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 I. OPISANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ZADOWOLENIA. 

  

  

 ,,...nauczyłem się, w jakimkolwiek jestem stanie, być z tego zadowolonym" (Filip 4:11 



KJV). 

  

 Ten tekst zawiera lekarstwo bardzo na czasie, dla ożywienia omdlewających duchów 

wierzących w tych smutnych i pogrążających się w grzechu czasach. Albowiem ,,godzina 

pokuszenia" już nadeszła na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. W szczególności jest 

to dzień utrapienia Jakuba w naszych sercach. Nasz wielki apostoł, Paweł, ukazuje ze swojego 

doświadczenia w powyższym tekście kazania samo sedno i duszę wszelkiej praktycznej teologii. 

Możemy w nim wyraźnie przeczytać o jego własnej biegłości nabytej w szkole Chrystusa, a także 

jaką lekcję każdy chrześcijanin, który chciałby udowodnić moc i wzrost w pobożności w swojej 

własnej duszy, musi koniecznie nauczyć się od niego. Słowa te zostały napisane przez Pawła jako 

jasny argument, aby przekonać Filipian, że nie szukał on wielkich rzeczy na świecie, ale zabiegał o 

nich samych, a nie o ich dobra. Nie pragnął bogactwa. Jego serce było zajęte lepszymi rzeczami, 

dlatego napisał: ,,Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo czy mam czy nie mam, moje serce jest 

w pełni usatysfakcjonowane, mam wystarczająco; nauczyłem się, w jakimkolwiek   jestem stanie być 

z tego zadowolonym." (Filip 4:11 KJV). Paweł nauczył się tego. Zadowolenie w każdych warunkach 

jest wielką sztuką i duchową tajemnicą, trzeba się go nauczyć jako tajemnicy. W 12 wersecie apostoł 

stwierdza: ,,Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony" 

(Filip 4:12 UBG). Słowo, które jest przetłumaczone jako ,,wyćwiczony" pochodzi od słowa, które 

oznacza ,,tajemnicę"; dlatego Paweł jak gdyby powiedział w wyżej wymienionym wersecie 

,,Nauczyłem się tajemnicy tej sprawy." Zadowolenia trzeba się uczyć jako wielkiej tajemnicy, a ci, 

którzy zostali gruntownie przeszkoleni w tej sztuce, która jest jak zagadka Samsona dla naturalnego, 

nieodrodzonego człowieka, nauczyli się głębokiej tajemnicy. ,,Nauczyłem się-" Słowa te oznaczają 

że, apostoł Paweł nie musiał się tego teraz uczyć, ani też że posiadał tę sztukę na początku, ale że 

osiągnął ją, chociaż z wielkim trudem, i teraz, dzięki łasce Bożej stal się mistrzem w tej sztuce. 

  ,,W jakimkolwiek jestem stanie"- słowa ,,stanie" nie ma w oryginale, jest tam tylko ,,w czym 

jestem", to znaczy, ,,w czymkolwiek co dotyczy mnie, czy też przytrafia się mi, czy posiadam mało, 

czy nic". 

 ,,...być z tego zadowolonym"- słowo przetłumaczone: ,,zadowolony" posiada wielką 

elegancję i pełnię znaczenia w języku oryginalnym. W sensie ścisłym jest tylko przypisane Bogu, 

który sam siebie nazwał ,,Bogiem w pełni samo wystarczalnym”, w tym, że spoczywa w pełni 

zaspokojony w sobie i z samego siebie. Ale pragnie dobrowolnie przekazać swoją pełnię stworzeniu, 

tak aby święci otrzymali od Boga w Chrystusie ,,….łaskę za łaską” (Jan 1:16 UBG). W rezultacie jest 

w nich ta sama łaska, która jest w Chrystusie według ich miary. W tym sensie apostoł Paweł powiada, 

że posiada samowystarczalność, bo to oznacza te słowo w oryginale. Ale ktoś może zapytać ,,Czy 

Paweł naprawdę posiada samowystarczalność? Jakże możemy być sami z siebie samowystarczalni?” 

Jeśli chodzi o to, to Paweł w innym miejscu Pisma pisze: ,,Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie 

pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga” (2 Kor 3:5 UBG). 

 Dlatego znaczenie tekstu kazania musi być takie, że Paweł znajduje wystarczające 

zadowolenie w swoim własnym sercu dzięki lasce Chrystusa, która jest w nim (Pawle). Chociaż nie 

ma on zewnętrznych wygód i ziemskich udogodnień, które by zaspokoiły jego potrzeby, to jednak 

posiada on wystarczający dział pomiędzy Chrystusem a jego (Pawła) duszą, który w obfitości 

zaspokaja go w każdych warunkach. Ta interpretacja zgadza się z poniższym wersetem: ,,Dobry 

człowiek jest zadowolony w sposób który pochodzi od niego” (Przys 14:14 KJV), a także z tym co 

Paweł twierdzi o sobie w innym miejscu, a mianowicie, że chociaż nic nie ma to jednak posiada 

wszystko (2 Kor 6:10 UBG).  Ponieważ posiadał prawo do przymierza i obietnicy, które to zawierają 

w sobie praktycznie wszystko, i dział w Chrystusie, źródle i dobroci wszystkiego, dlatego nic 

dziwnego, że apostoł powiedział, że w jakimkolwiek stanie się znajdował, był zadowolony. 

 W ten sposób otrzymujemy prawdziwą interpretację tekstu kazania. Nie będę omawiał 

każdego słowa tego tekstu z osobna, ponieważ użyję tego tekstu tylko do pobudzania do jednego z 

najbardziej koniecznych obowiązków, czyli do  wyciszania i pocieszania serc ludu Bożego w obliczu 

utrapień i zmian, jakie napotykają w naszych wstrząsających serca czasach. 

 Doktrynalny wniosek, w skrócie, jest następujący: bycie dobrze wprawionym w tajemnicy 



chrześcijańskiego zadowolenia jest obowiązkiem, chwałą i wspaniałością chrześcijanina. 

 Ta ewangeliczna prawda jest wystarczająco jasno przedstawiona w Piśmie Świętym, jednakże 

podam jedno lub dwa podobne wersety z Pisma, aby ją potwierdzić. 

 W 1 liście do Tymoteusza znajdujemy opisany obowiązek i jego chwałę. ,,Posiadając jedzenie 

i ubranie bądźmy z tego zadowoleni” (1 Tym 6:8 KJV), werset powyższy wyraża obowiązek.  

 Z kolei werset mówiący: ,,Ale pobożność z zadowoleniem jest wielkim zyskiem” (1 Tym 6:6 

KJV) wyraża chwałę i wspaniałość tego; werset ten jak gdyby sugeruje, iż pobożność nie jest zyskiem 

jeśli nie towarzyszy temu zadowolenie z tego co się ma. Podobne napomnienie znajduje się w liście 

do Hebrajczyków: ,,Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, i bądźcie zadowoleni z 

rzeczy, które posiadacie (Heb 13:5 KJV).     

  Nie znajduję u żadnego Apostoła ani proroka czy ewangelisty piszącego Pismo Święte, żeby 

zajmował się tak dużo tę duchową tajemnicą zadowolenia z tego co się posiada, jak to znajduję u 

apostoła Pawła w jego listach. 

 Aby wyjaśnić i udowodnić wyżej wymieniony doktrynalny wniosek przedstawię cztery 

rzeczy: 

 1. NATURA TEGO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ZADOWOLENIA: CZYM ONO JEST? 

 2.  JEGO SZTUKA I TAJEMNICA. 

 3. JAKIE LEKCJE NALEŻY SIĘ NAUCZYĆ, ABY SPOWODOWAĆ, ŻEBY SERCE 

BYŁO            ZADOWOLONE W KAŻDEJ SYTUACJI? 

 4. Z CZEGO GŁÓWNIE SKŁADA SIĘ CHWALEBNA WSPANIAŁOŚĆ TEJ ŁASKI? 

  

 Proponuje następującą definicję: Chrześcijańskie zadowolenie, jest tym słodkim, 

wewnętrznym, cichym, łaskawym usposobieniem ducha, który dobrowolnie poddaje się i ma 

upodobanie w Bożym mądrym i ojcowskim rozporządzeniu w każdych warunkach. 

 Przejdę teraz do rozbicia na części powyższej definicji, która jest jak garniec drogocennej 

maści, bardzo kojącej i użytecznej dla utrapionych serc w niespokojnych czasach i okolicznościach. 

 1. ZADOWOLENIE JEST SŁODKĄ, WEWNĘTRZNĄ SPRAWĄ SERCA. 

 JEST TO WEWNĘTRZNE DZIEŁO DUCHA. 

  

 Jest to nie tylko nie staranie się pomagać sobie zewnętrzną siłą, czy też powstrzymywanie się 

od niezadowolonych i szemrzących wyrażeń za pomocą przewrotnych słów i zachowania się 

przeciwko Bogu i innym ludziom. Ale jest to   

wewnętrzne poddanie serca. ,,Tylko w Bogu spoczywa moja dusza” (Ps 62:1 UBG) i ,,Tylko w Bogu 

spocznij, moja duszo” (Ps 62:5 UBG)- tak jest przetłumaczone w naszych Bibliach, jednakże 

powyższe słowa mogą być przetłumaczone równie poprawnie w następujący sposób: ,,Duszo moja 

bądź cicho dla Boga. Zamilcz moja duszo.” Nie tylko nasze języki muszą zamilknąć, ale i dusza.

 Wielu ludzi może siedzieć cicho, powstrzymując się od wyrażania pełnych niezadowolenia 

słów, jednakże równocześnie wewnętrznie pękają z wypowiadania wyrażeń pełnych niezadowolenia; 

ponieważ są wewnętrznie niezadowoleni. 

 To wskazuje na istnienie skomplikowanego nieporządku i wielkiej przewrotności w ich 

sercach. Pomimo zewnętrznego milczenia takich ludzi, Bóg słyszy drażliwy i wzburzony język ich 

dusz. But może być na zewnątrz gładki i pasować do stopy, podczas gdy wewnątrz może ją uwierać. 

Tak samo może być z człowiekiem, na zewnątrz może panować wielki spokój i cisza, jednakże 

wewnątrz zdumiewający zamęt, gorycz, niepokój i irytacja. 

 Niektórzy ludzie są tak słabi, że nie potrafią powstrzymać niepokoju swojego ducha, i przez 

swoje słowa i zachowanie pokazują jaki żałosny niepokój i wzburzenie istnieją w ich wnętrzu. Ich 

duch jest jak szalejące morze wyrzucające tylko błoto i muł, tacy ludzie są utrapieniem nie tylko dla 

siebie samych, ale i dla wszystkich z którymi mieszkają. Jednakże niektórzy z takich ludzi pełnych 

niepokoju potrafią na zewnątrz zapanować nad sobą, jak to zrobił Judasz, gdy zdradzał Chrystusa 

pocałunkiem; jednakże nawet wtedy tacy ludzie gotują się wewnętrznie i są zżerani jakby przez raka. 

Dawid mówił o niektórych ludziach, że ich słowa były słodsze niż miód i masło, podczas gdy mieli 

wojnę w swoich sercach. W innym miejscu Pisma Dawid powiadał: ,,Gdy milczałem, moje kości 



schły od moich całodziennych narzekań” (Ps 32:3 UBG). W podobny sposób obłudni ludzie, podczas 

gdy milczą swoimi językami mając na ustach ciszę i spokój, równocześnie przechodzą w swoim 

duchu gwałtowne burze i gdy kontynuują milczenie ich serca są kłopotane, a nawet wyczerpane 

udręką i utrapieniem. Ludzie ci mają pokój i ciszę na zewnątrz, ale wewnątrz wojnę pochodzącą z 

krnąbrnych i burzliwych działań ich serca. Gdyby osiągnięcie prawdziwego zadowolenia było tak 

łatwe, jak zachowanie ciszy na zewnątrz, to nie wymagałoby to wiele nauki. Można by je było posiąść 

za pomocą mniejszej siły i umiejętności niż miał apostoł Paweł, ba, niż przeciętny chrześcijanin ma 

lub może mieć. Dlatego, z pewnością jest w tym coś więcej niż może zostać uzyskane zwykłymi 

darami, czy też zwykłą siłą rozumu, które często okiełznują naturę, gdyż jest to sprawa serca.  

  

 2. JEST TO SPRAWA CISZY SERCA. 

  

 W nim wszystko jest spokojne i ciche. Abyś mógł lepiej to zrozumieć, drogi czytelniku, 

dodam, że ta cicha pełna łaski postawa ducha nie przeciwstawia się pewnym rzeczom:  

  

 1. Należytemu poczuciu udręki. Bóg pozwala swojemu ludowi być świadomym tego co 

cierpią. Chrystus nie mówi: ,,Nie uważajcie za krzyż tego, co jest krzyżem”, ale: ,,Codziennie bierzcie 

swój krzyż.” Jest to podobne do zdrowia fizycznego: jeśli zażyłbyś lekarstwo i nie mógłbyś go 

utrzymać w organizmie, bo natychmiast zwymiotował byś je, albo jeżeli nic nie czuł byś i to nie 

pobudziło by cię do zażycia lekarstwa, to w obu przypadkach lekarstwo nie przyniosłoby pożytku, i 

wskazałoby na to, że byłbyś, drogi czytelniku, bardzo chory i nie zostałbyś uzdrowiony. I tak jest w 

przypadku duchów ludzi znajdujących się w stanie udręki: jeśli nie mogą znieść eliksirów Boga, lecz 

je zwracają, albo jeśli nie reagują na nie i nie wpływają one na nich bardziej niż łyk piwa wpływa na 

organizm, jest to smutny symptom tego, że ich dusze znajdują się w niebezpiecznym i prawie nie do 

wyleczenia stanie. Tak więc ta wewnętrzna cisza nie znajduje się w opozycji do poczucia udręki, bo 

wtedy, nie byłoby prawdziwego zadowolenia, gdybyś, drogi czytelniku, nie spostrzegał i nie był 

świadomy swoich udręk, gdy Bóg jest zagniewany. 

  

 2.  Naszemu uporządkowanemu jęczeniu i skarżeniu się przed Bogiem i naszymi przyjaciółmi. 

Chociaż chrześcijanin powinien zachowywać się cicho pod Bożą korygującą go ręką, to jednak może 

bez jakiegokolwiek naruszenia chrześcijańskiego zadowolenia skarżyć się Bogu, jak to powiada 

jeden z ojców Kościoła, jednakże musi to zrobić bez hałaśliwego wrzasku i wykrzykiwania w 

zmieszanej pasji, w cichy i uległy sposób tak, aby łagodnie wylać swoje serce przed Bogiem. 

Podobnie może opowiedzieć o swoim smutnym stanie swoim chrześcijańskim przyjaciołom, 

wyjaśniając im jak Bóg postąpił z nim i w jak ciężkiej udręce się znajduje, tak aby mogli powiedzieć 

mu słowo w odpowiednim czasie, skierowane do jego utrudzonej duszy. 

  

 3. Wszelkiemu dozwolonemu przez Pismo szukaniu pomocy w różnych okolicznościach, ani 

usiłowaniu po prostu, aby zostać uwolnionym z obecnych udręk poprzez użycie środków zgodnych 

z prawem Bożym. Mogę przygotować rzeczy dla mojego uwolnienia i użyć Bożych środków, 

czekając na Niego, ponieważ nie wiem, czy to będzie Jego wolą, aby zmienić mój stan. I tak daleko 

jak mnie prowadzi, mogę podążać za Jego opatrznością; jest to mój obowiązek, Bóg jest tak bardzo 

miłosiernie pobłażliwy dla naszej słabości, że nie weźmie nam za złe, jeśli przez żarliwą i natarczywą 

modlitwę będziemy szukać Go, aby nas wybawił, dopóki nie będziemy znali Jego upodobania w tej 

sprawie. Z pewnością szukanie w ten sposób pomocy, z takim poddaniem się, i taką świętą rezygnacją 

ducha, aby zostać wybawionym, jeśli Bóg zechce, kiedy Bóg zechce, i jak Bóg zechce, tak że nasza 

wola zostaje wtopiona w Bożą wolę, nie jest sprzeczne z cichością, której Bóg wymaga, aby 

znajdowała się w zadowolonym duchu człowieka. 

 Ale, ktoś może zapytać czemu przeciwstawia się ta cichość ducha? Ta cichość ducha 

przeciwstawia się:  

  

 1. Szemraniu i narzekaniu na rękę Bożą, jak to często robili niezadowoleni Izraelici. Jeśli my 



nie możemy tego znieść w naszych dzieciach i pracownikach, to tym bardziej nie może tego znieść 

Bóg w nas. 

  

 2. Irytowaniu się i denerwowaniu się, które są o stopień wyżej ponad szemraniem. Pamiętam 

przysłowie pewnego poganina: ,,Mędrzec może smucić się ze swojej udręki, ale nie irytować.” 

Istnieje ogromna różnica pomiędzy łagodnym smutkiem, a pomieszaną irytacją. 

 3. Wrzawie ducha, gdy myśli biegną rozpraszająco i działają w pomieszany sposób, tak, że 

uczucia są jak niesforne tłumy opisane w Dziejach Apostolskich, które nie wiedziały w jakim celu 

się zebrały. Pan oczekuje, że będziemy milczeć, gdy będziemy pod Jego rózgą tak, jak napisano w 

Dz 19:36: ,,...powinniście się uspokoić i niczego nie czynić pochopnie.” 

  

 4. Niespokojnemu i niestałemu duchowi, przez którego serce jest rozpraszane tak, że nie może 

należycie wykonać obecnych danych obowiązków, których Bóg wymaga w naszych licznych 

relacjach wobec Boga, nas samych i innych ludzi. Powinniśmy bardziej cenić sobie obowiązki niż 

pozwalać na rozpraszanie się z powodu każdej banalnej okazji. Chrześcijanin tak bardzo ceni sobie 

służbę Bożą, że chociaż może ona być w oczach świata i naturalnego rozumu nic nie wartą i próżną 

sprawą, nędzną rzeczą, albo głupstwem, to jednak, ponieważ Bóg tego wymaga, to autorytet nakazu, 

aby tak postąpić, tak onieśmiela jego serce, że jest gotów poświęcić się i zostać zamęczonym w 

wypełnianiu tej służby. Jest takie powiedzenie Lutra, że zwykłe uczynki  dokonywane w wierze i z 

wiary są cenniejsze niż niebo i ziemia. A jeśli tak jest, a chrześcijanin o tym wie, to nie powinien być 

rozpraszany przez błahe sprawy, ale powinien odpowiedzieć na każde rozpraszanie uwagi i 

sprzeciwiać się każdej pokusie tak jak uczynił to Nehemiasz wobec Sanballata, Geszema i Tobiasza, 

gdy przeszkadzali mu w odbudowywaniu murów: ,,Wykonuję wielką pracę i nie mogę zejść. Czemu 

miałaby stanąć ta praca, gdybym jej zaniechał, by zejść do was?” (Neh 6:3 UBG). 

  

 5.  Rozpraszającym i pochłaniającym serce troskom. Serce pełne łaski Bożej tak bardzo ceni 

swoje zjednoczenie z Chrystusem i dzieło do którego Bóg je powołuje, że nie zniesie dobrowolnie 

niczego, co by mogło przyjść, aby zdusić czy też zahamować pracę nad tym dziełem. Chrześcijanin 

pragnie, aby Słowo Boże weszło w jego tak pełne posiadanie, żeby oddzielało duszę od ducha (Heb 

4:12 UBG), jednakże równocześnie nie pozwoli lękowi i szumowi złych wieści, żeby tak zawładnęły 

jego duszą, że dokonały by podziału i walki w niej, tak jak bliźnięta walczyły w łonie Rebeki. Wielki 

człowiek pozwoli zwykłym ludziom stanąć na zewnątrz jego drzwi, ale nie pozwoli im wejść i robić 

wrzawę w swoim gabinecie, czy sypialni, gdy celowo wycofuje się do nich od ziemskich spraw. Tak 

więc dobrze usposobiony duch ludzki może dociekać rzeczy zewnętrznych znajdujących się na tym 

doczesnym świecie i pozwolić niektórym zwykłym troskom i lękom pojawić się na przedmieściach 

duszy, tak aby lekko poruszyły jego myśli. Jednakże w żadnym wypadku taki człowiek nie pozwoli 

na wtargnięcie tych rzeczy do jego gabinetu, który powinien być zarezerwowany tylko i wyłącznie 

dla Pana Jezusa Chrystusa, jako Jego wewnętrzna świątynia. 

  

 6.  Pogrążającym w rozpaczy zniechęceniom. Kiedy sprawy nie układają się zgodnie z 

oczekiwaniami, gdy fala przyczyn wtórnych jest tak niska, że niewiele widzimy w zewnętrznych 

środkach, co by mogło podtrzymać naszą nadzieję i serce, to wtedy serce zaczyna zastanawiać się jak 

książę opisany w 2 Król 7:2 UBG: ,,Choćby Pan zrobił okna w niebie, czy mogłoby tak się stać?” 

Nigdy nie pomyślelibyśmy, że Bóg może otworzyć oczy ślepych za pomocą śliny i pyłu, a jednak On 

potrafi działać ponad, poza, a nawet wbrew środkom. Często sprawia, że najwspanialsze kwiaty 

usiłowań człowieka usychają i sprawia, że nieprawdopodobne rzeczy się spełniają, tak aby chwała 

całego działania przypadła w udziale tylko Jemu. W istocie, jeśli Jego lud potrzebuje cudów, aby 

zostać wybawionym, to ręce Boże czynią cuda tak łatwo jakby dawały Jego ludowi powszedni chleb. 

Wielokrotnie błogosławieństwo Boże pozostaje tajemnicą skrytą przed Jego sługami, tak że nie 

wiedzą z której strony nadchodzi tak jak w następującym przypadku; ,,Nie zobaczycie wiatru ani nie 

zobaczycie deszczu, a jednak ta dolina napełni się wodą” (2 Król 3:17 UBG). Bóg chciałby abyśmy 

polegali na Nim, chociaż nie wiedzielibyśmy jak oczekiwana rzecz mogłaby zaistnieć; w przeciwnym 



wypadku nie okazujemy cichego ducha. I chociaż doświadczamy udręczenia, nie pozwólmy, aby 

nasze serca pogrążyło się w rozpaczy z jego powodu. Tak długo, jak nasze serce pogrąża się w 

rozpaczy i stajemy się zniechęceni pod wpływem udręki, tak długo potrzebujemy nauczyć się tej 

lekcji zadowolenia. 

  

 7.  Grzesznemu lawirowaniu i wykręcaniu się od uzyskania ulgi i pomocy Bożymi środkami. 

Przykładem czego jest król Saul, który udał się do czarownicy z Endor po pomoc, a także złożył 

ofiarę Bogu, którą miał złożyć wyłącznie prorok Samuel. Innym przypadkiem tego jest dobry król 

Jehoszafat, który przyłączył się do Achazjasza (2 Kron 20:35 UBG). Jeszcze innym było udanie się 

króla Asy do Benhadada króla Syrii po pomoc i nie poleganie na Panu (2 Kron 16:7-8 UBG), chociaż 

Pan wydał w jego ręce ogromną liczącą tysiąc tysięcy armię Etiopczyków i Libijczyków (2 Kron 

14:12 UBG). Także dobry Jakub przyłączył się do swojej matki, aby okłamać Izaaka nie będąc 

zadowolonym, aby czekać na Boży czas i używać Bożych środków do tego, pośpieszył się zbytnio i 

zszedł ze swej dobrej drogi, aby zdobyć błogosławieństwo, które Bóg zamierzał mu udzielić. W ten 

sposób postępuje wielu, z powodu zepsucia ich serc i słabości ich wiary, ponieważ nie są w stanie 

zawsze ufać Bogu we wszystkich rzeczach i w pełni. Z tego powodu Pan często zsyła na wierzących 

wiele bolesnych doczesnych utrapień, jak to miało miejsce w wypadku Jakuba, chociaż w końcu 

uzyskują miłosierdzie. Być może twoje cielesne serce, drogi czytelniku, myśli: ,,Nie obchodzi mnie, 

jak zostanę wybawiony, bylebym tylko się tego pozbył.” Czyż nie zdarza się tak często w niektórych 

z nas, kiedy spotyka nas jakiś krzyż czy utrapienie? Czy nie doświadczamy takiego myślenia w duchu 

jak to? ,,Oh, gdybym tylko w jakikolwiek sposób został uwolniony z tej udręki, wtedy nie przejmował 

bym się niczym”- w takim wypadku takie serce jest dalekie od bycia cicho. Takie grzeszne 

lawirowanie jest kolejną rzeczą, która przeciwstawia się ciszy, której Bóg wymaga od zadowolonego 

ducha. 

  

 8. Ostatnią rzeczą, której spokój ducha przeciwstawia się jest desperackie powstawanie serca 

przeciwko Bogu poprzez bunt, co jest najbardziej obrzydliwą rzeczą. Mam nadzieję, że wielu z nas 

nauczyło się do tej pory, aby być zadowolonymi do tego stopnia, że powstrzymuje swoje serce od 

takiego wybuchu przeciw Bogu. Jednakże prawda jest taka, że nie tylko niegodziwi ludzie, ale 

czasami nawet prawdziwie wierzący odkrywają takie początki tego w sobie, gdy utrapienie dotyka 

ich przez długi czas i jest bardzo ostre i ciężkie i uderza ich jak gdyby w czuły punkt. Wtedy 

odkrywają w swoich sercach coś w rodzaju występowania przeciwko Bogu, ich myśli zaczynają 

burzyć się, a ich uczucia buntować się przeciwko samemu Bogu. 

  Szczególnie dotyczy to tych, którzy poza swoim zepsuciem posiadają dużą dozę melancholii. 

Diabeł oddziałuje wtedy zarówno na zepsucie ich serc, jak i na melancholijną chorobę ich ciała, i 

chociaż w sercu pod spodem może znajdować się wiele łaski, to jednak w ucisku może pojawić się 

bunt przeciwko samemu Bogu. 

 Chrześcijański spokój przeciwstawia się wszystkim powyższym rzeczom. Kiedy nadejdzie 

ucisk w jakiejkolwiek postaci, nie możemy wtedy szemrać, chociaż będziemy go boleśnie odczuwać, 

chociaż będziemy wołać do Boga w tej sprawie, chociaż będziemy pragnąć bycia uwolnionymi z 

niego, i chociaż będziemy dążyli do tego wszelkimi dobrymi środkami. Nie wolno nam także wtedy 

narzekać, irytować się i denerwować; nie może być w nas wrzawy ducha, niestałości, rozpraszających 

lęków, zniechęcenia pogrążającego w rozpaczy, ani niegodnego lawirowania czy też wreszcie 

buntowania się przeciwko Bogu w jakikolwiek sposób. Taki jest spokój ducha podczas przechodzenia 

przez utrapienia, i jest to drugą sprawą, kiedy dusza tak dalece potrafi znieść utrapienie, że zachowuje 

spokój podczas jego doświadczania. 

  

 3.  NASTĘPNĄ RZECZĄ, KTÓRĄ CHCĘ WYJAŚNIĆ W OPISIE JEST TAKA, ŻE 

JEST TO WEWNĘTRZNA, CICHA I PEŁNA ŁASKI POSTAWA DUCHA. 

  

 Jest to postawa ducha pełna łaski. Zadowolenie we wszystkim jest sprawą duszy. Po pierwsze, 

jest sprawą wewnętrzną. Po drugie, jest ciche. A po trzecie jest cichą postawą ducha. Gdy mówię, że 



zadowolenie składa się z cichej postawy ducha człowieka to mam na myśli trzy rzeczy. 

  

 1.  Że  jest to łaska, która rozprzestrzenia się na całą duszę. Znajduje się w osądzie, to znaczy, 

osąd duszy mężczyzny, czy też kobiety zmierza do uspokojenia serca, tak że tacy ludzie mówią: ,,To 

jest ręka Boża i jest tym co odpowiada mojej sytuacji i temu co najlepsze dla mnie. W moim osądzie 

jestem zadowolony. Chociaż nie widzę powodu, dla której dana rzecz się dzieje, to jednak jestem 

zadowolony w moim osądzie z tego.”  Tacy ludzie myślą w sobie, że tak jak ich osąd jest zadowolony, 

tak ich myśli są uporządkowane, i że zadowolenie rozprzestrzenia się na całą duszę. 

 Niektórzy ludzie mają tylko częściowe zadowolenie. To nie całe nastawienie duszy, ale tylko 

jakaś jej część posiada pewne zadowolenie. Niejeden człowiek może być zadowolony w swoim 

osądzie co do rzeczy, a który jednak nie potrafi w swoim życiu panować nad swymi uczuciami, 

myślami, ani wolą. Nie wątpię, że wielu czytelników niniejszego dzieła wie o tym z własnego 

doświadczenia, jeśli obserwują postępowanie swojego serca. Czy nie możemy powiedzieć, gdy 

przytrafia się nam jakieś utrapienie, że możemy błogosławić Boga, że jesteśmy zadowoleni w naszym 

osądzie z tego? Widzimy rękę Bożą dlatego powinniśmy być zadowoleni i w naszym osądzie 

jesteśmy zadowoleni że stan nasz jest dobry. 

 Ale czasami pomimo że tak bardzo chcemy nie potrafimy zapanować nad myślami, wolą i 

emocjami. 

   Wydaje mi się czasem, że moje serce jest ociężałe i smutne bardziej niż powinno; jednakże 

mój osąd jest zadowolony. Tak było w przypadku Dawida, który opisał to w psalmie 42: ,,Dlaczego 

się smucisz moja duszo?” (Ps 42:5 UBG). Tak daleko jak sięgał osąd Dawida istniało zadowolenie, 

to znaczy, jego osąd był zadowolony w odniesieniu do działania Bożego nad nim (Dawidem). Dawid 

był zmartwiony, ale nie wiedział dlaczego, dlatego zapytywał, jeśli można tak się wyrazić, swojej 

duszy: ,,...czemu się we mnie trwożysz?” (Ps 42:5 UBG). Jest to bardzo dobry psalm, dla tych, którzy 

czują chorobę niezadowolenia i irytacji w swoich sercach, niech go wtedy czytają czy śpiewają na 

chwałę Bogu. Dawid dwukrotnie w tym psalmie powtarza: ,,Dlaczego się smucisz, moja duszo, i 

czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę go wysławiał za jego zbawcze oblicze.” 

Dawid posiadał dosyć, aby się uciszyć, i to co miał przemogło jego osąd. Ale po tym jak to przemogło 

jego osąd, nie mógł przebić się z tym dalej. Nie mógł sprawić, aby ta łaska zadowolenia rozlała się 

na całej postawie jego duszy.   

