bożej wiedzy zawartej w Piśmie Świętym, może dostarczyć bardzo nikczemnemu człowiekowi 

dobrze uporządkowanego zarysu wiedzy ortodoksyjnej teologii w głowie, podczas gdy ani jedna jej 

doktryna nie dotrze do jego serca. Wymowny opis cierpień Chrystusa, powagi sądu ostatecznego, 

radości błogosławionych i nieszczęść potępionych może poruszyć nawet człowieka, który nie 

wierzy im stanowczo; ponieważ często czujemy się silnie poruszeni dobrze przedstawionymi 

narracjami lub dyskursami, o których jednocześnie wiemy, że mają swoje podłoże w fikcji. 

Naturalne usposobienie lub takie przypadkowe przyczyny, które są (przynajmniej niektóre z nich) 

zbyt ordynarne, by je tu wymienić, mogą dostarczać oczom potoku łez, które mogą się obficie 

wylać przy niemal każdej okazji, która się pojawi jako pierwsza. A dumna niecierpliwość 

zaprzeczania, będąca cechą wprost przeciwną łagodnemu duchowi chrześcijaństwa, może sprawić, 

że w człowieku zagotuje się krew, gdy usłyszy on poglądy, z którymi miał do czynienia, a 

zwłaszcza te, które otwarcie i energicznie popierał, kwestionował, czy którym przeciwstawiał się. 

Może to doprowadzić go, w kategoriach silnego oburzenia, do wylania swojej gorliwości i 

wściekłości przed Bogiem, ze ślepą zarozumiałością, że jak Bóg prawdy, jest on wzorem tych 

ulubionych doktryn, przez których być może piękne pozory on sam jest wprowadzany w błąd. A 



jeśli te spekulatywne subtelności lub te czułe porywy umysłu są zgodne z całkowitym brakiem 

prawdziwej religii, to o wiele bardziej są zgodne z bardzo niskim jej stanem. Dlatego chciałbym cię, 

mój przyjacielu, wprowadzić w bardziej podniosłe pojęcia i słuszniejsze oznaki, i skierować cię do 

innych praktycznych pisarzy, a przede wszystkim do księgi Bożej, aby udowodnić, jak bardzo są 

one rzeczywiste. Z tego powodu usilnie proszę cię, abyś skłonił swoje serce do odpowiedzi, jak  

przed Bogiem, na takie pytania jak te:  

 3. Czy odkrywasz w sobie, że „miłość Boża, ogólnie, rozwija się w twojej duszy?” Czy 

czujesz się coraz bardziej świadomy obecności Bożej? I czy ta świadomość staje się dla ciebie 

bardziej zachwycająca niż wcześniej? Czy potrafisz, nawet gdy twoja naturalna ochota jest słaba i 

przygnębiona, i nie jesteś w żadnym nastroju na żar i ekstazę oddawania czci Bogu, pomimo tego 

znaleźć jednak przyjemne wytchnienie, spokojny odpoczynek serca na myśl, że Bóg jest blisko 

ciebie i że widzi sekretne uczucia twojej duszy, gdy ty niejako wspinasz się na wzgórze i 

wypatrujesz Boga tęsknie wzrokiem, chociaż nie możesz powiedzieć, że posiadasz od Niego 

jakikolwiek odczuwalny znak czy słowo? Czy miłe jest tobie otworzenie swego serca, aby Bóg  

przyjrzał mu się i zbadał je; przedstawienie Mu go obnażonego ze wszystkich masek i pozorów i 

powiedzenie za Dawidem: „Ty bowiem znasz swojego sługę, Panie BOŻE,” (2 Sam. 7:20 UBG)?  

Czy dostrzegasz nie tylko konieczność, ale i rozsądek, piękno, oraz przyjemność posłuszeństwa; i 

odczuwasz rosnącą pogardę i obrzydzenie do tych rzeczy, które mogłyby być ofiarowane tobie jako 

cena twojej niewinności i które mogłyby kusić cię do poświęcenia lub zaryzykowania twojego 

zainteresowania Bożą łaską i przyjaźnią? Czy znajdujesz w sobie niewinne pragnienie podobania 

się Bogu, nie z tego względu, że jest tak potężny i ma tak wiele dobrych i złych rzeczy, całkowicie 

do swojej dyspozycji, ale z czci do jego najbardziej życzliwej natury i charakteru; i czy odkrywasz, 

że twoje serce jest nawykowo pogodzone z pokornym poddaniem się zarówno Bożej 

rozkazodawczej, jak i rozporządzającej woli? Czy dostrzegasz, że twoja wola jest teraz bardziej 

gotowa i usposobiona, w każdych okolicznościach, do dźwigania jarzma i poddania się Boskim 

nakazom, bez względu na to, co Bóg wyznaczy do zniesienia lub od czego każe się powstrzymać? 

Czy możesz przez cierpliwość zyskać swoją duszę (Łk 21:19 UBG)? Czy możesz zachować 

bardziej stały spokój i pogodę ducha, kiedy Bóg uderza w twoje najdroższe przyjemności na tym 

świecie i działa w sposób najbardziej bezpośrednio sprzeczny z twoimi obecnymi interesami i 

celami, a także wbrew twoim naturalnym pasjom i pragnieniom? Jeśli możesz, to jest to 

najpewniejszy i najszlachetniejszy znak, że łaska wzrasta w tobie do bardzo utwierdzonego stanu.  

 4. Zbadaj także, „jakie uczucia odnajdujesz w swoim sercu w stosunku do tych, którzy są 

wokół ciebie i ogólnie do reszty ludzkości?” Czy twoje serce jest przepełnione niemaskowaną i 

niepowściąganą życzliwością? Czy jesteś bardziej świadomy niż kiedyś tych najbardziej drogich 

więzów, które jednoczą wszystkich ludzi, a szczególnie wszystkich chrześcijan w jedną wspólnotę; 

co czyni ich braćmi i współobywatelami? Czy wszystkie nieprzyjazne namiętności umierają i 

więdną w Twojej duszy, a życzliwe, społeczne uczucia rosną i umacniają się? I chociaż miłość 

własna nigdy nie była dominującą namiętnością, odkąd stałeś się prawdziwym chrześcijaninem, to 

jednak, jako że niektóre jej pozostałości są nadal nazbyt gotowe, by działać wewnętrznie i objawiać 

się, zwłaszcza gdy pojawiają się nagłe okazje, to czy dostrzegasz, że zyskujesz nad nimi przewagę? 

Czy myślisz o sobie tylko jako o jednym z wielu, którego poszczególne interesy i troski nie mają 

większego znaczenia w porównaniu z interesem społeczności, i które za wszelką cenę, przy każdej 

okazji, należy jemu poświęcić?  

 5. Zastanów się szczególnie nad usposobieniem twego umysłu w stosunku do tych, których, 

nieuświęcone serce może być gotowe (poprzez  wyobrażenie sobie, że ma jakąś wymówkę) by 

usunąć ich z listy tych, których kocha i od których doznajesz jakiejś sekretnej alienacji lub 

niechęci? Jak reaguje twój umysł na tych, którzy różnią się od ciebie pod względem poglądów 

religijnych i praktyk? Nie mówię tu, że chrześcijańska miłość będzie wymagała od ciebie uznania 

każdego błędu za nieszkodliwy. W niektórych przypadkach nie oznacza to braku miłości do 

przyjaciela, gdy obawiamy się, że jego błąd może przypadkiem okazać się bardziej niebezpieczny, 

niż wydaje się, że taki przyjaciel sobie to wyobraża: nie, czasami sama czułość przyjaźni może 

zwiększyć te obawy. Ale nienawidzenie ludzi, ponieważ uważamy, że się mylą, i uważanie każdej 



różnicy w osądzie czy praktyce za fatalny i godny potępienia błąd, który niszczy wszelką 

chrześcijańską harmonię i miłość, jest symptomem na ogół znacznie gorszym niż zło, które potępia. 

Czy kochasz obraz Chrystusa w osobie, która czuje się zobowiązana w sumieniu do wyznawania i 

oddawania czci Bogu w sposób inny niż ty? Co więcej, czy możesz kochać i szanować to, co jest 

naprawdę miłe i doskonałe w tych, w których wiele jest jeszcze ułomności; w tych, w których jest 

mieszanina bigoterii i ciasnoty ducha, co może doprowadzić ich do lekceważenia, a nawet do 

potępienia ciebie? Czy możesz ich kochać jako uczniów i sług Chrystusa, którzy przez błędną 

gorliwość mogą być gotowi odrzucić twoje imię jako niecne (Łk 6:22 UBG) i ostrzegać innych 

przed tobą jako osobą niebezpieczną? Nie jest to żaden z najmniejszych triumfów miłości ani żaden 

nikczemny dowód rozwoju w religii.  

 6. I dalej w tym temacie: „Jak znosisz obrazy i krzywdy?” W tym względzie istnieje pewna 

zatwardziałość duszy, która wskazuje na niepoprawny stan w pobożności i cnocie. Czy wszystko 

tego rodzaju pobudza cię i wzburza, aby wymyślić podstępy, za pomocą których chciałbyś odpłacić, 

a przynajmniej jeśli możesz zniesławić i zdemaskować tego, kto wyrządził ci krzywdę czy też 

obraził? Albo, czy możesz spokojnie wytrzymać słowny atak i łatwo skierować swój umysł na inne 

tory myślenia, litując się nad (kiedy sobie to przypomnisz) i modląc za tych, którzy z najgorszym 

usposobieniem i poglądami cię atakują? To jest rzeczywiście Chrystusowe usposobienie i On 

przyzna się do niego jako takiego; uznając ciebie, jeśli tak postępujesz, za jednego ze swoich 

żołnierzy, za jednego ze swoich bohaterów; zwłaszcza gdy dochodzi do tego, że zamiast  dawać się 

zwyciężać złu, zło dobrem zwyciężasz (Rzym. 12:21 UBG). Czuwaj nad swoim duchem i 

językiem, gdy pojawiają się urazy, i zobacz, czy jesteś skory zagłębiać się w nie, powiększać je we 

własnym przekonaniu, narzekać na nie przed innymi i zrzucać na wszystkich cały ciężar winy, którą 

w sprawiedliwości możesz obciążyć innych; albo czy raczej jesteś skory do przypisania danemu 

przewinieniu wobec ciebie najlepszych motywów, usprawiedliwiać je tak dalece, jak pozwala na to 

rozsądek i (gdy w końcu przybierze ono czarną i wstrętną postać) przebaczyć, serdecznie 

wybaczając je, i to nawet zanim osoba winna zwróci się do ciebie z czymkolwiek, czy też poprosi o 

wybaczenie; i na znak szczerości tego przebaczenia, przemyśliwać nad tym, co może być uczynione 

z taką czy inną korzyścią dla osoby krzywdzącej, aby nauczyć ją lepszego usposobienia.  

 7. Następnie zbadaj swoje reakcje pod względem innych doświadczeń i nieszczęść 

życiowych, a nawet w odniesieniu do jego niepewności, jak je znosisz? Czy uważasz, że twoja 

dusza pod tym względem nabiera siły? Czy masz mniej złych obaw i niepokojących alarmów niż 

kiedyś, dotyczących tego, co może się wydarzyć w twoim życiu? Czy ufasz mądrości i dobroci 

Boga, z większym zadowoleniem i radością niż dawniej, że uporządkuje twoje sprawy za ciebie? 

Czy odkrywasz, że jesteś w stanie bardziej okiełznać swoje myśli w badaniu bieżących 

okoliczności, tak, aby wywnioskować z nich co jest twoim natychmiastowym obowiązkiem, 

chociaż nie wiesz, co Bóg następnie wyznaczy lub do czego cię wezwie? A kiedy czujesz piekący 

ból cierpienia, to czy traktujesz go jak coś mało ważnego? Czy możesz łatwiej skierować swoje 

serce na niebiańskie i Boskie rzeczy, bez pełnej niepokoju troski, czy ten czy inny ciężar zostanie 

usunięty, byleby tylko mógł być uświęcony, aby promować twoją społeczność z Bogiem i twoją 

dojrzałość do chwały?  

 8. Zbadaj też, „czy postępujesz z pokorą”. To jest cicha, ale najwspanialsza łaska; a ci, 

którzy są w niej najwybitniejsi, są najdrożsi Bogu i najbardziej nadają się do posiadania 

społeczności z Nim i przebywania w Jego obecności. Czy czujesz wtedy, że twój umysł jest 

bardziej opróżniony z pysznych i wyniosłych wyobrażeń, i jest nie tyle skłonny do patrzenia wstecz 

na przeszłą służbę którą sprawował i uczynki, których dokonał, ile do patrzenia w przód na te, które 

są jeszcze przed tobą i do wewnątrz na pozostałe niedoskonałości twojego serca? Czy z większą 

wrażliwością przyglądasz się swoim codziennym niedomaganiom i niepowodzeniom i jesteś 

skłonny pokutować i smucić się z powodu tych rzeczy przed Panem, które kiedyś uchodziły za 

błahe, chociaż kiedy przychodzisz, aby je zbadać, jak w obecności Boga, to odkrywasz, że nie były 

całkowicie nieumyślne lub wolne od winy? Czy czujesz w piersi głębsze zrozumienie 

nieskończonego majestatu błogosławionego Boga i chwały Jego naturalnych i moralnych 

doskonałości, tak że w konsekwencji tych poglądów postrzegasz siebie jako niejako unicestwionego 



w Jego obecności, i obróconego w nicość i marność (Iz. 40:17 UBG)? Jeśli takie jest twoje 

usposobienie, to Bóg będzie patrzył na ciebie ze szczególną łaską i będzie nawiedzał cię coraz 

częściej z wyróżniającymi się błogosławieństwami swojej łaski.  

 9. Ale istnieje jeszcze jedna wielki rodzaj i skutek chrześcijańskiej pokory, którego 

pominięcie byłoby niewybaczalnym zaniedbaniem. Pozwól mi zatem dalej zapytać, czy częściej 

ponawiasz swoje zwracanie się, swoje szczere, stałe, zdeterminowane zwracanie się do Chrystusa o 

przykrycie cię Jego sprawiedliwością i obmycie Jego krwią, będąc świadomym, że jesteś 

niegodnym, aby stawić się przed Bogiem inaczej niż w Chrystusie? I czy pozostałe zepsucie twego 

serca, powoduje że korzysz się przed Bogiem, pomimo tego, że złe rzeczy zostały w dużej mierze 

usunięte z twego życia? Czy jesteś bardziej gorliwy, aby uzyskać ożywiające dotknięcia Ducha 

Świętego? I czy masz takie poczucie własnej słabości, że angażujesz się w poleganie we wszystkich 

obowiązkach, które wykonujesz, na otrzymywanie Jego łaski, aby dopomagała tobie w twoich 

słabościach (Rzym. 8:26 UBG)? Czy pod koniec swoich najbardziej religijnych, przykładnych i 

pożytecznych dni wstydzisz się przed Bogiem z powodu ułomności tkwiących w wykonywanych 

przez ciebie obowiązkach, podczas gdy inni są skłonni podziwiać i wychwalać twoje 

postępowanie? I podczas gdy oddajesz chwałę, za wszystko co zrobiłeś dobrze, Temu, od którego 

pochodzi siła i łaska, czy przychodzisz po obmycie cię krwią, aby uwolnić się od winy, która 

miesza się nawet z twoimi najlepszymi uczynkami? Czy uczysz się przyjmować dobrodziejstwa 

Opatrzności nie tylko z wdzięcznością, jako pochodzące od Boga, ale także z mieszaniną wstydu i 

zamieszania, mając świadomość, że na nie nie zasługujesz i ciągle je tracisz? I czy 

usprawiedliwiasz Opatrzność w swoich utrapieniach i rozczarowaniach, nawet gdy wielu 

chrześcijan wokół ciebie prosperuje w pełni rozkwitu dobrobytu, których przewinienia były 

przynajmniej bardziej widoczne i bardziej głośne niż twoje? 

 10. Czy ty też robisz postępy „w gorliwości i działaniu” w służbie Bogu i dla szczęścia 

bliźnich? Czy twoja miłość okazuje się solidna i szczera przez nieustanny wypływ z niej strumienia 

dobrych uczynków? Czy potrafisz patrzeć na smutki innych z tkliwym współczuciem oraz z 

projektami i pomysłami, co możesz zrobić, aby im ulżyć? Czy czujesz w piersi, że częściej 

wymyślasz szczodrobliwe rzeczy (Iz. 32:8 UBG) i jesteś gotów zrezygnować z własnej korzyści lub 

przyjemności, na rzecz ich wykonania? Czy twoja wyobraźnia roi się niejako od koncepcji i planów 

na rzecz rozwoju sprawy i celu Chrystusa w świecie, głoszenia Jego Ewangelii i szczęścia twoich 

bliźnich? I czy nie tylko się modlisz, ale i działasz na rzecz tego w taki sposób, aby pokazać, że 

modlisz się gorliwie i odczuwasz gotowość do wniesienia swego skromnego udziału, poprzez 

wykonanie pracy na rzecz wyżej wymienionych spraw, pomimo tego, że inni, którzy mogliby, 

gdyby zechcieli, bardzo łatwo zrobić dużo więcej w tych sprawach, nic nie robią? 