 Czasami, powstaje wiele przeszkód na drodze sprawienia, aby zadowolenie panowało w 

osądzie ludzi, to znaczy, aby zadowolić ich osąd co do ich stanu. Jeśli przyjdziemy do człowieka nad 

którym ciąży ręka Boża, być może nawet w bardzo bolesny sposób i spróbujemy sprawić, aby jego 

dusza była zadowolona, mówiąc, że nie ma powodu, aby być tak zatrwożą. ,,Czyżby” odpowiedziałby 

taki zatrwożony człowiek i dodałby: ,,zatem nie ma powodu, by ktokolwiek był zatrwożony. Nikt 

nigdy nie przechodził udręk jakie ja przechodzę.” I wtedy tacy ludzie wymyślają sto wymówek, za 

pomocą których unikają bycia przekonanymi przez to co się im mówi, tak że nie można przekonać 

ich osądu, aby był zadowolony. Jednakże istnieje wielka nadzieja na osiągnięcie zadowolenia, jeśli 

już nasz osąd będzie przekonany, wtedy możemy usiąść i powiedzieć w swoim osądzie: ,,Widzę dobry 

powód do zadowolenia.” Jednak nawet, jeśli zajdziemy tak daleko, to możemy mieć nadal wiele pracy 

do wykonania w naszych sercach, ponieważ nasze myśli i uczucia są tak niesforne, że nasz osąd nie 

zawsze jest w stanie panować nad nimi. I to zmusza mnie do powiedzenia, że zadowolenie jest 

wewnętrznym, cichym i pełnym łaski nastawieniem ducha, gdy cała dusza, osąd, myśli, wola, uczucia 

i wszystko jest zadowolone i spokojne. Przypuszczam, że już czytając niniejszy wstęp tematu, który 

poruszam, zaczynasz, drogi czytelniku, dostrzegać, że jest to lekcja, którą musisz się nauczyć, i że 

jeśli zadowolenie jest takie jak opisałem powyżej, to nie jest łatwe do osiągnięcia. 

  

 2. Zadowolenie duchowe pochodzi z postawy duszy. Zadowolenie mężczyzny czy kobiety, 

które jest właściwym zadowoleniem pochodzi nie tyle z zewnętrznych argumentów, ani z 

jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy, co z usposobienia ich własnego serca. To właśnie ono powoduje 

i przynosi te pełne łaski zadowolenie, aniżeli jakakolwiek zewnętrzna rzecz. 

 Aby to bliżej wyjaśnić wyobraźmy sobie, że ktoś jest wzburzony, dziecko, czy też mężczyzna 



albo kobieta. Teraz, jeśli przyjdziemy i przyniesiemy im jakąś wspaniałą rzecz, aby ich uspokoić, to 

być może uspokoi to ich i będą zadowoleni. Jednakże to rzecz przyniesiona jest tym co uspokaja ich 

a nie usposobienie ich ducha, ani też nie czyni tego żaden dobry nastrój ich serca, lecz tylko i 

wyłącznie zewnętrzna rzecz, którą im przyniesiono. Natomiast gdy chrześcijanin jest zadowolony we 

właściwy sposób, to jego spokój wypływa bardziej z nastroju i usposobienia jego własnego serca, 

aniżeli z jakiegokolwiek zewnętrznego argumentu czy też z posiadania czegokolwiek na tym 

doczesnym świecie.  

 Wyłożę to dalej za pomocą następującego porównania. Bycie zadowolonym z jakiejś 

zewnętrznej rzeczy jest podobne do ogrzewania odzieży człowieka przy kominku. Natomiast bycie 

zadowolonym przez wewnętrzne usposobienie duszy jest jak ciepło, które ubranie człowieka posiada 

z naturalnego ciepła ciała. Gdy człowiek zdrowy na ciele zakłada ubranie to w zimny poranek 

odczuwa na początku zimno. Ale po tym, jak ponosi je na sobie trochę jest mu ciepło. W jaki sposób 

ubranie stało się ciepłe? Przecież nie stał ten człowiek przy kominku. Otóż ciepło przyszło z 

naturalnego ciepła ciała takiego człowieka. Natomiast kiedy chory człowiek, którego naturalna 

ciepłota ciała obniżyła się, ubierze się w ubranie to nawet po długim czasie jest mu zimno, tak że 

musi ogrzać się przy kominku, a gdy tylko odejdzie od niego będzie mu znowu zimno. 

 To ilustruje różne rodzaje zadowolenia u ludzi. Niektórzy ludzie okazują wielką łaskę Bożą 

w sobie, toteż gdy najdzie ich udręka, choć na początku wydaje się im trochę zimna, to po jakimś 

czasie, gdy ją zniosą przez jakiś czas sam nastrój ich serca sprawi, że ich udręka będzie łatwa do 

zniesienia. Gdy ją przechodzą to zachowują się cicho, nie narzekają i nie okazują niezadowolenia. 

Jednakże istnieją inni ludzie, którzy przechodzą utrapienia, ale nie posiadają tego dobrego nastroju 

w swoich sercach. Ich utrapienia są dla nich zimne i dokuczliwe. Być może, jeśli podamy im kilka 

zewnętrznych argumentów, aby wpłynęły na nich tak, jak ogień z kominka, który ogrzewa ubranie, 

to uspokoją się na chwilę. Ale niestety, jeśli brakuje im pełnego łaski usposobienia w ich własnym 

sercu, to te ciepło nie będzie trwało długo. Ciepło ognia z kominka, to znaczy zadowolenie, które 

wynika tylko z zewnętrznych argumentów, nie będzie trwało długo. Natomiast to, co pochodzi z 

pełnego łaski usposobienia ducha będzie trwałe. Jeśli to zadowolenie wypływa z ducha mężczyzny 

czy kobiety- to jest to prawdziwe zadowolenie. O tym jednak opowiem więcej wyjaśniając tajemnicę 

zadowolenia. 

  

 3. To postawa serca jest tym co okazuje nawykowy charakter tej łaski zadowolenia. 

Zadowolenie nie jest tylko jednorazowym aktem, czy też jednym przebłyskiem dobrego nastroju. 

Istnieje wielu mężczyzn i kobiet którzy, jeśli są w dobrym nastroju to będą bardzo spokojni. Ale to 

nie trwa długo. Nie jest to ich stały kurs. Nie jest to stały wzór zachowania ich ducha, czyli bycia 

świętym i pełnym łaski  w czasie przechodzenia utrapienia. 

 A więc właściwe zadowolenie jest cichą postawą ducha, przez co rozumiem, że prawdziwie 

wierzący mężczyzna czy kobieta są w dobrym nastroju nie tylko w pewnych okresach czasu, ale że 

jest to stała charakterystyka i usposobienie ich serca. Chrześcijanin, który w stałym nawyku i 

usposobieniu swego serca, pomimo utrapień potrafi zachowywać się spokojnie z wytrwałością, 

nauczył się tej lekcji zadowolenia. W przeciwnym razie jego chrześcijaństwo jest nic nie warte, gdyż 

nikt, niezależnie od tego jak wściekły w swoim niezadowoleniu, nie będzie niespokojny, gdy będzie 

w dobrym nastroju. 

 Tak więc, po pierwsze, zadowolenie jest sprawą serca; po drugie, jest to spokój serca; i po 

trzecie, jest to postawa serca. 

  

 4.  ZADOWOLENIE JEST TO WDZIĘCZNA POSTAWA SERCA. 

  

 W zadowoleniu znajduje się mieszanka wszystkich łask, jeśli jest ono duchowe i prawdziwie 

chrześcijańskie. Jest to mieszanka wielu drogocennych składników, o których opowiem więcej przy 

opisywaniu jej wspaniałości. Ale teraz przejdę do przedstawienia, że  ta wdzięczna postawa ducha 

różni się od: 

  



 1. Naturalnego spokoju wielu mężczyzn i kobiet. Jedni ludzie są tak uformowani przez naturę, 

że są bardziej spokojniejsi i cisi; a drudzy posiadają gwałtowną i gorącą naturę i są bardziej 

niecierpliwi. 

  

 2. Stanowczych postanowień. Niektórzy ludzie dzięki stanowczemu postanowieniu nie 

wydają się być zakłopotani cokolwiek by się nie stało. Więc nie są tak wzburzeni  jak inni. 

  

 3. Siły naturalnego (nieuświęconego) rozumu, który może uspokoić serce w pewnym stopniu. 

Tak więc ta wdzięczna postawa ducha nie jest zwykłym spokojem ciała pochodzącym z jego 

naturalnej natury i usposobienia, ani nie ze stanowczego postanowienia, ani też z siły naturalnego 

rozumu. 

 Ale ktoś może zapytać czym różni się łaska zadowolenia od powyższych rzeczy? Powiem o 

tym więcej, gdy przejdę do przedstawienia tajemnicy zadowolenia i lekcji, których należy się 

nauczyć. Ale teraz mogę trochę powiedzieć tytułem odróżnienia duchowego zadowolenia od 

naturalnego spokoju ducha i takiej natury ciała, że rzadko odkrywamy je wzburzone. Otóż, jeśliby 

przypatrzeć się bliżej takim ludziom, to zobaczylibyśmy, że posiadają bardzo tępego ducha w 

jakiejkolwiek dobrej sprawie; nie posiadają oni także bystrości ani żwawości ducha w takich 

sprawach. 

 Natomiast tam, gdzie zadowolenie serca wypływa z łaski, serce jest bardzo bystre i żwawe w 

służbie Bożej. Ba, im więcej jakiekolwiek wdzięczne serce okazuje zadowolone usposobienie, tym 

bardziej nadaje się do wszelkiej służby Bożej. I tak jak zadowolone serce jest bardzo aktywne i zajęte 

w pracy dla Boga, tak i jest bardzo aktywne i zajęte w uświęcaniu Bożego imienia w cierpieniu, które 

go (takiego człowieka) dotyka. 

 Różnica jest bardzo wyraźna: ten, kto ma spokojne usposobienie, nie jest wzburzany jak inni, 

ale jednocześnie nie wykazuje żadnej aktywności ducha, aby uświęcić imię Boże w swoim cierpieniu. 

Natomiast ten, którego zadowolenie wypływa z łaski także nie jest wzburzony i utrzymuje swoje 

serce w spokoju w odniesieniu do udręki i kłopotów; jednakże w tym samym czasie nie jest 

przytępiony ani ociężały, ale bardzo aktywny w uświęcaniu imienia Bożego w utrapieniu którego 

doświadcza. 

 Gdyż, jeśli człowiek ma być wolny od niezadowolenia i zmartwień, to nie wystarczy tylko, 

aby nie szemrał, ale musi także być aktywnym w uświęcaniu Bożego imienia w swojej udręce. I to 

jest tym co odróżnia prawdziwe zadowolenie od stanowczych postanowień, aby się niczym nie 

niepokoić. Chociaż, ktoś może podjąć mocne postanowienie, że niczym nie będzie się kłopotał, to 

jednak czy czyni to sprawą sumienia, aby uświęcać Boże imię w swoim cierpieniu, i czy z sumienia 

pochodzi jego postanowienie? Bo to jest główną rzeczą, która przynosi spokój sercu i pomaga 

przeciwko pojawieniu się niezadowolenia we wdzięcznym sercu. Powtarzam, pragnienie i troska, 

które posiada wdzięczne serce, aby uświęcić imię Boże w swoim utrapieniu, jest tym co ucisza duszę, 

i czego brakuje innym ludziom. 

 Spokój, który pochodzi tylko z naturalnego rozumu również nie da takiego prawdziwego 

zadowolenia. Mówi się o Sokratesie, że chociaż był tylko poganinem, to jednak nigdy nie zmieniał 

wyrazu swego oblicza cokolwiek go spotykało, a taką władzę nad swoim duchem zdobył jedynie 

poprzez siłę rozumu i moralności. Dlatego prawdziwe wdzięczne zadowolenie musi pochodzić z 

zasad wykraczających poza siłę rozumu. Nie będą jednak tutaj tego rozwijał, dopóki nie przejdę  do 

opisywania tajemnicy duchowego zadowolenia. 

  Podam tylko jeszcze jeden znak różnicy pomiędzy człowiekiem, który jest zadowolony w 

naturalny sposób, od tego który jest zadowolony na sposób duchowy. Ten pierwszy pokonuje siebie, 

gdy dotyka go zewnętrzne cierpienie i jest zadowolony. Jednakże tak samo zadowolony jest on, gdy 

popełnia grzech przeciwko Bogu. Kiedy dotykają go zewnętrzne utrapienia, albo gdy Bóg jest 

zniesławiamy, jest mu wszystko jedno. Natomiast wdzięczne serce, które jest zadowolone z własnego 

cierpienia powstanie i zareaguje, gdy Bóg będzie zniesławiany.  

  

 5.  PIĄTĄ CHARAKTERYSTYKĄ JEST TO, ŻE ZADOWOLENIE JEST 



DOBROWOLNYM PODDANIEM SIĘ POD I ZNAJDOWANIEM PRZYJEMNOŚCI W 

BOŻYM ZARZĄDZENIU CO DO DANEGO CZŁOWIEKA. 

  

 Jest to dobrowolna praca ducha. W tej dobrowolności ducha należy wyjaśnić cztery rzeczy: 

  

 1. Serce chętnie opowiada się za zadowoleniem w każdej sytuacji. Gdy ktoś czyni jakąś rzecz 

dobrowolnie, to nie potrzebuje dużo zachęty, aby skłonić go do zrobienia jakiejś rzeczy. Wielu 

mężczyzn i kobiet, gdy dosięgną ich ciężkie udręki tylko z wielkim wysiłkiem może być 

przyprowadzonych do stanu zadowolenia. W końcu, być może, można ich doprowadzić do 

uspokojenia ich serca w ich utrapieniu, ale tylko z wielkim trudem i wcale nie z ochotą z ich strony. 

Jeśli pragnę czyjejś rzeczy i dostaję ją z wielkim trudem i wysiłkiem, to nie ma w tym dobrowolności 

ducha. Natomiast jeśli jakiś człowiek dobrowolnie pragnie uczynić jakąś rzecz, to wystarczy tylko 

powiedzieć słowo, a natychmiast ją wykona. Tak więc jeśli nauczyłeś się, drogi czytelniku, tej sztuki 

bycia zadowolonym, to nie tylko będziesz zadowolony i uspokoisz swoje serce po wielkim 

zamieszaniu, ale i skoro tylko spostrzeżesz, że to ręka Boża cię dotknęła, to twoje serce postąpi 

chętnie odpowiednio  i natychmiast jej ulegnie. 

  

 2. Zadowolenie jest dobrowolne, to znaczy, nie z przymusu. Nie jak powiadamy cierpliwość 

na siłę. 

 Jednakże wielu może powiedzieć, że musisz być zadowolony: ,,To jest ręka Boża i nic na to 

nie poradzisz.” Jednakże to nie jest odpowiednie wyrażenie dla chrześcijan. 

 Gdy chrześcijanie odwiedzają jeden drugiego to mogą powiedzieć: ,,Przyjacielu (albo bracie) 

musisz być zadowolony.” Jednakże i to wyrażenie też jest niegodne chrześcijanina. 

 Odpowiedzią jego powinno być ,,Chętnie i dobrowolnie będę zadowolony. Mojemu sercu 

odpowiada poddanie się Bogu i bycie zadowolonym. Jest dla mnie naturalne, że moja dusza jest 

zadowolona.” I tak powinniśmy odpowiadać naszym przyjaciołom, którzy przychodzą i mówią nam, 

że musimy być zadowoleni. Naszym motto powinno być wtedy: ,,Chętnie poddam się Bogu i 

dobrowolnie jestem zadowolony.” To jest drugi punkt dotyczący wolności ducha. Dobrowolny akt 

przychodzi w sposób racjonalny. Taka jest wolność; nie przychodzi ona przez ignorancję, ponieważ 

nie znam lepszego stanu, albo ponieważ nie wiem dlaczego cierpię, ale przychodzi ona przez 

uświęcony osąd. Oto dlaczego, żadne stworzenie z wyjątkiem istoty rozumnej nie może wykonać 

dobrowolnego uczynku. Wolność działania znajduje się tylko w istotach rozumnych i stamtąd 

pochodzi. Naturalna wolność ma miejsce wtedy, gdy widzę, przez mój osąd, co należy zrobić, 

rozumiem tą rzecz, i mój osąd zgadza się z tym co rozumiem: to jest robione dobrowolnie.  

 Natomiast, jeśli jakiś człowiek czyni coś, nie rozumiejąc co robi, to nie można powiedzieć o 

nim, że czyni to dobrowolnie. Przypuśćmy, że jakieś dziecko urodziło się w więzieniu i nigdy nie 

wyszło poza jego obręb i byłoby zadowolone. Dlaczego by się z nim tak działo? Ponieważ nigdy nie 

wiedziałoby o czymś lepszym. W takim wypadku jego bycie zadowolonym nie byłoby dobrowolnym 

aktem. Ale dla mężczyzn i kobiet, którzy znają lepsze stany i rzeczy, którzy uświadamiają sobie, że 

znajdują się w smutnym stanie udręki, a mimo to przez uświęcony osąd mogą sprawić, że ich serce 

będzie zadowolone-to jest wolność. 

  

 3. Ta wolność stoi w opozycji do zwykłej głupoty. Ludzie mogą być zadowoleni ze zwykłego 

braku rozsądku. Takie zadowolenie nie jest bardziej dobrowolne, aniżeli gdyby całkowicie 

sparaliżowany człowiek który nic nie czułby miałby okazywać dobrowolnie cierpliwość gdyby był 

szczypany. Natomiast gdyby szczypano zdrowego człowieka, który to odczuwa, a jednak pomimo 

tego potrafiłby kontrolować siebie i dobrowolnie nie reagować na to, to jest inna sprawa. I tak jest w 

tym przypadku zadowolenia ze zwykłej głupoty. Tacy ludzie duchowo są jakby całkowicie 

sparaliżowani i nieczuli na nic. Natomiast wdzięczne serce posiada wystarczające zrozumienie, a 

mimo to jest zadowolone, i dlatego jest wolne. 

  

 6. ZADOWOLENIE JEST DOBROWOLNYM PODDANIEM SIĘ PRZEZ 



CZŁOWIEKA POD I ZNAJDOWANIEM UPODOBANIA W BOŻYM ZRZĄDZENIU 

WOBEC SIEBIE. 

  

 Poddanie się pod Boże zrządzenie - Cóż to jest? Słowo poddać się nie oznacza nic innego, jak 

,,wysłać pod”. Tak więc w przypadku człowieka, który jest niezadowolony serce będzie krnąbrne, a 

nawet będzie chciało wznieść się ponad Boga, dopóki będzie w nim (to znaczy w takim człowieku) 

przeważać niezadowolenie. 

 Natomiast, gdy przychodzi łaska prawdziwego zadowolenia to wtedy posyła duszę pod stopy 

Boże, gdyż poddanie się oznacza posłanie pod kogoś lub pod coś. Teraz, gdy wdzięczna dusza 

rozpoznaje swoją niesforność i że Bóg zsyła tę udrękę i dusza widzi w sobie początki zakłopotania i 

niezadowolenia, wtedy taki człowiek jak gdyby mówi w sobie: ,,Co, moja duszo czy chcesz być 

ponad Bogiem? Czyż nie jest to ręka Boża, która cię smaga, a twoja wola miałaby bardziej się liczyć 

niż Boża? Dlatego idź duszo i pozostawaj pod stopami Bożymi. Jesteś pod Bożymi stopami i tam 

pozostań! Pozostawaj pod autorytetem Boga, Jego majestatem, suwerennością i mocą, którą Bóg 

posiada nad tobą. Pozostawaj pod Jego stopami, to znaczy poddaj Mu się.” Dusza może poddać się 

Bogu wtedy, gdy może poddać się pod moc, autorytet, suwerenność i panowanie, które Bóg posiada 

nad nią. I taki jest szósty punkt, ale i to jeszcze nie wystarcza. Nie osiągniemy tej prawdziwej łaski 

zadowolenia dopóki następny punkt nie będzie prawdziwy w odniesieniu do nas. 

  

 7. ZADOWOLENIE JEST ZNAJDOWANIEM UPODOBANIA W BOŻYM 

ZRZĄDZENIU WOBEC NAS. 

  

 Prawdziwe zadowolenie ma miejsce, gdy jestem szczęśliwy z powodu tego co Bóg czyni, tak 

dalece jak widzę w tym Boga, chociaż jestem świadomy cierpienia i mogę pragnąć, aby Bóg w 

stosownym czasie usunął je, i chociaż używam środków do usunięcia takiej udręki. Bycie 

szczęśliwym z działania Bożej ręki jest wyższym stopniem zadowolenia niż podany w poprzednim 

punkcie, gdyż wypływa ta szczęśliwość nie tylko z tego, że widzę że powinienem być zadowolony 

w danym utrapieniu, ale że i widzę, że w tym utrapieniu znajduje się dobro. Odkrywam jak gdyby 

miód w tej skale, dlatego nie tylko mówię, że powinienem się poddać, czy że się poddam pod Bożą 

rękę, ale że ręka Boża jest dobra i że ,,...dobrze mi że zostałem upokorzony” (Ps 119:71 KJV). 

Jednakże uznanie, że jest sprawiedliwym, że się zostało udręczonym, jest możliwe także w przypadku 

osoby, która nie jest prawdziwie zadowolona. Mogę być przekonany, że Bóg postępuje sprawiedliwie 

w jakiejś sprawie wobec mnie, gdyż jest On sprawiedliwy i prawy, dlatego jest słusznym abym poddał 

się temu co On uczynił; Pan postępuje sprawiedliwie na wszystkich swych drogach! Dlatego to nie 

jest wszystko, aby być prawdziwie zadowolonym. Musimy jeszcze uznać, że : ,,To PAN. Niech czyni 

to, co dobre w jego oczach” (1 Sam 3:18 UBG). Słów tych użył stary kapłan Heli, gdy usłyszał 

bolesne i twarde słowa Boże. Słowa te groziły bardzo bolesnymi sankcjami Heliemu i jego domowi, 

a mimo to Heli odpowiedział: ,,To PAN. Niech czyni to, co dobre w jego oczach.” Być może niektórzy 

z wierzących mogą powiedzieć jak Dawid: ,,Dobrze mi, żem został upokorzony,” jednakże musimy 

być takimi, aby powiedzieć, ,,Dobrze jest, że jestem trapiony.” Nie, gdy widzimy dobre owoce, które 

przyniosło dane utrapienie, po jego przeżyciu, ale powiedzieć tak w trakcie bycia trapionym: ,,Dobrze 

mi, że jestem uciskany.” Jakiekolwiek będzie utrapienie, które nas dosięgnie, dzięki miłosierdziu 

Bożemu nasz stan będzie dobry.  Jest to szczyt tej sztuki zadowolenia, aby dojść do takiego stanu i 

móc powiedzieć: ,,Cóż mój stan i utrapienia, są takie a takie, i są bardzo bolesne i poważne; jednakże, 

pomimo to, dzięki Bożemu miłosierdziu, znajduję się w dobrym stanie, a ręka Boża jest dobra nade 

mną.” Mógłbym podać na to wiele wersetów Pisma, ale ograniczę się do podania jednego czy dwóch, 

które są bardzo uderzające. Można pomyśleć, że jest twardą lekcją, aby dojść do takiego stanu, aby 

nie tylko zachować spokój, ale i znajdować upodobanie w utrapieniu. 

 ,,W domu sprawiedliwego jest wielki dostatek, a w dochodach niegodziwego jest 

zamieszanie” (Przys 15:6 UBG): jest to werset, który pokazuje, że wdzięczne serce ma powód do 

powiedzenia, że znajduje się w dobrym stanie, jakikolwiek by nie był. W domu sprawiedliwego jest 

wielki dostatek. Ale jaki to jest dom? Być może jest to biedna chata, posiadająca jeden stołek na 



którym sprawiedliwy może usiąść. Albo może jest zmuszony usiąść na pniu lub klocku drzewa 

zamiast na stołku, a może nie ma nawet łóżka, aby się położyć, albo naczynia z którego mógłby jeść. 

Jednakże Duch Święty mimo to mówi: ,,W domu sprawiedliwego jest wielki dostatek.” Sprawiedliwy 

może być najbiedniejszym człowiekiem na świecie; być może ktoś przyszedł i zabrał wszystkie jego 

rzeczy z jego domu za długi. A może splądrowano jego dom i wszystko przepadło; pomimo to ,,W 

domu sprawiedliwego jest wielki dostatek.” Sprawiedliwy nie może być uczyniony nigdy tak 

biednym, a jego dom tak ograbiony i zniszczony, aby pomimo to nie pozostał w nim (to znaczy w 

tym domu) wielki dostatek. Gdyby taki sprawiedliwy miał tylko talerz czy łyżkę czy cokolwiek 

innego w swoim domu to mimo to, tak długo jak znajduje się w nim (to znaczy w tym domu) 

sprawiedliwy, ten dom będzie posiadał wielki dostatek. To obecność Boża i błogosławieństwo Boże 

nad tym człowiekiem i w nim są tym wielkim dostatkiem. Natomiast w dochodach niegodziwego jest 

zamieszanie. Większy dostatek znajduje się w domu najbiedniejszego człowieka, jeśli jest on 

pobożny, aniżeli w domu najbogatszego człowieka na świecie, który posiadałby piękne draperie, kute 

łóżka, krzesła, kanapy i kredens z talerzami etc. Cokolwiek by nie miał taki bogacz, to i tak nie będzie 

miał takiego dostatku w swoim domu, jaki znajduje się w domu najbiedniejszej sprawiedliwej duszy. 

 Nic więc dziwnego, że apostoł Paweł był zadowolony, jak to czytamy kilka wersetów niżej 

po wersecie, który obrałem za tekst kazania: ,,Gdyż mam wszystko i to w obfitości, jestem w pełni 

zaopatrzony” (Filip 4:18 UBG). ,,Gdyż mam wszystko”, Biedny biedak! Co posiadał apostoł Paweł, 

co mogło by spowodować, że powiedział, iż ma wszystko? Czy był kiedykolwiek człowiek bardziej 

utrapiony niż on? Przecież Paweł wiele razy nie miał nawet łachmanów, aby je założyć i przykryć 

nagość swojego ciała. Nie miał często chleba do jedzenia, często w nagości, zakuwany w dyby, 

biczowany; często obchodzono się z nim w sposób okrutny. Jednakże, pomimo tego wszystkiego ten 

apostoł stwierdzał, że miał wszystko. W 2 liście do Koryntian, Paweł potwierdza, że posiada 

wszystko: ,,Jakby smutni, jednak zawsze radośni, jakby ubodzy, jednak wielu ubogacający, jakby nic 

nie mający, jednak wszystko posiadający” (2 Kor 6:10 UBG).                                                             

 Proszę zauważyć co Paweł powiada: ,,...jakby nic nie mający”, a jednak ,,wszystko 

posiadający”. Paweł nie pisze: ,,jakby wszystko posiadający”, ale ,,wszystko posiadający”. Ten 

apostoł posiadał bardzo mało na tym doczesnym świecie, a jednak mówił, że posiadał wszystko.  

Widzimy więc, że chrześcijanin ma powód, by mieć upodobanie w działaniu Bożej dłoni, cokolwiek 

ona ześle na niego.  

  

 8. ÓSMĄ RZECZĄ W ZADOWOLENIU JEST PODDANIE SIĘ I ZNAJDOWANIE 

UPODOBANIA  W BOŻYM ZRZĄDZENIU WOBEC SIEBIE. 

  

 To znaczy, że dusza, która nauczyła się tej lekcji zadowolenia spogląda w górę na Boga we 

wszystkich rzeczach. Nie patrzy w dół na narzędzia i środki, tak aby powiedzieć, że taki a taki 

człowiek tak uczynił, że była to nierozsądność takich a takich instrumentów, i podobne barbarzyńskie 

obchodzenie się z nim przez takich a takich ludzi; ale patrzy w górę ku Bogu. Prawdziwie zadowolone 

serce patrzy na Boże rozporządzenie i poddaje się pod nie, ponieważ widzi mądrość Bożą we 

wszystkim. W swoim poddaniu widzi Bożą suwerenność, ale to co powoduje że znajduje w tym 

upodobanie to Boża mądrość. Dusza taka wie, że Pan wie, jak rozporządzić rzeczami lepiej niż ona. 

Pan widzi dalej niż ona; dusza taka widzi rzeczy tylko teraźniejsze, a Pan widzi rzeczy nie tylko 

jakimi są teraz, ale i jakimi będą w przyszłości. Skąd możemy wiedzieć, że gdyby nie obecne nasze 

udręczenie to odpadlibyśmy od wiary i bylibyśmy zgubieni? Miłość Boża może przejawiać się nie 

tylko w zsyłaniu błogosławieństw ale i utrapień. Rozmyślania tego rodzaju rodzą się w zadowolonym 

duchu oddającym się do dyspozycji Boga. 

 9. OSTATNIĄ RZECZĄ JEST TO, ŻE TAK SIĘ DZIEJE W KAŻDYCH 

OKOLICZNOŚCIACH. 

  

 Teraz przejdę do szerszego opisania tej sprawy. 

 1. PODDANIE SIĘ BOGU W JAKIMKOLWIEK UTRAPIENIU NAS 

DOTYKAJĄCYM: W           ODNIESIENIU DO RODZAJU UTRAPIENIA.  



 2. W ODNIESIENIU DO CZASU I I TRWANIA UTRAPIENIA. 

 3. W ODNIESIENIU DO RÓŻNORODNOŚCI I ZMIAN UTRAPIENIA:  

CZYMKOLWIEK SĄ,      MUSI ISTNIEĆ PODDANIE SIĘ POD BOŻE 

ROZDYSPONOWANIE W KAŻDEJ SYTUACJI. 

  

 1. W odniesieniu do rodzaju utrapienia. Wielu mężczyzn i kobiet na ogół powie, że w ucisku 

muszą poddać się Bogu; przypuszczam,, że gdyby ktoś teraz przeszedł z jednego końca tej 

kongregacji do drugiego i  zapytał każdego: ,,Czy nie poddałbyś się pod Boże zrządzenie, bez 

względu na to, w jakim stanie On ciebie umieściłby?” Odpowiedzielibyście: ,,Niech Bóg broni, aby 

miało być inaczej.” Ale istnieje powiedzenie, że istnieje wiele oszustw w ogólnych stwierdzeniach. 

Ogólnie rzecz biorąc poddalibyście się wszystkiemu; ale co gdyby to dotyczyło tego określonego 

przypadku, który jest waszym najbardziej czułym miejscem? O którym mówimy ,,Wszystko tylko 

nie to.” Zwykle jesteśmy skłonni myśleć, że jakikolwiek stan jest lepszy, od tego w którym postawił 

nas Bóg. Takie myślenie nie stanowi zadowolenia, prawdziwe zadowolenie obejmuje nie tylko 

jakąkolwiek sytuację ogólnie, ale i ten rodzaj utrapienia, który dotyka waszego najczulszego miejsca, 

i który trapi was najbardziej. Bóg, być może uderzy cię, drogi czytelniku, przez pozbawienie cię 

dziecka; wtedy powiedziałbyś ,,Oh, gdyby tak mój majątek został zabrany, ale nie dziecko, wtedy 

byłbym zadowolony.” Być może Bóg uderzy cię w twoje małżeństwo; wtedy powiedziałbyś: ,,Oh, 

wolałbym być uderzony w moje zdrowie.” A gdyby Bóg dotknął twojego zdrowia, wtedy rzekłbyś 

,,Oh, gdyby tak ręka Boża dotknęła moją pracę, to wtedy nie przejmowałbym się tym.” Jednakże nie 

możemy być naszymi rzeźbiarzami własnego losu. Jakiekolwiek utrapienia Bóg nam ześle, musimy 

być w nich zadowoleni. 