 11. I, aby nie powiększać za bardzo tego obszernego tematu, zastanów się jeszcze raz, „jak 

to jest z twoimi uczuciami w odniesieniu do tego doczesnego jak i do niewidzialnego świata?” Czy 

jesteś bardziej głęboko i praktycznie przekonany o marności tych rzeczy widzialnych, które są 

doczesne (2 Kor 4:18 UBG)? Czy dostrzegasz, że twoje oczekiwania wobec i twoje przywiązanie 

do nich maleją? Jesteś gotów pozostać na tym świecie tak długo, jak tego zechce twój Ojciec w 

Niebie; i to jest słuszne i dobre; ale czy uważasz, że twoje więzy z tym światem są tak rozluźnione, 

że jesteś gotów, ba, jesteś szczerze chętny, aby zostawić go w jak najkrótszym czasie; tak że, jeśli 

Bóg uzna za stosowne wezwać cię nagle, pomimo tego, że miałoby to mieć miejsce w trakcie 

trwania twoich radości, zaangażowań, oczekiwań i nadziei związanych z rzeczami tego doczesnego 

świata, to byś serdecznie zgodził się na swoje odejście, nie mówiąc: „Panie, pozwól mi pozostać 

trochę dłużej, żeby cieszyć się tą czy inną przyjemną rozrywką, czy też, żeby zakończyć ten czy 

tamten plan? Czy możesz myśleć, z nawykowym spokojem i serdeczną aprobatą, jeśli taki jest Boży 

zamysł, żeby nie obudzić się już, gdy kładziesz się do łóżka, albo, aby nie wrócić już więcej do 

domu, kiedy wychodzisz zeń? A z drugiej strony, gdy dźwigasz wielkie ciężary w swoim życiu, to 

czy odkrywasz w sobie gotowość do dźwigania ich w posłuszeństwie woli twego Ojca Niebieskiego 

do końca, chociaż miałoby to trwać przez wiele przyszłych lat, które miałyby być latami o wiele 

większej udręki, niż kiedykolwiek doświadczyłeś? Czy możesz powiedzieć spokojnie i stanowczo  

Bogu, choćby bez poruszających cię tkliwych uczuć, jakich mógłbyś pragnąć, że oto jesteś jego 



sługą, i dzieckiem w Jego dłoni i aby uczynił z tobą to, co się wyda słusznym w Jego oczach (2 

Sam. 15:26 UBG)? I dodać: ,,moja wola jest wtopiona w twoją o Boże; aby być wywyższonym lub 

poniżonym, wyprowadzonym lub sprowadzonym, aby być tutaj lub tam, w tych lub innych 

okolicznościach, tak jak Tobie się podoba, i jak najlepiej pasuje do twojego wielkiego i rozległego 

planu, którego pojąć lub ulepszyć nie jest możliwym dla mnie ani dla wszystkich aniołów w 

Niebie.”  

 12. Te sprawy, jeśli dobrze je rozumiem, są jednymi z najbardziej znaczących dowodów 

wzrostu i utwierdzenia w religii. Szukaj ich: błogosław za nie Boga, tak dalece jak odkryjesz je w 

sobie i rozmyślaj, jak codziennie rozwijać się w nich pod wpływem łaski Bożej; której serdecznie 

cię polecam i do której bardzo cię proszę, abyś często polecał sam siebie. 

  

 Chrześcijanin żarliwie wzdycha za wzrostem w łasce.   
  

 „O Ty zawsze błogosławione Źródło życia naturalnego i duchowego! Dziękuję Ci, że żyję i 

znam obowiązki i przyjemności życia religijnego. Błogosławię cię za to, że tchnąłeś we mnie swój 

życiodajny dech, chociaż kiedyś byłem martwy w występkach i grzechach (Ef. 2:1 UBG), dzięki 

czemu stałem się duszą żyjącą (Rdz 2:7 UBG), co jest w pewnym sensie charakterystyczną cechą 

twoich dzieci. Jednakże moim szczerym pragnieniem jest, abym nie tylko żył, ale i wzrastał w łasce 

i poznaniu mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa (2 Piot. 3:18 UBG) od poznania którego 

mój postęp w tym tak ewidentnie zależy. Z tego punktu widzenia pokornie błagam Cię, abyś 

przysposobił mój umysł do postrzegania właściwych pojęć w religii, abym nie osądzał łaski na 

podstawie jakichkolwiek błędnych koncepcji o niej, ani nie mierzył moich postępów w niej na 

podstawie tych rzeczy, które są jedynie skutkami ludzkiej natury i to prawdopodobnie zepsutymi.”  

 „Obym szukał wzrostu Bożej miłości do Ciebie, mój Boże i Ojcze w Chrystusie, 

bezwzględnego poddania się Twej mądrej i świętej woli oraz obfitej życzliwości dla moich 

bliźnich! Obym wzrastał w cierpliwości i męstwie duszy, w pokorze i gorliwości, w duchowości i 

niebiańskim usposobieniu umysłu oraz w trosce, abym, czy mieszkam w ciele, czy z niego 

wychodzę, Panu się podobał (2 Kor. 5:9 UBG), abym czy żyję, czy umrę, wszystko to było dla 

Twojej chwały. Jednym słowem, ponieważ wiesz, że łaknę i pragnę sprawiedliwości, to uczyń mnie 

takim, jakim byłbyś uradowany, aby mnie widzieć! Wyryj w mojej duszy, poprzez łagodne wpływy 

Twego łaskawego Ducha, każdy ślad i każdą cechę, które Twoje oko, o Niebiański Ojcze, mogłoby 

z przyjemnością oglądać i które mógłbyś uznać za Twój własny obraz.”  

 „Jestem świadomy, o Panie, że jeszcze tego nie osiągnąłem, ba, moja dusza jest całkowicie 

zmieszana gdy myśli o tym, jak daleko jestem od bycia doskonałym; ale tę jedną rzecz (za 

wspaniałym przykładem Twego apostoła) będę starał się czynić, a mianowicie zapominać o tym, co 

za mną, a zdążać naprzód do tego, co przede mną (Filip. 3:12-13 UBG). O żebyś zechciał nakarmić 

moją duszę Twoim słowem i Duchem! Zostawszy, jak mam pokorną nadzieję i ufność, odrodzonym 

przez Twego Ducha, nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego,  przez słowo Twoje, które 

jest żywe i trwa na wieki (1 Piot. 1:23 UBG), jako nowo narodzone niemowlę pragnę czystego 

mleka słowa Bożego, abym mógł dzięki niemu wzrastać (1 P 2:2 UBG). I niech moje postępy będą 

widoczne dla wszystkich ludzi (1 Tm 4:15 UBG), aż dojdę do miary człowieka doskonałego i  

dojrzałości pełni Chrystusa (Ef. 4:13 UBG); i po nacieszeniu się rozkoszą przebywania z tymi, 

którzy wybitnie rozkwitają w twoim Kościele na dole, niech będę przyjęty do raju w górze! Proszę 

o to i mam nadzieję na to przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa; „Jemu  chwała i teraz, 

i na wieczne czasy” (2 P 3:18 UBG). Amen."  

 

 

 

 

 

 

 



     ROZDZIAŁ XXVII.  

 

PRZYPOMNIENIE DOJRZAŁEMU CHRZEŚCIJANINOWI O ŁASKACH BOŻYCH I 

WEZWANIE GO DO WYKAZYWANIA ZWYCZAJOWEJ MIŁOŚCI I RADOŚCI W 

BOGU.  

 

  

 1. Święta radość w Bogu, naszym przywilejem i obowiązkiem. - 2. Chrześcijanin jest 

wezwany do jej wykazywania. - 3. Na podstawie rozważenie doczesnych łask. - 4. I łask 

duchowych. - 5. Na podstawie widzenia wiarą wiecznego szczęścia. - 6. I łask Bożych udzielonych 

innym żywym i umarłym. - 7. Rozdział kończy się wezwaniem do przejawiania tej niebiańskiej 

radości. I przykładem autentycznego działania tej wdzięcznej radości w Bogu.  

 1. Przypuszczam teraz, że mój czytelnik odkryje, badając swój stan duchowy, że wzrasta w 

łasce. A jeśli pragniesz, aby ten wzrost był natychmiast utwierdzony i kontynuowany, pozwól, że 

wezwę twoją duszę do bardziej czułego okazywania miłości ku Bogu i radowania się w Nim, co 

odpowiada, umacnia i utwierdza charakter zaawansowanego chrześcijanina; i zaklinam cię, abyś 

uznał te okazywanie miłości i radości nie tylko za przywilej, ale także za obowiązek. Miłość jest 

najbardziej wzniosłą i hojną zasadą ze wszystkiego całego prawdziwego i dopuszczalnego 

posłuszeństwa; a z miłością, która jest tak mądrze i szczęśliwie ukształtowana, i na pewno 

odwzajemniona musi być naturalnie połączona proporcjonalna RADOŚĆ. Człowieka, który 

rozpoczyna życie w duchu chrześcijaństwa, może słusznie zasmucić fakt zobaczenia, jak niskie 

życie pod tym względem prowadzi powszechnie ogół szczerych chrześcijan. „Weselcie się w 

PANU, sprawiedliwi, i wysławiajcie go, pamiętając o jego świętości” (Ps 97:12 UBG), oraz o 

wszystkich innych doskonałościach i chwale, które są zawarte w tym majestatycznym, cudownym i 

zachwycającym imieniu, PANA TWEGO BOGA. Nie spędzaj swoich świętych chwil jedynie na 

wyznawaniu swoich grzechów lub na zanoszeniu próśb, chociaż każde z nich musi mieć swój 

codzienny udział w twoim cichym czasie skupienia przed Bogiem; ale spędź część, i to znaczną 

tego czasu na niebiańskim i anielskim dziele uwielbienia. Dokładaj starań, aby nieustannie nosić ze 

sobą, serce przepełnione takimi poglądami, a także rozgrzane i rozpalone takimi uczuciami.  

 2. Czy promienie wielkiego Ojca światłości i miłości nie są stale posyłane, aby rozpalić je w 

naszym sercu? Chodź, mój chrześcijański przyjacielu i bracie, chodź i zbadaj ze mną dobroć 

naszego niebiańskiego Ojca. I och, aby dał mi takie jej poczucie, abym mógł ją przedstawić w 

odpowiedni sposób, i aby gdy rozmyślam, mógł zapłonąć ogień w moim sercu (Ps. 39:3 UBG) i być 

przekazany do twojego! I ach, aby wraz z wersami, które piszę, przeniknął z duszy do duszy, 

budząc w piersi każdego czytającego je chrześcijanina uczucia bardziej godne dzieci Bożych i 

spadkobierców chwały, którzy mają spędzić wieczność na tych świętych zajęciach, do których 

wykonywania teraz staram się ciebie pobudzić.  

 3. Czy nie masz powodu, aby przyjąć słowa Dawida i powiedzieć: „Jak drogie są dla mnie 

twoje myśli, Boże! Jak wielka jest ich liczba! Gdybym chciał je zliczyć, byłoby ich więcej niż 

piasku” (Ps. 139:17-18 UBG). Rzeczywiście wiesz, od czego zacząć badanie Bożych łask, gdyż ich 

spływanie na ciebie zaczęło się od zaistnienia twojej istoty. Wspomnij więc z wdzięcznym sercem, 

że oczy, które widziały niedoskonały płód twego ciała, spoglądały z życzliwą opieką gdy zostałeś 

stworzony w skrytości i strzegą cię od tamtej pory - i ta ręka, która zapisała w Bożej księdze 

wszystkie twoje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było (Ps. 

139:15-16 UBG), nie tylko ukształtowała je na początku, ale i od tamtego czasu troszczy się o 

zachowanie wszystkich twoich kości, aby żadna z nich nie została złamana (Ps. 34:20 UBG) i to 

właśnie temu zawdzięczasz, że żyjesz. Spójrz wstecz na drogę, którą przemierzałeś, od dnia, w 

którym Bóg wyprowadził cię z łona matki, i powiedz, czy nie widzisz całej drogi gęsto usianej 

znakami i pamiątkami Bożej dobroci. Przypomnij sobie miejsca, w których mieszkałeś, i osoby, z 

którymi miałeś najintymniejsze relacje, i wspomnij jakie łaski otrzymałeś w tamtych miejscach i od 

tych osób, będących narzędziami Bożej troski i dobroci. Przypomnij sobie trudności i 

niebezpieczeństwa, którymi byłeś otoczony, i zastanów się uważnie nad tym, co Bóg uczynił, aby 



cię przed nimi obronić lub przez nie przeprowadzić. Pomyśl, jak często byłeś tylko o krok od 

śmierci i jak nagle Bóg czasami interweniował, by zapewnić ci bezpieczeństwo, nawet zanim 

zorientowałeś się w swoim niebezpieczeństwie. Pomyśl o tych łożach na których byłeś złożony 

chorobami, i leżałeś jakby do nich przykuty; i z których, być może, kiedyś myślałeś, że więcej już  

nie wstaniesz; i powiadałeś za Ezechiaszem gdy twoje dni się skracały: „Zejdę do bram grobu, 

zostanę pozbawiony reszty swoich lat” (Iz. 38:10 UBG). Być może od tamtego czasu Bóg dodał 

wiele lat do twojego życia; i nie wiesz, ile jest ich jeszcze w rezerwie ani ile pożytku i szczęścia 

może towarzyszyć każdemu z nich. Zbadaj okoliczności dotyczące wpływu bliskich na twoje życie; 

jak wielu życzliwych przyjaciół otacza cię codziennie i przemyśliwuje nad tym, jakby przyczynić 

się do powiększenia twojego komfortu. Pomyśl o tych niezwykłych okolicznościach, zaistniałych 

na skutek ingerencji Opatrzności, które spowodowały zawiązanie pewnych więzów tego rodzaju, 

które obok tych, które łączą twoją duszę z Bogiem, zaliczasz do najszczęśliwszych w życiu. I nie 

zapominaj, w ilu przypadkach, gdy życie tych drogich tobie bliskich osób było zagrożone (i było 

być może bardziej odczuwalnie drogie dla ciebie, niż twoje własne), Bóg przywrócił je z granic 

grobu i dodał w ten sposób nowy wymiar twoim czułościom, wynikającym z tej rzewnej 

okoliczności, okazywanym wszystkim twoim bliskim, których taka okoliczność dotknęła, a z 

którymi potem miałeś kontakt. Nie zapominaj też, jak Bóg łaskawie podtrzymywał innych w ich 

ostatnich chwilach i pozwalał im pozostawić po sobie słodki zapach pobożności, który 

zabalsamował twoje wspomnienia o nich, i który też ożywił cię, gdy byłeś na skraju duchowego 

zasłabnięcia pod wpływem ciężaru smutku spowodowanego takim rozstaniem, i ogólnie sprawił, że 

nawet wspomnienie o ich śmierci było zachwycające dla ciebie.  

 4. Ale teraz jest więcej niż właściwy czas, aby skłonić twoje myśli do wielu duchowych 

łask, którymi Bóg cię obdarzył. Spójrz wstecz niejako na skałę, z której zostałeś wyciosany, i na 

głębokość dołu, z którego zostałeś wykopany (Iz 51:1 UBG). Zastanów się poważnie nad stanem, w 

jakim znalazła cię łaska Boża: jak wiele win spoczywało na tobie, jak bardzo byłeś skalany 

grzechami, w jakim niebezpieczeństwie się znajdowałeś, i w jakiej byłeś ruinie! Pomyśl, co działo 

się z tobą, i pomyśl z jeszcze głębszą refleksją. co by się tobie przytrafiło! Oko Boga, które 

przenika całą wieczność, widziało to, czego twój umysł, pochłonięty drobiazgami teraźniejszości i 

zmysłowym zaspokajaniem ciała, był całkowicie nieświadomy i na co w ogóle nie zważał: oto 

dostrzegło cię na granicy wieczności i ulitowało się nad tobą; zobaczyło, że w krótkim czasie 

stałbyś się tak bezradnym i nędznym stworzeniem jak grzesznik, który właśnie umarł i ku swemu 

nieskończonemu zaskoczeniu i wiecznemu przerażeniu spotkał niespodziewane wieczne zatracenie; 

i tak jak on stanąłbyś oszołomiony w zdumieniu i rozpaczy w piekle. Ten Bóg widział i ulitował się 

nad tobą; będąc miłosiernym wobec ciebie, zgodnie z radą swojej wiecznej miłości i łaski ustanowił 

dla ciebie Odkupiciela i wykupił cię dla Siebie przez krew swego Syna: cenę, którą, jeśli się 

zatrzymasz nad tym i pomyślisz poważnie czym ona była, to z pewnością wpłynie to na ciebie do 

tego stopnia, że upadniesz na twarz przed Bogiem ze zdumieniem i wstydem, że w ogóle została za 

ciebie zapłacona. Aby osiągnąć te błogosławione cele, Bóg zesłał swoją łaskę do twojego serca; tak, 

że chociaż kiedyś byłeś ciemnością, teraz jesteś światłością w Panu (Ef. 5:8 UBG). Dokonał tej 

szczęśliwej przemiany, którą teraz odczuwasz w swojej duszy i przez swojego Ducha Świętego, 

który jest ci dany, rozlał tę zasadę miłości w twoim sercu (Rzym. 5:5 UBG), która jest rozpalana 

ponownie przez te moje przypomnienie o tym tobie, i teraz płonie z większym żarem niż wcześniej. 

Do tej pory Bóg wspierał cię w twoim chrześcijańskim biegu, a uzyskawszy pomoc od Niego, 

trwasz aż do dnia dzisiejszego (Dz. 26:22 UBG). Bóg nie tylko cię pobłogosławił, ale i uczynił cię 

błogosławieństwem (Rdz 12:2 UBG) i chociaż nie byłeś tak użyteczny, jak ta święta hojność serca, 

którą wzbudził w tobie, kazała ci pragnąć, to jednak uczyniłeś coś dobrego na stanowisku, na 

którym cię umieścił. Niektórzy z twoich współbraci doznali ulgi; a być może także jakaś bezmyślna 

istota została pozyskana dla cnotliwego życia i szczęścia przez Boże błogosławieństwo twoich 

wysiłków. Niektórzy na drodze do Nieba chwalą Boga za ciebie; a niektórzy być może, już tam, 

będący tęsknią za twoim przybyciem, aby mogli ci w szlachetniejszych i bardziej wyrazistych 

formach podziękować za korzyści, których znaczenie teraz dopiero dostatecznie rozumieją, chociaż 

podczas gdy przebywali tutaj, nigdy nie potrafili tego pojąć. 



 5. Chrześcijaninie, rozejrzyj się po niezliczonych błogosławieństwach, jednego i drugiego 

rodzaju, którymi jesteś już otoczony; i przesuń swoją perspektywę jeszcze dalej, do tego, co wiara 

jeszcze odkrywa poza zasłoną. Pomyśl o tych obecnie nieznanych emocjach, z jakimi zrzucisz 

każdy ciężar do grobu; a twój nieśmiertelny duch wzniesie się, lekki i radosny, święty i szczęśliwy 

ku Bogu, który jest jego początkiem, wsparciem i nadzieją, źródłem istnienia, świętości i radości; i 

ku Jezusowi, przez którego wszystkie te błogosławieństwa spływają na ciebie i który wyznaczy ci 

tron bliski swojemu, abyś na zawsze był widzem i uczestnikiem Jego chwały. Pomyśl o zachwycie, 

z jakim będziesz uczestniczyć w Jego triumfie w dniu zmartwychwstania i z jakim przyjmiesz 

przemienienie swego biednego, podlegającego rozkładowi i zniszczalnego ciała na Jego chwalebny 

obraz; a potem pomyśl: „Te nadzieje nie są tylko moje, ale i wielu tysięcy i milionów innych ludzi. 

Tłumy, które zaliczam do najdroższych moich przyjaciół na ziemi, radują się ze mną z tych 

perspektyw i widoków na przyszłość; a Bóg daje mi czasem zobaczyć uśmiechy na ich policzkach, 

oraz słodką, pokorną nadzieję, która błyszczy w ich oczach i jaśnieje przez łzy czułej wdzięczności, 

i słyszeć trochę ich tego wewnętrznego zadowolenia i radości, które może wyrazić język. Ta samo 

jeszcze inni, którzy niegdyś byli mi równie drodzy, chociaż zostali już złożeni do grobu i płakałem 

nad ich prochem, żyją teraz dla Boga, doświadczając niepojętej radości i pijąc duże łyki wody 

żywota, która wiecznie płynie po Jego prawicy”.  

 6. O Chrześcijaninie, nadal jesteś z nimi ściśle zjednoczony i sprzymierzony. Śmierć nie 

może zerwać przyjaźni w ten sposób scementowanej i nie powinna sprawić, abyś stał się nieczuły 

na szczęście tych przyjaciół, dla których pamięci zachowujesz tak słuszną cześć. Żyją dla Boga jako 

Jego słudzy; służą Mu i oglądają jego oblicze (Obj. 22:3-4 UBG), a stanowią tylko małą część tego 

chwalebnego zgromadzenia. Miliony, równie godne twego szacunku i uczuć, zamieszkują te błogie 

regiony; a czy ty nie miałbyś się radować ich radością? Czy nie będziesz uwielbiał tego wiecznego 

źródła świętości i szczęścia, z którego pochodzi każdy z ich strumieni? Dodam dalej, że podczas 

gdy błogosławieni aniołowie tak życzliwie odnoszą się do ciebie, gdy ci służą, chrześcijanie i noszą 

cię na swoich ramionach, jako dziedzica zbawienia (Heb. 1:14 UBG), czy nie będziesz się również 

radował ich szczęściem? A czy nie będziesz wielbił tego Boga, który obdarza ich wszystkich 

większą chwałą ich bardziej wzniosłej natury i daje im Niebo, które napełnia ich 

błogosławieństwem nawet wtedy, gdy wydają się z niego odchodzić, aby mogli usługiwać tobie?  

  7. Taki i nieskończenie więcej niż taki jest błogosławiony Bóg, był i zawsze będzie. 

Szczęśliwość błogosławionych duchów, które otaczają Jego tron, i twoja szczęśliwość, o 

chrześcijaninie, są wieczne. Te niebiańskie światła będą świecić niegasnącym płomieniem, a ty 

będziesz świecić i płonąć wśród nich, gdy zgaśnie słońce i gwiazdy. Niezmienny Ojciec światłości 

będzie wylewał na nas Swoje promienie; a blask pochodzący od Niego, który będziemy odbijać, i 

nasze szczęście w Nim będą wieczne, i będą stale rosły. Pokłoń się zatem, dziecko Boże, dziedzicu 

chwały; i niech wszystko, co jest w tobie, zjednoczy się w jednym akcie wdzięcznej miłości; i niech 

wszystko, co jest wokół ciebie, i wszystko, co jest przed tobą w perspektywach nieograniczonej 

wieczności, zjednoczy się, by wznieść i przenieść twoją duszę, abyś mógł, o ile to możliwe, 

rozpocząć dzieło i błogosławieństwo nieba, upadając przed jego Bogiem, otwierając swoje serce na 

Jego łaskawe wpływy i wydychając przed Nim kadzidło uwielbienia, które te ciepłe promienie Jego 

obecności i miłości mają tak wielką skłonność do wytwarzania i do uszlachetniania ich zapachem 

podobnym do zapachu Jego raju znajdującego się powyżej. 

 

 Wdzięczna Dusza radująca się Błogosławieństwami Opatrzności i Łaski i wylewająca 

się przed Bogiem w energicznych i serdecznych Przejawach Miłości i Uwielbienia.   

  

 „O mój Boże, wystarczy, że rozmyślam a już ogień zapala się (Ps. 39:3 UBG). Ale och,  

jakim językiem przemówi płomień w moim sercu? Cóż mogę powiedzieć, jeśli nie to, że moje serce 

podziwia, uwielbia i kocha Cię? Moje małe naczynie jest tak pełne, jak to tylko możliwe; i wyleję 

przed Tobą całą tę pełnię, abym mógł wzrastać i być w stanie pomieścić coraz więcej i więcej. Ty 

jesteś „moją tarczą, moją chwałą, tym, który podnosi moją głowę” (Ps. 3:3 UBG). Moje serce 

raduje się z Twojego zbawienia (Ps. 13:5 UBG) i kiedy poddaję się pod wpływy Twojego dobrego 



Ducha, aby mieć z Tobą społeczność, to wtedy tysiące rozkosznych myśli pojawia się naraz w 

moim sercu; tysiące źródeł rozkoszy zostaje odetkanych i spływają one na moją duszę z takim 

orzeźwieniem i radością, że zdają się wypełniać szczęściem każdą chwilę dni, tygodni i miesięcy. " 

 „Błogosławię Cię, Boże, za tę moją duszę, którą stworzyłeś; którą nauczyłeś mówić i mam 

nadzieję w najszczęśliwszym celu: „Gdzie jest Bóg, mój Stwórca” (Hi. 35:10 UBG). Błogosławię 

cię za wiedzę, którą ją ozdobiłeś. Błogosławię cię za tę łaskę, z którą ufam, że mogę (nie bez 

pokornego zdziwienia) powiedzieć, że uświęciłeś moją duszę; choć, niestety, roślina niebiańska jest 

posadzona w zbyt jałowej glebie i nie kwitnie w takim stopniu, jak bym sobie tego życzył”.  

 „Błogosławię Cię także za to ciało, które mi dałeś, i które zachowujesz do tej pory pełnym 

siły i wigoru, a które jest zdolne nie tylko do rozkoszowania się rozrywkami, które dostarczasz dla 

jego różnych zmysłów, ale i (co uważam za dużo bardziej wartościowe niż którekolwiek z nich dla 

niego samego) do działania z pewną rześkością w Twojej służbie. Błogosławię Cię za ten stan i 

wolność, z jaką moje członki poruszają się i są posłuszne nakazom mojego ducha, który mam 

nadzieję, jest kierowany przez Ciebie. Błogosławię Cię, za to, że stróże mego domu nie trzęsą się, a 

silni mężczyźni nie pochylają się, oraz za to, iż patrzące przez okna nie zaćmiły się, a wszystkie 

córki śpiewające nie przycichły. Błogosławię cię, Boże mojego życia, za to, że srebrny sznur nie 

jest jeszcze zerwany, ani złota misa nie jest stłuczona (Kaz. 12:3-6 UBG), ponieważ to Twoja ręka 

spina wszystkie moje nerwy, a twoja nieskończona umiejętność, dodaje mi energii ogarniającej 

mnie całego, a gdy słabnę odnawia ją szybko i w obfitości. Wysławiam cię za tę królewską hojność, 

dzięki której zapewniasz codzienne utrzymanie ludzkości w ogólności, a mnie w szczególności; za 

różne stoły, które nakrywasz przede mną, i za kielich przepełniony, który wkładasz w moje ręce (Ps. 

23:5 UBG). Błogosławię cię, że te dobrodziejstwa Twej Opatrzności nie służą, by tak rzec, karceniu 

poskromionego apetytu i nie są jak pokarm kładziony przed zmarłych. Błogosławię też Ciebie, że 

nie jem mojej kromki chleba samotnie (Hi 31:17 UBG), ale dzielę się jedzeniem z tak wieloma 

miłymi przyjaciółmi, którzy dodają posmaku życiu towarzyskiemu, w naszych okresach wspólnego 

posiłku, co różni nas od zwierząt. Dziękuję Ci za tylu drogich bliskich w domu, i za tylu życzliwych 

przyjaciół poza nim, którzy potrafią usłużyć mi w różnych sytuacjach i są usposobieni, aby uczynić 

dobroczynny użytek z tej zdolności.”  

 „Ani nie zapomnę uznać Twojej łaski za uczynienie mnie zdolnym do służenia innym i 

pozwalając mi w każdym przypadku rozumieć, że o wiele ,,Bardziej błogosławioną rzeczą jest 

dawać niż brać' (Dz 20:35 UBG). Dziękuję Ci za serce, które odczuwa smutki potrzebujących i 

umysł, który może sprawić, że moją wczesną troską i pokrzepieniem będzie obmyślenie, według 

moich skromnych zdolności, jak sprawić ulgę strapionym; albowiem „to także pochodzi od Ciebie, 

Panie” (Iz 28:29 UBG), wielki Autorze wszelkich życzliwych skłonności, każdego rozważnego 

planu, i każdej udanej próby szerzenia szczęścia wokół nas lub w każdym razie zmniejszenia 

niedostatku."  

 „I z pewnością, o Panie, jeśli w ten sposób uznaję przyjemności współczucia cierpiącym, to 

o wiele bardziej muszę Cię błogosławić za przyjemność sympatyzowania ze szczęśliwymi, czyli 

tymi którzy są całkowicie błogosławieni. Wielbię Cię za strumienie, które nawadniają Raj i 

utrzymuję go w rozkwitającej, wciąż rosnącej rozkoszy. Wysławiam Cię za resztę, za radość i 

zachwyt, które dajesz wielu, którzy byli mi kiedyś drodzy na ziemi, a których smutki było moim 

zadaniem koić, a których radości, szczególnie w Tobie, było rozkoszą mojego serca, aby promować. 

Wysławiam Cię za błogosławieństwo każdego świętego i każdego anioła, którzy otaczają Twój tron 

w górze; i uwielbiam Cię z akcentami wyjątkowej przyjemności za tę ożywiającą nadzieję, którą 

zaszczepiłeś w mojej piersi, że niedługo poznam jasnym wzrokiem i wiecznym doświadczeniem, 

jaka jest szczęśliwość tych, którzy odeszli, a którą teraz odkrywam tylko z daleka, przez 

stosunkowo niejasne zwierciadło wiary. Nawet teraz, dzięki Twej łasce, czuję się poniesiony 

naprzód w górę przez Twe podtrzymujące mnie ramię do tych regionów szczęśliwości. Już teraz 

„oczekuję Twego zbawienia, PANIE” (Rdz 49:18 UBG), z żarliwym pragnieniem z jednej strony, 

którego wzniosła wielkość nie może nie natchnąć wierzącej duszy, a z drugiej strony ze spokojnym 

poddaniem się Tobie, które niezmienność twojej obietnicy ustanawia."  

 „A teraz, o mój Boże, co mam ci powiedzieć? Kocham Cię tak bardzo, że nie można tego 



wyrazić językiem! Kocham Cię za to, czym jesteś dla twoich stworzeń, które w różnych postaciach 

w każdej chwili czerpią od ciebie istnienie, wiedzę i szczęście, w liczbie i stopniu daleko 

wykraczających poza to, co może sobie wyobrazić moja wąska wyobraźnia. Uwielbiam Cię i 

kocham jeszcze bardziej za to, Kim jesteś sam w sobie; za te zasoby doskonałości (których 

stwarzanie wszechświata nie umniejszyło i które nigdy nie mogą zostać wyczerpane przez 

wszystkie tego następstwa), które przekazujesz swoim stworzeniom; a także za nieskończoną 

doskonałość, która sprawia, że jesteś Swoim własnym szczęściem, Swoim własnym celem; miłym, 

nieskończenie miłym i czcigodnym, nawet wtedy gdyby wszystkie pochodne doskonałości i 

szczęście zostały zapomniane”.  

 „O Ty pierwszy, największy i najpiękniejszy ze wszystkich obiektów! Ty jedynie wielki, i Ty 

jedynie sprawiedliwy, posiadasz całą moją duszę! I słusznie ją posiadasz. Podczas gdy w ten sposób 

czuję, jak Twój święty Duch działa w moim sercu i podsyca ten żar miłości do Ciebie, nie wątpię w 

to, tak samo jak nie mogę wątpić w realność tego mojego zwierzęcego cielesnego życia, gdy coś 

robię ciałem i doznaję jego odczuć. Z pewnością, jeśli kiedykolwiek poznałem uczucie głodu 

ciałem, to tym bardziej duszą, gdyż moja dusza łaknie sprawiedliwości (Mt 5:6 UBG) i pragnie 

większego dostosowania się do Twojej błogosławionej natury i świętej woli. Jeśli kiedykolwiek 

moje cielesne podniebienie odczuwało pragnienie, to tym bardziej moja dusza, która pragnie Boga,  

Boga żywego (Ps. 42:2 UBG) i łaknie obfitszego przekazywania jej Jego łaski. Jeśli kiedykolwiek 

moje ciało, zmęczone pracą lub podróżami, wiedziało, co to znaczy pragnąć odświeżenia przez 

leżenie w łóżku i radowanie się tym, że tam będzie spoczywać, to tym bardziej moja dusza, która za 

słodkim przyzwoleniem spoczywa na Twej łaskawej piersi, o mój niebiański Ojcze, i powraca do 

swego spoczynku w objęciach swego Boga, który dobrze jej uczynił (Ps 116:7 UBG). I jeśli 

kiedykolwiek widziałem twarz ukochanego przyjaciela z zadowoleniem i radością, to tym bardziej 

raduję się, widząc Twoje oblicze o Panie, nazywając Cię moim Ojcem w Chrystusie. Takim jesteś i 

takim będziesz w czasie doczesnym i na wieczność. Cóż mam więcej do zrobienia, jeśli nie 

powierzyć się Twojej pieczy w jednym i drugim? Pozostawiając Tobie, abyś wybrał moje 

dziedzictwo (Ps. 47:4 UBG) i uporządkował moje sprawy za mnie, podczas gdy moim zadaniem 

jest służenie Tobie, a całą moją radością chwalenie Ciebie. ,,Moja dusza przylgnęła do ciebie,”  

ponieważ „ twoja prawica mnie podtrzymuje” (Ps 63:8 UBG). Niech nadal mnie wspiera, a będę 

przeciskał się do Ciebie, aż wszystkie moje pragnienia zostaną spełnione w wiecznym radowaniu 

się Tobą! Amen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ROZDZIAŁ XXVIII.  

 

WEZWANIE UTWIERDZONEGO CHRZEŚCIJANINA DO DOŁOŻENIA WSZELKICH 

STARAŃ, W CELU STANIA SIĘ UŻYTECZNYM.  
 

 

 1, 2. Szczera miłość do Boga przejawi się nie tylko w poświęceniu się Jemu, ale i w 

czynieniu dobra ludziom. - 3. Taki jest nakaz Boga. - 4. Prawdziwy chrześcijanin czuje, że jego 

dusza jest dostosowana do świętej z tym zgodności. - 5. I dlatego będzie pragnąć pouczenia w tym 

temacie. - 6. Odpowiednio do tego podane są wskazówki, co do doskonalenia różnych talentów: 

zwłaszcza zdolności umysłowych i uczenia się. - 7. Władza. - 8. Władza nad rodziną. - 9. Szacunek. 

- 10. Bogactwo. - 11. Wskazanie kilku dobrych sposobów jego wykorzystania. - 12, 13. Zachęta do 

roztropności w wydatkach, aby wspierać działalność charytatywną. - 14. W tym zakresie należy 

szukać wskazówek Bożych. Modlitwa chrześcijanina o bycie bardziej użytecznym.   

 1. TAKIE, jak opisałem w poprzednim rozdziale, jak mniemam, są i będą częste zajęcia 

twojej duszy przed Bogiem. W ten sposób twoja miłość i wdzięczność objawi się przed Bożym 

obliczem i przez Pana Jezusa, wielkiego Pośrednika, stanie przed nim jak kadzidło i wyda 

przyjemny zapach. Ale musisz pamiętać, że nie będzie to jedyny skutek tej miłości do Boga, którą, 

jak przypuszczam, posiadasz tak gorącą w swoim sercu. Jeśli będzie szczera, nie będzie  

poprzestawała na samych słowach, ale odnajdzie się w czynach i jako jej prawdziwy owoc wyda 

szczerą miłość do bliźnich oraz niestrudzone pragnienie i staranie się, aby nieustannie czynić im 

dobro. 

 2. „Czy wielki Ojciec miłosierdzia” zapytasz, „nie spojrzał na mnie tak łaskawym okiem? 

Czy nie tylko wybaczył mi dziesięć tysięcy wykroczeń, ale i ubogacił mnie tak różnorodnymi 

dobrodziejstwami? O czymże odpłacę Mu za to wszystko? O pouczcie mnie, wy wyrocznie 

wiecznej prawdy! Pouczcie mnie, starsi bracia w rodzinie mojego niebiańskiego Ojca! A przede 

wszystkim, poucz mnie Ty Duchu mądrości i miłości, co mogę zrobić, aby wyrazić moją miłość do 

wielkiego i wiecznego źródła miłości i utwierdzić się w wierności Temu, który już tak wiele 

uczynił, aby ją wzbudzić i który będzie czerpał tak wiele zadowolenia z uznania i nagradzania jej."  

 3. To, o chrześcijanie, jest nakazem, który słyszeliśmy od początku i który będzie trwał 

zawsze z niesłabnącą siłą: „aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata” (1 Jan. 4:21 UBG) i 

wyrażał tę miłość, nie tylko słowem i językiem, ale ,,uczynkiem i prawdą” (1 Jan. 3,18 UBG). Masz 

kochać bliźniego jak siebie samego; kochać całe stworzenie Boże; i tak dalece, jak sięga twój 

wpływ, musisz starać się je uszczęśliwić.  

 4. Czy nie powiesz, ,,Tak. Kocham je”. ,,Czuję, jak złoty łańcuch Bożej miłości otacza nas 

wszystkich i wiąże nas blisko siebie, łącząc nas w jedno ciało i sprawiając, że jakby jedna dusza 

przenikała wszystko. Niech szczęście, prawdziwe i wzniosłe, szczęście wieczne i rosnące, zapanuje 

w całym świecie rozumnych i posłusznych stworzeń Bożych w Niebie i na ziemi! I niech każde 

zbuntowane stworzenie, które można odzyskać i odnowić, będzie uczynione posłusznym! I oby 

konieczne kary dla tych, którzy są nie do odzyskania, zostały przepełnione nieskończoną mądrością 

i miłością dla dobra ogółu!”  