  

 2. W każdym utrapieniu należy się poddać Bogu także w odniesieniu co do czasu i długości 

jego (to znaczy utrapienia) trwania. Ktoś może powiedzieć: ,,Może mógłbym się poddać Bogu i być 

zadowolony, ale te utrapienie dotyka mnie już długi czas, trzy miesiące, rok, wiele lat, i nie wiem jak 

wytrzymać to poddanie się i bycie zadowolonym; moja cierpliwość wyczerpała się i jestem 

załamany.”  Może jesteś, drogi czytelniku, w duchowej udręce i powiadasz, że poddałbyś się Bogu 

w jakimkolwiek zewnętrznym utrapieniu, ale nie w utrapieniu duszy. 

 Albo gdyby Bóg zasłonił swoje oblicze przed tobą; to wtedy powiedziałbyś, szanowny 

czytelniku, ,,Gdyby to trwało krótki czas wtedy mógłbym się poddać Bogu, ale szukam Boga już tak 

długo a On wciąż nie rozjaśnia swego oblicza nade mną; och, jak mam to wytrzymać?” Jednakże, nie 

możemy być naszymi własnymi zarządcami, co do czasu uwolnienia tak samo jak i, co do rodzaju i 

sposobu uwolnienia z danego utrapienia. 

 Podam teraz werset, albo dwa w odniesieniu do tego. Że mamy poddać się Bogu w odniesieniu 

do czasu, jak i rodzaju utrapienia widać to w końcowej części pierwszego rozdziału księgi Ezechiela: 

,,...A gdy ją zobaczyłem, upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego” (Ezech 1:28 UBG). Prorok 

Ezechiel padł na twarz; a jak długo miał tak leżeć? ,,I powiedział do mnie: Synu człowieczy, stań na 

nogi, a będę do ciebie mówił. I wstąpił we mnie duch, gdy przemówił do mnie, i postawił mnie na 

nogi” (Ez 2:1-2 UBG). Ezechiel padł na twarz, i musiał tak leżeć, dopóki Bóg nie nakazał mu wstać, 

a nie tylko to, ale dopóki Duch Boży nie wstąpił w niego i nie postawił go na nogi. Tak więc, gdy 

Bóg powoduje, że padamy na twarz, to musimy być zadowoleni, aby leżeć, dopóki Bóg nie nakaże 

nam wstać, i dopóki Duch Boży nie wejdzie w nas, aby umożliwić nam powstanie na nogi. Wiemy o 

tym jak Noe został zamknięty w arce. Noe zdawał sobie sprawę z utrapień jakie będzie przechodził 

będąc w niej, ponieważ wraz z nim i jego rodziną znajdowało się tam mnóstwo zwierząt. Była to 

wielka rzecz dla Noego ponieważ przebywał w arce ze zwierzętami, w sumie dwanaście miesięcy. 

To Bóg zamknął Noego w arce, dlatego pomimo, że po potopie wody opadły Noe nie miał wyjść z 

arki dopóki Bóg mu nie nakazał. Podobnie my, chociaż jesteśmy zamknięci w wielkich utrapieniach, 

i może myślimy o tym czy tamtym, czy też jakimś innym środku wyjścia z danej udręki, to jednak 

dopóki Bóg nie otworzy drzwi, powinniśmy chcieć w nich pozostać; Bóg nas poprowadził w sam 

środek utrapień, toteż On sam nas z nich wyprowadzi. W Dziejach Apostolskich czytamy ciekawą 

rzecz o apostole Pawle, otóż po tym jak władze zamknęły go w więzieniu i potem posłały 



zawiadomienie, aby dozorca go wypuścił, Paweł odpowiedział, że ponieważ władze go zamknęły to 

niech same przyjdą i go wypuszczą (Dz 16:37-38). Podobnie dusza powinna powiedzieć w święty i 

wdzięczny sposób: ,,Cóż, to utrapienie, które mnie dotknęło pochodzi z ręki Bożej, dlatego jestem 

zadowolona, aby w nim pozostawać, aż Bóg mnie z niej wyprowadzi.” Bóg wymaga od nas,                                   

abyśmy nie chcieli wyjść z utrapienia, dopóki On sam nie przyjdzie i nas nie wybawi z niego. 

 Z kolei, w księdze Jozuego czytamy niezwykłą historię, która może bardzo dobrze przysłużyć 

się naszemu celowi. Otóż jest tam napisane, że kapłani, którzy nieśli arkę stanęli na środku rzeki 

Jordan (Joz 4 UBG), gdy synowie Izraelscy szli do Kanaanu. I chociaż przejście przez tą rzekę było 

bardzo niebezpieczne, to jednak Bóg nakazał im to uczynić. Proszę zwrócić uwagę na to co jest 

napisane o tym przejściu przez Jordan: ,,Kapłani zaś niosący arkę stali na środku Jordanu, aż 

wypełniło się to wszystko, co PAN rozkazał Jozuemu powiedzieć ludowi zgodnie ze wszystkim, co 

Mojżesz nakazał Jozuemu. Lud natomiast spieszył się i przeszedł. Gdy cały lud przeszedł, przeszli 

też i arka PANA, i kapłani przed ludem” (Joz 4:10-11 UBG). Było to zarządzeniem Bożym, że lud 

miał przejść przez rzekę najpierw, aby był bezpieczny na lądzie; natomiast kapłani musieli stać 

nieruchomo, dopóki cały lud nie przeprawił się, i dopiero wtedy mieli pozwolenie aby ruszyć z 

miejsca. Kapłani musieli stać, dopóki Bóg nie kazał im iść, musieli pozostać w całym tym 

niebezpieczeństwie! Gdyż z pewnością po ludzku patrząc czyli dla rozumu i zdrowego rozsądku 

pozostawanie na środku rzeki było związane z dużą dozą niebezpieczeństwa, i jak mówi tekst Pisma 

lud śpieszył się przy przechodzeniu przez Jordan, lecz kapłani musieli stać na środku tej rzeki dopóki 

lud nie przeszedł, i dopóki Bóg nie wezwał ich, aby wyszli z tego niebezpiecznego miejsca. I tak 

wiele razy okazuje się, że Bóg ma upodobanie w takich zrządzeniach co do rzeczy, że jego słudzy 

muszą pozostawać dłużej w niebezpieczeństwie, aniżeli zwykli wierzący, i podobnie sprawa się ma 

z sędziami i ludźmi zajmującymi publiczne stanowiska, co powinno skłonić zwykłych wierzących, 

aby byli usatysfakcjonowani i zadowoleni z niższej pozycji w jakiej umieścił ich Bóg. Dlatego 

chociaż twoja pozycja, drogi czytelniku, jest niska, to jednak nie znajdujesz się w takim samym 

niebezpieczeństwie, jak ci, którzy zajmują wysokie stanowiska. Bóg wzywa ludzi zajmujących 

publiczne stanowiska, aby stali dłużej w wyłomie i miejscu niebezpiecznym niż przeciętni ludzie; 

jednakże my wierzący musimy być zadowoleni, i zostać nawet w Jordanie dopóki Bogu nie upodoba 

się, aby nas wezwać, abyśmy odeszli stamtąd.   

  

 3. W odniesieniu do różnorodności naszego stanu. Musimy być zadowoleni z każdego 

konkretnego utrapienia, czasu i wszystkich okoliczności towarzyszących utrapieniu; gdyż czasami 

okoliczności przydają więcej udręki niż same utrapienia z powodu różnorodności. Bóg może nas 

ćwiczyć różnymi utrapieniami, jednym po drugim, jak to było zauważalne nawet ostatnio, że wielu, 

którzy zostali obrabowani i odeszli potem zachorowało i zmarło, uciekli, aby ratować życie, a potem 

zaraza wybuchła pośród nich; a jeśli nie te nieszczęście to jakieś inne. Bardzo rzadko utrapienie 

przychodzi samo; przeważnie utrapienia przychodzą jedno za drugim. Bóg może uderzyć jakiegoś 

człowieka w majątek, potem natychmiast dotknąć jego ciała, potem jego reputację, żonę, dziecko, 

czy drogiego przyjaciela i tak dzieje się na różne sposoby; jest to zwyczajowy sposób Boży (można 

znać to z doświadczenia na własnej skórze), że jedno nieszczęście rzadko zdarza się pojedynczo. Jest 

to trudne, gdy jedno utrapienie następuje po drugim, gdy przychodzą różnorakie uciski, gdy następuje 

potężna zmiana w stanie człowieka w górę i w dół, najpierw w tę stronę, a potem w tamtą: jest to 

rzeczywiście próba dla chrześcijanina. W takich wypadkach wierzący muszą się poddać pod 

zrządzenie Boże w odniesieniu do nich. Pamiętam z historii, że mówiło się o Katonie, który był 

poganinem, że nikt nie widział żeby on się zmieniał, chociaż żył on w czasach, w których jego kraj 

często zmieniał się; jednak on sam był dalej taki sam, chociaż jego stan się zmienił, i chociaż 

przeszedł przez różnorodne doświadczenia. Och, żeby tak samo można było powiedzieć o wielu 

chrześcijanach, że chociaż ich okoliczności się zmieniły, to nikt nie może zobaczyć, że zmienili się 

chociaż o jotę, są dalej tacy sami! Czy byli we wdzięcznym, słodkim i świętym usposobieniu 

przedtem? Wciąż w nim są. W ten sposób musimy poddać się pod rozporządzenie Boże w każdym 

stanie. 

 Zadowolenie jest wewnętrznym, cichym i wdzięcznym usposobieniem ducha dobrowolnie 



poddającego się pod i znajdującego upodobanie w Bożym zrządzeniu co do niego w każdych 

warunkach. Taki jest opis zadowolenia, które obejmuje dziewięć różnych rzeczy, które można 

podsumować następująco. Po pierwsze, zadowolenie jest działaniem serca w duszy. Po drugie, jest 

uspokojeniem serca. Po trzecie, jest nastawieniem serca. Po czwarte, jest to wdzięczne nastawienie. 

Po piąte, jest to dobrowolne działanie tego wdzięcznego nastawienia. Po szóste, jest to poddanie się 

Bogu; posłanie duszy pod działanie ręki Bożej. Po siódme jest to znajdowanie upodobania w 

działaniu tej ręki Bożej. Po ósme,  jest to akceptacja Bożego zrządzenia wobec duszy. Po dziewiąte, 

w każdym stanie, niezależnie od tego jak bolesny by był i jak długo miałby trwać. 

 Ci z nas, którzy nauczyli się być prawdziwie zadowoleni wyszkolili się w osiąganiu 

powyższych różnych rzeczy. Mam nadzieję, że samo przedstawienie ich może tak dalece wpłynąć na 

serca czytających niniejsze dzieło, że położą ręce na swoim sercu w odniesieniu do tego co zostało 

opisane i powiedzą: ,,Panie, widzę, że chrześcijańskie zadowolenie obejmuje więcej rzeczy niż 

myślałem, i jestem daleko od nauczenia się tej lekcji. Nauczyłem się dopiero jej podstaw. Jestem 

tylko w niższej klasie w szkole Chrystusa, jeśli w ogóle w niej jestem.” Opowiem o tych rzeczach w 

dalszej części niniejszego dzieła. Moim szczególnym celem w przedstawianiu powyższych rzeczy 

jest pokazanie jak wielka tajemnica kryje się w chrześcijańskim zadowoleniu i jak wiele odrębnych, 

pomniejszych lekcji należy się nauczyć, abyśmy mogli dojść do tego niebiańskiego usposobienia, do 

jakiego doszedł apostoł Paweł.  

  

  

 II. TAJEMNICA ZADOWOLENIA. 

  

  

 Ale ktoś może zaoponować: To o czym mówisz jest bardzo dobre, gdybyśmy tylko mogli to 

osiągnąć; bo czy jest możliwe, żeby ktokolwiek to osiągnął? 

       Odpowiedź. Jest to możliwe, jeśli zdobędziesz umiejętności w tej sztuce; możesz to osiągnąć, a 

okaże się, że nie jest to również takie trudne, jeśli tylko zrozumiesz jej tajemnicę. Istnieje wiele 

rzeczy, które ludzie robią w swoim powołaniu zawodowym i są one takie, że gdy przyjdzie prosty 

chłop ze wsi i zobaczy je, to pomyśli, że są bardzo trudne i że nigdy nie byłby wstanie tego zrobić. A 

dzieje się to dlatego, że nie rozumie sztuki robienia tego; istnieją sposoby poprzez które można te 

rzeczy zrobić z łatwością. Dlatego celem niniejszej książki jest przedstawienie sztuki i tajemnicy 

prawdziwego zadowolenia. 

 Istnieje wielka tajemnica i sztuka, w jaki sposób chrześcijanin dochodzi do zadowolenia. 

Przez to co dotychczas było powiedziane wskazana została pewna tajemnica i sztuka, a mianowicie, 

że człowiek ma być zadowolony ze swego utrapienia, pomimo tego, że jest całkowicie jego 

świadomy; oraz że będąc całkowicie świadomy utrapienia, stara się wyjść z niego za pomocą 

wszelkich dozwolonych przez Pismo środków, a mimo to pozostać zadowolonym. Jak połączyć te 

dwie rzeczy razem: odczuwanie utrapienia, tak samo jak ludzie, którzy są niezadowoleni i szukanie 

sposobów, aby być z niego uwolnionym, tak samo jak oni, a jednak posiadać przy tym serce dalej 

zadowolone – to jest tajemnica, powiadam, która jest bardzo trudna do zrozumienia dla cielesnego 

serca. Jednakże łaska uczy nas o takiej mieszance, poucza nas jak połączyć razem mieszankę smutku 

i radości; a to tworzy zadowolenie, mieszanie radości i smutku, wdzięcznej radości i pełnego łaski 

smutku razem. Łaska uczy nas jak poskramiać i porządkować utrapienie, tak, żeby miało sens i 

chociaż pomimo tego że będzie odczuwane to żeby istniało zadowolenie pod nim. 

  

 Istnieje kilka rzeczy dotyczących wstępu w odniesieniu do tajemnicy zadowolenia. 

  

 1. PIERWSZĄ RZECZĄ JEST POKAZANIE, ŻE ISTNIEJE W TYM WIELKA 

TAJEMNICA. 

  

 Można powiedzieć o kimś, kto jest zadowolony po chrześcijańsku, że jest najbardziej 

zadowolonym człowiekiem na świecie, a jednocześnie najbardziej niezaspokojonym; te dwie rzeczy 



razem stanowią tajemnicę. Powtarzam zadowolony człowiek, tak jak jest najbardziej zadowolony, 

tak i jest najbardziej niezaspokojonym człowiekiem na świecie. 

 Nigdy nie nauczysz się, drogi czytelniku, tajemnicy zadowolenia, dopóki nie będzie można 

powiedzieć o tobie, że tak jak jesteś najbardziej zadowolonym człowiekiem, tak i jesteś również 

najbardziej niezaspokojonym człowiekiem na świecie. 

 Pewnie zapytasz ,,Jak to jest?” Otóż, człowiek, który nauczył się sztuki zadowolenia, jest 

najbardziej zadowolony z każdego niskiego stanu, jaki posiada na świecie, ale mimo tego nie może 

być usatysfakcjonowany z posiadania całego świata. Jest zadowolony, jeśli ma tylko skórkę od 

chleba, czy też chleb i wodę, to znaczy, jeśli Bóg tak zarządzi w jego sprawie w odniesieniu do 

posiadania przez takiego człowieka rzeczy tego świata, posiadając tylko chleb i wodę za swój obecny 

dział na tym świecie, taki człowiek jest zadowolony z takiego zarządzenia Bożego; jednakże jeśli 

Bóg dałby mu królestwa i imperia, i cały świat do rządzenia, jeśli dał by mu to za jego dział, to taki 

człowiek nie byłby tym usatysfakcjonowany. Taka jest to tajemnica, że chociaż jego serce jest tak 

rozszerzone, że posiadanie całego doczesnego świata, ba, dziesięciu tysięcy światów nie może go 

usatysfakcjonować, aby było jego działem; to jednak równocześnie posiada serce uspokojone 

względem Bożego rozporządzenia w odniesieniu do siebie, wystarcza mu tylko chleb i woda. 

Połączenie tych dwóch postaw musi być wielką sztuką i tajemnicą. 

 Człowiek taki jest zadowolony z Boga w małym, a jednocześnie to co zadowoliłoby innych 

ludzi nie zadowala go. Ludzie tego doczesnego świata dążą do posiadania bogactwa, myślą, że gdyby 

mieli go tyle a tyle, to byliby zadowoleni. Nie dążą do wielkich rzeczy; człowiek tego pokroju myśli, 

że gdyby miał tylko dwieście lub trzysta funtów rocznie to byłby wystarczająco bogaty, inny pragnie 

stu, a jeszcze inny tysiąc funtów, aby być zadowolonym. Jednakże wdzięczne zadowolone serce 

powiada, że gdyby nawet posiadało sto tysięcy razy większe dochody w ciągu roku, to nie 

usatysfakcjonowało by go; ba, nawet gdyby posiadało kwintesencję wszystkich doskonałości 

wszystkich stworzeń na świecie, to nie zadowoliło by to go; a jednak taki człowiek śpiewa, jest 

wesoły i radosny podczas, gdy posiada tylko skórkę od chleba i wodę za swój dział w tym doczesnym 

świecie. Z pewnością religia jest wielką tajemnicą. Wielka jest tajemnica pobożności, nie tylko w jej 

doktrynalnej części, ale także i w praktycznej. 

 Pobożność uczy nas tej tajemnicy, aby nie być usatysfakcjonowanym całym światem jako 

swoim działem, natomiast być zadowolonym z nawet najgorszego stanu w jakim się znajdujemy. Gdy 

książęta przesłali wspaniałe dary Lutrowi, to on odrzucił je i powiedział: ,,Ostro protestowałem, aby 

Bóg mnie nie zbył w ten sposób; dary nie są tym co mnie zadowoli.” Odrobina na tym świecie 

zadowoli chrześcijanina, aby przeszedł przezeń. Proszę zwrócić na to uwagę, w tym tkwi tego 

tajemnica; odrobina na tym świecie zadowoli chrześcijanina, aby przeszedł przezeń, natomiast cały 

ten świat i dziesięć tysięcy razy więcej nie zadowoli chrześcijanina, aby było jego działem. Cielesne 

serce zadowoli się rzeczami tego świata, jako swój dział; i taka jest różnica  pomiędzy sercem 

cielesnym, a sercem pełnym łaski. Te ostatnie mówi: ,,Panie, zrób ze mną, co zechcesz, bylebym 

przeszedł przez ten świat; będę z tego zadowolony, natomiast nie zadowala mnie, aby ten świat był 

moim działem.” Tak więc taka jest tajemnica prawdziwego zadowolenia. Zadowolony człowiek, 

chociaż jest najbardziej zadowolony z najmniejszych rzeczy na tym doczesnym świecie, to jednak 

jest równocześnie najbardziej nieusatysfakcjonowany tym światem ze wszystkich ludzi. 

 Dusza, która jest uzdolniona do odczuwania Boga, nie może być wypełniona niczym innym 

jak tylko Bogiem; nic z wyjątkiem Boga nie może wypełnić takiej duszy.  Podczas gdy serce pełne 

łaski wie, że jest uzdolnione do odczuwania Boga, i że zostało stworzone dla Niego, to cielesne serce 

myśli bez uwzględniania Boga. Ale serce pełne łaski będąc rozszerzonym, aby mogło odczuwać Boga 

i czerpiąc z Niego radość, nie może być wypełnione niczym na świecie; musi to być tylko sam Bóg. 

Z tego względu możemy zaobserwować, że cokolwiek Bóg może dać sercu pełnemu łaski, sercu które 

jest pobożne, to jeśli to nie będzie On sam, to nie zaspokoi to takiego serca. Pobożne serce będzie 

posiadało nie tylko miłosierdzie, ale i Boga tego miłosierdzia również; a wtedy wystarczy mu ta 

odrobina, którą ma na tym świecie, dlatego też będzie tak, że będzie posiadał Boga miłosierdzia, 

którym się raduje.  

  W liście do Filipian 4:7,9 (nie potrzebuję szukać dalej w innych  miejscach Pisma, aby 



przedstawić jasne wersety co do powyższej sprawy), wystarczy porównać werset 7 z wersetem 9: ,,A 

pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w 

Chrystusie Jezusie.” Napisano tu, że pokój Boży będzie strzegł naszych serc. Zaś werset 9 mówi: 

,,Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg 

pokoju będzie z wami.” Widzimy więc, że pokój Boży będzie nas strzegł, a Bóg pokoju będzie z 

nami.  

 Oto co wnioskuję z powyższych wersetów. Pokój Boży nie wystarczy sercu pełnemu łaski, 

dopóki nie będzie posiadało również Boga tego pokoju. Serce cielesne mogłoby być 

usatysfakcjonowane, gdyby mogło mieć tylko zewnętrzny pokój, chociaż nie jest to pokój Boży; 

pokój w państwie i w jego handlu zadowolił by go. Ale proszę zauważyć jak pobożne serce wykracza 

poza zamysły cielesnego. Wszelki zewnętrzny pokój mu nie wystarczy; musi mieć pokój Boży. Ale 

przypuśćmy, że takie pobożne serce miałoby pokój Boży; czy to uspokoiłoby go? Nie, ono musi 

posiadać jeszcze Boga pokoju; jak posiada pokój Boży, tak i musi posiadać Boga tego pokoju. To 

znaczy musi posiadać Boga, który daje mu ten pokój; musi posiadać Przyczynę, jak i skutek. Te 

pobożne serce musi widzieć skąd pochodzi jego pokój i posiadać Źródło swego pokoju, jak i jego 

strumień. I tak jest w każdym innym rodzaju miłosierdzia: czy ma zdrowie od Boga?, to musi mieć 

Boga jego zdrowia jako jego dział bo w przeciwnym razie nie będzie zadowolone. To nie życie, ale 

Boga swojego życia; to nie bogactwa, ale Boga tych bogactw musi posiadać; Boga jego 

bezpieczeństwa, jak również samo bezpieczeństwo. 

 Serce pełne łaski nie jest zaspokojone przez posiadanie miłosierdzia Bożego bez Boga tego 

miłosierdzia. ,,Kogo innego mam w Niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym nie mam 

upodobania” (Ps 73:25 UBG). Nie ma nic w Niebie ani na ziemi co może zaspokoić takie serce z 

wyjątkiem Boga. Gdyby Bóg dał jemu nie tylko ziemię, ale i Niebo, tak aby taki człowiek rządził 

słońcem, księżycem, gwiazdami i najpotężniejszymi z synów ludzkich, to nie wystarczyłoby, aby go 

zaspokoić, dopóki nie posiadłby samego Boga. W tym tkwi pierwsza tajemnica zadowolenia. Tak 

więc prawdziwie zadowolony człowiek, chociaż jest najbardziej zadowolonym człowiekiem na 

świecie, jest równocześnie najbardziej niezaspokojonym ze wszystkich ludzi, ponieważ rzeczy 

świata, które zaspokajają ludzi tego świata nie zaspokoją jego. 

  

 2. CHRZEŚCIJANIN DOCHODZI DO ZADOWOLENIA NIE TYLE POPRZEZ 

DODANIE CO PRZEZ ODJĘCIE. 

  

 To jest jego sposób na zadowolenie, i jest to sposób, w odniesieniu do którego ten świat nie 

ma żadnej wiedzy ani umiejętności. Przedstawię to tak: chrześcijanin dochodzi do zadowolenia nie 

tyle przez dodanie, aby osiągnąć to co chciałby mieć, albo do tego co posiada, ani nie dodawanie 

czegokolwiek do stanu w jakim się znajduje; ale raczej przez odjęcie od swoich pragnień, tak, aby 

sprawić, żeby jego pragnienia i okoliczności, w których się znajduje stały się jednakowe i równe 

sobie. 

 Cielesne serce nie zna innej drogi, aby być zadowolonym jak tylko taką: ,,Mam taki a taki 

majątek i gdybym dodał to a to do niego, i jeszcze inną rzecz, której teraz nie posiadam, to byłbym 

zadowolony.” Albo gdy straciłby swój dobytek to taki człowiek myślałby następująco: ,,Gdyby tylko 

dano mi coś, co wynagrodziłoby moją stratę to byłbym zadowolonym człowiekiem.” Jednakże 

prawdziwe zadowolenie nie przychodzi w ten sposób, nie przychodzi przez dodanie tego czego 

chcemy, ale przez odejmowanie ze swoich pragnień. Dla chrześcijanina jest wszystko jedno, czy 

osiągnie to co chciałby, czy uszczupli swoje pragnienia do tego co już posiada; czy osiągnie to czego 

pragnie, czy zredukuje swoje pragnienia do tego co już osiągnął. Jego bogactwo jest takie samo, 

ponieważ jest równie stosowne dla takiego człowieka uszczuplenie swoich pragnień do okoliczności 

w których się znajduje, jak i zrównanie tych okoliczności do jego pragnień.  

 Natomiast serce, które nie posiada łaski Bożej i nie jest pouczone co do tej tajemnicy 

prawdziwego zadowolenia, nie zna sposobu osiągnięcia tego zadowolenia, zna tylko sposób 

osiągnięcia zadowolenia poprzez zwiększenie swego majątku do swoich pragnień; zaś chrześcijanin 

posiada inną drogę do zadowolenia, potrafi uszczuplić swoje pragnienia, tak by odpowiadały temu 



co już posiada, i tą drogą uzyskuje zadowolenie. W ten sposób Pan kształtuje serca synów ludzkich. 

Jeśli ludzkie serce jest kształtowane w odniesieniu do okoliczności w jakich się znajduje, to wtedy 

może mieć ono tak dużo zadowolenia, jak gdyby to okoliczności były kształtowane stosownie do 

jego serca. Niektórzy ludzie posiadają bardzo wielkie serca, ale znajdują się w trudnych 

okolicznościach, i dlatego nigdy nie mogą osiągnąć zadowolenia, gdyż pomimo tego, że mają wielkie 

serce ich okoliczności są przygnębiające. Ale chociaż człowiek nie może sprawić, żeby okoliczności 

w których się znajduje zmieniły się tak by odpowiadały jego pragnieniom serca, to jednak, jeżeli 

potrafi sprawić by jego serce zredukowało swoje pragnienia stosownie do tychże okoliczności i 

zrównało się z tymi okolicznościami, to osiągnie te prawdziwe zadowolenie. Świat jest bardzo 

zwiedziony myśląc, że zadowolenie tkwi w posiadaniu więcej niż już mamy. W tym leży sedno i 

podstawa wszelkiego zadowolenia, że posiadamy równość i jednakowość pomiędzy naszym sercem, 

a okolicznościami w jakich znajdujemy się. Oto dlaczego wielu pobożnych ludzi, którzy są niskiego 

stanu żyje bardziej słodkim i wygodnym życiem, aniżeli ci, którzy są bogatsi.                                                 

 Zadowolenie nie zawsze jest ubrane w jedwab, purpurę i aksamit, czasami jest odziane w 

sukmanę uszytą w domu, w ciężkich okolicznościach, a czasami w lepszych. Wielu ludzi, którzy 

kiedyś posiadali wielkie majątki, gdy Bóg pozbawił ich tego i sprawił, że ludzie ci stali się niskiego 

stanu, posiada więcej zadowolenia w takich okolicznościach, aniżeli mieli wcześniej. Jak to możliwe? 

Całkiem prosto, jeśli tylko zrozumie się, że sednem zadowolenia jest odpowiedniość i proporcja 

ducha ludzkiego do jego majątku, równość w której jeden koniec nie jest dłuższy i większy od 

drugiego. Serce jest zadowolone z, poprzestaje na, i posiada komfort w danych okolicznościach. Ale 

jeśli Bóg dałby  jakiemuś człowiekowi bogactwa, niezależnie od tego jak wielkie, to jednak jeśli przy 

tym, wydałby takiego człowieka na łup jego pychy serca, to taki człowiek nigdy nie byłby 

zadowolony: z drugiej strony, jeśli Bóg ześle na kogoś biedę, niski stan i tym podobne okoliczności, 

a przy tym niech Bóg dopasuje serce takiego człowieka do takich poślednich okoliczności, to wtedy 

taki człowiek będzie zadowolony.    

 Podobnie jest z chodzeniem. Przypuśćmy, że jakiś człowiek miałby jedną nogę bardzo długą, 

a drugą krótką. Pomimo tego, że jedna noga byłaby bardzo długa, to jednak nie mógłby chodzić tak 

dobrze jak człowiek który miałby dwie nogi krótsze od niego, ale za to równej długości. Tę dłuższą 

nogę porównałbym do wysokiego stanowiska i bogactwa wielkich tego świata, ale którzy 

jednocześnie posiadają wielką pychę serca, którą można porównać do nogi krótszej. Tacy ludzie, w 

takich okolicznościach nigdy nie będą mieli zadowolenia. Natomiast w przypadku człowieka 

niskiego stanu żyjącego w poślednich okolicznościach i posiadającego pokorne serce, okoliczności i 

jego serce odpowiadają sobie i są sobie równe. I taki człowiek, posiadające takie dwie krótkie, ale 

równe nogi, będzie chodził z o wiele większą swobodą niż ten pierwszy. Serce, posiadające łaskę 

Bożą, będzie myśleć w ten sposób: ,,Upodobało się Panu, aby uczynić moje okoliczności poślednimi; 

teraz jeśli Pan da mi pokorne serce i uczyni je równym względem moich okoliczności, to wtedy 

będzie mi wystarczająco dobrze.” Tak więc, gdy Bóg pogarsza okoliczności życia takiego człowieka, 

to równocześnie daje mu pokorę, by jego serce odpowiadało okolicznościom w jakich się znajduje. 

Nawet niektórzy pogańscy filozofowie trochę dostrzegli, że największym bogactwem jest ubóstwo 

pragnień. To znaczy, jeśli człowiek ma ograniczone pragnienia, i nie ma wielkich pragnień, to taki 

człowiek jest bogaty. I taka też jest sztuka zadowolenia: nie szukanie, aby dodawać do naszego stanu, 

lecz odejmować od naszych pragnień. Inny autor powiedział, że droga do bycia bogatym nie polega 

na zwiększaniu majątku, ale na zmniejszaniu naszych pragnień. Z pewnością ten człowiek jest bogaty, 

który ma zaspokojone pragnienia. Tak więc, zadowolony człowiek posiada zaspokojone pragnienia; 

Bóg je zaspokaja, to znaczy, biorąc wszystko pod uwagę, człowiek jest zadowolony, że jego stan czy 

okoliczności w jakich się znajduje są na obecną chwilę najlepszym stanem czy też najlepszymi 

okolicznościami. 

 Tak więc człowiek dochodzi do tego zadowolenia poprzez odjęcie a nie przydawanie. 

  

 3.  CHRZEŚCIJANIN PRZYCHODZI DO ZADOWOLENIA, NIE TYLE PRZEZ 

POZBYCIE SIĘ CIĘŻARU, KTÓRY JEST NA NIM,  CO PRZEZ DODANIE SOBIE 

KOLEJNEGO. 



  

 Jest to sposób o którym ciało i krew mają małe pojęcie. Ktoś może zapytać ,,O co w tym 

wszystkim chodzi?” Otóż, jeśli jesteś utrapiony, drogi czytelniku, i znajduje się na tobie wielki ciężar 

z powodu twego utrapienia, i myślisz: ,,Oh, jaki to ciężar, niewielu ludzi wie jak wielki ciężar 

posiadam.” I może sądzisz, że nie ma żadnego innego sposobu na świecie, aby zdobyć zadowolenie 

ducha, jak tylko poprzez pozbycie się tego ciężaru, to jesteś zwiedziony. Droga do zadowolenia 

prowadzi poprzez dodanie sobie innego ciężaru, to znaczy, poprzez obciążenie serca swoimi 

grzechami; im cięższy będzie ciężar twoich grzechów w twoim sercu, tym lżejszy będzie ciężar 

utrapienia i w ten sposób dojdziesz do zadowolenia. Powtarzam, im bardziej będziesz potrafił 

obciążyć swoje serce ciężarem swoich grzechów, to tym mniej będziesz obciążony swoimi 

utrapieniami. 

 Ale, ktoś może powiedzieć, że jest to dziwny sposób dla człowieka, aby znaleźć ulgę w swoim 

utrapieniu, przez wzięcie na siebie większego ciężaru, gdy jest się już wystarczająco obciążonym. 

Może taka osoba myśleć, że nie ma innej drogi kiedy jest się utrapionym, jak tylko starać się znaleźć 

w towarzystwie i być wesołym i radosnym. Ale taka osoba myli się w tym, bo jego ciężar 

spowodowany utrapieniem powróci. Bycie w wesołym towarzystwie jest złą drogą na pozbycie się 

utrapienia z ducha. Jeśli chciałbyś, aby twoje brzemię, drogi czytelniku, stało się lekkie, to pozostań 

w samotności i zbadaj swoje serce pod kątem grzechu i oskarż swoją duszę o popełnienie tych 

grzechów. Jeśli ciężar będzie związany ze sprawami dotyczącymi twego majątku, to będzie to 

spowodowane jego niewłaściwym zarządzaniem, jeśli będzie dotyczył twego ciała, to będzie to 

spowodowane nie dbaniem o twoje zdrowie i siłę, a jeśli będzie dotyczył jakiejkolwiek łaski Bożej, 

którą Bóg tobie zabierze, to będzie to skutkiem twojego złego jej używania, nie należytego czczenia 

Boga tymi łaskami, które otrzymałeś, i postępowaniem beztrosko i po próżniacku. Jeśli wtedy 

zaczniesz szczerze opłakiwać i żałować za swoje grzechy przed Panem, to wtedy szybko odkryjesz, 

że ciężar twojej udręki stanie się lżejszy niż był przedtem. Spróbuj tylko tej umiejętności i sztuki, aby 

sprawić, żeby twoja dusza była zadowolona z wszelkich poślednich okoliczności w których Bóg cię 

postawił. 

 Wiele razy w rodzinie, gdy dotknie ją jakieś utrapienie, to jakie wielkie niezadowolenie 

powstaje pomiędzy mężem i żoną! Jeśli nieszczęście dotknie ich majątku na lądzie, albo otrzymają 

złe wieści z za morza, albo jeśli ci, którym powierzyli pieniądze zbankrutowali; albo być może coś 

w rodzinie powoduje konflikt pomiędzy mężem i żoną w odniesieniu do ich dzieci czy ich sług, tak 

że nie ma między mężem a żoną nic, jak tylko kłótnie i niezadowolenie, tak że wiele razy są obciążeni 

swoim własnym niezadowoleniem; i być może mówią sobie nawzajem, że jest im bardzo przykro tak 

żyć w takim niezadowoleniu w jakim żyją. Ale czy próbowaliście kiedykolwiek postąpić w poniższy 

sposób? Czy kiedykolwiek powiedzieliście sobie: ,,Chodźmy i ukórzmy nasze dusze razem przed 

Bogiem; chodźmy do naszego pokoju i ukórzmy się przed Bogiem za nasze grzechy, przez które 

nadużyliśmy te łaski, które Bóg nam zabrał, do czego sprowokowaliśmy Boga. Oskarżmy się za nasze 

grzechy i ukórzmy się razem przed Bogiem”? Czy wypróbowaliście takiego sposobu? Wtedy 

odkrylibyście, że chmura została usunięta, a słońce zaświeciłoby nad wami i bylibyście o wiele 

bardziej zadowoleni niż kiedykolwiek. Jeśli majątek człowieka zostanie zniszczony przez grabieżców 

lub w jakikolwiek inny sposób; to w jaki sposób taki człowiek uzyska zadowolenie? Jak? Poprzez 

łamanie swego serca. Bóg zniszczył majątek takiego człowieka; dlatego taki wierzący musi szukać 

w modlitwie Boga, aby Bóg podobnie skruszył jego serce. Ograbiony majątek i całe, zatwardziałe 

serce nie połączą się razem; w takim wypadku nie będzie nigdy zadowolenia. Natomiast zniszczony 

dobytek i skruszone serce będą bardzo do siebie pasowały, tak że będzie więcej zadowolenia niż było 

wcześniej. 

 Zatem dodajmy do zniszczonego dobytku, kruszenie naszego serca, a to będzie droga do 

uzyskania zadowolenia w chrześcijański sposób; co jest trzecią tajemnicą w chrześcijańskim 

zadowoleniu. 

  

 4. CHODZI NIE TYLE O USUNIĘCIE UTRAPIENIA, KTÓRE NAS DOTYKA, CO O 

JEGO ZMIANĘ I PRZEKSZTAŁCENIE, TAK ŻE JEST CAŁKIEM ZMIENIONE I 



PRZEKSZTAŁCONE W COŚ INNEGO. 

  

 Mam na myśli odniesienie, co do jego użycia, chociaż jeśli chodzi o samą rzecz, to utrapienie 

pozostaje. Droga zadowolenia dla cielesnego serca prowadzi tylko przez usunięcie utrapienia: ,,O, 

żeby go tak już nie było.” Natomiast serce pełne łaski mówi: ,,Nie, Bóg nauczył mnie sposobu, jak 

być zadowolonym, chociaż samo utrapienie dalej pozostaje nieusuniętym.” Istnieje moc łaski, aby 

zamienić te utrapienie w dobro; usuwa ono żądło i truciznę tego utrapienia. Weźmy przykład ubóstwa, 

gdy dobytek człowieka zostaje stracony. Cóż, czy nie ma innego sposobu, aby być zadowolonym 

dopóki dobytek nie będzie przywrócony? Dopóki ubóstwo nie zniknie? Ależ jest, chrześcijaństwo 

uczy zadowolenia, chociaż ubóstwo pozostaje. Uczy, jak zmienić nasze ubóstwo w duchowe 

bogactwa. Co prawda taki chrześcijanin będzie dalej biedny, jeśli chodzi o jego zewnętrzny majątek, 

ale teraz to się zmieni; podczas gdy wcześniej było to naturalnym złem dla niego, tak teraz zostaje 

przemienione w duchową korzyść dla takiego wierzącego. I w ten sposób staje się on zadowolony. 

 Jest takie powiedzenie Ambrożego: „Nawet ubóstwo samo w sobie jest bogactwem dla 

świętych.” Ludzie pobożni sprawiają, że ich ubóstwo zamienia się w duchowe bogactwo; czerpią 

więcej bogactwa ze swego ubóstwa niż kiedykolwiek czerpali ze swoich dochodów. Z całego swojego 

handlu na tym świecie nigdy nie mieli takich dochodów, jakie mieli z ubóstwa. Cielesne serce 

pomyśli, że to jest dziwne, że człowiek czyni ubóstwo najbardziej dochodowym handlem, jaki 

kiedykolwiek miał na świecie. Jestem przekonany, że wielu chrześcijan odkryło, że tak jest, że dzięki 

ubóstwu uzyskali więcej dobra niż kiedykolwiek z całego swojego bogactwa. Znajdziemy to w 

Piśmie Świętym.      

 Dlatego nie myślcie, drodzy czytelnicy, że jest to dziwne, o czym mówię. Nie znajdziemy ani 

jednego pobożnego człowieka w Piśmie Świętym, który wyszedłby z utrapienia gorszy niż wtedy, 

gdy spadało na niego; chociaż przez chwilę był wstrząśnięty, to jednak na końcu stał się lepszy z 

powodu danego utrapienia. 

 Natomiast wielu pobożnych ludzi potknęło się o swoje zewnętrzne powodzenie. Prawie żaden 

pobożny człowiek o których czytamy w Piśmie Świętym nie uniknął upadku z powodu swego 

dostatku (z wyjątkiem Daniela i Nehemiasza -  o których nie czytamy, że doznali jakiejkolwiek 

szkody z powodu swojego powodzenia); sądzę, że bardzo trudno znaleźć pobożnego człowieka który 

stałby się lepszy a nie gorszy z powodu swych dostatków. Widzimy raczej w Piśmie, że nie jest to 

rzeczą dziwną, dla człowieka posiadającego łaskę, że staje się lepszy przez swoje utrapienie. 

 Luter wyraził się podobnie w swoim komentarzu 5 rozdziału, 17 wersetu listu do Galacjan, 

gdzie powiada: ,,Chrześcijanin staje się potężnym pracownikiem i wspaniałym twórcą, to znaczy, 

tworzy z wycieńczenia radość, z przerażenia pocieszenie, z grzechu sprawiedliwość i ze śmierci 

życie.” Wierzący wydobywa światło z ciemności. To była Boża prerogatywa i potężna stwórcza  moc, 

gdy rozkazał, aby światło wzeszło z ciemności. Chrześcijanin jest uczestnikiem boskiej natury jak 

mówi Pismo; łaska jest częścią boskiej natury i posiada odcisk Bożej wszechmocnej mocy, to znaczy, 

stwarzania światła z ciemności, wydobywania dobra ze zła;  w ten sposób chrześcijanin dochodzi do 

zadowolenia. Bóg dał chrześcijaninowi taką moc, że może on zamienić utrapienia w miłosierdzie, a 

ciemność w światło. Gdyby człowiek miał taką moc, jaką miał Chrystus, kiedy naczynia z wodą były 

napełnione, mógłby wtedy jednym słowem zamienić wodę w wino. Gdybyście wy, drodzy czytelnicy, 

którzy nie macie nic do picia, oprócz wody, posiadali moc, aby zamienić ją w wino, to moglibyście 

być zadowoleni; chrześcijanin otrzymał tę moc od Boga, aby czynić podobne rzeczy w rzeczywistości 

duchowej. Naturą łaski jest przemienienie wody w wino, to znaczy przemienienie wody waszego 

utrapienia w wino niebiańskiej pociechy.     

 Jeśli będziecie to rozumieć w cielesny sposób, to wiem, że gdy jakiś kaznodzieja będzie tak 

mówił do was, to będzie to niedorzeczne; i wielu cielesnych ludzi jest gotowych wyśmiać takie 

wyrażenia jak te powyższe, ponieważ rozumieją je w cielesny sposób. 

 Jest to tak jak mówił Nikodem w trzecim rozdziale Ewangelii Jana ,,Jakże może się człowiek 

narodzić będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?” (Jan 3:4 UBG).  

Kiedy więc mówimy o łasce, że może ona zmieniać wodę w wino, ubóstwo w bogactwo, i uczynić 

ubóstwo zyskownym handlem, to cielesne serce powie: ,,Niech zajmują się tym handlem jeśli chcą, 



i niech napiją się wody, i zobaczmy czy mogą zamienić ją w wino.” Och, strzeżcie się, aby nie mówić 

z pogardą o drogach Bożych; łaska ma moc przemienić utrapienia w różne rodzaje miłosierdzia. 

Dwóch ludzi może przechodzić te same utrapienie, jednakże dla jednego te utrapienie może być jak 

żółć i piołun, dla drugiego natomiast będzie winem, miodem, rozkoszą, radością, korzyścią i 

bogactwem. Na tym polega tajemnica zadowolenia, nie tyle przez usuwanie utrapień, ile przez 

przekształcenie doświadczanego zła, czyli utrapienia, w dobro. 

  

 5. CHRZEŚCIJANIN DOCHODZI DO TEGO ZADOWOLENIA NIE POPRZEZ 

NADRABIANIE BRAKÓW SWOICH OKOLICZNOŚCI, ALE PRZEZ WYKONANIE 

PRACY W SWOICH OKOLICZNOŚCIACH. 

  

 Taka jest droga do zadowolenia. Okoliczności w jakich jestem są takie jakie są, występuje w 

nich wiele braków; chcę taką czy inną pociechę. Jak mam się stać zaspokojony i zadowolony? W 

takim wypadku cielesne serce myśli: ,,Muszę moje potrzeby mieć zaspokojone, bo w przeciwnym 

wypadku jest niemożliwe, abym był zadowolony.” Natomiast serce pełne łaski zastanawia się: ,,Jaki 

jest mój obowiązek w okolicznościach w których z łaski Bożej jestem? Rzeczywiście zmieniły się 

one, niedawno prosperowałem, ale Bóg zmienił je. Pan nie nazywa mnie już Naomi, ale Mara 

(Gorycz) (Rut 1:20 UBG). Co teraz mam robić? Jakie są te obowiązki, które Bóg wymaga ode mnie 

w okolicznościach w jakich mnie umieścił? Dołożę starań, aby wykonać obowiązki wynikające z 

moich obecnych okoliczności.” Inni ludzie myślą o rzeczach, które ich niepokoją i burzą przez co 

stają się coraz bardziej niezadowoleni. 

 Tak więc człowiek pełen łaski, którego sytuacja się zmieniła, bo stracił swój majątek może 

zastanawiać się: ,,Gdybym miał z powrotem swój majątek, to jakby go użył na Bożą chwałę? Bóg 

sprawił, że widzę, że nie czciłem go moim dobytkiem tak jak powinienem był. Oh gdybym otrzymał 

mój majątek z powrotem, to zarządzał bym nim lepiej na Bożą chwałę, niż to robiłem przed jego  

utratą.” Lecz takie myślenie może być tylko pokuszeniem. Zamiast tego, taki człowiek powinien 

myśleć: ,,Czego wymaga ode mnie Bóg w okolicznościach, w których teraz jestem?” Taki człowiek 

powinien starać się uspokoić serce i doprowadzić do stanu zadowolenia poprzez skierowanie swojej 

duszy do pracy, do spełniania obowiązków związanych z obecnym stanem. Prawdę mówiąc, nie znam 

nic bardziej skutecznego w uspokajaniu chrześcijańskiej duszy i czerpaniu zadowolenia aniżeli 

pobudzenie serca do wypełniania obowiązków wynikających z bieżących okoliczności w jakich się 

człowiek znajduje i równocześnie strzeżenie się przed myślami o zmianie sytuacji jako będącymi 

zwykłym pokuszeniem. 

 Nie potrafię lepiej porównać głupoty tych ludzi, którzy sądzą, że osiągną zadowolenie poprzez 

rozmyślanie o byciu w innej sytuacji, niż do zachowania dzieci, które wspięły się na mały pagórek z 

którego widzą inne wysokie wzgórze i myślą, że jeśli były by na tym wysokim wzgórzu to dosięgnęły 

by chmur swoimi rękami; jednakże po wejściu na takie wzgórze są tak daleko od chmur jak byli 

przedtem. I tak jest z wieloma ludźmi, którzy sądzą, że gdyby okoliczności w jakich się znajdują były 

takie a takie to byliby zadowoleni; i być może zachodzą okoliczności w ich życiu o jakich marzyli, a 

jednak ludzie ci są tak daleko od zadowolenia jak byli przedtem. Dlatego będąc w złej sytuacji 

wierzący powinien rozważyć jaki jest obowiązek wynikający z bieżących okoliczności, zadowolić 

tym swoje serce i powiedzieć: ,,Cóż, chociaż jestem w trudnym położeniu to jednak spełniam rady 

Boże w takich okolicznościach w jakich się znajduję; to Bóg sprowadził na mnie te okoliczności i 

dlatego pragnę mu w nich służyć. 

 Istnieje niezwykły werset dotyczący Dawida o którym jest powiedziano, że służył swemu 

pokoleniu: ,,Dawid bowiem za swego pokolenia służył woli Boga, zasnął i został przyłączony do 

swoich ojców” (Dz 13:36 UBG); jednakże słowo, które jest przetłumaczone jako wola oznacza radę 

Bożę, dlatego werset powyższy może być również przetłumaczony następująco: ,,Po tym jak Dawid 

w swoim pokoleniu służył radzie Bożej, zasnął i został przyłączony do swoich ojców.” Zazwyczaj 

rozumiemy te słowa jako stwierdzające, że Dawid służył swemu pokoleniu, to znaczy, czynił dzieło 

swego pokolenia, czyli, że służył pokoleniu ludzi. Jednakże jaśniejszy jest ten werset jeśli czytamy 

go w tej drugiej wersji, że po tym jak Dawid w swoim pokoleniu służył radzie Bożej, wtedy zasnął 



etc. Ach, żeby troską chrześcijanina, było spełnianie Bożej rady. Jaka jest rada Boża? Bóg przez swoją 

własną radę, radę swojej woli, umieścił mnie w takich okolicznościach, w jakich jestem. Dlatego 

muszę służyć radzie Bożej w moim pokoleniu; jakakolwiek będzie rada Boża w moich 

okolicznościach muszę uważać, aby ją wypełnić. Tak więc teraz uspokoję moje serce i będę żył i 

umrę w pokoju i z pociechą, jeśli będę uważny, aby służyć Bożej radzie. 

  

 6. SERCE PEŁNE ŁASKI JEST ZADOWOLONE PRZEZ WTOPIENIE SWOJEJ 

WOLI I PRAGNIEŃ W BOŻĄ WOLĘ I BOŻE PRAGNIENIA; PRZEZ TO TAKIE SERCE 

ZYSKUJE ZADOWOLENIE. 

  

 To również jest tajemnicą dla cielesnego serca. Zadowolenie nie przychodzi przez 

zaspokajanie własnych potrzeb, ale przez stopienie swojej woli i pragnień z wolą Bożą. Tak więc, w 

pewnym sensie, pragnienia wierzącego zostają zaspokojone, chociaż nie uzyskuje on rzeczy, której 

wcześniej pragnął, mimo tego zaczyna być zadowolony z tego, ponieważ łączy swoją wolę z wolą 

Bożą. Jest to o mały stopień wyżej niż poddanie się pod wolę Bożą. Wszyscy mówią, że należy się 

poddać pod wolę Bożą; jednakże chrześcijanin wykracza poza to wszystko. Może uczynić Bożą wolę 

i swoją jednym i tym samym. Pismo mówi o wierzących, że łączą się z Panem i są z Nim jedno 

duchem; to znaczy, że jakakolwiek jest wola Boża to wierzący nie tylko uznaje to za dobry powód by 

się jej poddać, ale i Boża wola staje się jego wolą. Kiedy dusza może niejako zmienić swoją wolę na 

wolę Boga, to wtedy staje się zadowolona. Niewierzący chcieliby dostać to czego pragną; natomiast 

serce pełne łaski powie: ,,O, co Bóg chciałby, to i ja chciałbym również. Nie tylko poddam się pod 

Jego wolę ale i chciałbym, żeby była moją.” Serce pełne łaski nauczyło się tej sztuki, nie tylko, aby 

czynić rozkazującą wolę Bożą swoją własną, to znaczy, że co nakazuje mi Bóg, abym zrobił to zrobię 

to, ale i czynić opatrznościową i obowiązującą wolę Bożą swoją własną również. Bóg nakazuje 

uczynić rzecz co do której wy, którzy jesteście chrześcijanami możecie mieć umiejętności, aby ją 

wykonać; jednakże cokolwiek Bóg czyni, musicie tego chcieć, tak samo jak musicie chcieć tego co 

Bóg nakazuje.  

 Musimy uczynić opatrznościową i czynną wolę Bożą swoją wolą i w ten sposób osiągniemy 

zadowolenie. Chrześcijanin przekazuje swoją wolę Bogu, a oddawszy ją Bogu nie ma już innej woli 

jak tylko Bożą. Przypuśćmy, że   miałbym przekazać swój dług innemu człowiekowi. Jeśli teraz 

człowiek któremu jestem winien dług byłby usatysfakcjonowany i zadowolony, to i ja byłbym 

zadowolony, ponieważ przekazałem jemu mój dług i nie powinienem być niezadowolony i mówić: 

,,Mój dług nie jest spłacony i dlatego nie jestem zadowolony.” W powyższej sytuacji byłbym 

zadowolony, ponieważ ten któremu przekazałem mój dług jest zadowolony. I tak samo jest pomiędzy 

Bogiem a chrześcijaninem. Serce wierzącego przekazuje swoją wolę Bogu; teraz jeśli wola Boża 

będzie zadowolona, to i wierzący będzie zadowolony, gdyż nie posiada on swojej własnej woli, bo 

została wtopiona w wolę Bożą. Na tym polega wspaniałość łaski; łaska nie tylko poddaje wolę 

człowieka Bogu, ale i stapia ją z wolą Bożą, tak, że stanowią teraz jedną wolę. Jakie słodkie 

zadowolenie musi odczuwać dusza ludzka w tej sytuacji, gdy wszystko zostało przekazane Bogu. 

Jednakże, ktoś może powiedzieć, że jest to trudne. Dlatego rozwinę to trochę bardziej. Serce pełne 

łaski musi posiadać zadowolenie w ten sposób, ponieważ  pobożność uczy go tego, że jego dobro 

znajduje się bardziej w Bogu, aniżeli w nim samym. Dobro jego życia, pociechy, szczęście, chwała i 

bogactwa znajdują się bardziej w Bogu aniżeli w takim człowieku. Przedstawię to szerzej, kiedy 

przejdziemy do punktu mówiącego o lekcjach które trzeba się nauczyć. Tak więc serce pełne łaski 

uzyskuje zadowolenie przez stopienie swojej woli w Bożej woli. Jego mottem jest: ,,Jeśli Bóg ma 

chwałę, to i ja mam chwałę, Boża chwała jest moją chwałą, i dlatego Boża wola jest moją wolą; jeśli 

Bóg ma bogactwa, to i ja mam bogactwa; jeśli Bóg jest wywyższony, to i ja jestem wywyższony; jeśli 

Bóg jest zadowolony, to i ja jestem zadowolony; Boża mądrość i świętość jest moja, i dlatego Jego 

wola jest moja, a moja wola Jego. Taka jest sztuka zadowolenia chrześcijanina; wtapia on swoją wolę 

w Bożą wolę, i przekazuje swoją wolę Bogu. ,,On wybierze nasze dziedzictwo dla nas” (Ps 47:4 KJV) 

  

 7. TAJEMNICA NIE POLEGA NA SPROWADZANIU CZEGOKOLWIEK Z 



ZEWNĄTRZ, ABY UCZYNIĆ MÓJ STAN BARDZIEJ KOMFORTOWYM, ALE NA 

USUNIĘCIU CZEGOŚ CO JEST WEWNĄTRZ MNIE. 

  

 Gdy ludzie tego świata chcą być zadowoleni, to muszą wziąć coś z zewnątrz. Natomiast 

pobożny człowiek powiada w takiej sytuacji: ,,Muszę usunąć coś co jest we mnie, a wtedy osiągnę 

zadowolenie.” Można to zobrazować następująco. Przypuśćmy, że jakiś człowiek ma wysoką 

gorączkę, która powoduje, że wszystko co pije ma gorzki smak. Mówi on do żony: ,,Dodaj cukru do 

mojego napoju,” i żona dodaje cukru, ale napój dalej ma dla niego gorzki smak. Dlaczego? Ponieważ 

gorzki smak spowodowany jest gorączką. Ale niech przyjdzie lekarz i da mu leki na zbicie gorączki, 

a wtedy po jej ustąpieniu ustąpi też gorzki posmak, gdy będzie pił słodkie napoje. Podobnie jest z 

ludźmi tego świata, chcieliby aby jedno błogosławieństwo zostało dodane do drugiego, które już 

mają, a wtedy będzie im słodko; jednakże nawet jeśli Bóg dodałby łyżkę czy dwie swego cukru w 

postaci błogosławieństw, to jednak dalej będzie to miało gorzki smak dla takich ludzi. Droga do 

zadowolenia wiedzie przez pozbycie się posmaku gorzkości czyli pożądliwości.  

 ,,Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych żądz, które toczą bój w waszych 

członkach? (Jak 4:1 UBG). 

  Pochodzą one nie tyle z rzeczy zewnętrznych co z wewnątrz nas. Czasami sobie mówiłem: 

,,Nie wszystkie burze, które są na zewnątrz mogą spowodować trzęsienie ziemi, ale opary, które 

dostały się do środka.” Tak więc jeśli te pożądliwości, które znajdują się wewnątrz w naszych sercach 

zostałyby usunięte to nasz stan byłby stanem zadowolenia. Takie są tajemnicze drogi pobożności o 

których nie śniło się ludziom tego świata. Czy kiedykolwiek myślałeś, drogi czytelniku, o takim 

sposobie jak ten, aby pozbyć się chorób serca które są wewnątrz ciebie? Do tej pory przedstawiłem 

siedem punktów dotyczących tego, a jest ich więcej. Bez zrozumienia tych rzeczy i bez ich 

praktykowania nigdy nie osiągniesz prawdziwego zadowolenia w życiu; ba, będziesz partaczem w 

chrześcijańskim wyznaniu. Ale właściwe postrzeganie tych rzeczy pomoże ci być pouczonym w tym, 

jako tajemnicy. Tajemnica zadowolenia może być wyjaśniona jeszcze bardziej. Serce pełne łaski 

uzyskuje zadowolenie w tajemniczy sposób, którego świat nie zna.  

  

 8. ŻYJE Z ROSY BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. 

  

 Adrian Junius używa porównania z konikiem polnym, aby opisać zadowolonego człowieka i 

mówi, że człowiek taki kieruje się mottem: „Jestem zadowolony z tego, co mam i mam nadzieję na 

lepsze.” Konik polny porusza się i skacze w górę i w dół, i spija rosę. Nie karmi się trawą jak inne 

małe insekty; tak właściwie to nie wiadomo czym się żywi. Inne małe stworzenia, chociaż są tak małe 

jak konik polny karmią się nasionami lub małymi muszkami, ale co się tyczy konika polnego, to nie 

wiadomo czym się karmi. W ten sam sposób chrześcijanin może otrzymać pokarm, o którym świat 

nie wie; jest on karmiony w sekretny sposób przez rosę błogosławieństwa Bożego. Biedny człowiek, 

który posiada mało, ale z łaską Bożą, żyje bardziej zadowolonym życiem niż jego bogaty bliźni, który 

ma wielki dochód, odkrywamy, że tak się z zasady dzieje; chociaż mają niewiele, to jednak posiadają 

wraz z tym sekretne błogosławieństwo Boże, którego nie potrafią wyrazić nikomu. Gdybyśmy 

przyszli do nich i zapytali: ,,Jak to się dzieje, że żyjesz w taki szczęśliwy sposób?” Nie mogli by 

powiedzieć że posiadają wiele; ale odkrywają, że istnieje taka słodycz w tym czym się radują, i że 

wiedzą z doświadczenia, że nigdy nie posiadali takiej słodyczy wcześniej. Chociaż dawniej mieli 

więcej obfitości niż teraz, to jednak wiedzą, że nigdy nie mieli takiej słodyczy; ale jak to się dzieje 

że ją odczuwają nie potrafią powiedzieć. Mogę podać kilka przemyśleń co do tego czym się pobożni 

ludzie radują, co wprawia ich w słodki stan. 

 Na przykład, prześledźmy tych cztery, czy pięć przemyśleń opisujących dlaczego pobożny 

człowiek znajduje zadowolenie w tym co posiada, chociaż jest tego zawsze tak mało. 

  

 1. Ponieważ w tym co ma, posiada miłość Bożą skierowaną na siebie. Gdyby jakiś król wysłał 

sztukę mięsa ze swojego własnego stołu, byłoby to dla takiego dworzanina, który by to otrzymał 

bardziej przyjemne aniżeli gdyby otrzymywał 20 potraw jako swoje stałe utrzymanie na dworze; 



gdyby taki król wysłał nawet małą rzecz i powiedział: ,,Idźcie i zanieście to takiemu a takiemu 

człowiekowi jako znak mojej miłości”, to jakie by to było rozkoszne dla takiego człowieka. A teraz 

wy żony marynarzy; gdy wasi mężowie są na morzu i wyślą wam znak swojej miłości, to będzie to 

dla was warte więcej niż wszystko co macie w domu. Podobnie, każdą dobrą rzeczą, którą posiada 

lud Boży, posiada ją w Bożej miłości, jako znak Bożej miłości i pochodzący z odwiecznej Bożej 

miłości względem nich, co musi być bardzo przyjemne dla ludu Bożego. 

  

 2. To co mają jest poświęcone im na stałe. Niewierzący mają to co posiadają na drodze zwykłej 

opatrzności, ale wierzący posiadają to w szczególny sposób. Niewierzący posiadają to, co posiadają 

i nic ponadto: jedzenie, picie, domy, ubrania, pieniądze, i to wszystko. Natomiast serce pełne Bożej 

łaski odkrywa zadowolenie z posiadanych niewielu rzeczy i myśli sobie: ,,Posiadam to, co posiadam 

i mam z tego uświęcony użytek również; odkrywam, że Bóg podąża za tym co posiadam, i przyciąga 

moje serce do siebie bliżej i bliżej za pomocą tego co posiadam, to o wiele więcej, aniżeli gdybym 

posiadał to co posiadam bez uświęcenia mojego serca przez to.” Tak więc wierzącemu towarzyszy 

tajemnicza rosa: rosa miłości Bożej i rosa uświęcenia. 

  

 3.  Serce pełne łaski posiada to, co posiada, za darmo; nie będzie wezwane do zapłacenia za 

to. Różnica pomiędzy tym, co ma pobożny człowiek, a tym co posiada niegodziwy jest następująca. 

Pobożny człowiek jest podobny do dziecka w gospodzie, którego ojciec właściciel gospody zapewnia 

mu wyżywienie, zakwaterowanie i to, co jest dziecku potrzebne. Bezbożny natomiast podobny jest 

do obcego, który przyszedł do gospody na obiad i kolację a także, aby przenocować; za co wszystko 

musi zapłacić. Może być, że dziecku powodzi się gorzej niż obcemu bo ma skromne jedzenie 

natomiast obcy wykwintne; jednakże obcy musi za to zapłacić, musi przyjść za to rozliczenie. Tak 

więc wielu Bożym ludziom powodzi się skromnie, jednakże Bóg, jako Ojciec zaopatruje ich i jest to 

darmowe, nie muszą płacić za to co posiadają, zostało to wcześniej opłacone; natomiast niegodziwi 

w całym ich przepychu, pysze i wytworności mają to o co proszą, jednakże nadejdzie rozliczenie za 

wszystko, będą musieli na końcu zapłacić za wszystko; dlatego czyż nie lepiej posiadać odrobinę, ale 

za darmo, niż wiele, ale przy tym musieć zapłacić za wszystko? Łaska pokazuje człowiekowi, że to 

co posiada, posiada za darmo, od Boga jako od Ojca, a zatem musi to być bardzo błogie. 