 5. To są słuszne zapatrywania, a jeśli rzeczywiście są to zapatrywaniami twojego serca, 

drogi czytelniku, a nie pustą formą próżnych słów, to będzie im towarzyszyć wielka troska, aby 

działać w podporządkowaniu się temu wielkiemu planowi Bożej Opatrzności, zgodnie z twoimi 

możliwościami w ich najwyższym stopniu. I w tym celu sprawią, że zbadasz poszczególne 

okoliczności twojego życia i zdolności, abyś mógł odkryć, na jakie sposobności bycia użytecznym 

pozwalają tobie teraz i jak te sposobności i zdolności można wykorzystać. Zabierz się więc do 

takiego badania, ale nie aby chełpić się wyróżnieniami Boskiej Opatrzności lub łaski wobec ciebie, 

albo otrzymawszy je, chlubić się tak, jakbyś ich nie otrzymał (1 Kor. 4:7 UBG), ale abyś mógł 

wiernie postępować wobec wielkiego Właściciela, którego jesteś zarządcą i Który powierzył ci 

wszelkie talenty, które w odniesieniu do wszelkich roszczeń twoich bliźnich możesz nazwać 

własnymi. I tutaj, posiadając różne dary według łaski, która jest nam dana (Rzym. 12:6 UBG) 



zachowujmy równowagę bezstronną ręką, abyśmy mogli określić, czego Bóg od nas wymaga; co 

jest niczym innym, jak robieniem wszystkiego, co możemy wymyślić, i wprowadzić w życie dla 

ogólnego dobra. Ale och, jak rzadko takie określanie jest wiernie dokonywane! Dlatego jakże 

bardzo otaczający nas świat i nasze własne dusze cierpią z powodu braku tej wierności!  

 6. Czy Bóg dał ci zdolności i wiedzę? Jeśli tak, to nie dał ci ich, abyś się mógł nimi 

zabawiać lub ozdabiać, czy też, aby rozpalać ogień, który by jedynie przyciągał i olśniewał ludzkie 

oczy, ale dał ci je w tym celu, aby był to sposób na skierowanie zarówno ciebie samego, jak i 

innych do Ojca światłości. I będzie to twoim obowiązkiem, zgodnie z danym określonym 

realizowanym zamysłem będącym owocem twoich zdolności i zakresem władzy twego 

zajmowanego przez ciebie stanowiska, albo aby starać się ulepszać i upiększać ludzkie życie, albo, 

aby przez bardziej bezpośrednie zastosowanie twoich zdolności i wiedzy do spraw teologii, 

promować religię, bronić jej prawd, polecać i egzekwować od ludzi, którzy ją praktykują, aby 

powstrzymywali innych od postępowania, które byłyby hańbiące dla Boga, a śmiertelne dla nich 

samych, oraz aby dołożyć wszelkich starań z całą powagą i czułością, jakimi możesz przyodziać 

swoje przemówienia, aby poprowadzić ich na ścieżkę cnoty i szczęścia.  

 7. Czy Bóg obdarzył cię władzą, czy to w większym czy mniejszym społeczeństwie? Jeśli 

tak, to pamiętaj, że ta władza została ci dana po to, aby Bóg był uczczony, a ci, którzy zostali 

oddani pod twoją pieczę, czy to jako głowy rodziny w domu, czy też jako osoby piastującej 

stanowisko publiczne poza domem, mogli być szczęśliwi. Zatroszcz się zatem, aby niezależnie od 

tego, czy zostanie ci powierzona rózga, czy miecz, nie były one dzierżone na próżno (Rzym. 13:4 

UBG). Czy jesteś sędzią? Czy masz jakiś udział w wielkim i ogromnym zadaniu uchwalania praw? 

Jeśli tak, to szanuj autorytet najwyższego Prawodawcy a zarazem wielkiego Stróża społeczeństwa: 

nie promuj niczego i nie zgadzaj się na nic, co nie uważasz we własnym sumieniu, w obecnych 

okolicznościach, za przejaw Jego woli, i czego po ustanowieniu prawem wstydziłbyś się i nie 

byłbyś święcie przekonany, że uchwalając takie nowe prawo byłbyś Bożym sługą dla dobra ludzi 

(Rzym. 13:4 UBG). A może masz obowiązek egzekwowania prawa? Jeśli tak, to tchnij w niego 

życie poprzez energiczne i usilne jego spełnianie, zgodnie z charakterem określonego urzędu który 

sprawujesz. Nie zachowuj tylko pustej nazwy władzy. Nie pozwól sobie, jak gdyby, drzemać na 

trybunale. Bądź aktywny, bądź czujny, obserwuj to, co dzieje się wokół ciebie. Chroń 

sprawiedliwych i niewinnych. Zniszcz doszczętnie moc ciemiężcy. Zdemaskuj każdą nieuczciwą 

osobę. Okryj hańbą i pokonaj nieszczęśnika, który czyni ze swych wybitnych zdolności przykrywkę 

lub osłonę dla niegodziwości, którą powinien raczej starać się odkryć, porzucić i wypędzić ze 

świata ze wstrętem. 

 8. Czy zostałeś ustanowiony głową tylko własnej rodziny? Jeśli tak, to zarządzaj nią dla 

Boga. Zarządzaj sprawami tego małego królestwa z tymi samymi poglądami i na tych samych 

zasadach, które wpoiłbym w umysły potężnych i wielkich tego świata, gdyby przez jakiś 

nieoczekiwany przypadek, któryś z nich zechciał spojrzeć na powyższy fragment. Twoje dzieci i 

twoi pracownicy są twoimi naturalnymi wychowankami. Niech panuje wśród nich porządek i 

strzeże ich regularna dyscyplina. Niech zostaną pouczeni o zasadach religii, aby wiedzieli, jak 

rozsądna jest taka dyscyplina; i niech przyzwyczają się do odpowiedniego stosownego do niej 

postępowania. Oczywiście nie możesz zmienić ich serc, ale możesz bardzo wpłynąć na ich 

postępowanie, i w ten sposób uchronić ich od wielu sideł, zrobić wiele, aby uczynić ich dobrymi 

członkami społeczeństwa i postawić ich, jeśli można tak powiedzieć, na drodze kroków Bożych (Ps. 

85:13 UBG), tak, że Bóg przechodząc przypadkiem obok, może ich pobłogosławić bogactwem 

Swojej łaski. I staraj się nie zawieść w zrobieniu wszystkiego, co w twojej mocy, aby przekonać ich 

do potrzeby posiadania przez nich tych błogosławieństw; dołóż również starań, aby wzbudzić w 

nich wielki szacunek i szczere pragnienie ich posiadania, jako coś nieporównanie cenniejszego od 

czegokolwiek innego. 

 9. Dalej, czy upodobało się Bogu obdarzyć cię szacunkiem wśród twoich bliźnich, który nie 

zawsze jest proporcjonalny do rangi człowieka lub stanu jego posiadania na tym doczesnym 

świecie? Czy twoje rady są wysłuchiwane z uwagą? Czy twoje towarzystwo jest poszukiwane? Czy 

Bóg daje ci dobre przyjęcie w oczach ludzi, tak, że nie tylko nadają najrzetelniejszą interpretację 



twoim słowom, ale i pomijają wady, których jesteś sam świadomy, a twoje uczynki i postępowanie 

postrzegają w najbardziej pobłażliwym i przychylnym świetle? Jeśli tak, to powinieneś to traktować 

nie tylko jako łaskę Opatrzności i zachętę do radosnego wypełniania swoich obowiązków, w 

różnych dziedzinach, w nadchodzącym czasie, ale także jako okazję dającą znacznie większe 

możliwości bycia użytecznym na swoim stanowisku, aniżeli mógłbyś posiadać w przeciwnym 

wypadku. Jeśli twoja osoba ma jakiekolwiek znaczenie na tym doczesnym świecie, to rzuć je na 

odpowiednią szalę. Staraj się opowiadać za cnotą i dobrocią. Z czułością podaj rękę skromnej 

wartości tam, gdzie wydaje się być ona niedoceniana lub przeoczana; chociaż świeci, gdy ogląda się 

ją we właściwym świetle, blaskiem, który możesz uważać za znacznie wspanialszy od twojego. 

Bądź orędownikiem prawdy; bądź doradcą pokoju; bądź przykładem szczerości; i rób wszystko, co 

w twojej mocy, aby pojednać ze sobą serca ludzi, zwłaszcza ludzi dobrych, jakkolwiek mogą się 

różnić w swoich opiniach co do spraw, w których dobrzy ludzie nie powinni się spierać. I niech 

ostrożność i pokora w twoim zachowaniu w okolicznościach tak doniosłych i pośród tylu oznak 

ogólnego szacunku, cicho gani pochopność i arogancję tych, którzy być może nie wyróżniają się 

niczym innym; lub którzy, jeśli ich zdolności są rzeczywiście wybitne, muszą być pogardzani, a ich 

talenty muszą być w dużej mierze nie wykorzystywane dla dobra ogółu, dopóki ich pochopność i 

wyniosłość ducha nie zostaną ukrócone. Ani nie pozwól sobie, na przerywanie chodzenia taką 

wielkoduszną i cnotliwą drogą z powodu drobnych ataków zawiści i oszczerstw, z którymi możesz 

się spotkać. Wciąż zwracaj uwagę na dobro ogółu i bądź stale stanowczy w swoich wysiłkach, aby 

je promować; i zostaw to Opatrzności, aby strzegła przed lub wybawiała twoją osobę od 

nikczemnych ataków złośliwości i fałszu, które często bez twojej ingerencji będą zaprzeczać same 

sobie i okrywać ich autorów większym wstydem lub (jeśli nie są na niego podatni) większą hańbą, 

niż twoje człowieczeństwo pozwoli ci im życzyć.  

 10. Następną sprawą, którą się zajmę to majątek. Czy Bóg pobłogosławił cię bogactwem? 

Czy umieścił cię w takich okolicznościach, że masz więcej, niż absolutnie potrzebujesz na 

utrzymanie siebie i swojej rodziny? Pamiętaj o swoim zbliżającym się zdaniem rachunku ze swego 

życia przed Bogiem. Wspomnij, jak bardzo te rzeczy ludziom często okazują się przeszkodą na 

drodze do zbawienia, i jak często, zgodnie z wyraźnym oświadczeniem naszego Pana, sprawiają, że 

„Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego” 

(Mt 19:24 UBG). Niech zatem będzie to twoją pilną, gorliwą i codzienną modlitwą, aby bogactwa 

nie stały się dla ciebie pułapką i hańbą, jakimi są dla znacznej części ich posiadaczy. Przeznacz, 

proszę cię, pewna część i proporcję swojego majątku i dochodów na cele charytatywne; z 

prowizorycznym zastrzeżeniem, że zwiększysz wydatki na te cele, jeśli Bóg pobłogosławi cię 

materialnie w każdym nadzwyczajnym przypadku. W ten sposób zawsze będziesz mieć pod ręką 

fundusz charytatywny; i prawdopodobnie będziesz bardziej skłonny do dzielenia się nim, gdy 

spojrzysz na to, co jest tak zdeponowane, jak nie na twoje własne, ale jako na już oddane na te cele, 

chociaż jeszcze nie przypisane do konkretnych rzeczy. Nie do mnie należy mówić, jak wielka 

powinna to być część twego majątku. Dla tych, którzy mają duże dochody i nie mają dzieci, jedna 

trzecia lub połowa majątku może być za mało; dla tych, których dochody są niewielkie, a koszty 

utrzymania znaczne, chociaż mają coś więcej, niż jest to absolutnie konieczne do utrzymania, 

możliwe, że jedna dziesiąta może być za dużo. Dlatego módl się, aby Bóg pokierował twoim 

umysłem w tej sprawie; zrób próbę przez rok, na takich warunkach, jakie według twego sumienia 

będą Jemu najbardziej odpowiadać; i niech twoje obserwacje na ten temat nauczą cię ustalać 

proporcje na następny rok, zawsze przy tym pamiętając, że Bóg przede wszystkim wymaga 

sprawiedliwości, a jałmużny tylko o ile towarzyszy ona sprawiedliwemu życiu. Dlatego 

jednocześnie uważaj na ten zdradziecki, złudny, a w wielu przypadkach niszczący pogląd, że 

sprawiedliwość wobec własnej rodziny wymaga, aby twoje dzieci były bardzo bogate; co być może 

kosztowało niektórych skąpych rodziców życie tych swoich ukochanych, dla których odkładali 

latami część dochodów, którą powinni byli rozdać ubogim; a jakie fatalne konsekwencje Bożego 

niezadowolenia z takiego faktu mogą spotkać tych, którzy tak postępowali i jeszcze żyją, tylko Bóg 

wie; i gorąco modlę się, abyście nigdy ani wy, ani wasze dzieci, które was przeżyją, nie 

doświadczyli tego na własnej skórze. 



 11. Aby, między innymi, twoje serce mogło być jeszcze bardziej otwarte i aby twoja miłość 

była skierowana na najlepsze cele, pozwól, szanowny czytelniku, że pokrótce wymienię różne 

dobre cele, które mogą wymagać rozważenia przez ciebie i tych, których Bóg pod tym względem 

wyróżnił poprzez umożliwienie wam czynienia dobra. Aby skorzystać ze wskazówek, które mam 

do zaoferowania, rozejrzyj się po okolicy, w której mieszkasz. Pomyśl, jak wielu uczciwych i 

pracowitych, może też, dodam, religijnych ludzi, przechodzi przez bardzo trudne koleje losu, by 

przejść jakoś przez życie. Pomyśl, jaką byłoby to dla nich pociechą, gdybyś dał im to, co mógłbyś 

bez żadnych niedogodności oszczędzić z tej obfitości, którą obdarzył cię Bóg. Bądź posłuszny 

również wszelkim nadzwyczajnych wezwaniom do czynienia miłosierdzia, które mogą się zdarzyć 

w każdym czasie, zwłaszcza tych o charakterze publicznym, i pomóż je spełniać swoim własnym 

przykładem i swoim zainteresowaniem nimi, co może mieć o wiele większe znaczenie niż suma, 

którą ofiarujesz na takie cele, gdy się ją rozpatrzy samą w sobie. Używaj języka, aby wstawiać się 

za potrzebującymi, a także swojej dłoni, aby im ulżyć; i staraj się odrzucać te biedne, haniebne 

wymówki, które chciwość często dyktuje tym, których przebiegłość może wprawdzie obiecywać 

wielkie rzeczy w tym, co sugerują, ale gdy dojdzie co do czego, to okazuje się to być wyrazem 

skąpstwa. Zobacz, jak wiele biednych dzieci wędruje bez przyzwoitego odzienia pogrążona w 

ignorancji i nędzy po ulicach, popełniając wszelkiego rodzaju występki i zastanów się, co można 

zrobić, aby przynajmniej niektórych z nich ubrać przyzwoicie i pouczyć o zasadach religii. Gdyby 

każda dobrze prosperująca rodzina w mieście, która może sobie pozwolić na pomoc przy takich 

okazjach, spojrzała z litością na jedną biedną rodzinę z sąsiedztwa i wzięła ją pod swój patronat, 

pomagając w karmieniu i odziewaniu oraz w nauczaniu dzieci, we wspieraniu jej w ucisku, w 

obronie przed krzywdami i w doradzaniu tym, którzy nią kierują, zgodnie z tym jak okoliczności 

mogą tego wymagać, to jak wielka różnica mogłaby wkrótce powstać w charakterze i warunkach 

bytowych między nami! Zwróć uwagę na to, kto jest chory w sąsiedztwie, tak że jeśli nie ma pod 

ręką publicznego szpitala, do którego mógłbyś ich skierować , to możesz zrobić coś, aby ulżyć im 

w ich domu, zaopatrzyć ich w porady i lekarstwa, a także karmić zgodnie z odpowiednią dietą i 

otoczyć opieką. Zastanów się także nad potrzebami duchowymi ludzi: w trosce o ich zaspokojenie 

szczególnie polecam bardzo ważną i szlachetną dobroczynność niesienia pomocy młodym ludziom 

uzdolnionym i pobożnym, w tym, co jest konieczne, aby pokryć koszty ich edukacji do posługi 

głoszenia słowa Bożego, związanych z ukończeniem studiów teologicznych. I nie żałuj jakiejś 

części tego, co Bóg ci dał, na wspieranie tych, którzy rezygnując ze wszystkich doczesnych rzeczy, 

aby służyć ci Ewangelią Chrystusa, z pewnością mają słuszne roszczenie, aby być wspieranym 

przez ciebie, w tej pracy świadczenia ci tych usług, niezależnie od tego jak pracochłonnych i 

trudnych, której ze względu na ciebie i naszego wspólnego Pana poświęcili swoje życie. I chociaż 

jesteś tak obficie nasycony dobrami domu Bożego, Jego świętej świątyni (Ps. 65:4 UBG), to jednak 

miej współczucie dla tych, którzy mieszkają w ziemi suchej; i raduj się, gdy będziesz mógł także 

zrobić coś, aby wysłać do odległych narodów pogańskiego świata tę chwalebną Ewangelię, która 

tak długo nie była znana rzeszom ludzi, chociaż poznanie jej, z należytym zważaniem na nią, jest 

życiem wiecznym. I to by było na tyle jeśli chodzi o przedstawienie kilku ważniejszych działań 

charytatywnych, na które chciałbym zwrócić uwagę tym, których Opatrzność obdarzyła swoim 

obfitym bogactwem; i czyni złoto cenniejszym, niż mogłoby się ono wydawać w jakimkolwiek 

innym świetle, przez to, że można je wykorzystać do takich celów. Ale jeśli nie masz złota w 

nadmiarze, aby ofiarować je na wyżej wymienione cele, to, przeznacz na nie swoje srebro; albo 

chociaż jedną złotówkę, czy nawet grosz, które nie są przeoczane przez Boga, gdy są dawane z 

prawdziwie szczodrego i miłosiernego serca (Mk 12:42-43), dlatego niech będą z radością 

wrzucone do skarbca w przypadku, jeśli nie można sobie pozwolić na bogatsze ofiary.  