  

 4.  Pobożny człowiek może być bardzo zadowolony, chociaż posiada bardzo mało, ponieważ 

to co posiada, posiada na mocy Jezusa Chrystusa, na mocy nabycia przez niego. Pobożny ma prawo 

do tego i jest to inny rodzaj prawa niż to, które ma niegodziwy człowiek do tego, co posiada. Bezbożni 

posiadają pewne zewnętrzne rzeczy; nie twierdzę, że są uzurpatorami wobec tego, co posiadają; gdyż 

mają prawo do tego i to przed Bogiem, ale na jakiej zasadzie? Dzieje się tak na zasadzie darowizny, 

to znaczy; Bóg w swojej hojności daje im to za darmo; natomiast wierzący mają prawo do swoich 

rzeczy na zasadzie nabycia; jest to opłacone, i należy do nich, dlatego mogą w sposób święty i na 

drodze świętości domagać się cokolwiek potrzebują. Nie mogę wyrazić różnicy między prawem 

wierzącego, a prawem niegodziwca w pełniejszy sposób niż przez następujące porównanie: oto 

pewien przestępca jest skazany na śmierć, jednakże dzięki łasce w noc poprzedzającą egzekucję 

otrzymuje kolację. Chociaż taki przestępca został pozbawiony absolutnie wszelkich praw, do 

wszystkiego nawet do odrobiny chleba, to jednak z łaski otrzymuje kolację; nie kradnie jej. Jest to 

prawdą, chociaż został pozbawiony wszelkich praw z powodu swych przestępstw; po tym jak został 

skazany nie ma prawa do niczego. I tak jest z niegodziwymi: utracili prawo do wszystkiego na tym 

doczesnym świecie, są potępieni przez Boga jako przestępcy i idą na egzekucję; ale jeśli Bóg w swojej 

łaskawości da im coś, aby zachować ich tutaj na tym doczesnym świecie przez jakiś czas, to nie 

można powiedzieć, że są złodziejami czy rabusiami. Ale jeśli takiemu przestępcy jest darowana 

kolacja przed egzekucją, to, czy jest to podobne do wieczerzy, którą zwykł spożywać we własnym 

domu, gdy jadał własny chleb i miał przy sobie żonę i dzieci? Ach, potrawa z zielonych ziół w domu 

byłaby o wiele lepsza niż jakiekolwiek przysmaki na takiej kolacji. Jednakże dziecko Boże nie ma 

prawa do rzeczy jedynie z darowizny; to co ma, jest jego własnością poprzez nabycie tego przez 

Chrystusa. Każda odrobina chleba, którą jemy, jeśli jesteśmy pobożnymi ludźmi, została nabyta przez 



Pana Jezusa Chrystusa dla nas. 

 My wierzący idziemy na targ i kupujemy nasze jedzenie i picie za nasze pieniądze, ale musimy 

wiedzieć, że zanim to kupimy, czy też zanim zapłacimy pieniądze, Chrystus nabył to z ręki Boga Ojca 

swoją krwią. Mamy te rzeczy z ręki ludzi za pieniądze, jednakże wcześniej Chrystus nabył je z ręki 

swego Ojca swoją krwią. Z pewnością jest to o wiele bardziej lepsze i błogie gdy to wiemy, chociaż 

nie posiadamy wiele. 

  

 5. Jest jeszcze jedna rzecz, która pokazuje słodycz, która znajduje się w tej odrobinie majątku, 

którą posiadają wierzący, przez którą mają zadowolenie, a jest nią to, że każda skromna rzecz, którą 

mają jest jak zadatek (pierwsza rata, która gwarantuje, że następne będą płacone) na otrzymanie całej 

chwały, która jest zarezerwowana dla nich; jest to dane im przez Boga jako zwiastun tego wiecznego 

miłosierdzia, które Pan przeznaczył dla nich. Jeśli człowiek otrzyma 12 pensów jako zadatek za jakąś 

wielką posiadłość, którą będzie posiadać, to czy nie byłoby to lepsze, aniżeli gdyby dano mu 40 

funtów, ale nie na drodze zadatku? Tak więc każda rzecz, którą posiada wierzący na tym doczesnym 

świecie jest zadatkiem na otrzymanie tych wiecznych błogosławieństw, które Pan dla nich 

przygotował. 

 Tak jak każde cierpienie jakie przechodzą niegodziwi tu na ziemi jest tylko początkiem 

boleści, i zwiastunem tych wiecznych udręk które będą cierpieć w przyszłości w Piekle, tak każda 

rzecz, którą posiada wierzący jest zwiastunem tych wiecznych błogosławieństw, które będzie mieć u 

Boga w Niebie. Nie tylko pociechy Ducha Bożego są zwiastunami tego wiecznego dobrobytu, który 

wierzący będzie posiadał w Niebie, ale i kiedy siedzi przy stole i raduje się ze swoją żoną, dziećmi i 

przyjaciółmi, to może patrzyć na każdego z nich i na każdą rzecz którą posiada jak na zwiastuna, ba, 

zadatek życia wiecznego dla siebie. A skoro tak jest, to nic dziwnego, że chrześcijanin jest 

zadowolony, ale to jest tajemnica dla niegodziwych. Wierzący posiada to co posiada od Boga, z 

miłości Bożej; jest to uświęcone przez Boga; jest to za darmo, nabyte krwią Pana Jezusa Chrystusa z 

ręki Bożej i wierzący posiada to jako zadatek tych wiecznych błogosławieństw, które są 

zarezerwowane dla niego; i w tym wszystkim jego dusza raduje się. Na wierzącym, w jego majątku 

spoczywa sekretna rosa Bożej dobroci i błogosławieństwa, której niewierzący nie posiadają. 

 Przez to wszystko możemy zrozumieć znaczenie następującego wersetu Pisma: ,,Lepiej mieć 

mało ze sprawiedliwością niż wiele dochodów nieprawnych” (Przys 16:8 UBG). Człowiek, który 

posiada mało, ale ma to ze sprawiedliwością, to jest to lepsze, aniżeli wielki majątek zdobyty 

nieprawnie oraz jak mówi inny werset, niż wielkie dochody niegodziwych. I to jest następna rzecz w 

chrześcijańskim zadowoleniu; tajemnica jej tkwi w tym, że wierzący żyje z rosy Bożego 

błogosławieństwa, we wszystkich dobrych rzeczach, które posiada.   

  

 9. CHRZEŚCIJANIN POSIADA ROSĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NIE 

TYLKO W DOBRYCH RZECZACH. 

  

 We wszystkich utrapieniach i we wszystkich nieszczęściach które dosięgają wierzącego, 

potrafi on dostrzec miłość Bożą i radować się jej słodyczą. Tak więc raduje się on zarówno w 

otrzymanych błogosławieństwach jak i utrapieniach, ponieważ prawda jest taka, że utrapienia ludu 

Bożego pochodzą z tej samej wiecznej miłości, z której przyszedł Pan Jezus Chrystus. Jeden z ojców 

Kościoła Hieronim powiedział: ,,Szczęśliwym człowiekiem jest ten, który, gdy jest bity to otrzymane 

uderzenie jest uderzeniem miłości” Wszystkie uderzenia Boże są uderzeniami miłości i miłosierdzia; 

tak samo wszystkie Boże drogi są miłosierdziem i prawdą, dla tych, którzy boją się Go i miłują Go 

(Ps 25:10 UBG). 

 Drogi Boże, te dotyczące utrapień, jak i dobrobytu są miłosierdziem i miłością dla wierzącego. 

Łaska Boża daje wierzącemu oko, oko przenikające, zdolne przeniknąć radę Bożą, te odwieczne 

postanowienia Boże co do jego dobra, nawet w swoich utrapieniach; tak więc wierzący potrafi dojrzeć 

miłość Bożą w każdym swoim utrapieniu, jak i dobrobycie. Wszystko to jest tajemnicą dla cielesnego 

serca. Bezbożny nie potrafi dostrzec tych rzeczy; myśli on sobie, że Bóg miłuje go, gdy błogosławi 

mu powodzeniem i czyni go bogatym; natomiast uważa, że Bóg nie kocha go, gdy dotyka go 



tajemnicą utrapienia. Takiemu człowiekowi brakuje łaski, bo to ona umożliwia ludziom widzieć 

miłość na zagniewanym obliczu Boga i w ten sposób stać się zadowolonymi. 

  

 10. POBOŻNY CZŁOWIEK POSIADA ZADOWOLENIE JAKO TAJEMNICĘ. 

  

 Ponieważ tak, jak dostrzega on, że wszystkie jego utrapienia przyszły z tego samego źródła 

miłości, z którego przyszedł Pan Jezus Chrystus, tak i postrzega je wszystkie jako uświęcone w 

Jezusie Chrystusie jako Pośredniku. Wierzący widzi też, że wszelkie żądła, jad i trucizna utrapień 

zostały z nich usunięte dzięki Jezusowi Chrystusowi, Pośrednikowi pomiędzy Bogiem a 

człowiekiem. Na przykład, gdy chrześcijanin w utrapieniu chciałby mieć zadowolenie to tak je 

wypracowuje: ,,Jakie jest moje utrapienie? Czy to jest ubóstwo, którym Bóg mnie dotyka? Jezus 

Chrystus nie miał domu, w którym mógłby skłonić głowę, ptactwo powietrzne miało gniazda, a lisy 

nory, ale Syn człowieczy nie miał, gdzie by skłonił głowę; moje ubóstwo jest uświęcone przez 

ubóstwo Chrystusa. Widzę przez wiarę, że przekleństwo, żądło i jad zostały usunięte z mego ubóstwa 

przez ubóstwo Jezusa Chrystusa.” 

 Chrystus Jezus był ubogi na tym świecie, aby uwolnić mnie z przekleństwa mojego ubóstwa. 

Tak więc moje ubóstwo nie jest trapiące, jeśli tylko będę potrafił być zadowolony w takim stanie. To 

jest droga, aby nie stać i narzekać, ponieważ nie mam tego co mają inni; nie, chociaż jestem biedny, 

to jednak Chrystus był także biedny, aby móc pobłogosławić mi moje ubóstwo. 

 Dalej, czy jestem zhańbiony, albo szkalowany? Czy moje dobre imię zostało zaszargane? Cóż 

Jezusa Chrystusa też oczerniano; nazywano go Belzebubem, Samarytaninem i mówiono, że był 

opętany. Wszystkie obrzydliwe oszczerstwa były rzucane na Niego, a zniósł On je dla mnie, aby 

hańba która teraz mnie dotyka mogła zostać uświęcona dla mnie. Podczas gdy serce niewierzącego 

jest przepełnione hańbą i zniewagą bo być może mówiono o nim źle i obrażano go, to żeby się 

uspokoić i wrócić do normalnego stanu obraża tych, którzy go obrazili pierwsi. Natomiast 

chrześcijanin ma inny sposób, aby się uspokoić; myśli on sobie tak: ,,ludzie obrażają mnie i mówią 

źle o mnie, ale czyż nie obrażali i nie mówili źle o Jezusie Chrystusie? A czymże jestem w porównaniu 

do Chrystusa? A poddanie się Chrystusa takiemu złu miało miejsce ze względu na mnie, abym 

wiedział, że gdy taka rzecz przyjdzie na mnie, że przekleństwo tej rzeczy zostało usunięte ze mnie 

przez poddanie się Chrystusa temu złu.” 

 W ten sposób chrześcijanin może być zadowolony, gdy ktokolwiek mówi o nim źle. Jest to 

tajemnicą, aby zyskać zadowolenie w taki sposób. Jeśli więc ludzie szydzą i kpią z ciebie, szanowny 

czytelniku, to wiedz, że tak samo postępowano wobec Chrystusa, nałożono mu na głowę koronę 

cierniową i dano mu trzcinę do ręki, po czym kłaniano się przed nim i pozdrawiano jako króla 

Żydowskiego drwiąc z niego. Tak więc wierzący zdobywa zadowolenie wpośród szyderstw i drwin, 

przez rozważenie sobie, że szydzono z Chrystusa i przez działanie wiarą w odniesieniu do tego co 

Chrystus wycierpiał dla niego. Czy wierzący odczuwa wielki ból cielesny? Pan Jezus Chrystus także 

odczuwał wielki cielesny ból (chociaż prawdą jest że nie miał takich dolegliwości i chorób jakie my 

mamy to jednak doświadczył wielkiego bólu w ciele z powodu tortur, które okazały się śmiertelne 

dla Niego, tak jak niektóre choroby dla nas). Chwytanie się wiarą tego co Chrystus wycierpiał, jest 

sposobem na uzyskanie zadowolenia pośród naszych cierpień. 

 Ktoś może leżeć irytując się i denerwując z powodu niemożności zniesienia swego bólu, ale 

jeśli jest chrześcijaninem to zapytuję, czy kiedykolwiek próbował zdobyć zadowolenie poprzez 

działanie wiarą w odniesieniu do wszystkich boleści i cierpienia, których doświadczył Jezus Chrystus 

bo to jest droga do zdobycia zadowolenia, i prawdziwy chrześcijanin zdobywa zadowolenie wpośród 

cierpienia tą drogą. Czasami można spotkać kogoś, kto jest bardzo pobożny i pełen łaski, kto bardzo 

radośnie znosi dokuczliwy ból i różne cierpienia, czemu dziwi się świat. Taki wierzący, który tak 

radośnie cierpi działa wiarą w odniesieniu do tego co wycierpiał Jezus Chrystus. Może, drogi 

wierzący czytelniku, boisz się śmierci. W takim wypadku drogą do uzyskania zadowolenia jest 

działanie wiarą względem śmierci Jezusa Chrystusa. A może, drogi czytelniku przeżywasz 

wewnętrzne utrapienia i Bóg zakrywa swoje oblicze przed tobą, w takim wypadku także twoja wiara 

musi być skoncentrowana na cierpieniach Chrystusa, które doświadczył w swojej duszy. Wylał swoją 



duszę przed Bogiem, a gdy pocił się kroplami potu i krwi, to był w agonii swego ducha i nawet, gdy 

był na krzyżu doświadczył tego, że Bóg Go opuścił. Takie koncentrowanie się wiarą na Jezusie 

Chrystusie przynosi zadowolenie; i stanowi tajemnicę dla cielesnych serc. Serce pełne łaski Bożej 

znajduje zadowolenie poprzez tą tajemnicę; nic dziwnego, że apostoł Paweł powiedział: ,,Ogólnie i 

szczególnie nauczyłem się sekretu stawania wobec biedy albo obfitości Jestem gotów na cokolwiek, 

przez moc tego który żyje we mnie” (J.B. Phillips). 

  

 11. ISTNIEJE DALSZA TAJEMNICA. 

  

 Mam nadzieję, że stwierdzicie, drodzy czytelnicy, że jest to bardzo użyteczny punkt i zanim 

skończę go przedstawiać zrozumiecie jak łatwo jest osiągnąć zadowolenie dla kogoś prawdziwie 

znającego się na religii, natomiast będzie to trudne dla cielesnego serca.  Jedenasta tajemnica w 

zadowoleniu jest taka: serce pełne łaski posiada zadowolenie przez czerpanie siły z Jezusa Chrystusa; 

taki wierzący jest w stanie nieść swój ciężar przez czerpanie siły od kogoś innego. Jest to zagadką i 

w szkołach filozoficznych uważane by było za śmieszne powiedzenie, iż jeśli spoczywa jakiś ciężar 

na tobie, drogi czytelniku, to musisz zdobyć siłę od kogoś innego. Gdyby ktoś inny przyszedł i stanął 

pod twoim ciężarem to zrozumieliby to, ale żebyś miał się wzmacniać przez czerpanie siły od kogoś 

innego, kto nie jest blisko ciebie, to uważaliby to za śmieszne. Jednakże prawdziwy chrześcijanin 

znajduje zadowolenie w każdych okolicznościach przez czerpanie siły z innej osoby, poprzez wyjście 

z siebie samego wiarą i udanie się do Jezusa Chrystusa i czerpanie siły z Niego do swojej własnej 

duszy; dzięki czemu wierzący może znieść wszystko cokolwiek Bóg kładzie na niego poprzez siłę, 

której udziela mu Jezus Chrystus. Z Jego pełni otrzymujemy łaskę za łaską; w Chrystusie znajduje 

się moc nie tylko, aby uświęcić i zbawić nas, ale i wesprzeć nas, gdy spoczywają na naszych duszach 

jakiekolwiek ciężary lub gdy znajdujemy się w jakichkolwiek utrapieniach; Chrystus oczekuje, że w 

powyższych sytuacjach, będziemy koncentrować na nim naszą wiarę, aby czerpać z Niego siłę i 

cnotę. Wiara jest potężną łaską którą mamy działać gdy znajdujemy się w utrapieniach. Co prawda 

mamy działać również innymi łaskami, jednakże łaska wiary czerpie siłę z Chrystusa, przez patrzenie 

na Niego, posiadającego pełnię wszelkiej mocy, którą przekazuje do serc wszystkich wierzących. 

 Jeśli jakiś człowiek miałby jakiś ciężar do udźwignięcia i mógłby przy tym skądś czerpać siły, 

to nawet jeśli ciężar podwoiłby się, to czerpał by taki człowiek nawet trzy razy większą siłę od tej, 

która byłyby potrzebna do udźwignięcia takiego ciężaru, a wtedy ciężar stałby się lżejszy niż był 

przedtem dla jego naturalnej siły. 

 Nasze utrapienia mogą być ciężkie i możemy krzyczeć, że nie możemy ich znieść. I chociaż 

nie wiemy jak je znieść za pomocą swojej własnej siły, to jednak, co powiemy na to, że będziemy 

mieli pomoc siły Jezusa Chrystusa? Jeśli powiesz, drogi czytelniku, że nie możesz znieść swoich 

utrapień, to jednak Chrystus mógłby je znieść. A jeśli Chrystus mógłby je znieść, to dlaczegóż nie 

mógłbyś i ty? Zapytasz pewnie, czy możesz posiadać siłę Chrystusa. Na co odpowiem, że tak, 

przekazywana jest ona tobie przez wiarę. Pismo Święte powiada, że Pan jest naszą siłą, sam Bóg i 

Chrystus są naszą siłą. Jest wiele wersetów w Piśmie Świętym mówiących o tym, że siła Chrystusa 

należy do nas, że jest przekazywana nam, tak, abyśmy mogli znieść wszystko co nas obciąża. Z tego 

powodu znajdujemy te dziwne wyrażenie w liście apostoła Pawła do Kolosan, które wypowiada on 

modląc się za wierzących, aby byli: ,,Umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi,” ku 

czemu? ,,ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością” (Kol 1:11 UBG). A zatem nie możemy 

zadowalać się małą mocą, tak żebyśmy mogli znieść to, co człowiek może znieść siłą własnej natury 

i rozumu, ale powinniśmy zostać wzmocnieni wszelką mocą, według chwalebnej mocy Bożej, ku 

wszelkiej cierpliwości i wytrwałości.    

 A teraz wy, którzy jesteście w ciężkich i smutnych doświadczeniach, bardziej niż 

powszechnych, popatrzcie na powyższy werset Pisma, i rozważcie, jak jest on w was spełniany, jeśli 

jesteście wierzący to dlaczego nie miałby ten werset być w was spełniony? Nie powinniście milczeć 

w waszym duchu, dopóki w jakiejś mierze ten werset nie spełni się w was, tak abyście mogli z pewną 

pociechą powiedzieć: ,,Dzięki miłosierdziu Bożemu odkrywam w sobie, że ta siła o której jest mowa 

w powyższym wersecie przychodzi do mnie.” Powinniście wy, którzy jesteście pobożni, gdy dopada 



was jakakolwiek wielka udręka postępować w taki sposób, żeby inni mogli zobaczyć, że powyższy 

werset spełnia się w waszym życiu. To jest chwalebna moc Boża, która wzmacnia jego sługi ku 

wszelkiej cierpliwości i to z radością. Niestety, może się zdarzyć, że nie wykażesz się, drogi wierzący 

czytelniku, taką cierpliwością, jak mądry mężczyzna czy mądra kobieta, którzy mają tylko naturalny 

rozum.  Gdzie jest moc Boża, chwalebna moc Boża? Gdzie jest wzmacnianie z całą mocą ku 

cierpliwości i wytrwałości i to z radością? Gdzie to wszystko jest w twoim przypadku? Prawdą jest, 

że duch człowieka naturalnego może wytrzymać swoje niemoce, może być w stanie podtrzymać i 

wesprzeć swoją duszę; powtarzam, naturalny duch ludzki może tak zrobić; jednakże o wiele bardziej 

potrafi tak uczynić duch ludzki, gdy jest obdarzony łaską i świętością, i wypełniony mocą Jezusa 

Chrystusa. Taki jest sposób w jaki wierzący uzyskuje zadowolenie, jego tajemnicę, przez czerpanie 

siły z Jezusa Chrystusa. 

  

 12. POBOŻNE SERCE RADUJE SIĘ DUŻO BOGIEM WE WSZYSTKIM CO 

POSIADA, I WIE JAK ZASPOKOIĆ WSZYSTKIE SWOJE POTRZEBY W SAMYM BOGU. 

  

 To jest kolejna tajemnica, wierzący posiada Boga w tym co posiada. Mówiłem o tym nieco 

wcześniej opisując rosę Bożego błogosławieństwa w tym co posiada wierzący, ponieważ Bóg jest w 

stanie zamanifestować wielką moc w małych rzeczach, i dlatego cuda, które Bóg czynił były zarówno 

w małych rzeczach, jak i w wielkich. Tak jak Bóg manifestuje ogromną moc w dokonywaniu cudów 

w mniejszych rzeczach, tak i udziela wiele dobroci i miłosierdzia w pocieszaniu i radowaniu serc 

swego ludu, w małych rzeczach jak i w dużych. Mogą istnieć wielkie bogactwa w małej perle, jak i 

w wielkiej ilości drewna; ale to już jest inna rzecz. 

 Dalej, tak jak serce pełne łaski żyje z Bożej rosy na tej odrobinie majątku którą posiada, to 

gdy ta odrobina zostanie mu zabrana, co ma wtedy robić? Powiecie mi pewnie, drodzy czytelnicy, że 

jeśli człowiek nie ma nic to z niczego nie da się czerpać czegokolwiek. Jednakże jeśli ta odrobina 

majątku którą mają dzieci Boże zostanie im zabrana, to mogą zaspokoić wszystkie swoje potrzeby w 

samym Bogu. Przypuśćmy że taki a taki człowiek jest biedny i przyszliby do niego rabusie i zabraliby 

mu wszystki co posiadał; co w takim wypadku mógłby zrobić? Gdy wszystko przepadnie to 

pobożność uczy sztuki i umiejętności zaspokojenia tych wszystkich braków i strat w Bogu. Wielu 

ludzi, których domy zostały spalone chodzi i żebrze, i w ten sposób zbiera z wielu rąk odrobinę; 

jednakże wierzący wie gdzie się udać, aby odzyskać wszystko, idzie do samego Boga, tak, aby mógł 

cieszyć się  kwintesencją tego samego dobra i komfort jaki miał wcześniej, gdyż pobożny człowiek 

nie tyle żyje sam w sobie co w Bogu. Jest to również kolejną tajemnicą dla cielesnego serca. 

Powtarzam człowiek pełen łaski Bożej żyje nie tyle w sobie co w Bogu i to stale. Jeśli zostanie odcięty 

od strumienia to wie jak dojść do źródła i odzyskać w nim wszystko. Bóg jest dla niego wszystkim 

we wszystkim, dopóki taki człowiek żyje. Elkana mówił do Anny: ,,Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy 

niż dziesięciu synów?” (1 Sam 1:8 UBG). Podobnie Bóg mówi do serca pełnego łaski: ,,Brakuje tobie 

tego czy tamtego, twój majątek jest splądrowany; ale czyż Ja nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięć 

domów, czy dziesięć sklepów; ba, lepszy niż wszystko; a nie tylko to, przyjdź do mnie, a będziesz 

miał wszystko we mnie ponownie.” To rzeczywiście jest wspaniałą sztuką, aby być w stanie czerpać 

z Boga to co miało się przedtem w stworzeniu. Chrześcijaninie, jak cieszyłeś się komfortem 

posiadania wcześniej? Czy było ono dla ciebie tylko kanałem, czy też rurą, która przekazywała tobie 

Bożą dobroć? ,,Rura jest odcięta,” mówi Bóg ,,Chodź do mnie, do źródła, i pij bezpośrednio z niego.” 

Chociaż promienie słońca nie przebijają się przez chmury, to jednak samo słońce pozostaje na 

firmamencie jak zawsze. Co jest tym, co zaspokaja Boga samego w sobie, jeśli nie to, że posiada On 

całą pełnię w sobie; dlatego wierzący przychodzi do Boga, aby znaleźć zadowolenie w Nim. 

 Jeśli posiadasz Boga jako swój dział, jeśli twoja dusza może powiedzieć wraz z Kościołem w 

lamentacjach: ,,Pan jest moim działem – mówi moja dusza” (Lam 3:24 UBG), to dlaczego nie miałbyś 

być zaspokojony i zadowolony jak Bóg? Bóg jest zadowolony, znajduje się w stanie wiecznego 

zadowolenia sam w sobie; dlatego, jeśli posiadasz Boga jako  twój dział, to dlaczego nie miałbyś być 

zadowolony tylko nim samym? Ponieważ Bóg jest zadowolony sobą samym, to jeśli Go posiadasz, 

to możesz być zadowolony Nim samym, i to może być przyczyną, dlaczego twoje zewnętrzne dobra 



zostały ci zabrane, aby Bóg mógł być wszystkim we wszystkim dla ciebie. Może być, że podczas gdy 

posiadałeś te zewnętrzne dobra to dzieliły się wraz z Bogiem twoimi uczuciami, może wielka część 

strumienia twoich uczuć podążała tą drogą; dlatego teraz Bóg chciałby, aby cały strumień twoich 

uczuć płynął do Niego. Gdy człowiek posiada wodę w domu płynącą przez kilka rur i odkryje, że do 

jego pralni nie dopływa wystarczająca ilość wody, to raczej zatka pozostałe rury, tak aby cała woda 

mogła płynąć tam, gdzie on chce. Być może, kiedy posiadałeś tę odrobinę zewnętrznych rzeczy, to 

Bóg posiadał tylko część z potoku twoich uczuć, które wypływały z twego serca, pozostała część 

twoich uczuć przylgnęła do twojego skromnego dobytku i z tego powodu szła na marne. Pan nie 

chciałby, żeby uczucia Jego dzieci szły na marne; nie troszczy się o uczucia niewierzących, ale o 

twoje ponieważ są cenne dla Niego, dlatego Pan zatkał twoje inne rury, tak aby woda płynęła tylko 

jedną rurą, czyli, żeby twoje serce miłowało tylko całkowicie Jego. Jeśli miałbyś małe dzieci i 

pozwolił swojej służącej karmić je i bawić się z nimi, to zauważyłbyś, że twoja służąca przez to 

kradłaby uczucia twoich dzieci, czego nie mógłbyś znieść i zwolniłbyś taką służącą, i sam zajął się 

dziećmi. Gdy służąca odeszłaby to wtedy twoje małe dzieci byłyby bardzo zagubione, jednakże ty, 

czy twoja żona poprzez odesłanie służącej zamierzalibyście, aby uczucia dzieci były niepodzielnie 

skoncentrowane na was, rodzicach, a jaka to byłaby strata dla waszych małych dzieci, których uczucia 

przedtem częściowo płynęły innym kanałem w kierunku służącej, a teraz płynęłyby niepodzielnie do 

was? Tak więc te uczucia, które koncentrują się na dobytku, Bóg chciałby, aby koncentrowały się na 

nim, tak aby On mógłby być wszystkim we wszystkim dla ciebie tutaj na tym doczesnym świecie.  

 Serce pełne łaski rzeczywiście może powiedzieć, jak cieszyć się Bogiem jako wszystkim we 

wszystkim dla niego. Takie posiadanie Boga jest niebiańskim szczęściem. Święci w Niebie nie 

posiadają domów, ziemi, pieniędzy, jedzenia, picia i ubrań. Pewnie, drogi czytelniku, zapytasz 

dlaczego? Otóż dzieje się tak dlatego, że Bóg jest tam bezpośrednio wszystkim we wszystkich. 

Podczas, gdy żyjesz na tym doczesnym świecie możesz dojść do posiadania Boga, możesz posiadać 

dużo Nieba, a także dużo tego życia, które jest w Niebie; a czymże to wszystko jest, jeśli nie 

posiadaniem Boga jako wszystkiego we wszystkim dla nas? Istnieje jeden werset w Objawieniu Jana, 

który mówi o chwalebnym stanie Kościoła, który ma mieć miejsce na tym świecie: ,,Lecz świątyni 

w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. A miasto nie 

potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest 

baranek” (Obj 21:22-23 UBG).  

 W owym czasie ludzie nie będą już potrzebowali słońca ani księżyca. Werset powyższy mówi 

o takim chwalebnym stanie Kościoła, który będzie na tym świecie; nie mówi o stanie w Niebie 

ponieważ werset 24 tegoż samego rozdziału stwierdza: ,,Narody, które będą zbawione, będą chodziły 

w jego świetle, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć” (Obj 21:24 UBG); królowie 

ziemi nie przyniosą swojej chwały i czci do Nieba lecz do Kościoła. A werset 26 tegoż rozdziału 

powiada: ,,I wniosą do niego chwałę i cześć narodów”, dlatego tutaj wyrażenie ,,do niego”  musi 

oznaczać ten świat a nie Niebo. Tak więc nadejdzie taki czas na tym świecie, gdy Bóg będzie 

wszystkim we wszystkim i nie będzie wtedy potrzeba posiadania dobytku jak to ma miejsce teraz 

zatem wierzący powinni starać się żyć tak blisko takiego życia jak tylko mogą to znaczy znajdować 

zaspokojenie wszystkiego tylko w Bogu. 

 Ach, gdybyście tylko rozważyli tę tajemnicę, drodzy czytający te słowa, o gdyby tylko mogły 

być one realnością serc wierzących w naszych czasach. Wtedy odkryliby, że ten przywilej, który 

otrzymują przez łaskę jest wart więcej niż cały świat. W godnej uwagi mowie Jakuba w księdze 

Rodzaju, rozdział 33, gdy jego brat Ezaw spotkał go i odmawia przyjęcia podarunku Jakuba 

stwierdzając, że ma dosyć majątku; Jakub nakłania Ezawa mówiąc: ,,Przyjmij, proszę, mój dar, który 

ci przyniosłem, bo Bóg hojnie mnie błogosławił, a mam dość wszystkiego” (Rdz 33:11 UBG), I Ezaw 

i Jakub mówią, że mają dosyć wszystkiego; jednakże w oryginale hebrajskim używają dwóch różnych 

słów, słowo Jakuba jest szersze i oznacza, że ma on wszystko, Jakub tak mówił chociaż miał mniejszy 

majątek od Ezawa. Powinno nas zawstydzić, gdy jakiś Ezaw mówi, że ma dosyć majątku; 

chrześcijanin powinien na to odpowiedzieć, że ma nie tylko dosyć, ale i wszystko.    

 Jak to możliwe, że Jakub miał wszystko? Otóż powiedział on tak dlatego, że miał Boga, który 

jest wszystkim. Istnieje godne uwagi powiedzenie, mówiące: ,,Ten posiada wszystko, kto posiada 



tego, który posiada wszystko.” Z pewnością, drogi wierzący czytający te słowa posiadasz wszystko, 

ponieważ posiadasz Tego za swój dział, który posiada wszystko: Bóg posiada wszystko w sobie, a 

tym masz Boga jako twój dział i w Nim masz wszystko, i to jest tajemnica zadowolenia. Zaspokaja 

ono wszystkie swoje potrzeby w Bogu; jest to tym, w czym ludzie tego świata nie posiadają żadnych 

umiejętności. 