 12. I aby pośród tak wielu naglących wołań o okazanie dobroczynności lepiej na nie 

odpowiedzieć, zastanów się poważnie, szanowny czytelniku, nad swoim sposobem życia. Nie 

mówię, że Bóg wymaga, abyś stał się jednym z wielu biednych ludzi pozbawionych swoich 

dochodów, gdyż struktura społeczna, taka jaka jest obecnie ustanowiona, nie tylko pozwala, ale 

wręcz wymaga, aby niektóre osoby pozwalały sobie na elegancję i rozkosze życia; dzięki 

dostarczaniu których, rzesze ubogich rodzin utrzymują się o wiele bardziej godnie i komfortowo, z 



większą korzyścią dla nich samych i bezpieczeństwem dla społeczeństwa, niż mogłyby to robić, 

gdyby cena ich pracy lub towarów, które wyrabiają, miałaby być im dana w postaci jałmużny; nie 

wyobrażam sobie też, że byłoby to przejawem wdzięczności wobec Boga, gdyby odmawiało się 

używania Jego darów, jak gdyby były one przeznaczone raczej na sidła i przekleństwo niż na 

pożytek; co udaremniłoby dobroczynne zamiary łaskawego Ojca ludzkości. Gdyby takie 

odmawianie było stosowane rygorystycznie, to byłoby rodzajem spisku przeciwko całemu 

porządkowi natury. Dlatego niech hojne dary Opatrzności będą dobrze spożytkowane; ale 

dopilnujmy przy tym, aby to miało miejsce w sposób umiarkowany i roztropny, aby przez naszą 

własną głupotę to, co powinno służyć naszemu dobru, nie stało się pułapką (Ps 69:22 UBG). Niech 

sumienie przemówi, mój drogi czytelniku, w odniesieniu do ciebie, jaką część dobrych rzeczy, które 

posiadasz, twój Ojciec Niebieski zamierza, abyś spożytkował na siebie, a jaką na twoich bliźnich; i 

nie żyj tak, jakbyś nie miał bliźnich - jak gdyby zadowalanie się całą wspaniałością i luksusami, 

jakie tylko możesz wymyślić, było celem, dla którego zostałeś posłany na ten doczesny świat. 

Obawiam się, że taki jest zbytek obecnego wieku, i nie jest on wynikiem nadmiaru rygoru i 

umartwiania. Zbadaj więc swoje wydatki i porównaj je ze swoimi dochodami. Te pierwsze w twoim 

przypadku mogą być haniebnie ekstrawaganckie, co może być nie tylko wybaczalne, ale także 

godne pochwały w przypadku osoby posiadającej majątek większy od ciebie. Nie możesz też być 

pewien, że nie przesadzasz z wydatkami, tylko dlatego, że nie pogrążasz się w długach ani nie 

jesteś niezdolny do odkładania czegokolwiek dla swojej rodziny. Jednakże, jeśli jesteś niezdolny do 

robienia czegokolwiek na rzecz biednych lub czegokolwiek proporcjonalnego do swojej pozycji 

społecznej, przez ten dystyngowany i elegancki sposób życia, który prowadzisz, to Bóg musi 

potępić takie postępowanie; i powinieneś, w odpowiedzi na to, ograniczyć swoje wydatki. I chociaż 

Boża pobłażliwość będzie niewątpliwie okazywana wobec tych, w których istnieje szczera zasada 

wiary w Chrystusa i nieobłudna miłość do Boga i człowieka, chociażby taki człowiek nie stanął na 

wysokości zadania w odniesieniu do wielkości dobroczynności i użyteczności, do jakiej mógłby się 

zaangażować; to jednak bądź pewien, że Ten, który odpłaca każdemu według jego uczynków, 

będzie dokładnie zważał na wielkość nagród w czasie ich ostatecznego rozdzielania: tak, że każda 

zaniedbana sposobność pociągająca za sobą nieodwracalną stratę, wejdzie do wieczności w ślad za 

tobą. I niech mi będzie wolno dodać też, że każdy przypadek folgowania swoim zaniedbaniom 

sprawia, że nasz umysł staje się coraz bardziej gnuśny i słabszy, a przez to coraz bardziej niezdolny 

do odzyskania utraconego terenu, a nawet do utrzymania tego, który dotychczas był w naszym 

posiadaniu.  

 13. Nie narzekaj, drogi wierzący, na to, że narzucam ci trudne rzeczy. Ja tylko kieruję twoje 

upodobanie na szlachetniejszą drogę; i rzeczywiście, ta oszczędność, która jest źródłem takiej 

hojności, bynajmniej nie zaszkodzi twojej reputacji, a raczej będzie ją bardzo promować wśród 

mądrych i dobrych ludzi. Jednakże masz przed sobą znacznie szlachetniejsze motywy niż te, które 

wynikają ze zważania ludzkiego na twoje postępowanie. Mówię do ciebie jak do dziecka Bożego i 

członka ciała Chrystusowego; połączonego najściślejszymi więzami ze wszystkimi 

najbiedniejszymi z tych, którzy w Niego wierzą. Mówię do ciebie jako do dziedzica wiecznej 

chwały, który z tego względu powinien mieć wielkie i podniosłe uczucia, adekwatne w odniesieniu 

do oczekiwanego dziedzictwa. 

 14. Zastanów się więc w swoich myślach, co dobrego jest do zrobienia i co możesz zrobić, 

czy to sam osobiście, czy też razem z innymi; i zabierz się do tego z postanowieniem podjętym, 

jakby w imieniu i obecności Pana. „Pan bowiem daje mądrość, z jego ust pochodzi wiedza i rozum” 

(Przys. 2:6 UBG), dlatego idź do podnóżka Jego tronu i szukaj tam przewodnictwa i łaski, które 

będą odpowiadać twoim obecnym okolicznościom, i które mogą także być skuteczne w 

przynoszeniu owoców świętości i użyteczności, ku Jego obfitszej chwale i czci twojego 

chrześcijańskiego wyznania. 

 

 Prośba ugruntowanego chrześcijanina, o to, aby mógł być bardziej użyteczny.  
 

 „O szczodry Ojcze i suwerenny Autorze wszelkiego dobra, zarówno naturalnego, jak i 



duchowego! Błogosławię cię za różne talenty, którymi ubogaciłeś tak niegodne stworzenie, jakim 

muszę się przyznać, że jestem. Moja dusza jest w najgłębszym zmieszaniu przed Tobą, gdy 

pomyślę, jak mało użytecznie wykorzystywałem je dla moich bliźnich i Twojej chwały. Niestety, 

jak mało wykorzystałem, w odniesieniu do tego, co mógłbyś rozsądnie oczekiwać ode mnie, moje 

naturalne zdolności, którymi mnie obdarzyłeś, moje możliwości w życiu, mój czas, moje talenty, 

mój majątek, i mój wpływ na innych! Na nieszczęście, przez moje własne zaniedbanie i głupotę, 

gdy spoglądam wstecz, to widzę tylko jałowe pustkowie, w miejscu, gdzie mógłbym widzieć 

urodzajne pole gotowe do żniw! Słusznie, rzeczywiście zasługuję na to, abym został pozbawiony 

wszystkiego, abym został natychmiast pociągnięty do odpowiedzialności za wszystko; i potępiony, 

jako pod wieloma względami niewierny Tobie, światu i mojej własnej duszy; i w konsekwencji tego 

potępienia został wrzucony do więzienia wiecznej ciemności! Jednakże Ty, Panie, dobrowolnie 

odpuściłeś straszliwy dług dziesięciu tysięcy talentów, za co niech będzie uwielbione Twoje imię! 

Przyjmij, o Panie, te odnowione oddanie się Tobie, które teraz czynię z siebie samego i ze 

wszystkiego, co mam, aby służyć Tobie! Przyznaję, że to, co oddaję Tobie otrzymałem z Twojej 

ręki (1 Kron. 29:14 UBG). Uczyń mnie, błagam Cię, wiernym szafarzem dla mojego wielkiego 

Pana Jezusa Chrystusa; i niech nie myślę o żadnym moim własnym interesie, który byłby w 

opozycji do twojego!”  

 „Uwielbiam Cię, Boże wszelkiej łaski, za to, że gdy tak do Ciebie mówię, czuję, jak w mojej 

duszy wzbiera miłość do Twoich stworzeń, a moje serce otwiera się, by objąć moich braci ludzi! 

Uczyń mnie swoim wiernym jałmużnikiem, rozdającym im wszystko, co złożyłeś w moje ręce ku 

ich pomocy! A przy ustalaniu, jaki jest mój dział, niech równo trzymam wagę i rozsądzam 

bezstronnie między sobą a nimi! Część, którą zezwalasz mi wziąć, niech z wdzięcznością przyjmę 

na utrzymanie siebie i moich najbliższych! Resztę zaś, niech rozdam z mądrością, wiernością i 

radością! Prowadź moją rękę, zawsze miłosierny Ojcze, gdy czynisz mi zaszczyt, abym był Twoim 

narzędziem w rozdawaniu kilku z twoich obfitych darów, abym mógł je udzielić tam, gdzie są 

najbardziej potrzebne i gdzie najlepiej odpowiadają Twoim celom! A jeśli taka jest Twoja łaskawa 

wola, to rozmnażaj zasiane ziarno (2 Kor. 9:10 UBG), aby mi się powodziło w moich ziemskich 

sprawach, abym miał więcej do udzielenia tym, którzy tego potrzebują; i w ten sposób prowadź 

mnie do krainy wiecznej obfitości i wiecznej życzliwości! Niech spotkam się tam z wieloma, dla 

których byłem serdecznym dobroczyńcą na ziemi; i jeśli taka będzie Twoja błogosławiona wola, to 

także z wieloma dla których byłem również środkiem do wprowadzenia ich na ścieżkę prowadzącą 

do tej rajskiej siedziby! Niech mnie tam podejmą w swoich siedzibach chwały! A z czasem i w 

wieczności przyjmij, Panie, chwałę za wszystko przez Pana Jezusa Chrystusa; do którego stóp 

kłaniam się; i u którego stóp, po najbardziej użytecznym życiu umrę w odpowiednim czasie, z taką 

samą pokorą, jak gdybym pierwszy raz w Niego uwierzył i nigdy nie miał żadnej okazji, aby choć 

przez jeden akt posłuszeństwa i wdzięczności uzewnętrzniony w służbie dla Niego w moim życiu,  

szczycić się jej szczerością! Amen.”   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ROZDZIAŁ XXIX.  
 

RADOWANIE SIĘ CHRZEŚCIJANINA Z NADCHODZĄCEJ ŚMIERCI I SĄDU.  

  

  

  

 1. Śmierć i sąd są bliskie, ale chrześcijanin ma powód, by śmiało oczekiwać obu. - 2. Jednak 

natura wzdraga się przed ich grozą. - 3. Próba pogodzenia umysłu z perspektywą śmierci. - 4. Z 

rozważań o wielu nieszczęściach i złu, które nas otaczają w tym doczesnym życiu. - 5. Z rozważań 

o pozostałości grzechu, którą odczuwamy w sobie. - 6, 7. I z rozmyślania o szczęściu, które ma 

nastąpić bezpośrednio po śmierci. - 8. Wszystko to może sprawić, że chrześcijanin będzie gotów 

umrzeć nawet w najprzyjemniejszym okresie swego życia. - 9. Chrześcijanin ma powody do radości 

z nadchodzącego sądu. - 10. Ponieważ, jakkolwiek by to było straszne, Chrystus przyjdzie, aby 

bronić swojego honoru, objawić swoją chwałę i zatriumfować nad swoimi wrogami. - 11. Jak 

również, aby dopełnić szczęścia każdego wierzącego. - 12, 13. I całego  Kościoła. Rozmyślania 

chrześcijanina, którego serce raduje się z posiadania takich perspektyw.  

 1. KIEDY wizje apostoła Jana na wyspie Patmos dotyczące przyszłości zbliżały się ku 

końcowi, można zauważyć, że Ten, który dał mu to objawienie, czyli sam Pan Jezus, wierny i 

prawdziwy świadek, zakończył je tymi żywymi i ważnymi słowami: „Tak mówi ten, który 

zaświadcza o tym: Zaprawdę, przyjdę wkrótce”; na co Jan odpowiedział z największą gotowością i 

przyjemnością: „Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu!” (Obj 22:20 UBG). Przyjdź Panie, jak 

powiedziałeś, pewnie i szybko. A ty chrześcijaninie, pamiętaj, kimkolwiek jesteś, który teraz 

czytasz te słowa, że twój Boski Pan mówi do ciebie w ten sam sposób: „A oto przyjdę wkrótce” 

(Obj 22:12 UBG). Tak, i to bardzo szybko; stanie się to przez twoją śmierć, gdy Chrystus przekręci 

klucz, aby otworzyć drzwi grobu, aby cię tam przyjąć i poprowadzić przez nie w nieznane teraz 

rejony niewidzialnego świata. Nie minie też długo czasu, gdy Sędzia, który stoi u drzwi (Jak. 5:9 

UBG) pojawi się również na sąd powszechny; i choć być może nie tylko dziesiątki, ale setki lat 

upłyną między tym okresem a chwilą obecną, to jednak dla Tego, który widzi jednocześnie 

wszystkie niezmierzone wieki przeszłej i przyszłej wieczności, jest to tylko bardzo mały okres 

czasu. Tysiąc lat jest u Pana, jak jeden dzień, a jeden dzień jak tysiąc lat (2 P 3:8 UBG). A zatem z 

obu tych znaczeń wynika, że Pan przyjdzie szybko. I ufam, że możesz odpowiedzieć z radosnym 

Amen, i że te ostrzeżenie nie jest straszne ani nieprzyjemne dla twoich uszu; ale raczej, że Jego 

pewne i szybkie przyjście, jest przedmiotem twojej rozkosznej nadziei i twojego tęsknego 

oczekiwania.  

 2. Jestem pewien, że rozsądnym jest oczekiwać; że tak być powinno, jednakże natura 

ludzka, lubiąca te doczesne życie i niechętna rozstaniu się ze znanym miejscem przebywania, aby 

wejść w stan, który jest dla niej całkowicie nieznany, może wzdrygnąć się przed myślami o 

umieraniu; albo uderzona okropną grozą ginącego i rozpadającego się świata, może patrzeć na 

dzień sądu z jakąś mieszaniną przerażenia. I dlatego, mój drogi bracie w Panu, (bo za takiego mogę 

cię teraz uważać) chciałbym trochę z tobą porozmawiać o tej sprawie i prosić cię, abyś uważniej 

przyjrzał się temu poważnemu tematowi; który, wierzę, że stanie się dla ciebie mniej nieprzyjemny, 

w miarę jak będziesz patrzył nań z większym poznaniem. Ba, mam nawet nadzieję, że zamiast 

uciekać od niego, będziesz raczej oczekiwał tych rzeczy z radością i zachwytem  

 3. Pomyśl, chrześcijanie, że kiedy Chrystus przyjdzie, aby wezwać cię do wieczności przez 

śmierć, to przyjdzie — aby uwolnić cię od twoich obecnych smutków — aby uwolnić cię od 

zmagań z pozostałą resztką zepsucia znajdującego się w tobie — i aby przyjąć cię, abyś mógł 

mieszkać z Nim w całkowitej świętości i radości; tak że wyjdziesz z ciała i zamieszkasz u Pana (2 

Kor. 5:8 UBG).  

 4. Chrystus rzeczywiście wezwie cię z tego świata; ale och, czymże jest ten doczesny świat, 

żebyś go miłował i tak chętnie lgnął do niego? Jakże nikłe są te wszystkie radości, które są mu 

właściwe, a jak wiele istnieje na nim utrapień, sideł i smutków! Przyjrzyj się swojej dotychczasowej 



pielgrzymce; i chociaż musisz przyznać, że dobroć i miłosierdzie towarzyszyły ci przez wszystkie 

dni twego życia (Ps. 23:6 UBG), to czyż jednak samo miłosierdzie nie posiało cierni na twojej 

ścieżce i nie dało ci kilku mądrych i koniecznych, a równocześnie bolesnych wskazań, że na tym 

doczesnym świecie nie ma odpoczynku dla ciebie (Mich. 2:10 UBG)? Przyjrzyj się także 

pomnikom twoich uschniętych radości i twoich przekreślonych nadziei, jeśli są jeszcze jakieś, które 

pozostały jako coś więcej niż tylko żałobna pamiątka po nich w twoim udręczonym sercu. Spójrz na 

groby, które pochłonęły wielu z twoich najdroższych i najbardziej lubianych przyjaciół, być może 

w samym kwiecie ich wieku i w czasie gdy miałeś najbardziej zażyłe relacje z nimi, i rozważ, że 

jeśli będziesz żył jeszcze kilka lat dłużej, to śmierć ponowi swoje podboje ku twemu utrapieniu i 

pochłonie najdroższe i najbliższe ci osoby z tych, które pozostały dotychczas przy życiu. Spójrz na 

żywych i umarłych: przyjrzyj się stanowi ludzkiej natury posiadającemu wiele bolesnych oznak 

odstępstwa od Boga i powiedz, czy mądry i dobry człowiek chciałby pozostawać na tym 

doczesnym świecie na zawsze? Wydaje mi się, że gdybym sam był zabezpieczony przed 

dosięgnięciem mnie przez którąkolwiek ze strzał, które latają wokół mnie, to nie mógłbym się 

powstrzymać od płaczu widząc rany, które one zadają, i słysząc jęki tych, którzy nieustannie od 

tych strzał padają. Choroby i nieszczęścia ludzkości są tak liczne, a (co jest najpoważniejsze ze 

wszystkiego) dolegliwości ich dusz tak różnorodne i tak groźne, że świat wydaje się być szpitalem; 

a człowiek, którego serce jest wrażliwe, odczuwa, że jego serce jest złamane, gdy przechodzi przez 

ten doczesny świat i przygląda się jego smutnej scenie; zwłaszcza, gdy widzi, jak niewiele może 

zrobić dla uzdrowienia tych, którym współczuje. Czy będąc chrześcijaninem nie przeszywa twego 

serca ból, gdy widzisz, jak ludzka natura pogrąża się w grzechu i hańbie? A także, gdy widzisz, z 

jaką zdumiewającą bezczelnością niektórzy stają się otwarcie nikczemni i jak imię Chrystusa jest 

hańbione przez wielu, którzy nazywają siebie Jego ludem? A również, gdy dostrzegasz bezprawne 

uczynki i grzeszne postępowanie tych, którzy żyją bezbożnie, z jednej strony; a z drugiej słabości i 

występki tych, co do których mamy lepsze nadzieje? Czy nie chcesz uciec z takiego świata, w 

którym sprawiedliwa i współczująca dusza musi być codziennie dręczona tyloma widokami 

grzechu i nieszczęścia (2 Piot. 2:8 UBG)?  