 Dalej, mam wiele innych rzeczy do powiedzenia na temat tajemnicy zadowolenia. Wykażę, 

że prawdziwie wierzący nie tylko zaspokajają wszystkie swoje potrzeby w Bogu, ale i odkrywają w 

sobie dosyć, aby zaspokoić wszystko w sobie, nie z siebie, ale w sobie, i to może wydawać się 

dziwniejsze niż poprzedni punkt. Tak więc poza zaspokajaniem wszystkich swoich potrzeb w Bogu 

wierzący może zaspokajać wszelkie swoje braki w sobie (nie z siebie, ale w sobie); gdyż serce pełne 

łaski posiada tak wiele Boga w sobie, że przez to wystarcza mu na zaspokojenie wszystkich swoich 

zewnętrznych potrzeb. W przypowieściach Salomona czytamy: ,,Dobry człowiek będzie zaspokojony 

z siebie”, (Przys 14:14 KJV), czyli z tego co jest wewnątrz niego, takie jest znaczenie. Człowiek 

pełen łaski Bożej posiada jakby ptaka w swojej piersi, który śpiewa mu wystarczająco, chociaż 

brakuje mu muzyki. ,,Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was” (Łuk 17:21 UBG). Wierzący 

posiada Królestwo Boże wewnątrz siebie; i chociaż ludzie mogą mówić o nim źle, to jednak posiada 

on sumienie w swoim wnętrzu, które zaspokaja brak dobrego imienia i dobrej reputacji, a które jest 

ponad świadectwo tysiąca świadków.   

  

 13. SERCE PEŁNE ŁASKI CZERPIE ZADOWOLENIE Z PRZYMIERZA, KTÓRE 

BÓG Z NIM ZAWARŁ. 

  

 Jest to sposób na uzyskanie zadowolenia, którego ludzie tego świata nie znają; mogą oni 

osiągnąć zadowolenie, tylko jeśli mają rzeczy doczesne, które mogą ich zaspokoić, natomiast, żeby 

uzyskać zadowolenie z Przymierza łaski, jest to rzecz całkowicie im nieznana. W tym miejscu 

powinienem poruszyć dwie rzeczy, po pierwsze, jak uzyskać zadowolenie z Przymierza łaski ogólnie 

(ale będę mówił o tym na następnym kazaniu, dlatego poruszę tylko w paru słowach drugą), i po 

drugie, jak uzyskać zadowolenie z poszczególnych gałęzi Przymierza, to znaczy, z poszczególnych 

obietnic, które posiada wierzący dotyczących zaspokojenia każdej poszczególnej potrzeby. Nie ma 

takiego stanu, w którym znajdowałby się wierzący, któremu nie odpowiadałaby jakaś obietnica w 

Biblii, która pomaga wierzącemu wytrwać w takim stanie. I to jest droga prowadząca do jego 

zadowolenia; musi się on udać do obietnic Bożych i wziąć z obietnicy to, co może ona dać. Jest to 

nic nieznaczące dla cielesnego serca; jednakże dla serca pełnego łaski Bożej jest to najbardziej realna 

rzecz na świecie. Gdy prawdziwie wierzący odczuwa brak zadowolenia w jakiejś sprawie, to udaje 

się do obietnicy Bożej w ramach Przymierza i zaczyna powoływać się na obietnice, które Bóg 

uczynił. Z wielu obietnic, które Bóg uczynił niezależnie od utrapień jakie mogą nas spotkać wymienię 

tylko jedną, najsmutniejszą ze wszystkich dotyczącą nawiedzenia zarazą (Ps 91). Ci, których 

przyjaciele nie mogą przyjść do nich z powodu zarazy, i którzy nie mogą posiadać innego pocieszenia, 

w innych utrapieniach mogą mieć pocieszenie, gdyż ich przyjaciele mogą ich odwiedzić, aby ich 

pocieszyć, ale w tym wypadku nie mogą. W powyższym psalmie czytamy: ,,Nie spotka cię nic złego 

ani żadna zaraza nie zbliży się do twego namiotu” (Ps 91:10 KJV). W wersecie 5 i 6  zawarta jest 

obietnica dotycząca zarazy; jest to werset dla tych, którzy znajdują się w jej niebezpieczeństwie. Ktoś 

może powiedzieć, że werset 10 tego psalmu zawiera obietnicę, że zaraza nie zbliży się do wierzącego; 

jednakże proszę zauważyć, że ten cały werset jest połączony słowem ani, co można rozumieć, że 

wierzącego nie spotka nic złego, ani zaraza nie zbliży się do jego namiotu czyli zło tkwiące w zarazie 

nie zbliży się do niego. 

  

 Obiekcja: Ktoś może powiedzieć, ale przecież zaraza przyszła do wielu wierzących, dlatego 

jak mogli się oprzeć na takim wersecie? Czy nie jest to raczej werset kłopoczący wierzących, 

ponieważ jest w nim napisane, że zaraza nie zbliży się do nich, a jednak zbliżyła się do wierzących 

jak i niewierzących? 

  



 Odpowiedź: 1.  Obietnice zewnętrznego wyzwolenia, które zostały dane ludowi Bożemu w 

czasie obowiązywania Prawa miały być wówczas rozumiane znacznie bardziej dosłownie i 

wypełniane bardziej literalnie niż w czasach Ewangelii, kiedy to Bóg postanawia postąpić inaczej z 

taką samą dozą miłosierdzia. Chociaż Bóg zawarł z nimi Przymierze łaski i życia wiecznego w 

Chrystusie,  to jednak, myślę, że istniało również inne przymierze, o którym Bóg mówi, jako o 

odrębnym przymierzu, dotyczącym rzeczy zewnętrznych, w którym postępował wobec swego ludu 

według jego dróg, czy to poprzez zewnętrzny dobrobyt, czy też przez zewnętrzne uciski, bardziej niż 

teraz, w bardziej dokładny i ustalony sposób niż w czasach obowiązywania Ewangelii. Dlatego, kiedy 

synowie Izraelscy grzeszyli przeciw Bogu, to nieodzownie spadały na nich jawne i dotykające całego 

kraju sądy, natomiast jeśli postępowali dobrze spływały na nich zewnętrzne ogólnokrajowe 

błogosławieństwa; ogólnym, stałym sposobem Boga było postępowanie z ludem żydowskim według 

tego czy czynili dobro czy zło, poprzez zewnętrzne sądy lub zewnętrzne błogosławieństwa. Ale tak 

nie jest teraz w czasach obowiązywania Ewangelii; nie możemy wyciągnąć tak pewnego wniosku, że 

jeśli Bóg wtedy tak surowo postępował z ludźmi sprowadzając na nich takie to a takie utrapienia, to 

będzie tak postępował z ludźmi teraz, albo że wierzący będą mieli zewnętrzny dobrobyt, tak jak Izrael 

miał w przeszłości. Dlatego jest to pierwsza rzecz do zrozumienia tego i wszystkich innych tego 

rodzaju tekstów Pisma. 

  

 2. Być może wiara takich wierzących nie była tak mocna, aby uchwycić się powyższej 

obietnicy; Bóg często zsyła wiele zewnętrznych ucisków, ponieważ wiara Jego ludu nie jest tak 

mocna, aby sięgać Jego obietnic i czynił tak nie tylko w czasach obowiązywania Starego Testamentu 

ale i Nowego. Czasy Zachariasza można określić jako czasy Nowego Testamentu, a jednak gdy 

Zachariasz nie uwierzył obietnicy, że będzie miał syna został porażony niemocą i stał się niemową. 

Ale, ktoś może w tym miejscu zapytać czy wiara posiada gwarancję na wierzenie w uwolnienie od 

zarazy, że wiara w pełni spełni taką Bożą obietnicę? Nie ośmielę się tak powiedzieć, jednakże wiara 

może oprzeć się na takiej obietnicy, aby wierzyć, że Bóg zadziała na jej podstawie w swój własny 

sposób. Ale być może wierzący nie postąpili w ten sposób, i z tego powodu ta obietnica nie spełniła 

się w ich przypadku. 

  

 3. Gdy Bóg czyni taką obietnicę swemu ludowi, to należy na nią patrzeć z tym zastrzeżeniem, 

że Bóg musi posiadać wolność działania w odniesieniu do poniższych trzech rzeczy. 

 i.  Niezależnie od swej obietnicy, ma swobodę, aby użyć cokolwiek do karcenia wierzących. 

  

 ii. Musi także mieć swobodę użycia majątku, swobód czy też życia wierzącego celem 

promowania swoich własnych celów, jeśli wierzący ma być kamieniem potknięcia dla niegodziwych 

i bezbożnych ludzi. Bóg musi mieć swobodę, chociaż uczynił obietnicę wierzącemu, w nie zrzeczeniu 

się celowości, którą posiada w dobytku i życiu wierzącego. 

  

 iii.  Bóg musi posiadać wystarczającą swobodę w użyciu tego co posiada wierzący, aby 

pokazać,  że Jego drogi są niezbadane, a Jego sądy nie wyśledzone. Bóg, w dalszym ciągu, 

rezerwuje sobie te trzy rzeczy. 

  

 Obiekcja: Ktoś może powiedzieć ,,Cóż więc dobrego znajduje się w takiej obietnicy, którą 

Bóg daje swemu ludowi?” 1. To, że wierzący jest pod ochroną bardziej niż inni. ,,Ale cóż to za 

pociecha, skoro się to przytrafia wierzącemu?” 

  

 Odpowiedź:  Taki wierzący, któremu się to przytrafia posiada ten komfort, że zło tego 

zostanie usunięte od niego, i że jeśli Bóg użyje takiego utrapienia w innych celach, to jednak uczyni 

to tak, aby wynagrodzić wierzącemu w jakiś inny sposób. Podobne jest to do pewnego ojca, który dał 

coś swemu dziecku, ale potem, gdy potrzebuje tego do czegoś przychodzi i mówi do swego dziecka 

,,muszę to mieć.” ,,Ale dlaczego ojcze, dałeś mi to przecież,” może odpowiedzieć dziecko. ,,Tak, ale 

potrzebuję tego i wynagrodzę ci to w jakiś inny sposób” rzecze ojciec.  W takim wypadku dziecko 



nie myśli, że miłość jego ojca do niego jest choćby o drobiną mniejsza. Tak więc gdy w Piśmie 

znajduje się jakakolwiek obietnica tego rodzaju jak ta o zarazie, że Bóg przez swoją obietnicę daje 

wierzącemu swoją ochronę; a jednak pomimo tego zaraza dotyka wierzącego, to dzieje się wtedy tak, 

jak gdyby Bóg mówił: ,,Co prawda dałem ci to, ale pozwól, że wezmę to z powrotem, a w zamian za 

to wynagrodzę cię w jakiś inny sposób, który będzie tak samo dobry.”  Bóg zabiera wierzącemu 

zdrowie, wolność, czy też życie ale wynagradza to mu w jakiś inny sposób.  

  

 2.Ilekroć plaga lub zaraza dotyka, tych którzy są objęci taką obietnicą, Bóg wymaga od takich 

wierzących, aby przeszukali i zbadali obietnicę w specjalny sposób, aby odkryli Jego zamierzenie; 

istnieje tak wiele do nauczenia się w obietnicy, którą uczynił Bóg w odniesieniu do tego szczególnego 

zła, że  wierzący mogą uspokoić się i zadowolić swoje serca w tym utrapieniu. 

 ,,Czytałem w tym psalmie, że Bóg uczynił obietnicę swemu ludowi, że wybawi ich z plagi i 

zarazy, a jednak odkrywam, że ona nadeszła. Być może, że nie oparłem swojej wiary na tej obietnicy 

do tego momentu; i jeśli Bóg zesłał utrapienie na mnie, to jednak wynagrodzi mi to w jakiś inny 

sposób. Bóg uczynił obietnicę w Piśmie, że mnie wybawi z zarazy, a przynajmniej, że wybawi mnie 

z wszelkiego jej zła; teraz, jeśli jednak zaraza spadnie na mnie, pomimo że mam obietnicę Bożą, to z 

pewnością zło tkwiące w niej zostanie usunięte. Obietnica mówi mi, że jeśli zaraza spadnie na mnie, 

to będzie to dla jakiegoś szlachetnego celu, i ponieważ Bóg ma jakiś zamiar co do mego życia, i 

zamierza przynieść sobie chwałę w sposób o którym nie wiem. A jeśli będzie to ojcowski sposób 

karcenia, to będą zadowolony z niego”; w ten sposób chrześcijańskie serce rozumując na podstawie 

Pisma zaspokaja swoją duszę, gdy dotknie ją ręka Boża wpośród takiego utrapienia jak to. Cielesne 

serca nie znajdują tej mocy w Słowie Bożym, tej leczącej cnoty, która w nim  tkwi, a która może 

uleczyć ich rozpraszające troski i utrapienia ich ducha; natomiast gdy te samo Słowo Boże słyszą 

prawdziwie wierzący, to znajdują w nim jakby leczniczy plaster na wszystkie ich rany, tak że czerpią 

ze  słów Bożych spokój i zadowolenie nawet w takich sytuacjach, które są bardzo nieszczęsne i 

smutne w oczach innych ludzi. Jednakże, co się tyczy innych poszczególnych obietnic a bardziej 

ogólnie Przymierza łaski w jaki tajemniczy sposób postępują wierzący, aby uzyskać zadowolenie i 

satysfakcję dla swojej duszy opowiem o tym w następnym rozdziale.   

 W ostatnim rozdziale mówiłem o kilku rzeczach w odniesieniu do tajemnicy zadowolenia, a 

pod koniec poruszyłem dwie dalsze tajemnice, ale nie przedstawiłem ich szerzej, dlatego przedstawię 

je teraz trochę pełniej, a potem przejdę do opisania kilku dalszych. 

 A zatem, kolejną rzeczą jest to, że chrześcijańskie serce nie tylko ma zadowolenie w Bogu, 

bo z pewnością ten, kto posiada Boga (który sam w sobie posiada wszystko) musi posiadać wszystko, 

ale także jest w stanie zaspokoić wszystkie swoje zewnętrzne potrzeby wygód stworzenia z tego, co 

znajduje w sobie. To może brzmieć trochę dziwnie. Jest prawdą, być może, iż chociaż ludzie nie 

odczuwają przez doświadczenie, co to znaczy znaleźć zaspokojenie wszystkiego w Bogu, to jednak 

możemy przekonać ich, że jeśli będą posiadać Tego, który posiada wszystko, to wtedy będą mieli 

wszystko, ponieważ w Bogu istnieje taka pełnia, gdyż jest On nieskończoną pierwszą istotą wszelkich 

rzeczy, że może zaspokoić wszelkie ich potrzeby. Ale jest jeszcze jedna rzecz, dodatkowo do tej; otóż 

prawdziwie wierzący może zaspokoić, cokolwiek mu brakuje, z wnętrza siebie. W Przypowieściach 

14:14 czytamy: ,,Dobry człowiek zostanie zaspokojony z siebie.” (KJV). Przypuśćmy na przykład, 

że takiemu człowiekowi brakuje zewnętrznych komfortów, pociechy i ucztowania. Dobre sumienie 

jest jak stałe ucztowanie; tak więc taki wierzący może zaspokoić brak ucztowania poprzez pokój, 

który ma w swoim sumieniu;  jeżeli zaś brakuje mu muzyki, to posiada jakby ptaka w sobie, który 

śpiewa najpiękniejsze i najradośniejsze pieśni na świecie. A może wierzącemu brakuje czci? To ma 

swoje własne sumienie, składające świadectwo na jego korzyść, które jest lepsze niż tysiąc świadków. 

Pismo powiada: ,,I nie powiedzą: Oto tu, albo: Oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz 

was.” (Łk 17:21 UBG). 

 Jeśli jakiś król napotka wiele kłopotów gdy znajduje się poza swoją siedzibą, za granicą, to 

pociesza się mówiąc ,,Posiadam własne królestwo.” Podobnie mówi powyższy werset Pisma, że 

Królestwo Boże znajduje się w człowieku. Jeśli ci z was, drodzy czytelnicy, którzy są wykształceni 

zajrzeliby do Komentarza Ewangelii Łukasza napisanego przez pewnego uczonego, to stwierdziliby, 



że ma on bardzo dziwne pojęcie o tym tekście: gdyż wyznaje on, że werset ten jest nie dający się 

wysłowić, i taki jest, rozumie on, że słowa królestwo Boże jest w was, wyrażają takie istnienie 

obecności Boga i Chrystusa w duszy człowieka, że gdy ciało umiera, to dusza idzie do Boga i 

Chrystusa, którzy są w nim. Dusza idzie do Boga i Chrystusa, i raduje się tę społecznością z Bogiem 

i Chrystusem, która jest w niej, że jest to Niebem dla niej. Uczony ten wyznaje, że nie potrafi się 

wysłowić, a inni nie potrafią w pełni zrozumieć co on ma na myśli; ale co wiemy na pewno to, to, iż 

przed śmiercią w duszy człowieka znajduje się Królestwo Boże i to taka manifestacja Boga w duszy, 

która wystarcza do zadowolenia każdego prawdziwie wierzącego na świecie, który posiada w sobie 

te Królestwo. Człowiek nie musi czekać na później, aż pójdzie do Nieba; ponieważ już teraz posiada 

Niebo w sobie. Wiele razy, gdy idziemy pocieszać naszych przyjaciół w ich utrapieniach to mówimy, 

że Niebiosa wynagrodzą im za to wszystko; jednakże możemy stwierdzić, iż Niebiosa już 

wynagradzają za wszystko. Pewną prawdą jest, że w duszach prawdziwie wierzących znajduje się 

Niebo; żadna dusza nie pójdzie nigdy do Nieba, z wyjątkiem tej, która już na ziemi posiada Niebo w 

sobie. Kiedy człowiek umiera, to ma nadzieję, że pójdzie do Nieba, jednakże jeśli chce on pójść do 

Nieba, po śmierci, to Niebo musi przyjść do niego zanim umrze. 

 Jest wielką tajemnicą posiadanie w swojej duszy Królestwa Niebios, nikt nie może tego 

poznać jak tylko dusza, która je posiada. Niebiosa, które są już obecnie w duszy człowieka są jak 

biały kamień albo jak nowe imię, które nikt nie zna z wyjątkiem tych którzy je posiadają. Jest 

nieszczęsnym stanem, moi bracia, aby całkowicie polegać na stworzeniu, aby posiadać zadowolenie. 

Wiemy, że bogacze uważają to za wielkie szczęście, jeśli nie muszą chodzić kupować rzeczy za 

grosze tak jak to robią biedni; bogacze mają wszystko czego potrzebują u siebie, i całe ich 

dziedzictwo leży w całości dookoła nich, nikt obcy z niego nie korzysta, mają wszystko dookoła 

siebie i w tym tkwi ich szczęście. Podczas, gdy inni biedniejsi ludzie muszą chodzić z jednego targu 

na drugi, aby zaopatrzyć się w niezbędne artykuły, to inni wielcy bogacze posiadają owce, woły, 

zboże, odzież i wszystkie inne rzeczy u siebie i na tym budują swoje szczęście. Jednakże szczęściem 

chrześcijanina jest to, że posiada w sobie to, co może zaspokoić go bardziej niż te wszystkie 

zewnętrzne rzeczy. Jest takie miejsce w pierwszym rozdziale listu Jakuba, które wydaje się 

nawiązywać do stanu ludzi, którzy posiadają całe swoje bogactwo w sobie samych: ,,Cierpliwość zaś 

niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków” (Jak 1:4 

UBG). Słowo użyte w powyższym wersecie oznacza, posiadanie całego dziedzictwa dla siebie nie 

częściowego, ale takiego, które całe leży w nas; nie jak człowieka który posiada rozsiany majątek tu 

i tam, ale jak majątek człowieka, który jest cały, kompletny i leży w całości. Gdy serce jest cierpliwe 

w utrapieniach to znajduje się w podobnym do tego stanie, odkrywa całe swoje dziedzictwo 

kompletnym w sobie.  

 Przejdę teraz do dalszych analogii, aby to bardziej wyjaśnić. Otóż człowiek, który jest 

wypełniony dobrymi rzeczami jest podobny do człowieka, który cieszy się dostatkiem wygód w 

swoim domu. Bóg daje mu przyjemny dom, dobrą żonę, piękne obejście i wspaniały ogród, a w domu 

posiada on wszystko co może pragnąć. W takim przypadku, taki człowiek nie troszczy się zbytnio o 

wychodzenie z domu. Natomiast ludzie cieleśni, którzy nie są wypełnieni dobrymi rzeczami pragną 

i chętnie wychodzą ze swoich domów, aby spotkać się z przyjaciółmi, ponieważ mają kłótnie i spory 

w domu. Wielu mężów podaje za powód wychodzenia z domu, to że ich żony jęczą i narzekają na 

ich wady i przywary, i że nie mają spokoju w domu. Uważamy tych za najbardziej szczęśliwych 

mężów, którzy mają wszystko w domu. Ci zaś, którzy nie mają miłej atmosfery w domu chętnie 

wychodzą do znajomych, ale ci, którzy mają i których stoły są obficie zaopatrzone wolą zostać w 

domu. Tak więc cielesny człowiek posiada mało zadowolenia w swoim duchu. Augustyn porównał 

nieczyste sumienie do gderliwej żony; dlatego człowiek, który posiada nieczyste sumienie nie dba o 

to, aby zaglądać do swojej własnej duszy, ale lubi patrzeć na zewnątrz, na inne rzeczy, nigdy nie 

pragnie wejrzeć w siebie.   

 Dalej, jak jest z naczyniem, które jest pełne napitku, jeśli uderzy się w nie to wyda 

przytłumiony dźwięk; tak jest podobnie z sercem, które jest pełne  łaski i dobroci, zniesie ono wiele 

ciosów i nigdy nie wyda żadnego dźwięku; natomiast jeśli uderzy się w  puste  serce to wyda ono 

donośny dźwięk. Jeśli niektórzy ludzie dużo narzekają i zawsze biadolą, jest to znak, że w ich sercach 



znajduje się pustka. Gdyby ich serca były wypełnione łaską nie robiliby takiego hałasu. Człowiek, 

którego kości są wypełnione tłustym szpikiem, a żyły zdrową krwią nie narzeka na zimno jak inni. 

Tak i serce pełne łaski Bożej, posiadając Ducha Bożego w sobie i serce wypełnione łaską, posiada w 

sobie to, co czyni go zadowolonym. Seneka powiadał: ,,Rzeczy, które cierpię staną się niesamowicie 

ciężkie, gdy nie będą w stanie znieść siebie.” Jednakże jeśli nie jestem ciężarem dla siebie, jeśli 

wszystko jest spokojne w moim własnym sercu, to wtedy mogę znieść wszystko. Wielu ludzi z 

powodu swej niegodziwości posiada zewnętrzne brzemiona, jednakże największym ciężarem jest 

niegodziwość ich własnych serc. Nie są obciążeni grzechami w pobożny sposób, gdyż to by 

złagodziło ich brzemię, ale dalej posiadają swoją niegodziwość w jej mocy, i przez to są ciężarem dla 

siebie samych. Troski serc ludzi są wielkim ciężarem dla nich, jednakże pobożny człowiek często 

posiada dosyć w sobie, aby go to zadowoliło. Cnota jest zadowolona z siebie, aby dobrze żyć znajduje 

wystarczająco dużo w swojej własnej sferze dla szczęśliwego życia - jest to powiedzenie Cycerona 

w jednym z jego Paradoksów. Ale jak niewielu ludzi jest zaznajomionych z tą tajemnicą! Wielu ludzi 

sądzi, że gdyby tylko mieli to co ma inny człowiek, to żyliby szczęśliwie i wygodnie. Jednakże jeśli 

jesteś chrześcijaninem, to niezależnie od stanu w jakim się znajdujesz, posiadasz wystarczająco dużo 

w sobie. Powiecie, pewnie, że tacy a tacy ludzie, którzy posiadają wszystko nie muszą być nikomu 

nic dłużni. 

 Istnieje wielu ludzi, którzy ciężko pracują i trudzą się, gdy są młodzi, aby nie byli zależni od 

innych; chcą żyć na swoim. Chrześcijanin może tak postąpić, nie żeby nie żył z łaski Bożej (nie to 

mam na myśli), ale może żyć z tego co posiada z Boga w sobie; może żyć z tego, chociaż nie posiada 

wygód, które są poza nim. To jest to co mam na myśli, a ci, którzy są pobożni i trzymają się blisko 

Boga w swojej społeczności z Nim zrozumieją, co mam na myśli mówiąc, że chrześcijanin posiada 

zaspokojenie wszystkich swoich potrzeb w sobie. Możemy przez to zauważyć, że duch chrześcijanina 

jest cennym duchem; pobożny duch jest cenny, a dlaczego? Ponieważ posiada wystarczająco 

wszystkiego, aby uczynić go szczęśliwym w sobie samym. 

 Następna rzecz z której składa się tajemnica zadowolenia jest taka, że serce pełne łaski Bożej 

czerpie zaspokojenie wszystkich rzeczy z Przymierza, i w ten sposób dochodzi do zadowolenia, co 

jest niezrozumiałą rzeczą dla cielesnego ducha. 

 Istnieją dwie rzeczy w odniesieniu do otrzymywania zadowolenia w takiej sytuacji: 1. 

Wierzący czerpie zadowolenie z Przymierza ogólnie, to znaczy, z wielkiego Przymierza, które Bóg 

zawarł z nim w Chrystusie. 2. Czerpie je z poszczególnych obietnic, które Bóg uczynił jemu w tym 

Przymierzu. 

  

 1. Z Przymierza ogólnie. Podam na to jeden werset, który jest bardzo uderzający: ,,I choć mój 

dom nie jest taki przed Bogiem, to jednak zawarł ze mną wieczne przymierze, utwierdzone we 

wszystkim i pewne. A to jest całe moje zbawienie i całe moje pragnienie, chociaż on jeszcze nie daje 

temu wzrostu” (2 Sam 23:5 UBG). Jest to cudowne stwierdzenie Dawida, który nie posiadał 

Przymierza Łaski objawionego tak pełnie jak my. Proszę zauważyć, co on mówi: ,,I choć mój dom 

nie jest taki”, to znaczy, taki wygodny, pod każdym względem jak by sobie życzył; to cóż otrzymał, 

aby zadowolić swego ducha? Dawid powiada: ,,to jednak zawarł ze mną wieczne przymierze,” i to 

jest to, co pomaga we wszystkim. Niektórzy wierzący powiedzą, że nie są tacy a tacy z Bogiem; nie 

widzą żeby Bóg przychodził do nich tak w pełni, albo nie jest z ich domem i rodziną jak się 

spodziewali, że będzie; a być może takie czy owakie utrapienie dotknęło ich dom. 

 Przypuśćmy, że zaraza przyszłaby do twego domu, szanowny czytelniku, i nie byłoby w nim 

bezpiecznie, i nie posiadałbyś takich zewnętrznych komfortów w swoim domu, jak kiedyś miałeś. To 

jednak możesz przeczytać powyższy werset i powiedzieć, że chociaż twój dom nie jest tak 

pobłogosławiony zdrowiem jak domy innych ludzi, to jednak Bóg zawarł z tobą wieczne Przymierze. 

Nadal jesteś w Przymierzu z Bogiem, Pan zawarł z tobą Przymierze. A jeśli chodzi o te rzeczy na tym 

doczesnym świecie, widzisz, że są chwilowe, nie są wieczne. Widzisz może rodzinę, w której tydzień 

temu być może wszystko było dobrze, a teraz wszystko się zmieniło, zaraza zmiotła wielu z jej 

członków, a reszta jest pogrążona w smutku i żałobie. Widzimy więc, że w rzeczach tego świata nie 

ma oparcia; natomiast Pan zawarł z tobą wieczne Przymierze, utwierdzone we wszystkim i pewne. 



Może odkrywasz nieporządek w swoim sercu, czy w swojej rodzinie; jednakże wieczne Przymierze 

jest uporządkowane i utwierdzone we wszystkim i pewne.  

 Niestety, na tym doczesnym świecie niczego nie możemy być pewni, szczególnie w naszych 

czasach; wiemy, że człowiek może być mało pewny tego co posiada; kto może być pewien swego 

majątku? Być może, że niektórzy z was, żyli tu dobrze i wygodnie wcześniej, wszystko było dobrze 

z wami i myśleliście, że wasz majątek będzie trwały, ale w ciągu dnia czy dwóch zobaczyliście jak 

wszystko wam zabrano; nie ma pewności w rzeczach tego świata; ale Pismo mówi, że Przymierze 

Boże jest utwierdzone. To co wysyłam statkiem przez morze podlega ryzyku, jest w tym niepewność, 

ale oto mamy dom ubezpieczeniowy, wielki dom ubezpieczeniowy dla wierzących, który nie pobiera 

opłat z wyjątkiem trzymania się łaski, gdyż wierzący mogą pójść do tego domu ubezpieczeniowego, 

aby ubezpieczyć wszystko co ryzykują, czy to żeby odzyskać tę samą rzecz, którą stracą, czy też, 

żeby otrzymać odszkodowanie za nią. W normalnym domu ubezpieczeniowym, nie można być 

pewnym otrzymania tych samych towarów, które się ubezpieczyło, ale jeśli zostaną utracone na 

morzu ubezpieczyciele zobowiązują się wypłacić wam odszkodowanie. Podobnie te Przymierze 

Łaski, które Bóg zawarł ze swoim ludem jest Bożym domem ubezpieczeniowym, i wierzący ze 

wszystkimi swymi obawami mogą i powinni przyjść do tego Przymierza, aby ubezpieczyć wszystkie 

rzeczy nawet majątek, czy też życie. Ale powiecie, jak to możliwe? Przecież ich majątki i życie są 

tracone tak jak w przypadku niewierzących. Ale Bóg zobowiązuje się zwrócić wszystko. I proszę 

zwrócić uwagę, co następuje, co dalej mówi Dawid w powyższym wersecie: ,,A to jest całe moje 

zbawienie” - Dlaczego, Dawidzie, czy nie chcesz otrzymać wybawienia od wrogów, i od 

zewnętrznych niebezpieczeństw, zarazy i plagi? Postawa jego ducha jest wyciszona, Dawid jak gdyby 

chciał powiedzieć: ,,jeśli przyjdzie takie wybawienie, to dobrze, będę chwalił Boga za nie, jednakże 

to co mam zawarte w Przymierzu, to jest moim całym zbawieniem i wybawieniem, uważam je za 

wystarczające; następnie Dawid dodaje: ,,A to jest całe moje zbawienie i całe moje pragnienie.” 

Dlaczego, Dawidzie, czyż nie ma czegoś innego, co chciałbyś mieć poza tym Przymierzem? ,,Nie”, 

powiada on ,,wszystko jest w nim zawarte.” Z pewnością, ci mężczyźni i kobiety, którzy mają 

wszystkie swoje pragnienia spełnione muszą żyć zadowolonym życiem? Święty Dawid dalej, dodaje, 

że to jest jego całe pragnienie, chociaż Bóg jeszcze nie dał temu wzrostu. Pomimo tego całego 

Przymierza, być może, nie będzie ci się powodziło na tym świecie, drogi wierzący czytający te słowa, 

tak jak innym; jednakże jeśli możesz znieść to, to chociaż Bóg nie da jeszcze twemu domowi wzrostu, 

to będziesz miał wszystkie swoje pragnienia zawarte w Przymierzu.   