 5. Dalej, rozważmy rzeczy znajdujące się w tobie, czy nie czujesz w sobie czegoś, czego 

pragniesz się pozbyć, a co rozgoryczyłoby nawet najbardziej uświęconego człowieka znajdującego 

się na tym doczesnym świecie? Coś, co, gdyby miało trwać dalej, zasmuciłoby i zmartwiłoby ciebie 

nawet w towarzystwie błogosławionych? Czy nie odczuwasz pozostałości zamieszkującego w tobie 

grzechu, smutnej konsekwencji pierwotnego buntu naszej natury wobec Boga? Czy nie zmagasz się 

na co dzień z resztkami zepsucia, a przynajmniej nie opłakujesz słabości swoich łask? Czyż nie 

zdarza się, że twoje nastawienie często jest ospałe i gnuśne, w czasie gdy pragnąłbyś, aby było 

pełne gorliwości w służbie dla Boga? Czy nie spostrzegasz, że twoje serce jest zbyt często  nieczułe 

na najwspanialsze przykłady Bożej miłości, a twoje ręce anemicznie działają w Jego służbie, nawet 

gdy chęć, aby czynić dobro jest w tobie obecna (Rzym. 7:18 UBG)? Czyż twoje życie w swoich 

najlepszych dniach i godzinach nie wydaje ci się rzeczą marną, i nieproduktywną w porównaniu z 

tym, czym według ciebie powinno być i z tym, czym pragniesz, aby było? Czy nie często niejako 

wychodzisz z siebie i mówisz: „O, gdybym miał skrzydła jak gołębica, uleciałbym i odpoczął” (Ps. 

55:6 UBG). 

 6. Czy nie powinieneś więc radować się myślą, że Pan Jezus przychodzi, aby uwolnić cię od 

tych dolegliwości? Że przychodzi odpowiedzieć na twoje życzenia i spełnić największe pragnienia 

twego serca, te, które sam rozniecił? Że przychodzi, aby otworzyć przed tobą świat czystości i 

radości; aktywnej, wzniosłej i niestrudzonej służby? 

 7. O chrześcijanie, jak często tęsknie spoglądałeś na ten szczęśliwy brzeg i chciałeś przejść 

przez burzliwe, nieprzyjemne i niebezpieczne morze, które cię od niego oddziela! Kiedy twój Pan 

zniża się, aby złożyć ci krótką wizytę w swoich ceremonialnych obrzędach i sakramentach na 

ziemi, to jakże błogosławiłeś czas i miejsce w których miały miejsce i stwierdziłeś, że, pomimo 

wielu niedogodności twego położenia, były samą bramą do Nieba (Rdz 28:17 UBG). A czyż nie jest 

rozkosznym patrzenie na tę bramę? A samo wejście przez nią, czyż nie będzie czymś o wiele 

bardziej  rozkosznym? Czyż nie jest przyjemnym gdy Pan Jezus przebywa z wizytą u ciebie przez 



godzinę czy dwie? Dlatego o ileż bardziej nieskończenie przyjemniejszym będzie przebywanie z 

Nim na zawsze. „Panie”, możesz powiedzieć, „kiedy zamieszkam z Tobą, zamieszkam w świętości, 

bo Ty sam jesteś świętością; w miłości, bo Ty sam jesteś miłością, i w radości, bo Ty jesteś źródłem 

radości, jak Ty jesteś w Ojcu, a Ojciec w Tobie”. (Jan. 17:21 UBG). Oczekuj więc z radością jego 

zbliżania się, aby gdy przyjdzie wypełnił wobec ciebie swoje słowa, na których twoja dusza tak 

często opierała się z niebiańskim spokojem i przyjemnością: „Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, 

byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś” (J 17:24 UBG). 

 8. Z pewnością możesz powiedzieć z powyższej perspektywy „Im szybciej przyjdzie 

Chrystus, tym lepiej”. Cóż z tego, że zostałabyś zabrany w kwiecie wieku? I cóż z tego, że 

pozostawiłbyś wiele oczekiwanych przyjemności w życiu nietkniętych, i wiele planów 

niezrealizowanych? Czyż nie wystarczy, że to, co wzięte z życia śmiertelnego, zostanie dodane do 

chwalebnej wieczności; i że spędzisz te dni i lata w obecności i służbie Chrystusowi w Niebie, które 

w przeciwnym razie mógłbyś spędzić z Nim i dla Niego, w niedoskonałej przyjemności i pracy na 

ziemi? 

 9. Ale twoje perspektywy sięgają nie tylko poza śmierć, ale także poza stan oddzielenia. Bo 

w odniesieniu do Swego ostatecznego przyjścia na sąd, nasz Pan powiada: „Zaprawdę, przyjdę 

wkrótce” (Obj. 22:20 UBG), w sensie zilustrowanym wcześniej; i takim okaże się też dla nas, jeśli 

porównamy ten przedział czasu ze szczęśliwą wiecznością, która ma po nim nastąpić; i 

prawdopodobnie, jeśli porównamy to z tymi wiekami, które już minęły, odkąd słońce zaczęło 

odmierzać na ziemi jej dni i lata. Dlatego czy nie zaśpiewasz w tym miejscu również swojej części 

radosnego hymnu: „Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu” (Obj. 22:20 UBG)?  

 10. To prawda, chrześcijaninie, że to będzie okropny dzień; dzień, w którym natura zostanie 

pogrążona w kataklizmie jeszcze niewidzianym. Żadne trzęsienie ziemi, żaden wybuch płonących 

gór, żadne spustoszenie miast przez pożerające płomienie ognia, ani żadne spustoszenie krajów 

przez wylewające się rzeki lub wezbrane morza nie może dać żadnej przybliżonej namiastki tego 

strasznego dnia, kiedy „niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, 

a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną” (2 Piot. 3:10-12 UBG), kiedy cała natura ucieknie w 

zdumieniu sprzed oblicza Sędziego wszystkich ludzi i aniołów (Obj. 20:11 UBG) i będzie wielki 

krzyk, daleko wykraczający poza to, co było słyszane w ziemi egipskiej, w czasie, gdy nie było 

domu, w którym nie byłoby zmarłego (Wyj. 12:30 UBG). Twoje ciało może drżeć na widok takiego 

dnia; jednakże twój duch z pewnością musi radować się w Bogu, twoim Zbawicielu’. (Łk 1:47 

UBG). Dlatego możesz słusznie powiedzieć: „Niech nadejdzie ten wspaniały dzień, nawet ze 

wszystkimi jego okropnościami!” Tak jak chrześcijanie opisani przez apostoła Piotra (2 Piot. 3:12 

UBG) możesz oczekiwać i śpieszyć się na przyjście tego dnia straszliwej jasności i powszechnej 

zagłady. Gdyż wtedy przyjdzie twój Pan, aby potwierdzić sprawiedliwość swoich poczynań, które 

w wielu przypadkach były tak bardzo niezrozumiałe, a ponieważ były niezrozumiałe, to bluźniono 

im. Przyjdzie, aby pokazać swą wspaniałość, zstępując  z Nieba ,,z okrzykiem, z głosem Archanioła 

i dźwiękiem trąby Bożej (1 Tes. 4:16 UBG) zasiadając na tronie nieskończenie przewyższającym 

chwałą ziemski, a nawet niebiańskich książąt, odziany w chwałę swego Ojca i Swoją własną (Łk 

9:26 UBG), otoczony niezliczonym zastępem świętych aniołów, gdy przyjdzie, aby być 

uwielbionym w swoich świętych i podziwianym przez wszystkich wierzących (2 Tes. 1:10 UBG). 

Jego wrogowie również zostaną przyprowadzeni, aby uświetnić Jego triumf. Wąż będzie tam 

widziany, jak pełza w prochu i zostanie podeptany przez Chrystusa i przez wszystkie jego sługi. Ci, 

którzy skazali Chrystusa, za jego dni w ciele na ziemi, zadrżą przed Jego obecnością; a ci, którzy 

kiedyś zgięli przed nim kolano w bluźnierczym szyderstwie, będą w dzikiej rozpaczy wołali do gór, 

aby na nich spadły, i skał, aby ich zakryły przed obliczem Baranka Bożego (Obj. 6:16 BW) którego 

kiedyś zaprowadzili na najbardziej nieludzką rzeź.  

 11. O Chrześcijanie czyż twoje wierne serce nie skacze w twojej piersi z radości na taką 

myśl? I czy nie jesteś gotowy, nawet teraz czytając te wersety, aby rozpocząć wydanie 

zwycięskiego okrzyku, do którego w tym przyszłym czasie się przyłączysz? Pan Jezus słusznie 

oczekuje, że twoje myśli powinny być bardzo wzniosłe i pod wrażeniem bliskiej perspektywy Jego 

triumfu; ale jednocześnie pozwala ci pamiętać o twoim osobistym udziale w radości i chwale tego 



błogosławionego dnia; i nawet teraz widzi, co jego moc i miłość dokonają dla twego zbawienia. A 

cóż takiego dokona dla ciebie? Otóż przyjdzie, aby połamać pęta grobu i ożywić twoją uśpioną 

glinę. Twoje ciało musi być rzeczywiście obrócone w proch i złożone tam jako świadectwo Bożego 

gniewu przeciwko wszelkim grzechom, a w szczególności przeciwko pierwszemu grzechowi, jaki 

kiedykolwiek został popełniony, od którego smutnych konsekwencji nie mogą być zwolnione nawet 

najdroższe z Bożych dzieci. Ale wtedy będziesz miał otwarte uszy, aby słyszeć głos Syna Bożego i 

oczy, aby podziwiać blask Jego wyglądu; i będziesz świecił jak słońce wschodzące na czystym 

niebie, które jest jak oblubieniec wychodzący ze swojej komnaty (Ps. 19:5 UBG). Twoja dusza 

będzie na nowo ubrana, aby uświetnić tę wzniosłą uroczystość, zostanie przyodziana nie w 

łachmany śmiertelności, ale w szaty chwały; bo Chrystus przemieni twoje podłe ciało, aby było 

podobne do jego chwalebnego ciała (Filip. 3:21 UBG). A kiedy zostaniesz w ten sposób przybrany 

po królewsku, to Pan udzieli publicznie nagrody tobie i całemu swemu ludowi przed 

zgromadzonym światem. Być może teraz jesteś okryty hańbą, wyzywany niecnymi określeniami i 

oskarżony o zbrodnie lub poglądy, którymi brzydzi się twoja dusza; ale w owym dniu Chrystus  

„wyniesie twoją sprawiedliwość jak światłość” (Ps. 37:6 UBG), a twoje zbawienie jak płonącą 

pochodnię (Iz 62:1 UBG). Chociaż ludzie znieważyli cię, to jednak zostaniesz uznany przez Boga; i 

chociaż traktowano cię jak śmiecie tego świata i odpadki u wszystkich (1 Kor. 4:13 UBG), to Bóg 

pokaże, że uważa cię za swojego i uczyni cię swoją własnością (Mal. 3,17 UBG). Kiedy usunie jak 

żużel wszystkich niegodziwych z ziemi (Ps 119:119 UBG), zostaniesz uznany za prawego w tym 

wielkim zgromadzeniu; i chociaż rzeczywiście złamałeś Boże prawo i mogłeś zgodnie z samym 

surowym prawem zostać potępiony, to jednak będąc przyodzianym w sprawiedliwość wielkiego 

Odkupiciela, „która pochodzi od Boga przez wiarę” (Filip. 3:9 UBG); zostaniesz uniewinniony 

przez nią i przyłączy się ona do miłosierdzia, aby obdarzyć cię koroną żywota (2 Tym. 4:8 UBG). 

Chrystus wyzna cię przed ludźmi i aniołami (Łk. 12:8 UBG) oraz ogłosi cię dobrym  i wiernym  

sługą, a także wezwie do wejścia do radości twego Pana (Mt. 25:21 UBG). Ponadto, Chrystus 

będzie mówił o tobie z czułością jako o swoim bracie i uzna okazywana tobie życzliwość, za jakby 

okazaną jemu we własnej osobie (Mt 25:40 UBG). Wtedy również ty, chrześcijaninie, (który być 

może zasiadałeś na jednym z najniższych miejsc w zgromadzeniach wierzących), do którego, być 

może, żaden z bogatych i wielkich na ziemi nie raczyłby przemówić; zostaniesz wezwany, aby być 

ławnikiem z Chrystusem na Jego tronie sędziowskim, i aby przyłączyć się do Niego w wydawaniu 

wyroku na niegodziwych ludzi i zbuntowanych aniołów. 

 12. Nie będzie to też tylko jednym dniem chwały i triumfu. Kiedy Sędzia powstanie i wstąpi 

na dziedzińce swego Ojca, wtedy wszyscy błogosławieni wstąpią z Nim, a ty pośród nich: wstąpisz 

razem ze swoim Zbawicielem do Jego Ojca i Ojca twego, do Jego Boga i Boga twego (Jan. 20:17 

UBG). Pójdziesz, aby pojawić się w nowym Jeruzalem, w tych nowym, lśniącym ciele, które 

otrzymasz, a któremu bez wątpienia towarzyszyć będzie odpowiednia poprawa funkcjonowania 

umysłu; i zamieszkasz w tej wiecznej pełni radości, którą będziesz napełniony i 

usatysfakcjonowany przed Bożym obliczem (Ps. 16:11 UBG) po osiągnięciu tego szczęścia, które 

święci w stanie przejściowym, pragnęli otrzymać i na które oczekiwali. Odejdziesz z ruin 

rozpadającego się świata do nowych Niebios i nowej ziemi, w których na wieki mieszka 

sprawiedliwość (2 Piot. 3:13 UBG). Tam dopełni się cała liczba Bożych wybranych, a szczęście 

każdego z nich będzie dopełnione. Cała społeczność zbawionych będzie przedstawiona przed 

Bogiem jako oblubienica, małżonka Baranka (Obj. 21:9 UBG), którą oko niebiańskiego Oblubieńca 

będzie badać z niewysłowionym zachwytem, i który przyzna, że jest ona bez skazy, ani czegoś  

podobnego (Efez. 5:27 UBG); jej charakter i stan będą dokładnie takie, jakie pierwotnie 

zaplanował, kiedy po raz pierwszy zaangażował się aby wydać siebie za nią, i aby odkupić ją dla 

Boga swoją krwią (Obj. 5:9 UBG).  I tak będziesz zawsze z nimi nawzajem i „z Panem” (1 Tes. 

4:17 UBG), a wieki w wieczności będą mijać i zastawać cię wciąż niezmienionym: twoje szczęście, 

jak i rozkoszowanie się nim będą zawsze takie same; a raczej te ostatnie będzie stale rosło, w miarę 

jak twoja dusza będzie upodabniać się coraz bardziej do Tego, który jest źródłem szczęścia i 

środkiem nieskończonej doskonałości.  

 13. A teraz rozejrzyj się po ziemi i wskaż, jeśli możesz, przyjemności lub nadzieje, z 



powodu których chciałbyś powiedzieć: ,,Panie, opóźnij swoje przyjście; albo ze względu na które, 

nie wahał by się więcej, aby wyrazić tęsknotę za Jego przyjściem przez wołanie: „O tak, przyjdź, 

Panie Jezu, szybko!” 

 Rozważanie lub modlitwa chrześcijanina, którego serce jest rozgrzane tymi 

perspektywami.  

 

 „O błogosławiony Panie, moja dusza jest rozpalona tymi poglądami i wznosi się do ciebie w 

płomieniu (Sędz, 13:20 UBG). Zaświadczyłeś, że przyjdziesz szybko; dlatego powtarzam moją 

radosną zgodę: Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu (Obj. 22:20 UBG). Przyjdź, bo pragnę skończyć z 

tym marnym doczesnym życiem; z jego ciężarami, smutkami i sidłami! Przyjdź, bo pragnę wstąpić 

do ciebie i ujrzeć dwór, który posiadasz na górze.”  

 „Błogosławiony Panie Jezu, śmierć zostaje przemieniona, kiedy patrzę na nią w tym świetle. 

Król strachu nie jest już postrzegany jako taki, gdy się jest blisko Króla Chwały i Łaski. Z 

przyjemnością słucham dźwięku twoich stóp zbliżających się coraz bliżej. Odsuń zasłonę, kiedy 

tylko zechcesz. Otwórz kraty mojego więzienia-ciała, aby moja gorliwa dusza wyskoczyła do 

Ciebie i rzuciła się do twoich stóp, do stóp Jezusa, którego nie widziałem, ale miłuję i w którego, 

chociaż teraz nie widzę, to jednak wierzę, i raduję się radością niewysłowioną i pełną chwały” (1 

Piot. 1:8 UBG). Ty, Panie, daj mi poznać drogę życia, Twoja ręka poprowadzi mnie do Twej błogiej 

siedziby, gdzie znajdują się pełnia radości i wieczna rozkosz (Ps 16:11 UBG). Przydzielisz mi 

mieszkanie z twoimi wiernymi sługami, których oddzielone od ciała duchy mieszkają teraz z Tobą, 

podczas gdy ich ciała śpią w prochu. Wielu z nich było moimi towarzyszami i braćmi w żmudnej 

pracy dla Ciebie oraz w cierpliwości i ucisku dla Twego królestwa (Obj. 1:9 UBG). Objaw mi, 

błogosławiony Zbawicielu, jak chwalebnymi i szczęśliwymi uczyniłeś ich. Pokaż mi, do jakich 

nowych form lepszego życia wprowadziłeś tych, których nazywamy umarłymi! Do jakiej 

szlachetniejszej i bardziej rozległej służby ich przyjąłeś! Abym mógł Cię chwalić bardziej niż teraz, 

za twoją dobroć dla nich. I daj mi dzielić z nimi ich błogosławieństwa i służbę, i śpiewać pieśń 

wdzięcznej miłości, taką jaką oni nucą przed Tobą.”  

 „A jednak, mój błogosławiony Odkupicielu nawet tam moja dusza będzie dążyła do jeszcze 

szlachetniejszej i bardziej chwalebnej nadziei; i z tego jeszcze nieznanego splendoru i szczęścia 

będę wyciągał nowe argumenty, by patrzeć i tęsknić za dniem Twego ostatecznego pojawienia się. 