 W ten sposób widzimy, jak pobożne serce znajduje zadowolenie w Przymierzu. Wielu z was 

mówi o Przymierzu Bożym i Przymierzu Łaski; ale czy odkryliście, że są tak skuteczne, jak to 

opisałem powyżej, dla waszych dusz; czy wyssaliście tę słodycz z Przymierza, i zadowolenie do 

swoich serc w waszej smutnej sytuacji? Jest to specjalny znak prawdziwej łaski w każdej duszy, że 

kiedy jakakolwiek udręka ją dotyka, to ona w sposób naturalny udaje się natychmiast do Przymierza. 

Tak jak dziecku, gdy tylko znajdzie się w niebezpieczeństwie, nie trzeba mówić, aby udało się do 

ojca czy matki, bo mówi mu o tym sama natura; tak i jest z sercem pełnym Bożej łaski; jak tylko 

znajdzie się w jakimkolwiek kłopocie czy utrapieniu, pojawia się nowa natura, która kieruje go 

natychmiast do Przymierza, gdzie znajduje ukojenie i odpoczynek. Jeśli zauważycie, że wasze serca 

postępują w ten sposób, to jest to wspaniały znak posiadania prawdziwej łaski Bożej. I to będzie tyle, 

jeśli chodzi o ogólny punkt.  

  

 2. Teraz przejdziemy do szczegółów obietnic w Przymierzu Łaski. Serce pełne łaski patrzy na 

każdą obietnicę jako pochodzącą z korzenia wielkiego Przymierza Łaski w Chrystusie. Jednakże 

niektórzy wierzący patrzą na niektóre poszczególne obietnice, że Bóg pomoże im w trudnych 

sytuacjach, i trzymają się ich etc., a nie patrzą na związek takich poszczególnych obietnic z 

korzeniem, czyli, Przymierzem Łaski. Chrześcijanie tracą wiele pocieszenia, które mogliby otrzymać 

z poszczególnych obietnic zawartych w Ewangelii, gdyby wzięli pod uwagę ich związek z korzeniem; 

wielkim Przymierzem, które Bóg zawarł z wierzącymi w Chrystusie. W czasach obowiązywania 

Starego Testamentu, wierzący mogli bardziej oprzeć się o zewnętrzną część obietnic, aniżeli my 

możemy w czasach obowiązywania Ewangelii. Podałem wcześniej powód, dla którego my, którzy 



żyjemy w czasach obowiązywania Ewangelii nie możemy polegać tak bardzo na dosłownym 

wypełnieniu się zewnętrznych obietnic, które znajdujemy w Starym Testamencie, jak wierzący mogli 

w czasach jego obowiązywania. Istniało bowiem specjalne przymierze, które Bóg zechciał nazwać 

Nowym Przymierzem, w odróżnieniu od innego przymierza, które jest zawarte z nami w Chrystusie 

dotyczące życia wiecznego. Tak więc nawet prawo zostało im nadane w bardziej szczególny sposób 

jako zewnętrzne przymierze zewnętrznych błogosławieństw w ziemi Kanaan, i Bóg postępował z 

nimi na podstawie bardziej zewnętrznego przymierza, niż czyni to teraz wobec swego ludu. Jednakże 

pobożność ma obietnicę tego życia, jak i tego, które ma nadejść. Możemy wykorzystać te obietnice 

w odniesieniu do tego życia, jednakże nie polegając na ich dosłownym spełnieniu się jak mogli to 

uczynić wierzący Starotestamentowi. A Bóg spełni je w taki czy inny sposób, jeśli nie w zewnętrzny 

to w duchowy. Nie możemy bardziej polegać na tych zewnętrznych obietnicach niż do wyżej 

wymienionego stopnia, dlatego jeśli przypiszemy ich znaczeniu więcej niż powinniśmy, to 

spowodujemy, że taka obietnica będzie obiecywać więcej niż w rzeczywistości spełni. 

 Przechodząc do przykładów: wierzenie w pełni i ufnie, że zaraza nie zbliży się do czyjegoś 

domu jest oczekiwaniem więcej z takiej Starotestamentowej obietnicy niż w rzeczywistości znaczy. 

Jeśli pamiętacie, drodzy czytelnicy, to przedstawiłem wam wcześniej tę obietnicę z Psalmu 91. 

Gdybym żył w czasach obowiązywania Prawa to byłbym bardziej przekonany o dosłownym 

wypełnieniu się obietnicy, niż mogę być teraz, w czasach obowiązywania Ewangelii. Obietnica ta 

teraz znaczy nie więcej niż to, że Bóg roztacza specjalną ochronę nad swoim ludem, i że wybawi go 

ze zła takiego utrapienia, a jeśli mimo to sprowadzi nań takie utrapienie, to będzie to coś więcej niż 

zwykła opatrzność, będzie to specjalna opatrzność posiadająca specjalny zamiar, który Bóg będzie w 

tym wszystkim posiadał. Pomyślałem, że podam wam, szanowni czytelnicy, kilka obietnic dla 

zadowolenia serca w czasie  doświadczania jakiś utrapień, oto jedna z nich: ,,Gdy pójdziesz przez 

wody, będę z tobą, jeśli przez rzeki, one cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz i 

płomień cię nie spali” (Iz 43:2 UBG).   

 Chociaż powyższa obietnica została uczyniona w czasach obowiązywania Prawa, to jednak 

będzie teraz spełniona wszystkim wierzącym w taki czy inny sposób, albo dosłownie albo w jakiś 

inny sposób. Gdyż odkrywamy jasno, że obietnica, która została złożona Jozuemu: ,,Nie porzucę cię, 

ani cię nie opuszczę” (Joz 1:5 UBG) jest zastosowana do chrześcijan w czasach Ewangelii (Heb 13:5 

UBG).  

 Tak więc tutaj jest droga wiary w czerpaniu zadowolenia poprzez obietnice; wierzący 

posiadają udział we wszystkich Bożych obietnicach, które kiedykolwiek zostały złożone naszym 

przodkom, od początku świata, są one ich dziedzictwem, i przechodzą z jednego pokolenia na drugie. 

Przez to wierzący czerpią zadowolenie, ponieważ dziedziczą wszystkie obietnice złożone w całej 

księdze Bożej. 

 List do Hebrajczyków 13:5 pokazuje to jasno, że to jest nasze dziedzictwo, i że nie 

dziedziczymy mniej teraz aniżeli wierzący za czasów Jozuego, ale wręcz przeciwnie, dziedziczymy 

więcej. Gdyż w powyższym wersecie do Hebrajczyków odkrywamy że jest więcej powiedziane do 

nas niż do Jozuego. Do Jozuego Bóg powiedział, że go nie porzuci ani nie opuści; natomiast w 

powyższym wersecie listu do Hebrajczyków, w oryginale greckim występuje pięć negacji; jest to 

jakby Bóg mówił, z usilnością, że nie opuści nas, nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Tak więc nie tylko 

mamy te same obietnice, które mieli wierzący Starotestamentowi, ale mamy je bardziej poszerzone i 

pełniejsze, choć wciąż nie tak bardzo w sensie dosłownym, bo to jest rzeczywiście najmniejszą 

częścią składową tej obietnicy. 

 W księdze Izajasza 54:17 Bóg złożył obietnicę, że żadna broń sporządzona przeciwko Jego 

ludowi nie będzie skuteczna, a każdy język który wystąpi przeciw nim potępią, i proszę zauważyć co 

następuje po tym: ,,To jest dziedzictwo sług PANA, a ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, mówi 

PAN.” Jest to dobra obietnica dla żołnierza, chociaż nie powinniśmy zbytnio ograniczać się do 

dosłownego sensu. Prawdą jest, że mówi ona, że Boża ochrona jest w szczególny sposób nad 

żołnierzem, który jest pobożny. ,,...a każdy język, który w sądzie występuje przeciw tobie, potępisz” 

- a to jest obietnica, z kolei, przeciwko fałszywym świadkom. O wy, którym przyjaciele nie zostawili 

nic w spadku; teraz możecie podziękować Bogu, że zaopatrzył was. Chociaż wasz ojciec czy matka 



zmarli i nie pozostawili wam żadnego spadku, to jednak posiadacie dziedzictwo w obietnicy: ,,To jest 

dziedzictwo sług PANA.” Tak, że nie ma pobożnego mężczyzny czy kobiety, którzy nie byliby 

wielkimi spadkobiercami. 

 Dlatego gdy zaglądamy do Bożej Księgi i znajdujemy tam jakąkolwiek obietnicę, możemy 

uchwycić się jej jako skierowanej do nas osobiście, w taki sam sposób w jaki bogaty dziedzic jadący 

po wielu polach i łąkach nienależących do jego ojca mówi: ,,Ta łąka jest moim dziedzictwem, i to 

pole zboża też”, a gdy zobaczy piękny dom na takiej łące, powie: ,,I ten dom także jest moim 

dziedzictwem.” Patrzy na ten majątek innym okiem, aniżeli obcy jadący poprzez takie posiadłości. 

Podobnie cielesne serce czyta obietnice Biblii, ale czyta je jako zwykłe historie w których nie ma ono 

żadnego udziału. Natomiast za każdym razem, gdy pobożny człowiek czyta Pismo Święte 

(pamiętajcie, drodzy czytelnicy, o tym gdy czytacie swoje Biblie) i napotyka w nim jakąś obietnicę 

Bożą, powinien położyć na nią swoją rękę i powiedzieć: ,,To jest część mojego dziedzictwa, jest moja 

i mam z niej żyć.” 

 To sprawi, że będziecie zadowoleni; jest to tajemniczy sposób uzyskiwania zadowolenia. 

Istnieje wiele innych obietnic, które przynoszą zadowolenie jak np.: Ps 34:10; 37:6; Iz 58:10 etc. I to 

będzie na tyle jeśli chodzi o tajemnicę zadowolenia z Przymierza. 

 Istnieją jeszcze dwie lub trzy rzeczy, które pokazują jak wierzący czerpie zadowolenie w 

tajemniczy sposób, różniący się od cielesnego serca, na tym świecie. 

  

 14. WIERZĄCY CZERPIE ZADOWOLENIE POPRZEZ UŚWIADAMIANIE SOBIE 

CHWALEBNYCH RZECZY NIEBA. 

  

 Wierzący posiada królestwo Niebios jako już obecne, a chwałę, która ma nastąpić chwyta się 

wiarą. W taki sposób męczennicy posiadali zadowolenie wpośród swoich cierpień, powiadając: 

,,Chociaż mamy mierne śniadanie to jednak będziemy mieli dobry obiad, wkrótce będziemy w 

Niebie.” ,,Zamknij oczy,” powiedział inny ,,a od razu będziesz w Niebie.” ,,Dlatego nie zniechęcamy 

się”, powiada apostoł Paweł (2 Kor 4:16 UBG). A dlaczego? Ponieważ te lekkie uciski, które mają 

teraz miejsce, a które trwają tylko przez chwilę, przynoszą nam przeogromną i wieczną wagę chwały. 

Wierzący widzą Niebo przed sobą i to zadowala ich. Kiedy marynarze widzą przystań przed sobą, to 

chociaż byli bardzo umęczeni przedtem zanim ujrzeli jakikolwiek ląd, to jednak kiedy zbliżają się do 

brzegu i widzą pewną oznakę lądu, to zadowala ich wielce. Podobnie wierzący pośród fal i burz, które 

napotyka na swojej drodze, widzi chwałę Nieba przed sobą i tym zadowala się. Jedna kropla słodyczy 

Nieba wystarcza, aby usunąć całą kwaśność i gorycz wszystkich utrapień na świecie. Wiemy, że jedna 

kropla kwaśnej substancji lub żółci sprawi, iż dużo miodu stanie się kwaśnym lub gorzkim. Jeśli 

włoży się łyżkę pełną cukru do filiżanki pełnej żółci lub piołunu to nie staną się słodkie; jednakże 

jeśli włoży się łyżkę pełną żółci do filiżanki pełnej cukru to cukier stanie się gorzki. W Niebie jest 

odwrotnie; jedna kropla słodyczy Nieba sprawi, że wiele gorzkich udręk stanie się słodkimi; także 

wiele udręk pełnych żółci i gorzkości nie spowoduje zgorzknienia duszy, która widzi chwałę Nieba, 

która ma nadejść. Cielesne serce nie posiada żadnego zadowolenia z wyjątkiem z tego co widzi przed 

sobą na tym doczesnym świecie; natomiast wierzące serce czerpie zadowolenie z tego co widzi 

oczami wiary złożone dla niego w najwyższych Niebiosach. 

  

 15. OSTATNIĄ RZECZ, KTÓRĄ WYMIENIŁBYM JEST TAKA, ŻE WIERZĄCY 

CZERPIE ZADOWOLENIE POPRZEZ OTWARCIE I WYLANIE SWEGO SERCA PRZED 

BOGIEM. 

  

 Gdy niewierzący są niezadowoleni, to jak radzą sobie w takich sytuacjach? Poprzez lżenie i 

wulgarny język. Gdy ktoś nadepnie im na odcisk, to nie mają innego sposobu, aby sobie pomóc jak 

tylko poprzez rzucanie obelg i ostrych słów i w ten sposób starają się ulżyć sobie, gdy są rozgniewani. 

Natomiast, gdy wierzącemu ktoś nadepnie na odcisk, to jak on stara się sobie ulżyć? -  Jest świadomy 

swego utrapienia tak samo jak i niewierzący; jednakże idzie do Boga w modlitwie i otwiera swe serce 

przed Nim, wylewając swoje smutki i lęki, po czym może odejść z radosnym obliczem. Czy uważasz, 



drogi czytelniku, że możesz odejść po skończonej modlitwie i dalej wyglądać na zasmuconego? 

Pismo mówi o Annie, że gdy skończyła się modlić jej oblicze nie było więcej smutne (1 Sam 1:18 

UBG), została pocieszona; i taka jest właściwa droga wiodąca do zadowolenia. 

 W ten sposób zakończyłem opisywanie tajemnicy zadowolenia. Teraz, jeśli  możesz połączyć, 

drogi czytelniku, te wszystkie rzeczy, które przedstawiłem  w jedną całość, to zrozumiesz w pełni, 

jaką sztuką jest chrześcijańskie zadowolenie. 

  

  

 III.  JAK CHRYSTUS UCZY ZADOWOLENIA? 

  

  

 Zadowolenie nie jest taką małą sprawą jak wielu przypuszcza. Mówią oni: ,,Musisz być 

zadowolony i kropka.” Jednakże apostoł Paweł musiał się tego nauczyć, dlatego bycie zadowolonym 

na sposób chrześcijański jest wielką sztuką i tajemnicą pobożności; a okaże się, że jest to jeszcze 

większa tajemnica, kiedy przejdę do przedstawienia jakich lekcji uczy się serce pełne Bożej łaski, 

gdy uczy się jak być zadowolonym. Paweł nauczył się być zadowolony; ale jakie właściwie lekcje 

przerobił w swoim życiu? Uczeni ludzie tego świata, posiadający wielkie wykształcenie i 

zrozumienie w sztuce i naukach ścisłych rozpoczynają swoją naukę od swoich podstaw, potem 

przechodzą do swego Nowego Testamentu i Biblii, potem do swojej gramatyki, a potem do swoich 

innych książek. Podobnie chrześcijanin dochodzący do zadowolenia jest jak uczony w szkole 

Chrystusa; jest wiele lekcji, których musi nauczyć się taka dusza, aby posiąść wiedzę dotyczącą 

tajemnicy zadowolenia; każdy wierzący, mężczyzna czy kobieta jest takim uczonym. Nie można 

powiedzieć o żadnym wierzącym że jest analfabetą, gdyż jest on kształcony w sprawach Biblii. 

Lekcje których udziela Chrystus, aby nauczyć nas zadowolenia są następujące. 

  

 1.  LEKCJA ZAPIERANIA SIĘ SAMEGO SIEBIE. 

  

 Jest to trudna lekcja. Wiemy, że gdy dziecko jest po raz pierwszy czegoś uczone to narzeka, 

że jest to trudne etc. Pamiętam jak Bradford, męczennik powiedział: ,,Kto nie nauczył się lekcji 

krzyża, to nie nauczył się swoich podstaw w chrześcijaństwie.” Oto jest od czego Chrystus zaczyna 

naukę swoich przyszłych uczonych; ci w najniższej klasie muszą zacząć od tego; jeśli w ogóle chcecie 

być chrześcijanami, to musicie zacząć od tego, albo nigdy nie będziecie mogli stać się chrześcijanami. 

Tak jak nikt nie może być uczonym na tym świecie w swojej dziedzinie dopóki nie nauczy się 

podstaw danej dziedziny; tak i ty, szanowny czytelniku, musisz nauczyć się lekcji zapierania się 

siebie, bo w przeciwnym razie nigdy nie staniesz się uczonym w szkole Chrystusa, i nie nauczysz się 

tej tajemnicy zadowolenia. Jest to pierwsza lekcja, którą Chrystus uczy każdą duszę. Zapieranie się 

siebie prowadzi do zadowolenia a także zmiękcza i uniża ludzkie serce. Gdy uderzy się w coś 

miękkiego to taka rzecz nie wydaje dźwięku, natomiast gdy się uderzy w twardą rzecz to wyda 

dźwięk; i tak samo jest z sercami ludzi, którzy są pełni siebie i zatwardziali przez miłość własną, gdy 

otrzymają uderzenie to wydają dźwięk, natomiast zapierający się siebie chrześcijanin poddaje się pod 

Bożą rękę i nie wydaje dźwięku. Gdy uderzy się ręką worek wełny to nie wyda on dźwięku ponieważ 

podda się uderzeniu; podobnie serce zapierające się siebie poddaje się miękko uderzeniu i przez to 

dochodzi do zadowolenia. Istnieje kilka rzeczy w tej lekcji zapierania się siebie, jednakże nie 

przedstawię tutaj tej doktryny zapierania się, a tylko opiszę jak Chrystus uczy zapierania się siebie i 

jak to, z kolej, sprowadza zadowolenie.  

  

 A. Taka osoba uczy się że jest nikim.  

  

 a. Wierzący dochodzi do tego, że jest w stanie powiedzieć: ,,Widzę, że sam w sobie jestem 

niczym.” Osoba, która rzeczywiście wie, że jest sama w sobie niczym, i nauczyła się tego gruntownie 

będzie w stanie znieść wszystko. Bóg mówi do nas: ,,Czy obrócisz swoje oczy na to co jest niczym?” 

(Przys 23:5 UBG), mówiąc o bogactwach. Dlaczego, błogosławiony Boże, czyż Ty tego nie robisz? 



Skierowałeś swoje serce na nas, a my jesteśmy niczym. Bóg nie chciałby, abyśmy zwracali nasze 

serca w kierunku bogactw, ponieważ są niczym; a jednak upodobało się Bogu skierować swoje serce 

na nas, którzy jesteśmy niczym; jest to Boża łaska, darmowa łaska, i dlatego nie ma wielkiego 

znaczenia, co cierpię, gdyż jestem niczym. 

  

 b. Na nic nie zasługuję. Jestem niczym, dlatego na nic nie zasługuję. Przypuśćmy, że brakuje 

mi takiej a takiej rzeczy, którą posiadają inni. Ale czy mam im zazdrościć; przecież jestem pewien, 

że nie zasługuję na nic z wyjątkiem na Piekło. Każdemu z waszych pracowników, który nie byłby 

zadowolony pewnie powiedzielibyście, szanowni czytelnicy,: ,,Zastanawiam się na co twoim 

zdaniem zasługujesz?” A swoim niezadowolonym dzieciom rzeklibyście: ,,Czy zasługujecie na to, co 

tak bardzo pragniecie mieć?” W ten sposób zatkalibyście im usta; i w taki też sposób możemy łatwo 

zamknąć nasze własne usta; ponieważ nie zasługujemy na nic, i dlatego, dlaczegóż to mielibyśmy 

być niecierpliwi, jeśli nie dostajemy tego czego pragniemy. Gdybyśmy na coś zasłużyli, a nie 

otrzymalibyśmy tego to wtedy moglibyśmy być zmartwieni, jak w przypadku człowieka, który 

przysłużył się państwu lub swoim przyjaciołom, a jednak nie otrzymał odpowiedniej nagrody, to 

wtedy martwiłoby go to bardzo; natomiast jeśliby był świadom, że nie zasługuje na nic, to byłby 

zadowolony nawet z odrzucenia. 

  

 c. Nic nie mogę zrobić. Pan Jezus powiada: ,,...beze mnie nic nie możecie zrobić” (Jan 15:5 

UBG). Po co mam robić wielki szum, martwić się i być niezadowolony, że nie mam tego czy tamtego, 

kiedy prawda jest taka, że nic nie mogę zrobić. Wierzący, który to rozumie, gdyby poszedł do kogoś, 

kto jest zły dlatego, że nie posiada takiego jedzenia jakie pragnąłby mieć i jest niezadowolony z tego, 

to taki wierzący mógłby mu powiedzieć: ,,Zastanawiam się cóż ty takiego robisz, albo jaki jest z 

ciebie pożytek?” Czy ten kto siedziałby bezczynnie, i z którego nie byłoby żadnego pożytku, pomimo 

tego miałby mieć zaspokajane wszystko czego mógłby tylko zapragnąć? Zastanówmy się tylko, jaki 

jest z nas pożytek na tym świecie, i jeśli weźmiemy pod uwagę jak mało Bóg nas potrzebuje, i jak 

mało jesteśmy użyteczni, to nie będziemy za nadto niezadowoleni. Jeśli nauczyłeś się, drogi 

czytelniku, tej lekcji samozaparcia to, chociaż Bóg pozbawi cię pewnych wygód, będziesz jednak 

mógł powiedzieć: ,,Ponieważ robię niewiele, to dlaczego miałbym mieć wiele?”, i taka myśl będzie 

główną rzeczą, która ukorzy twego ducha. 

 d. Jestem tak ohydny, że nie mogę z siebie otrzymać nic dobrego. Jestem nie tylko pustym 

naczyniem ale i brudnym i nieczystym, które zepsułoby wszystko co do niego weszłoby. Takie są 

nasze serca, każde z nich jest nie tylko pozbawione dobra, ale i jest jak zapleśniała butelka, która 

psuje nawet dobry trunek, który jest do niej nalewany. 

  

 e.  Jeśli Bóg oczyści nas w jakiejś mierze i naleje w nas jakiś dobry trunek, jakąś łaskę swego 

Ducha, to jednak nie będziemy mogli jej użyć podczas gdy ją posiadamy w sobie, jeśli tylko Bóg 

choćby odstąpił od nas. Jeśli Bóg odstąpi od nas moment po tym, jak złożył by na nas największe 

dary i wszelkie zdolności jakie tylko moglibyśmy zapragnąć; gdyby Bóg powiedział w takim 

wypadku: ,,Daję ci to wszystko, idź teraz i obracaj nimi,” to nie moglibyśmy nic uczynić z nimi. Czy 

Bóg daje nam dary i zdolności? W takim wypadku bójmy się i drżyjmy, aby przypadkiem Bóg nie 

zostawił nas samych sobie, bo w tedy jak okropnie nadużylibyśmy tych darów i zdolności. Może 

myślisz, drogi wierzący, że inni mężczyźni i kobiety mają lepszą pamięć, zdolności i dary i pragnąłbyś 

je posiadać – jednakże przypuśćmy, że Bóg dałby ci je, a potem odstąpiłby od ciebie, w takim 

wypadku całkowicie byś je zmarnował. 

  

 f. Jesteśmy gorsi niż nic. Z powodu grzechu stajemy się o wiele gorsi niż nic. Grzech czyni 

nas bardziej obrzydliwymi niż nic, i przeciwnymi wszelkiemu dobru. O wiele gorzej jest być w 

sprzeczności ze wszystkim co dobre, niż po prostu posiadać pustkę po wszystkim co dobre. Nie 

jesteśmy pustymi dzbanami, jeśli chodzi o dobro, ale wypełnionymi trucizną dlatego, czy to jest 

niesprawiedliwe dla takich jak my, abyśmy zostali pozbawieni zewnętrznych wygód? 

  



 g. Jeśli zginiemy, nie będzie to uchodzić za stratę. Gdyby Bóg mnie unicestwił, to jaka by to 

była strata dla kogokolwiek? Bóg może wzbudzić kogoś innego na moje miejsce, aby służył mu w 

inny sposób.  

 Jeśli nauczymy się tych siedmiu powyższych rzeczy, to będzie to znaczyło, że Chrystus 

nauczył nas samo-zapierania się. Chrystus uczy tego duszę, aby będąc w obecności Boga i posiadając 

prawdziwy widok siebie, mogła powiedzieć: ,,Panie, jestem niczym, Panie, na nic nie zasługuję, 

Panie, nie mogę nic uczynić, nie mogę nic otrzymać i nie mogę nic użyć, jestem gorszy niż nic, a jeśli 

stanie się, że zginę, to nie będą w ogóle stratą, i dlatego czy jest to dla mnie takie ważne jeśli zostanę 

tutaj pozbawiony wszystkiego?” Człowiek, który jest mały we własnych oczach, uzna każde 

utrapienie za małe, a każde miłosierdzie Boże za wielkie. Pomyślmy o królu Saulu. Pismo mówi, że 

zanim został królem był mały w swoich własnych oczach i wtedy jego utrapienia wydawały mu się 

małe, jak na przykład, gdy ktoś nie chciał, aby został on (Saul) królem, ale mówił o nim pogardliwie 

to, zbył to milczeniem; jednakże gdy Saul zaczął być wielki w swoich oczach to wtedy tak zaczął 

postrzegać swoje utrapienia. 

 Nigdy nie było człowieka tak zadowolonego jak zapierająca się siebie osoba. I nikt nigdy nie 

zaparł się siebie tak bardzo jak Pan Jezus Chrystus: nadstawiał policzki tym, którzy go bili, nie 

otworzył swoich ust, był jak jagnię gdy go prowadzono na śmierć, nie było słychać jego krzyku na 

ulicy. Zaparł się ponad wszystko i był gotów się ogołocić i w ten sposób był najbardziej zadowolony 

ze wszystkich ludzie jacy kiedykolwiek istnieli na świecie; im bliżej nauczymy się zapierania siebie 

tak jak Chrystus, tym bardziej zadowoleni będziemy, a wiedząc dużo o naszej własnej wrodzonej 

ohydzie natury, nauczymy się usprawiedliwiać we wszystkim Boga. 

 Cokolwiek Pan na nas nałoży, to jest sprawiedliwy, ponieważ ma do czynienia z 

najohydniejszym stworzeniem. Niezadowolone serce jest zmartwione, gdy brakuje mu zewnętrznego 

komfortu, podczas gdy człowiek, który zapiera się samego siebie raczej dziwi się, że ma tyle ile ma. 

Ten pierwszy narzeka, że ma niewiele, podczas gdy ten drugi, który nauczył się tej lekcji zapierania 

się siebie, raczej dziwi się, że Bóg obdarzył go swobodą oddychania powietrzem, wiedząc jak jest 

ohydnym i jak wiele grzechu Pan w nim widzi. I to jest droga prowadząca do zadowolenia poprzez 

naukę samozaparcia. 

  

 h. Jednakże istnieje jeszcze jedna rzecz w zapieraniu się siebie, która przynosi zadowolenie, 

przez którą dusza raduje się i czerpie satysfakcję ze wszystkich Bożych dróg; proszę, abyście, 

szanowni czytelnicy, zwrócili na nią uwagę. A jest ona następująca, jeśli jakiś człowiek jest 

samolubny i miłość własna zwycięża w jego sercu, to będzie zadowolony tylko z rzeczy, które 

odpowiadają jego własnym celom, natomiast wierzący, który zaparł się samego siebie będzie 

zadowolony i będą odpowiadać mu wszystkie rzeczy, które będą odpowiadać Bożym celom. Serce 

pełne Bożej łaski powie, że Boże cele są jego celami, i że zaparło się swoich własnych ludzkich 

celów; dlatego znajdzie zadowolenie we wszystkich Bożych celach i drogach, przez co jego wygody 

rozmnożą się, podczas gdy wygody niewierzących nie. Bardzo rzadko zdarza się, by Boża droga 

odpowiadała konkretnemu celowi człowieka, jednakże Boże drogi zawsze będą odpowiadały Bożym 

celom. Gdybyśmy mieli zadowolenie tylko wtedy, gdyby Boże drogi odpowiadały naszym własnym 

celom, to występowałoby ono rzadko, natomiast człowiek zapierający się siebie, zapiera się własnym 

celom, a patrzy tylko na Boże cele i w nich znajduje zadowolenie. Gdy człowiek jest egoistyczny to 

musi doświadczać wiele kłopotów i być rozdrażniony, gdyż jego cele są tak wąskie, że gdy je realizuje 

to napotyka setki rzeczy które je potrącają i popychają. Wyjaśnię to na przykładzie Londynu. Wiemy 

że w Londynie  w  wąskich uliczkach panuje wielkie zamieszanie; ponieważ na przykład ulica Tamizy 

jest bardzo wąska to ludzie przepychają się, spierają i przeciskają z braku miejsca, natomiast na 

szerokich ulicach chodzą spokojnie. Podobnie ludzie którzy są samolubni, gdy spotykają się spierają 

się między sobą, gdyż jeden jest za własnym poglądem w jednej rzeczy, a drugi za własnym w takiej 

rzeczy, i przez to toczą wielkie spory. Natomiast ci, których serca są rozszerzone i czynią publiczne 

rzeczy swoimi celami, i potrafią zaprzeć się siebie, mają jakby wolną przestrzeń do poruszania się i 

nigdy nie przepychają się czy spierają między sobą, jak to robią inni.  Lekcja zapierania się siebie, 

jest pierwszą lekcją, którą Pan Jezus Chrystus uczy ludzi, którzy szukają zadowolenia. 



  

 2. MARNOŚĆ STWORZENIA. 

  

 Jest to druga lekcja w szkole Chrystusa, którą naucza tych, których chce uczynić uczonymi w 

sztuce zadowolenia. Ta marność stworzenia oznacza, że cokolwiek jest w stworzeniu posiada w sobie 

pustkę. ,,...marność nad marnościami. Wszystko jest marnością” (Kaz 1:2 UBG), jest lekcją, której 

nauczył się mędrzec. Stworzenie samo w sobie w sensie duchowym nie może uczynić nam dobra ani 

wyrządzić szkody; całe jest jak wiatr. W stworzeniu nie ma nic co byłoby odpowiednie dla serca 

pełnego Łaski Bożej, czym mogło by się karmić, dla swego dobra, aby mogło być szczęśliwe. Moi 

bracia, powodem, dla którego nie jesteście zadowoleni z rzeczy tego świata, nie jest to, że nie 

posiadacie ich w wystarczającej ilości, ale to, że nie są rzeczami odpowiednimi dla waszych 

nieśmiertelnych dusz, które są stworzone do społeczności z samym Bogiem. Wielu ludzi uważa, gdy 

są zmartwieni i nie posiadają zadowolenia, że dzieje się tak, ponieważ nie posiadają wiele rzeczy tego 

świata, i że gdyby mieli ich więcej to byliby zadowoleni. Podobne jest to do głodnego człowieka, 

który, aby zaspokoić swój głód otwiera szeroko swoje usta, aby napełnić wiatrem swój żołądek, po 

czym myśli, że przyczyną dlaczego nie jest najedzony jest to, że nie połknął wystarczająco dużo 

wiatru; podczas gdy prawdziwą przyczyną jest to, że wiatr nie jest odpowiednim pokarmem dla 

głodnego żołądka. I takie samo szaleństwo istnieje na tym doczesnym świecie. Tak jak wiatr, który 

połyka człowiek, aby zaspokoić swój głód, tak wszystkie wygody tego świata potrafią zaspokoić 

duszę, która wie, co oznacza prawdziwe szczęście. 