Będę tam tęsknił żarliwiej niż teraz, aby zobaczyć twoje postępowanie usprawiedliwione i twój 

triumf ujawnionym; widzieć proch twoich sług ożywionym i śmierć, ostatniego z wrogów ich i 

twoich, pochłoniętą w zwycięstwie (1 Kor. 15:26,54). Będę tęsknił  za tym wspaniałym zaszczytem, 

którym zamierzasz mnie obdarzyć i za tym całkowitym szczęściem, do którego będzie 

poprowadzone całe ciało twojego ludu. Słowa ,Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź szybko,’ zmieszają się z 

pieśniami Raju i głosem pochodzącym z języków wszystkich milionów Twych świętych, których 

tam umieści Twoja łaska.”  

 "W międzyczasie, o mój Boski Mistrzu, przyjmij hołd, jaki ci teraz składa moje wdzięczne 

serce, w poczuciu chwalebnych nadziei, którymi je natchnąłeś! To Ty włożyłeś w nie tę radość i 

wszczepiłeś w moją duszę te chwalebne ambicje, podczas gdy w innym przypadku mógłbym teraz 

spędzać czas na nurzaniu się w najniższych instynktach zmysłów i oczekiwać z przerażeniem tej  

godziny, której nadejście jest teraz przedmiotem moich najgorętszych pragnień”.  

 „Bądź ze mną zawsze, nawet do końca mego śmiertelnego życia. I pomóż mi, podczas gdy 

czekam na Twoje zbawienie, wypełniać Twoje przykazania. Niech moje biodra będą przepasane a 

moja lampa zapalona (Łk. 12:35 UBG), a moje uszy niech stale będą czujne na błogosławiony 

sygnał Twego przybycia; tak aby moja promienna dusza z przyjemnością rzuciła się na spotkanie z 

Tobą i została wzmocniona przez śmierć, aby znieść te wizje chwały, pod których zachwytem słaba 

doczesność teraz umarłaby! Amen.”  

 

 

 

 



 

 

 

         ROZDZIAŁ XXX.  
 

   CHRZEŚCIJANIN ODDAJE CZEŚĆ BOGU SWOIM ZACHOWANIEM W CZASIE 

UMIERANIA.  

 

 
 1. Refleksja na temat szczerości, z jaką została udzielona poprzednia rada. - 2, 3. Autor 

pragnie, aby (jeśli Opatrzność na to pozwoli) mógł pomóc chrześcijaninowi umrzeć z honorem i 

komfortowo. - 4. Mając to na widoku autor radzi, aby uwolnić umysł od wszelkich ziemskich trosk. 

- 5. Odnowić ukorzenie się duszy przed Bogiem i jej odwołanie się do krwi Chrystusa. - 6. 

Okazywać cierpliwość w bólach i smutkach ciała. - 7. Złożyć zaszczytne świadectwo o religii przed 

odejściem ze świata. - 8. Dać uroczysty nakaz żyjącym przyjaciołom. - 9. Szczególnie polecając 

wiarę w Chrystusa. - 10, 11. Aby mieć także na uwadze Boże obietnice. - 12. I powierzyć 

odchodzącego ducha Bogu, w szczerym okazaniu wdzięczności, pokuty, wiary i miłości, których 

przykładem jest przedstawione końcowe rozważanie i modlitwa. 

 1. W TEN SPOSÓB, mój drogi czytelniku, starałem się przeprowadzić cię przez różne 

okoliczności, i to niewymyślone ani nie wyimaginowane, ale takie, które rzeczywiście występują w 

życiu ludzkim i chrześcijańskim. I mogę szczerze i radośnie powiedzieć, że wytyczyłem tobie 

drogę, którą sam przeszedłem i którą pragnę dalej iść. Zaryzykowałem i postawiłem moją wieczną 

przyszłość na tym samym fundamencie, na który skierowałem cię, abyś złożył swoją. To, co 

zarekomendowałem jako wielki cel twojego życia, pragnę uczynić celem mojego własnego; a 

najbardziej znaczące przyjemności, których oczekuję lub pragnę doświadczyć w pozostałych dniach 

mojej pielgrzymki na ziemi, są takie, jakich poleciłem ci szukać i starałem się pomóc ci w ich 

osiągnięciu. Taka miłość do Boga, takie stałe działanie w Jego służbie i takie rozkoszne 

perspektywy na to, co znajduje się poza grobem, wydają mi się (Bóg jest moim świadkiem) 

szczęściem nieporównywalnie większym niż wszystko inne, co może próbować zdobyć moją 

miłość i pogoń za nimi; dlatego za nic w świecie nie zrezygnowałbym z mojego udziału w tej 

miłości i służbie Bogu oraz perspektywach na udział w wieczności, ani nawet nie zgodziłbym się na 

wstrzymanie radości, na którą one pozwalają, przez resztę mojego pobytu tutaj na ziemi.  

 2. Mam pokorną nadzieję, że dzięki Bożemu błogosławieństwu godziny spędzone na 

czytaniu o tych jasnych rzeczach zawartych w niniejszym dziele przerodzą się lub już przerodziły w 

jakąś pożyteczną rzecz; i że w konsekwencji tego, co przeczytałeś, albo zostałeś wprowadzony na 

drogę życia i pokoju, albo też zostałeś nakłoniony do przyspieszenia tempa poruszania się po niej. I 

będę radować się najserdeczniej, jeśli będę jeszcze bardziej użyteczny dla ciebie, i to do końca. 

Teraz pozostało jeszcze jedno miejsce, przez które musisz nieomylnie przejść, a które posiada w 

sobie coś tak okropnego, że nie mogę nie spróbować uczynić wszystkiego co mogę, aby ci w tym 

pomóc: mam na myśli ciemną Dolinę Cienia Śmierci. I szczerze życzę sobie, abyś dla uznania 

twojego wyznania wiary, ku komfortowi własnej duszy oraz radości i zbudowania twoich 

przyjaciół, którzy cię przeżyją, mógł umrzeć nie tylko bezpiecznie, ale także zacnie z honorem; 

dlatego chciałbym udzielić ci kilku rad na pożegnanie. Jestem świadom tego, że Opatrzność może 

wyznaczyć ci takie okoliczności śmierci, że możesz nie mieć możliwości działania na podstawie 

wskazówek, które ci teraz podam. Jakiś nieoczekiwany wypadek z zewnątrz lub od wewnątrz może 

niejako porwać cię do Nieba, zanim zdasz sobie z tego sprawę; i możesz znaleźć się tam tak nagle, 

że może się to wydawać tobie przeniesieniem, a nie śmiercią. Albo jest też możliwym, że siła 

twoich dolegliwości może wpłynąć na twoje rozumowanie w taki sposób, że możesz być zupełnie 

nieświadomy okoliczności i sytuacji w jakiej się znajdziesz; tak że twoje odejście z tego świata 

(choć inni mogą widzieć wyraźnie i z pewnością, że się zbliża) może być dla ciebie tak wielkim 

zaskoczeniem, jak gdybyś umarł w pełnym zdrowiu.  

 3. Ale ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobnie twojemu odejściu z teraźniejszości do 



wieczności może towarzyszyć większa twoja świadomość tego, a ponieważ wiele może, pod 

różnymi względami, zależeć od twojego zachowania w czasie umierania, pozwól mi zaproponować 

tobie kilka prostych wskazówek dotyczących tej rzeczy, aby mogły być wprowadzone w czyn przez 

ciebie, jeśli Bóg da ci sposobność i przypomni ci o nich. Może nie być niewłaściwe w tym miejscu 

ponowne przejrzenie 29-go rozdziału, jeśli odkryjesz objawy jakiejś groźnej dolegliwości. I mam 

raczej nadzieję, że to, co powiem, może ci się przydać, ponieważ wydaje mi się, że jestem 

nastawiony, aby zwrócić się do ciebie z tą szczególną delikatnością, jaką czujemy względem 

umierającego przyjaciela; przed którym, spodziewając się, że nie będziemy z nim więcej w tym 

doczesnym życiu rozmawiać, wylewamy jakby całe nasze serce w każdym słowie. 

 4. Radziłbym zatem, po pierwsze, abyś jak najszybciej starał się pozbyć wszelkiej dalszej 

troski o swoje doczesne sprawy, rozwiązując je na czas, w jak najbardziej rozsądny i chrześcijański 

sposób jaki tylko możesz. Chciałbym, żeby nie było nic takiego, co by ponaglało twój umysł do 

działania, gdy będziesz najmniej w stanie to znieść, albo by kłopotało to lub dzieliło tych, którzy 

przyjdą po tobie. Czyń to, co w obecności Boga uważasz za najbardziej sprawiedliwe i naprawdę 

wierzysz, że będzie Mu najbardziej miłe. Zrób to w sposób jak najbardziej rozważny i skuteczny; a 

potem potraktuj świat jako miejsce, z którym już całkiem skończyłeś, a jego sprawy jako nic więcej 

nie mające wspólnego z tobą, tak jak nie mają z osobą już rzeczywiście martwą, chyba że możesz 

zrobić coś dobrego dla jego mieszkańców, gdy jeszcze przebywasz wśród nich, i możesz przez 

każdą okoliczność tkwiącą w twoich ostatnich czynach lub towarzyszącą twoim ostatnim słowom w 

życiu, zostawić błogosławieństwo za sobą, tym, którzy byli twoimi przyjaciółmi i towarzyszami 

podróży; podczas gdy będziesz wywiązywał się przez to z ostatnich obowiązków związanych z 

podróżą którą teraz kończysz. 

 5. Abyś był bardziej wolny i lepiej przygotowany do tego, przystąp do przejrzenia jakichś 

kazań dotyczących badania swojego własnego stanu i staraj się, aby twoja dusza przybrała  

możliwie najodpowiedniejszą postawę, aby uroczyście stawić się przed Bogiem. Gdyż stawienie się 

przed Bogiem jest naprawdę poważną rzeczą, szczególnie, gdy ktoś stawia się przed Nim nie jako 

błagająca o pomoc osoba przy tronie Jego łaski, ale jako oddzielony już od ciała duch, którego czas 

próby na ziemi się skończył, i którego wieczny stan ma być natychmiast określony przed tronem 

sędziowskim. Dlatego odnów swoje ukorzenie się przed Bogiem za niedoskonałości swojego życia, 

chociaż w większości poświęcone było ono Jego służbie. Ponów swoje prośby o miłosierdzie i 

łaskę Bożą obiecane w przymierzu łaski i o obmycie krwią Chrystusa będącą błogosławionym 

kanałem, przez którą płyną. Poddaj się całkowicie do Bożej dyspozycji i postępowania, będąc 

chętnym do służenia Bogu na tym doczesnym lub w wiecznym świecie, jak uzna to za stosowne. 

Czując z jednej strony swoją grzeszność, a z drugiej Bożą mądrość i dobroć, zbierz cały hart swojej 

duszy, aby znieść tak dobrze jak tylko potrafisz, cokolwiek Jego karząca dłoń może jeszcze na 

ciebie nałożyć, i przyjmij jej ostatni cios, jako ten, który zachowuje najzupełniej całkowite 

podporządkowanie się wspaniałemu i dobremu Ojcu duchów.  

 6. Cokolwiek cierpisz, staraj się okazywać przykład cierpliwości. Niech ta życzliwa łaska 

dopełni swego dzieła, abyś był doskonały (Jak. 1:4 UBG), a ponieważ ma tak niewiele do zrobienia, 

niech szlachetnie zamyka tę sytuację w której się znajdziesz. Niech nie będzie u ciebie szemrania; a 

żeby go nie było, uważaj na każdą sarkającą myśl. A kiedy poczujesz, że pojawia się coś takiego w 

tobie, spójrz z wiarą na umierającego Zbawiciela i zapytaj swoje serce: „Czy jego krzyż nie był o 

wiele bardziej bolesny niż łóżko, na którym leżę? Czy jego sytuacja wśród żądnych krwi wrogów 

nie była nieskończenie straszniejsza niż moja, pośród czułości i opieki tak wielu serdecznych 

przyjaciół? Czyż ciężar moich grzechów nie przygniatał Go w znacznie bardziej przytłaczający 

sposób niż ja jestem przygniatany przez ciężar moich cierpień? A jednak zniósł wszystko, jak 

baranek prowadzony na rzeź” (Iz 53:7 UBG). Niech wspomnienie o Jego cierpieniach będzie 

sposobem na osłodzenie twoich; i niech sprawi, abyś radował się, kiedy zostaniesz powołany do 

niesienia przez chwilę krzyża, zanim otrzymasz koronę. Uważaj to za radość, że masz okazję 

jeszcze raz uczcić Boga przez swoją cierpliwość, która teraz odgrywa swoją ostatnią rolę, i że za 

kilka dni, a może godzin zostanie zastąpiona przez całkowite, wieczne błogosławieństwo. I jestem 

skłonny mieć nadzieję, że mając taką perspektywę przed sobą nie tylko stłumisz wszystkie możliwe 



narzekania, ale i, że twoje usta będą wypełnione pieśnią na chwałę Bożą; i że będziesz mówił do 

tych, którzy będą wokół ciebie, nie tylko o Bożej sprawiedliwości, ale także o Jego dobroci. Tak, że 

będziesz mógł komunikować swoją wewnętrzną radość w taki sposób, który będzie mógł być 

żywym i budującym komentarzem do tych słów Apostoła: „...ucisk wyrabia cierpliwość; A 

cierpliwość - doświadczenie; doświadczenie zaś - nadzieję; A nadzieja nie przynosi wstydu,  

ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam 

dany” (Rzym. 5:3-5 UBG).  

 7. A teraz, mój drogi przyjacielu, nadszedł czas, kiedy szczególnie oczekuje się od ciebie, 

abyś złożył zaszczytne świadectwo o religii. Powiedz tym, którzy będą znajdowali się wokół ciebie, 

najlepiej jak potrafisz (bo nigdy nie będziesz w stanie tego w pełni wyrazić), jakie znalazłeś w niej 

wsparcie i pociechę. Powiedz im także, jak rozjaśniła ona najciemniejsze okoliczności twojego 

życia: a również, jak teraz godzi cię z bliską perspektywą śmierci. Twoje słowa będą miały w tym 

czasie szczególną wagę: będą miały pewien rodzaj wymowy, nawet w słabościach, z którymi się 

będziesz zmagał, gdy będziesz je wypowiadał; i zostaniesz wysłuchany z uwagą, czułością i 

uznaniem. Dlatego, gdy nadejdzie czas twojego odejścia, z niekłamaną swobodą wypowiadaj słowa 

radości, jeśli wtedy odczujesz (jak mam nadzieję) świętą radość i upodobanie w Bogu. Wypowiadaj 

również słowa odzwierciedlające twój wewnętrzny spokój i pogodę ducha, jeśli będziesz wtedy 

spokojny i pogodny gdyż wtedy inni to zauważą i będą zachęceni do stąpania po śladach, które 

prowadzą do tak szczęśliwego końca. Powiedz im także, co myślisz o próżności tego świata, a 

nauczą się mniej na niego zważać. Powiedz im również, co czujesz w związku z istotnym 

wsparciem Ewangelii, a  nauczą się cenić ją bardziej; albowiem nie mogą nie wiedzieć, że też będą 

musieli znaleźć się na łożu boleści i śmierci i wtedy będą potrzebować całego wsparcia, jakiego 

może im udzielić tylko sama Ewangelia.  

 8. I aby tym bardziej wzmocnić przekonanie o tym, nałóż poważne zobowiązanie na tych, 

którzy będą znajdować się wokół ciebie, aby spędzili swoje życie w służbie Bogu i kierowali się 

zasadami prawdziwej religii. Być może pamiętasz, że Jozue i Dawid oraz inni dobrzy ludzie tak 

uczynili, gdy spostrzegli, że zbliżają się dni, w których mieli umrzeć. I nie wiesz, w jaki sposób 

napomnienia umierającego przyjaciela lub (jak to może być w przypadku niektórych) umierającego 

rodzica mogą przemówić do tych, którzy mogli lekceważyć to, co ty i inni mogliście im wcześniej 

mówić. Przynajmniej spróbuj i umrzyj, trudząc się, by uwielbić Boga, i zbawić dusze oraz aby 

wielkodusznie siać nasiona dobroci i szczęścia na świecie, w którym nie będziesz  już zbierał 

plonów z takiego żniwa. Być może twoje sianie wyda obfity plon dopiero, gdy grudki ziemi doliny 

Cienia Śmierci okryją twoje ciało: a jeśli nie, to jednak Bóg to zaaprobuje; a aniołowie, którzy będą 

czekać wokół twojego łoża, aby przyjąć twoją odchodzącą duszę, będą patrzeć na siebie z oznakami 

aprobaty na swoich twarzach i przyznają, że umarłeś jak prawdziwy chrześcijanin i dokonałeś 

chwalebnej zamiany śmiertelności na wieczność.  

 9. I w tym ostatnim zwróceniu się do twoich współbraci, kimkolwiek są, których Opatrzność 

stawi przed tobą, dopilnuj, abyś powiedział im, jak całkowicie i radośnie ugruntowana jest twoja 

nadzieja i zależność w tych ostatnich chwilach krytycznej sytuacji, nie na twoich własnych 

zasługach i posłuszeństwie, ale na tym, co uczynił i wycierpiał wielki Odkupiciel za grzeszników. 

Niech zobaczą, że umierasz niejako u stóp krzyża: a nic nie będzie dla ciebie bardziej pocieszające, 

a dla nich bardziej budujące. Niech więc imię Pana Jezusa będzie w twoich ustach, póki możesz 

mówić, a kiedy nie będziesz już mógł, to niech będzie w twoim sercu; i staraj się, aby ostatni 

uczynek twej duszy, gdy pozostawać ona jeszcze będzie w ciele, był uczynkiem pokornego 

trzymania się wiary w Chrystusa. Przyjdź przez Niego do Boga: wejdź do tego, co jest poza 

zasłoną, przez krew Chrystusa, która cię na nowo pokropi i oczyści. Okropną rzeczą jest dla takiego 

grzesznika (jakim ty, mój chrześcijański przyjacielu, ze wszystkimi cnotami, jakie świat mógł 

podziwiać w tobie, wiesz, że jesteś) stanąć przed tą nieskończenie czystą i świętą Istotą, która 

widziała wszystkie twoje drogi i wszystkie twoje myśli serca, i która ma doskonałą znajomość 

każdej domieszki niedoskonałości, która towarzyszyła najlepszym twoim obowiązkom: dlatego  

odważ się tylko w ten powyższy sposób, aby przyjść do Boga a przekonasz się, że jest to zarówno 

bezpieczne, jak i przyjemne. 



  10. Dalej, aby dać ci pociechę w godzinie śmierci i wesprzeć twoje słabe kroki podczas 

wędrówki przez tę ciemną i bolesną drogę, weź do ręki słowo Boże jako laskę. Niech książki i 

śmiertelni przyjaciele oddadzą tobie ostatnią przysługę. Wezwij, jeśli możesz, jakiegoś 

doświadczonego chrześcijanina, który odczuł działanie mocy słowa Bożego we własnym sercu, i 

pozwól mu przeczytać tobie fragmenty Pisma Świętego i zwrócić twoją uwagę na niektóre z tych 

cennych obietnic, które były pokarmem i radością jego własnej duszy. Mając to na uwadze, abym 

mógł w miarę możności oddać tobie do końca dobrą przysługę, którą się teraz zajmuję, podam ci  

kilka takich godnych podziwu wersetów Pisma, z których każdy jest nieskończenie cenniejszy od 

tysięcy sztuk złota i srebra (Ps 119:72 UBG). I aby przekonać cię o stopniu, w jakim je sobie cenię, 

pozwolę sobie dodać, że pragnę, aby (jeśli Bóg da sposobność) zostały mi odczytane, (gdy również 

ja będę leżał na łożu śmierci), w krótkich odstępach czasu między nimi, abym mógł zatrzymać się 

nad każdym z nich i ponowić coś z tego wspaniałego smakowania ich moją duszą, ponieważ 

wcześniej, błogosławię Boga za to, często były dla mnie jakby smakołykami. Niech twoja i moja 

dusza uspokoją się i pogrążą w świętej ciszy (bez względu na to jak wielkie będzie poruszenie 

niższej natury), podczas gdy głos Boga przemówi do nas w języku, w którym przemawiał do 

swoich dawnych sług lub w którym pouczał ich, jak oni powinni przemawiać do Niego w ich 

najtrudniejszych okolicznościach!  

 11. Czy może brakować więcej zachęty, gdy Bóg mówi: „Nie bój się, bo ja jestem z tobą. 

Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię, wspomogę cię, i podeprę cię prawicą 

swojej sprawiedliwości?” (Iz. 41:10 UBG). ,,Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem 

człowieczym, aby miał żałować. Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Czy wypowie, a nie spełni? 

(Li. 23:19 UBG). „PAN jest moją światłością i moim zbawieniem, kogóż będę się bać? PAN jest 

mocą mego życia, kogóż mam się lękać?” (Ps. 27:1 UBG). „Bo ten Bóg jest naszym Bogiem na 

wieki wieków, on będzie nas prowadził aż do śmierci” (Ps. 48:14 UBG). Dlatego „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). „Oczekuję twego zbawienia, PANIE” (Rdz 49:18 UBG). „U ciebie bowiem 

jest źródło życia, w twojej światłości ujrzymy światłość. Roztocz twe miłosierdzie nad tymi, którzy 

cię znają, a twoją sprawiedliwość nad ludźmi prawego serca!” (Ps. 36:9-10 UBG). „Dasz mi poznać 

drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki” (Ps. 16:11 

UBG). „Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się twoim 

podobieństwem” (Ps. 17:15 UBG). „Gdyż wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc 

zachować to, co jemu powierzyłem, aż do owego dnia” (2 Tym. 1:12 UBG). „Dlatego cieszy się 

moje serce i raduje się moja chwała, a moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie” (Ps. 16:9 UBG). 

„Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, 

Bóg przyprowadzi wraz z nim” (1 Tes. 4:14 UBG). „A ja daję im życie wieczne”,, powiedział Jezus, 

dobry Pasterz, „i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki” (Jan. 10:28 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” (Jan. 6:40 UBG). „Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie 

w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, 

powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 

przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli” (Jan. 14:1-3 UBG). „Idź 

do moich bracie i powiedz im: Wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca, i do mego Boga, i waszego 

Boga” (Jan. 20:17 UBG). „Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, 

aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem 

świata….aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich” (Jan. 17:24,26 UBG). „Tak 

mówi ten, który zaświadcza o tym: Zaprawdę, przyjdę wkrótce. Amen! O tak, przyjdź,Panie Jezu” 

(Obj. 22:20 UBG). „Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzież jest, o piekło, twoje 

zwycięstwo….Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa 

Chrystusa” (1 Kor 15:55,57 UBG).  

 12. W ten sposób niechaj Bóg, który zna dusze swoich dzieci we wszystkich ich udrękach 

(Ps. 31:7 UBG) i w oczach którego śmierć jego świętych jest drogocenna (Ps. 116:15 UBG)  doda 

otuchy i wesprze ciebie i mnie w tym ostatnim krańcowym stanie natury! Niech zaliczy nas do 



szczęśliwej liczby tych, którzy byli więcej niż zwycięzcami śmierci! I niech udzieli nam takiej 

miary swojego Ducha, która umożliwi nam wylanie naszych odchodzących dusz z takim 

nastawieniem i uczuciami, które powyżej zasugerowałem, chociaż nie bylibyśmy w stanie już 

dłużej wypowiadać żadnych słów ani rozumieć ich, gdyby były nam czytane. Przejrzyjmy 

przynajmniej je teraz ze wszystkimi właściwymi uczuciami i przygotujmy jeszcze jedną modlitwę 

na ten okropny moment. Oby ona i wszystko, co kiedykolwiek zanosiliśmy do Boga w związku z 

tym, przyszło przed oblicze Boże jako przypomnienie (Dz. 10:4,31 UBG).  

  

 Rozważanie lub modlitwa odpowiednie w przypadku umierającego chrześcijanina.  

 

 „O najwyższy Władco świata widzialnego i niewidzialnego! Ty Władco życia i śmierci, 

ziemi i Nieba, niech będzie błogosławione Twoje imię. Często uczono mnie szukać Ciebie. Dlatego 

teraz raz jeszcze wylewam moją przed Tobą moją duszę odchodzącą do Ciebie. Nakłoń twoje 

łaskawe ucho, o Boże, i niech moje wołanie znajdzie akceptację u Ciebie”.  

 ,,Nadchodzi godzina, w której oddzielisz mnie od tego doczesnego świata, z którym byłem 

tak długo i tak poufale zaznajomiony, i poprowadzisz mnie do innego, jeszcze mi nieznanego. 

Umożliw mi, błagam cię, przejść z jednego do drugiego, tak jak przystało na dziecko Abrahama, 

który będąc powołanym przez Ciebie, aby otrzymać dziedzictwo, był posłuszny i wyszedł, nie 

wiedząc dokładnie, dokąd idzie: (Heb. 11:8 UBG). i jak przystoi dziecku Bożemu, które wie, że 

dzięki suwerennej łasce upodobało się jego Ojcu dać mu królestwo” (Łk 12:32 UBG).  

 „Przyznaję, o Panie, że sprawiedliwy jest ten wyrok, na mocy którego umieram! I uznaję 

Twoją mądrość i dobroć w wyznaczeniu mojej podróży przez tę ponurą dolinę, która znajduje się 

teraz przede mną. Pomóż mi zamienić tę podróż w szczęśliwą okazję uczczenia Ciebie i ozdobienia 

mojego wyznania wiary, tak abym błogosławił bóle, przez które jesteś uwielbiony, a ta śmiertelna i 

grzeszna część mojej natury uśmiercona.”  

 ,,Łaskawy Ojcze! Nie opuściłbym tej twojej ziemi i tej chatki z gliny, w której przebywałem 

podczas mojego pobytu na tym doczesnym świecie, bez moich wdzięcznych podziękowań Tobie za 

całą tę obfitą dobroć, która jak to sprawiłeś, przeszła przede mną (Wyj. 33:19 UBG); dlatego wraz z 

moim ostatnim tchnieniem świadczę o Twojej wiernej trosce; że nie brakło mi żadnego dobra (Ps. 

34:10 UBG). Dziękuję Ci, o mój Boże, że to moje pełne win, stracone i nieproduktywne życie 

zostało tak długo oszczędzone; i że nadal było podtrzymywane przez tak bogatą różnorodność 

Twojej hojności. Dziękuję Ci, że tak uprzyjemniłeś mi początek mojego istnienia. Dziękuję Ci za 

miłosierdzie i łaski moich dni i nocy, moich miesięcy i lat, które teraz dochodzą do swojego kresu: 

dziękuję Ci za miłosierdzie i łaski mego dzieciństwa i mojego dojrzałego wieku; za wszystkich 

miłych przyjaciół, których mi dałeś w tym domu mojej pielgrzymki, żywych i tych już zmarłych, za 

wszelką pomoc, jaką otrzymałem od innych, i za wszystkie sposobności, które mi dałeś, by 

pomagać ciałom i duszom moich bliźnich. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie szły w ślad za mną przez 

wszystkie dni mego życia (Ps. 23:6 UBG), i mam powody, by wyrazić wdzięczność Tobie za 

rozmaite i smaczne poczęstunki, którymi zastawiałeś mój stół. Ani też nie będę miał powodu 

skarżyć się lub smucić z powodu porzucenia ich; bo mój Boże, czy Twoje dary się wyczerpały? 

Wiem, że nie. Nie przyniosę ujmy Twojej dobroci i wierności przez wyobrażanie sobie, że 

ponieważ odchodzę z tej ziemi, to odchodzę od szczęścia. Wielbię Twoje miłosierdzie, że nauczyłeś 

mnie przez Pana Jezusa Twego Syna żywić szlachetniejsze poglądy. Błogosławię Cię całą siłą mojej 

natury za to, że kiedykolwiek słyszałem Jego imię i o Jego śmierci; i chciałbym wyrazić bardziej 

energiczny akt wdzięcznego uwielbienia niż jestem zdolny wyrazić w tym upadłym stanie, podczas 

gdy wysławiam Cię za bogactwo Twojej łaski objawionej w Nim, za Jego pouczenia i przykład, za 

Jego krew i  sprawiedliwość, i za tego błogosławionego Ducha, którego mi dałeś, aby zwrócił moje 

grzeszne serce ku Tobie i wprowadził mnie pod Twoje przymierze, tak że zostałem nim objęty, a 

które we wszystkim jest uporządkowane i pewne (2 Sam. 23:5 UBG), i którego ta śmierć, chociaż 

teraz oddziela moją duszę od mojego ciała, nigdy nie będzie mogła unieważnić.”  

 „Błogosławię Cię, Panie, że nie umieram w stanie nieodrodzonym i zatwardziałym; ale żeś 

łaskawie obudził duchowo mnie i przekonał o grzechu, że odnowiłeś i uświęciłeś moje serce i przez 



swojego dobrego Ducha stworzyłeś w nim nieudawaną wiarę, prawdziwą skruchę i zaczątek 

Bożego życia. Dziękuję Tobie za wiernych pastorów i za obrzędy ewangeliczne: dziękuję Ci za 

moje szabaty i pory wieczerzy przy stole mojego Pana; i za cotygodniowe i comiesięczne 

pokrzepienie, które mi dawały. Dziękuję Tobie za owoce Kanaanu, które zostały mi dane na 

pustyni, a teraz zostały dane mi na brzegu Jordanu. Dziękuję Ci za Twoje błogosławione Słowo i za 

te niezwykle bogate i drogocenne obietnice, które teraz jak środek rozgrzewający leżą w moim 

sercu w tej mroźnej godzinie: obietnice wsparcia w wili śmierci, istnienia chwały poza śmiercią 

oraz zmartwychwstania mojego ciała do życia wiecznego. O mój Boże! Mocno wierzę w nie 

wszystkie, które są tak wielkie i wspaniałe, i czekam na ich spełnienie przez Jezusa Chrystusa; w 

którym wszystkie są Tak i Amen (2 Kor. 1:19-20 UBG). Pamiętaj o słowie danym twemu słudze, na 

którym to słowie kazałeś mi polegać (Ps. 119:49 UBG). Wszedłem z Tobą w przymierze nie tylko 

dla otrzymania światowych przyjemności, którymi Twoja miłość nauczyła mnie stosunkowo 

pogardzać, ale i dla otrzymania życia wiecznego, jako daru Twojej darmowej łaski przez Jezusa 

Chrystusa, mojego Pana (Rzym. 6:23 UBG), dlatego teraz pozwól mi, w Jego imieniu zgłosić moje 

skromne roszczenie do tego życia. Pozwól mi powierzyć mojego odchodzącego ducha w Twoje 

ręce; albowiem odkupiłeś mnie, PANIE Boże wierny” (Ps. 31:5 UBG). Twoim jestem, wybaw mnie 

(Ps. 119:94 UBG) i uczyń mnie szczęśliwym.”  

 „Ale czy mogę rzeczywiście ośmielić się powiedzieć, że jestem Twój? O Boże, teraz stoję 

na granicy obu światów i patrzę na rzeczy tak, jak w świetle Twojej obecności i wieczności; jakże 

niegodny się wydaję, aby mieszkać z Twoimi aniołami i świętymi w chwale! Niestety! Mam 

powód, by z głębokim ukorzeniem się patrzeć wstecz na biedne, nieprzydatne i grzeszne życie, 

które wiodłem i z powodu którego codziennie zasługiwałem na bycie wrzuconym do piekła. Ale 

mam tę jedną pocieszającą refleksję, że uciekłem pod krzyż Chrystusa; i teraz odnawiam moje 

przyjście do niego. Myśl o pojawieniu się przed Bogiem w tak niedoskonałej sprawiedliwości jak 

moja byłaby dziesięć tysięcy razy gorsza niż śmierć. Nie, Panie, przychodzę do Ciebie jako 

grzesznik; jednakże jako grzesznik, który uwierzył w Twego Syna, aby uzyskać przebaczenie i 

życie wieczne: upadam przed Tobą jako grzesznik i zbrukany nędznik; pamiętając, że uczyniłeś 

Chrystusa dla swojego ludu mądrością i sprawiedliwością, ku uświęceniu i odkupieniu (1 Kor. 1:30 

UBG). Pozwól mi mieć swój dział wśród naśladowców Jezusa! Traktuj mnie tak, jak traktujesz 

tych, którzy są Jego przyjaciółmi i braćmi! Wiesz bowiem, że moja dusza Go umiłowała, zaufała 

mu i uroczyście postawiła wszystko na bezpieczeństwo wynikające z zaufania Jego Ewangelii. I 

Wiem, komu uwierzyłem (2 Tym 1:12 UBG). Piekielny lew może próbować przerazić mnie w 

okropnym przejściu przez śmierć; ale cieszę się, że jestem w rękach dobrego pasterza (Jan 10:11,28 

UBG) i przeciwstawiam się wszystkim moim duchowym wrogom, w radosnej zależności od Jego 

wiernej opieki. Wznoszę oczy i serce ku Temu, który umarł i znów ożył; i oto żyje na wieki wieków 

i ma klucze śmierci i niewidzialnego świata (Obj. 1:18 UBG). Błogosławiony Panie Jezu, umieram 

w Twojej ręce i nie lękam się krzywdy z z Twojej, Zbawiciela ręki! Nie boję się tej śmierci, która 

została mi wyznaczona z ręki mojego najdroższego Pana, który sam umarł, aby moja śmierć była 

bezpieczna i szczęśliwa. Przychodzę, Panie, nie tylko z chęcią, ale z radosną zgodą. Dziękuję Ci, że 

pamiętasz o mnie na dobre; że zrywasz moje kajdany i wzywasz mnie do chwalebnej wolności 

dzieci Bożych (Rzym. 8:21 UBG). Dziękuję Ci, że nie pozwolisz mi dłużej żyć z dala od Twych 

ramion; ale po tej długiej nieobecności będziesz miał mnie stale przy sobie na zawsze.”    

 „Moja słaba natura mdleje na widok tej chwały, która teraz wschodzi nade mną; Ty jednak 

wiesz, łaskawy Panie, jak stopniowo ogarnąć nią moją duszę i udoskonalić Twoją moc w mojej 

słabości (2 Kor 7:9 UBG). Jeszcze raz, po raz ostatni, spoglądam z góry na ten biedny  doczesny 

świat, z którego teraz odchodzę, i za który teraz zanoszę moją ostatnią modlitwę o jego pomyślność 

i o pomyślność Twojego Kościoła w nim. Pokochałem Kościół, o Panie, jako żywy członek ciała 

Chrystusowego; i kocham go do końca. Pokornie więc błagam Cię, abyś go strzegł, oczyszczał i 

jednoczył coraz bardziej. Ześlij na niego więcej twego błogosławionego Ducha, Ducha mądrości, 

świętości i miłości; aż w odpowiednim czasie pustynia zamieni się w ogród Pana” (Iz 51:3 UBG) i 

„Wszelkie ciało ujrzy twoje zbawienie” (Łk 3:6 UBG).  

 „Co do mnie, to nieś mnie, mój niebiański Ojcze, na skrzydłach wiecznej miłości, do tego 



spokojnego, świętego i radosnego miejsca przebywania, które przygotowało dla mnie Twoje 

miłosierdzie i które nabyła krew mojego Odkupiciela! Zanieś mnie na powszechne zebranie i do 

kościoła pierworodnych, do niezliczonej rzeszy aniołów i do duchów ludzi sprawiedliwych 

uczynionych doskonałymi (Heb. 12:22-23 UBG). I bez względu na to, co może cierpieć to moje 

ciało, niech moja stała dusza będzie rozkosznie skupiona na tej chwale, do której teraz wznosi się! 

Niech wiara spełni swój ostatni uczynek w zaszczytny sposób! Niech tych kilka moich pozostałych 

chwil na ziemi będzie spędzonych dla Twojej chwały, a potem pozwól mi wznieść się z miłością w 

sercu i chwałą na moim drżącym języku do świata, gdzie miłość i uwielbienie będą doskonałe! 

Niech to będzie moja ostatnia pieśń na ziemi, którą mam zamiar nucić w Niebie: „Zasiadającemu na 

tronie i Barankowi  błogosławieństwo i cześć, chwała i moc na wieki wieków”. Amen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
      Przypisy. 

       

1Deizm- nurt reeligijno-filozoficzny mówiący, że Bóg jest bezosobowy i nie ingeruje w świat, który 

stworzył. 

 