 Chciałbyś być szczęśliwy, drogi czytelniku, i szukasz takich to a takich wygód na tym świecie. 

Cóż, czy je już zdobyłeś? Czy stwierdzasz, że twoje serce jest zaspokojone i posiada szczęście, które 

zadowoliłoby cię? Nie, nie znajdziesz go w tym; ale może myślisz że jest tak, ponieważ brakuje ci 

jakiś innych rzeczy? O biedny zwiedziony człowieku; nie dzieje się tak dlatego, że nie masz dość 

rzeczy, ale dlatego, że nie są one tym co jest odpowiednie dla nieśmiertelnej duszy, którą Bóg dał 

tobie. Czemu, szanowni czytelnicy, wydajecie pieniądze na to co nie jest chlebem, i swoją pracę na 

to co nie nasyci? (Iz 55:2 UBG). Jesteście szaleni, chcecie zaspokoić swój żołądek tym, co nie jest 

chlebem, podążacie za wiatrem, nigdy nie osiągniecie zadowolenia. Wszystkie stworzenia na tym 

świecie powiadają, że zadowolenia w nich nie ma, bogactwa mówią, że w nich też nie; przyjemności 

dodają, ani w nas. Jeśli będziecie szukać zadowolenia w stworzeniu, to zawiedziecie się. Zadowolenie 

znajduje się wyżej. Kiedy przychodzicie do szkoły Chrystusa, to Chrystus uczy was, że wszystkie 

rzeczy tego doczesnego świata są marnością. Dusza, która będąc w szkole Chrystusa przez 

zrozumienie chwalebnych tajemnic Ewangelii dojdzie do dostrzegania marności we wszystkich 

rzeczach tego świata, jest duszą, która osiągnie prawdziwe zadowolenie. Mógłbym podać w tym 

miejscu mnóstwo przysłów zaczerpniętych od pogan, które pokazują marność wszystkich rzeczy tego 

świata, chociaż nie nauczyli się ich we właściwej szkole. Ale kiedy dusza przychodzi do szkoły Jezusa 

Chrystusa i nauczy się dostrzegać marność we wszystkich rzeczach tego doczesnego świata, wtedy 

taka dusza  osiągnie zadowolenie. Natomiast jeśli, ktoś szuka zadowolenia gdzie indziej, to tak jak 

duch nieczysty będzie szukać odpoczynku, ale żadnego nie znajdzie (Mt 12:43 UBG). 

  

 3. TRZECIA LEKCJA, KTÓRĄ CHRYSTUS UCZY CHRZEŚCIJANINA, KTÓRY 

JEST W JEGO SZKOLE JEST TAKA, ŻE NAUCZA GO ROZUMIEĆ JAKA TO JEST TA 

JEDYNA KONIECZNA RZECZ, KTÓREJ NIE ROZUMIAŁ PRZEDTEM. 

  

 Wiemy co Pan Jezus powiedział do Marty: ,,Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele 

spraw; Ale jedno jest potrzebne” (Łk 10:41-42 UBG). Wcześniej dusza wierzącego dążyła do tego i 

tamtego, ale teraz widzi, że nie jest konieczne dla niej, aby była bogata, ale koniecznym jest, aby 

pojednała się z Bogiem; nie jest koniecznym, aby żyła w przyjemnościach na tym świecie, ale że jest 

absolutnie koniecznym, aby otrzymała przebaczenie za swoje grzechy; nie jest koniecznym, aby 

cieszyła się szacunkiem i posiadała wysokie stanowisko, ale koniecznym jest, aby posiadała Boga 

jako swój dział, i miała udział w Panu Jezusie Chrystusie, a także, aby była zbawiona w dniu Jezusa 

Chrystusa. Inne rzeczy są w istocie dodatkiem i byłbym rad, gdyby Bóg dał mi je takie jak ładny 



dom, dobre zarobki, ubrania, dobrą edukację dla moich dzieci etc; są to rzeczy komfortowe, ale nie 

konieczne; można posiadać te dodatkowe rzeczy, a jednak zginąć na wieki, bo to te drugie duchowe 

rzeczy są absolutnie konieczne. Bez względu na to jak biedny jestem, mogę posiadać to co jest 

absolutnie konieczne; tak Chrystus uczy duszę. Co prawda wielu z was, drodzy czytelnicy, posiadało 

jakieś myśli o tym, że jest rzeczywiście koniecznym, abyście troszczyli się o wasze dusze, ale dopiero 

kiedy przyszliście do szkoły Chrystusa, to sprawił On, że ogarnął was strach przed wiecznością i 

spowodował tak rzeczywisty widok tych wielkich rzeczy świata, który ma nadejść, i tak absolutną 

konieczność ich posiadania, że posiadł wasze serce zbożny lęk, który oderwał was od wszystkich 

rzeczy tego doczesnego świata. 

 Mówi się o Pompejuszu, że gdy wiózł zboże do Rzymu w czasie głodu, to znajdował się w 

wielkim niebezpieczeństwie ze strony sztormów na morzu, jednakże mimo to powiedział: ,,Musimy 

płynąć dalej, jest koniecznym, aby przynieść ulgę Rzymowi, ale nie jest koniecznym, abyśmy 

przeżyli.” Podobnie, gdy duszą wierzącego owładną rzeczy, które są absolutnie konieczne, to nie 

będzie ona się zbytnio przejmować innymi rzeczami. Jakie rzeczy niepokoją nas tutaj, jeśli nie jakieś 

mało ważne sprawy tego świata? A dzieje się tak dlatego, że nasze serca nie są owładnięte tę jedną 

absolutnie konieczną rzeczą. Kim są ludzie, którzy są najbardziej niezadowolonymi, jeśli nie osobami 

bezczynnymi, osobami, które niczym nie zajmują swojego umysłu? Każdy drobiazg niepokoi ich i 

czyni niezadowolonymi; natomiast w przypadku człowieka, który ma na głowie ważną sprawą, o 

wielkich konsekwencjach, to dopóki wszystko idzie dobrze w tej wielkiej sprawie, którą zajmuje swój 

umysł to nie zważa na pomniejsze rzeczy w swojej rodzinie. Z drugiej strony człowiek, który żyje w 

domu i nie ma nic do roboty czepia się wszystkiego. I tak jest z sercem ludzkim. Jeśli serce człowieka 

nie ma nic ważnego do roboty jak tylko podążanie za zaspokajaniem cielesnych wygód, to każde 

błahostki będą je kłopotać, natomiast jeśli serce jest pochłonięte ważnymi rzeczami wieczności wraz 

z wielkimi rzeczami życia wiecznego, to rzeczy tutaj na dole, które wcześniej być może go 

niepokoiły, są teraz dla niego bez znaczenia w porównaniu z tymi wiecznymi. Jak rzeczy wypadną 

tutaj na ziemi nie zważa on zbytnio na to tak długo jak ta jedna rzecz która jest konieczna jest mu 

zapewniona. 

  

 4.  DUSZA DOCHODZI DO ZROZUMIENIA W JAKIEJ RELACJI ZNAJDUJE SIĘ 

WZGLĘDEM ŚWIATA. 

  

 Rozumiem przez to, co następuje, otóż Bóg przychodzi, aby efektywnie pouczyć duszę 

poprzez Chrystusa, swoim Duchem na jakich warunkach dusza żyje na tym doczesnym świecie i w 

jakiej relacji się znajduje. Podczas gdy żyję na tym świecie, to żyję jako pielgrzym, obcy, podróżnik 

i żołnierz. Należy to prawidłowo rozumieć, nie tylko jako zestaw informacji do nauczenia się na 

pamięć, które potem z pamięci można łatwo wypowiedzieć, ale i jako poważne zastosowanie 

rozważania tej prawdy do swojej duszy, że Bóg umieścił mnie na tym doczesnym świecie i nie dał 

mi tutaj domu trwałego, ale uczynił mnie tylko pielgrzymem i wychodźcą, który podróżuje do innego 

wiecznego domu, i że jestem tutaj żołnierzem staczającym swoją walkę. Takie prawidłowe 

zrozumienie tego jest potężną pomocą w osiąganiu zadowolenia cokolwiek przytrafi się wierzącemu.  

 Na przykład, kiedy człowiek jest w domu i rzeczy nie idą po jego myśli to będzie się czepiał 

wszystkich i nie będzie zadowolony; natomiast jeśli człowiek podróżuje i być może nie spotka się z 

wygodami jakich pragnie bo gospodarz nie będzie na jego skinienie, czy nie będzie miał jedzenia 

takiego jak w domu, jego łóżko nie będzie tak wygodne jak w domu etc., to jednak jedna myśl może 

uspokoić jego ducha: ,,Jestem w podróży i nie mogę się czepiać, jestem w domu obcego człowieka, 

i byłoby to niekulturalne czepianie się wygód jego domu, pomimo tego, że pewne rzeczy nie podobają 

mi się i nie są takie jak u mnie w domu.” 

 Jeśli człowiek napotka złą pogodę, musi być zadowolony, jest to dział podróżnych, jak 

powiadamy. Zarówno ładna jak i brzydka pogoda są udziałem wszystkich podróżujących i musimy 

być z tego zadowoleni. Oczywiście gdyby człowiek był w swoim własnym domu i deszcz lałby się 

do środka, uważałby to za nieznośne utrapienie; ale gdy jest w podróży to nie przejmuje się deszczem 

i burzami. Jeśli płyniemy statkiem po morzu, to chociaż nie mamy takich wygód jak w domu, to 



jednak nie martwimy się tym, jesteśmy zadowoleni. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy z dala od domu, 

na morzu. Nie kłopoczemy się, gdy powstają sztormy i chociaż wiele rzeczy nie jest tak jak u nas w 

domu, to jednak wciąż jesteśmy spokojni z powodu tego że znajdujemy się na morzu. Gdy marynarze 

są na morzu, nie obchodzi ich, jakie mają ubranie, chociaż są brudni i oblepieni smołą, mają szmatę 

dookoła szyi i jakąkolwiek brudną starą odzież. Wiedzą, że gdy wrócą do domu, to wtedy ubiorą się 

w swoje jedwabne pończochy, koszule, płaszcze, sznurowane wstążki itp., i wtedy będą ładnie ubrani. 

Tak więc zadowalają się tymi myślami, gdy są na statku, że będzie inaczej, gdy wrócą do domu, i że 

chociaż nie jedzą nic poza solonym mięsem i mają trochę niewygodną podróż, to jednak, gdy przyjdą 

do swoich domów to będą mieli wszystko. 

 Podobnie powinniśmy myśleć o naszym pobycie na tym doczesnym świecie, jesteśmy jak 

morscy podróżnicy rzucani w górę i w dół na falach morza tego świata, a naszą przystanią jest Niebo; 

tutaj tylko podróżujemy, nasz dom to odległy dom, znajdujący się w przyszłym świecie. 

Rzeczywiście, niektórzy ludzie mają więcej komfortu niż inni w podróżowaniu, i jest to naprawdę 

wielkie miłosierdzie Boże dla nas w Anglii, że możemy podróżować z taką radością i komfortem, o 

wiele większym niż ludzie w innych krajach; także, dzięki miłosierdziu Bożemu, posiadamy większą 

wygodę w naszym podróżowaniu do Nieba tu w Anglii, aniżeli w jakimkolwiek innym kraju pod 

niebem. I chociaż spotykamy się czasami z niepogodą nie powinno to być dla nas utrapieniem, 

ponieważ Pismo Święte mówi nam jasno, że mamy się tutaj na ziemi zachowywać jak pielgrzymi i 

wychodźcy: ,,Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych 

pożądliwości, które walczą przeciwko duszy” (1 Piot 2:11 UBG). 

 Zastanówcie się, drodzy czytelnicy, jaki jest wasz stan, jesteście pielgrzymami i obcymi; 

dlatego nie myślcie, aby zadowalać się tym co jest tutaj. Jeśli jakiś człowiek przyjdzie do gospody i 

zobaczy tam piękny kredens z talerzami, to nie będzie przejmował się tym, że to nie jest jego. 

Dlaczego? Ponieważ wyjeżdża. Tak i my nie przejmujmy się tym, gdy zobaczymy, że inni ludzie 

posiadają wielkie bogactwa, a my nie. Dlaczego? Ponieważ wyjeżdżamy do innego kraju; tutaj tylko 

jakby pozostajemy na jedną noc. Gdybyś miał żyć, drogi czytelniku, sto lat, to w porównaniu do 

wieczności nie trwałoby to nawet tyle, co jedna noc; jest to tak jakbyś podróżując wpadł do gospody 

na posiłek. A jakie to by było szaleństwo dla człowieka, gdyby był niezadowolony, ponieważ nie 

miałby tego co widziałby w gospodzie, wiedząc że może będzie musiał ruszyć w drogę w mniej niż 

kwadrans? Taką samą postawę znajdujemy u Dawida; był to argument, który oderwał jego serce od 

rzeczy tego świata i skoncentrował je na innych: ,,Jestem obcym na ziemi, nie ukrywaj przede mną 

twoich przykazań” (Ps 119:19 UBG). ,,Jestem obcym na ziemi” – mówił Dawid. I cóż zatem? Zatem 

chciał, by Pan dał mu wiedzę o Bożych przykazaniach; bo jeśli chodzi o rzeczy ziemskie to nie dbał 

o to, czy miał ich mało czy dużo, ale nie chciał, aby Pan ukrywał przed nim Bożych przykazań, chciał 

aby Pan dał mu poznań zasadę według której mógłby kierować swoim życiem. 

 Jednakże jesteśmy tutaj na ziemi nie tylko obcymi, pielgrzymami i podróżnymi, ale i 

żołnierzami, dlatego powinniśmy zachowywać się także odpowiednio do tego. Apostoł Paweł 

posługuje się tym argumentem pisząc do Tymoteusza: ,,Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa 

Chrystusa” (2 Tym 2:3 UBG). 

 Sama myśl o byciu żołnierzem wystarcza by uciszyć wszelki niepokój serca. Kiedy żołnierz 

wyjedzie, to nie posiada na kwaterze, którą dostanie takich wygód jakie posiada w swoim własnym 

domu; być może miał w domu wygodne łóżko i zasłonięte zasłony oraz wszelkie inne wygody w 

swojej komnacie, a teraz musi leżeć na słomie, jednakże myśl ze jest żołnierzem, i że tak już jest z 

żołnierzami uspokaja go. Być może w domu miał ogrzewane łóżko, a teraz musi leżeć na polu; 

jednakże jest żołnierzem i sama myśl, że nim jest uspokaja go we wszelkich warunkach w jakich się 

znajdzie. Wierzący żołnierz będzie cieszył się, gdy pomyśli, że dane warunki odpowiadają stanowi 

w jakim Bóg go umieścił. I tak powinno być z nami w odniesieniu do tego świata. Cóż to bowiem 

byłoby za niestosowne zobaczyć żołnierza, który chodziłby narzekając i jęcząc, że nie ma ciepłego 

posiłku za każdym razem i że jego łóżko nie jest rozgrzane tak jak w domu! Chrześcijanie wiedzą, że 

są zaangażowani w swoją walkę, są tutaj na tym świecie tocząc bój i walcząc z nieprzyjaciółmi 

swoich dusz i swego wiecznego dobra; dlatego muszą byś gotowi, aby znieść niedogodności tu na 

ziemi. Właściwe zrozumienie tego faktu, że Bóg umieścił  nas w takim stanie, jest tym co nas 



zadowoli, szczególnie gdy rozważymy sobie to, że na pewno zwyciężymy, i że w niedługim czasie 

zatriumfujemy z Panem Jezusem Chrystusem; a wtedy nasze cierpienia skończą się, a nasze łzy 

zostaną otarte z naszych oczu. Żołnierze tego świata zadowalają się znoszeniem trudności, chociaż 

nie wiedzą czy odniosą zwycięstwo, natomiast chrześcijanin wie, że jest żołnierzem i że zwycięży i 

zatriumfuje wraz z Panem Jezusem Chrystusem na całą wieczność.   

 I to jest czwarta lekcja, której Chrystus uczy duszę, gdy przyprowadza ją do swojej szkoły, 

aby nauczyć ją sztuki zadowolenia; pomaga jej zrozumieć gruntownie relacje w jakich umieścił ją 

względem tego świata. 

  

 5. CHRYSTUS UCZY NAS W CZYM TKWI JAKIEKOLWIEK DOBRO, KTÓRE 

MOŻNA POSIADAĆ Z DOWOLNYCH RZECZY TEGO ŚWIATA. 

  

 Wcześniej powiedziałem, że całe stworzenie same w sobie jest marnością w odniesieniu do 

zaspokajania duszy jako jej działu. Jednakże istnieje pewnego rodzaju dobro w stworzeniu; a na czym 

ono polega? Nie polega na samej swojej naturze bo jest ono tylko marnością, ale na jej odniesieniu 

do Boga, Stworzyciela wszystkiego i to jest kolejna lekcja, którą uczy Chrystus. Jeśli jest jakieś dobro 

w bogactwie, czy w jakiejkolwiek zewnętrznej wygodzie na tym doczesnym świecie, to nie polega 

ono na tym, że miałoby zaspokajać moje  zmysły i ciało, ale na tym, że ma odniesienie do Boga, że 

przez te rzeczy coś z Bożej dobroci może zostać mi przekazane, i mogę posiadać uświęcony użytek 

ze stworzenia, który przybliża mnie bardziej do Stworzyciela wszechrzeczy, tak że mogę bardziej 

radować się z Boga, i być bardziej użytecznym w służbie dla Jego chwały w miejscu w którym mnie 

postawił; takie jest to dobro stworzenia. Och, gdybyśmy tylko byli pouczeni co do tej lekcji, 

właściwie ją rozumieli i mocno wierzyli temu! Żadna rzecz tego świata nie posiada w sobie dobra w 

tym sensie w większym stopniu, niż posiada odniesienie do Wszechmocnego Boga, nadrzędnego 

dobra wszelkiego stworzenia, tak, że tak dalece jak mogę cieszyć się przez nie Bogiem, tak dalece 

jest ono dobre dla mnie; a tak dalece jak nie cieszę się Bogiem przez nie, tak dalece nie ma w nim 

dobra. Jak łatwym by było być zadowolonym, gdybyśmy naprawdę wierzyli temu! Przypuśćmy, że 

jakiś człowiek miał wielkie bogactwo zaledwie kilka lat temu, a teraz wszystko utracił i spytał bym 

go na czym według niego polegało dobro tego bogactwa? Cielesne serce odpowiedziałoby, że każdy 

to wie, bo przynosiło tyle a tyle dochodu rocznie, umożliwiało spożywanie najlepszego jedzenia, 

sprawiało że człowiek ten miał dobrą reputację w miejscu, gdzie mieszkał, że ludzie zważali na to, 

co mówił, że mógł się ubierać w co tylko chciał i odkładać pieniądze na dzieci; że na tym polegało 

dobro jego bogactwa. Taki człowiek nigdy nie był w szkole Chrystusa, aby dowiedzieć się na czym 

polega dobro posiadanego majątku, tak więc nic dziwnego, że byłby zrozpaczony po jego utracie.  

Natomiast, gdy chrześcijanin, który był w szkole Chrystusa i nauczył się sztuki zadowolenia posiada 

trochę majątku to myśli, że mając większe bogactwo od swoich braci ma okazję, aby służyć Bogu 

więcej, ponieważ posiada wielką ilość Bożego miłosierdzia przekazanego do jego duszy poprzez 

rzeczy zewnętrzne to przez to jest wyposażony, aby mógł czynić wiele dobrego; i w tym tkwi dobro 

jego majątku. A gdy straci taki majątek to pomyśli, że teraz, gdy Bóg zabrał mu go i upodoba Bogu 

się, aby radował się Bogiem w inny sposób, na przykład gdy Bóg powoła go, aby uczcić Go przez 

cierpienie, to znaczy, aby wykazywał łaskę Jego Ducha w swoich cierpieniach, tak jak czynił to taki 

wierzący w swoim dobrobycie, to będzie tak samo radował się z Boga jak przedtem. Tak że, jeśli 

będzie mógł być prowadzony do Boga w swoim złym stanie materialnym, w taki sam sposób w jaki 

był prowadzony, gdy posiadał majątek to będzie miał tyle samo pociechy i zadowolenia ile miał 

przedtem. 

  

 Obiekcja. Ktoś może powiedzieć, że to prawda, że jeśli mógłby uczcić Boga posiadając 

niewiele w taki sam sposób w jaki go uczcił, gdy posiadał wiele to byłoby to wielką sztuką, ale jak 

to jest możliwe? 

  

 Odpowiedź. Taka osoba musi wiedzieć, że specjalną cześć, którą Bóg otrzymuje od swoich 

stworzeń na tym świecie przejawia się w manifestacji łask Jego Ducha. Prawdą jest, że Bóg zyskuje 



wielką cześć gdy wierzący zajmuje publiczne stanowisko i w ten sposób jest w stanie uczynić wiele 

dobrego, promując pobożność, a dezaprobując grzech., jednakże główną rzeczą w oddaniu czci Bogu 

jest  okazywanie cnót Tego, który powołał nas z ciemności do swojej cudownej światłości. Jeśli mogę 

powiedzieć, że dzięki Bożemu miłosierdziu w moim utrapieniu, widzę, że łaski Ducha Bożego 

działają we mnie tak silnie, jak zawsze gdy miałem bogactwa, to jestem tam gdzie byłem; w istocie 

jestem w równie dobrym stanie, ponieważ posiadam teraz te same  duchowe dobro, które miałem, 

gdy posiadałem majątek. Uznawałem dobro mego bogactwa tylko w odniesieniu do radowania się 

przez nie Bogiem i czczenia nim Stworzyciela, a teraz Bóg pobłogosławił mnie brakiem majątku, aby 

pobudzić do działania łaski Jego Ducha w mojej duszy. To jest praca do której Bóg mnie teraz 

powołuje, a ja muszę uważać, że Bóg będzie najbardziej uczczony, gdy będą czynił to do czego mnie 

powołuje. Poprzednio zlecił mi pracę, gdy miałem majątek, aby czcić Go w tamtym czasie, będąc w 

tamtym stanie, a teraz powołuje mnie do czczenia Go w tym czasie, w tym stanie. Bóg jest najbardziej 

uczczony, gdy potrafię przejść od jednego stanu do drugiego, stosownie do tego jak mnie wzywa do 

tego.  

 Czy byłbyś, drogi czytelniku, zadowolony, gdybyś zlecił swojemu pracownikowi pracę, która 

byłaby zaszczytna, a on kontynuowałby jej robienie, tak że nie mógłbyś go od niej oderwać, każąc 

mu wykonać inne zajęcie? Oczekiwałbyś posłuszeństwa, aby był zadowolony z przerwania tej 

zaszczytnej pracy i zabrania się do mniej ważnej pracy, która byłaby bardziej użyteczna do twojego 

celu w danej chwili. W podobny sposób zostaje ktoś powołany do służenia Bogu w majętnym stanie, 

z którego taki wierzący czerpie przyjemność; ale przypuśćmy, że Bóg następnie powoła takiego 

wierzącego do stanu cierpienia, chcąc, aby taki chrześcijanin czcił Boga w taki sposób. I w takich 

sytuacjach czcimy Boga w ten sposób, że możemy obrócić się w tę czy inną stronę zależnie od tego 

do czego Bóg nas wzywa. W ten sposób nauczywszy się tego, że dobro stworzenia polega na 

radowaniu się Bogiem poprzez nie i czczeniem przez nie Stwórcy, możemy stać się zadowoleni, 

ponieważ posiadamy te same dobro duchowe, które mieliśmy wcześniej, i taka jest ta piąta lekcja.  

  

 6. CHRYSTUS NAUCZA WIERZĄCEGO, KTÓREGO PRZYJMUJE DO SWEJ 

SZKOŁY, WIEDZY O JEGO (WIERZĄCEGO) WŁASNYM SERCU. 

  

 A. Musimy nauczyć się tego, bo w przeciwnym razie nigdy nie nauczymy się zadowolenia. 

Musimy nauczyć się dobrze poznać nasze serca i być dobrymi studentami własnych serc. Nie 

możemy być wszyscy uczonymi w dziedzinie nauk humanistycznych i ścisłych świata, ale możemy 

wszyscy byś studentami własnych serc. Wielu wierzących nie potrafi czytać, ale Bóg oczekuje od 

każdego z nas, abyśmy czytali każdego dnia jedną stronę własnego serca. Nigdy nie nabierzemy 

żadnej umiejętności w tajemnicy zadowolenia, dopóki nie nauczymy się studiować księgę naszego 

własnego serca. Żeglarze, którzy chcą być nawigatorami posiadają książki, które studiują, uczeni 

studiują swoje książki; ci którzy studiują Logikę, Retorykę i Filozofię mają odpowiednie do tego 

książki, a ci, którzy studiują Teologię posiadają też swoje książki, które pomagają im w jej 

studiowaniu. Natomiast chrześcijanin, obok Pisma Świętego musi zaglądać do księgi własnego serca 

i ją czytać, co pomoże mu w zdobyciu zadowolenia na trzy sposoby.  

  

 a.  Badając swoje serce, wkrótce odkryjemy w czym tkwi nasze niezadowolenie. Gdy 

jesteśmy niezadowoleni to odkryjemy źródło każdego niezadowolenia, jeśli będziemy dobrze badać 

nasze serca. Wielu ludzi jest niezadowolonych i tak naprawdę nie wiedzą dlaczego, sądzą, że to może 

jest z tej czy innej przyczyny. Jednakże człowiek, który zna własne serce szybko odkryje, w czym 

tkwi źródło jego niezadowolenia; że tkwi w jakimś zepsuciu czy też zamieszaniu serca, które dzięki 

Bożej łasce właśnie odkrył. Jest to podobne do sytuacji niemowlęcia, które krzyczy w domu, a 

przychodzący gość nie wie dlaczego i o co chodzi. Może próbować dawać dziecku grzechotkę, coś 

do jedzenia czy coś innego by je uciszyć, ale gdy wejdzie piastunka dziecka to od razu wie jakie jest 

usposobienie i stan dziecka i dlatego wie jak je uspokoić. Podobnie jest w naszym przypadku, gdy 

jesteśmy obcymi czy też gośćmi względem naszych serc, to nie wiemy dlaczego jesteśmy tak 

niezadowoleni i nie wiemy jak temu zaradzić, ponieważ nie wiemy w czym tkwi nasze 



niezadowolenie. Ale jeśli jesteśmy bardzo dobrze zaznajomieni z naszym własnym sercem, to gdy 

nasze dobre samopoczucie zostanie zakłócone, to szybko odkryjemy tego przyczynę i szybko 

uspokoimy się. Jeśli jakiś zegarek popsuje się to zegarmistrz szybko odkryje tego przyczynę i naprawi 

to, ponieważ zna się na zastosowaniu każdego kółka, sprężynki i szpilki zegarka. Natomiast człowiek, 

który nie zna się na budowie i działaniu zegarka, gdy zegarek się zepsuje, to nie będzie wiedział 

dlaczego i z tej przyczyny nie będzie umiał go naprawić. Takim zegarkiem jest nasze serce, w którym 

znajduje się wiele jakby kółek, sprężynek, mechanizmów i szpilek. Powinniśmy dołożyć starań by 

dobrze poznać nasze serce, abyśmy, gdy coś będzie z nim nie tak, mogli zrozumieć co się dzieje i 

jaka jest tego przyczyna. 

  

 b. Ta znajomość naszych serc pomoże nam osiągnąć zadowolenie, ponieważ dzięki niej 

dowiemy się co będzie najodpowiedniejsze dla danego naszego stanu serca. Człowiek, który nie zna 

swojego własnego serca nie wie na co potrzebne by mu było jakiekolwiek utrapienie i z tej przyczyny, 

gdy go ta dopadnie jest zrozpaczony. Natomiast jeśli Bóg przyjdzie z utrapieniem do człowieka, który 

bada własne serce i zna je dobrze, to taki człowiek może powiedzieć, że za nic świecie nie chciałby 

być bez tego utrapienia, ponieważ Bóg tak dostosował te utrapienie do jego stanu serca i zesłał je w 

taki sposób, że gdyby te utrapienie czy też cierpienie nie nadeszło, to ten człowiek popadłby w grzech. 

Jeśli biedny prosty chłop bierze lekarstwo na przeczyszczenie to lekarstwo działa, ale uważa on, że 

może go zabić, ponieważ nie zna natury dolegliwości, i dlatego nie rozumie jak odpowiednio dobrane 

jest te lekarstwo do jego przypadłości. Natomiast jeśli lekarz posiadający tę samą dolegliwość zażyje 

te samo lekarstwo i spowoduje ono te same nieprzyjemne efekty co w przypadku prostego chłopa to 

lekarz wytłumaczy sobie, że wszystko jest w porządku, i że to tylko lekarstwo zwalcza przyczynę 

dolegliwości, i z tego powodu ten człowiek, który posiada wiedzę i zrozumienie co do 

funkcjonowania swego ciała, i przyczyny swej dolegliwości, nie jest zakłopotany ani zaniepokojony. 

I tak by było z nami, gdybyśmy tylko znali dolegliwości naszego własnego serca. Ludzie cieleśni nie 

znają swego własnego ducha, dlatego miotają się i dręczą z powodu każdego utrapienia jakie ich 

dotyka, nie wiedzą jakie duchowe dolegliwości dopadają ich serc, a które mogłyby zostać wyleczone 

poprzez te utrapienia, gdyby upodobało się Bogu aby sprawić by zadziałały na sposób uświęcający. 

  

 c. Znając własne serca, wiedzą, czym są w stanie zarządzać, i dzięki temu stają się zadowoleni. 

Być może Pan odbierze im wiele wygód, które mieli wcześniej lub odmówi im czegoś, co mieli 

nadzieję otrzymać. Jednakże znając swoje serce, wiedzą, że nie byliby w stanie zarządzać takim 

bogactwem i zajmować się takim dobrobytem. Bóg zobaczył to i biedna dusza mówi sobie, że teraz 

w pewnej mierze jest przekonana poprzez zbadanie własnego serca, że nie byłaby w stanie podołać 

bogactwu będąc w takim dostatnim stanie. Człowiek pragnie chciwie trzymać się czegoś więcej niż 

jest w stanie tym zarządzać, i w ten sposób szkodzi samemu sobie. Rolnicy zauważają, że jeśli będą 

mieli za duże pogłowia bydła w stosunku do posiadanej ziemi to szybko doprowadzi ich to do 

katastrofy. Dlatego mądry rolnik, który wie jaką ilość pogłowia bydła mogą utrzymać jego pastwiska 

nie będzie się kłopotał tym, że nie ma tak dużo bydła jak inni. Dlaczego? Ponieważ wie, że nie ma 

wystarczająco dużo ziemi, aby utrzymać tak wielką ilość bydła co inni i to go uspokaja. Wielu ludzi, 

którzy nie znają własnego serca, chciałoby posiadać równie intratne stanowisko, co inni, ale gdyby 

znali dobrze swoje własne serce to wiedzieliby, że nie byliby w stanie tym zarządzać. 

 Przypuśćmy, że jedno z małych dzieci w wieku trzech lub czterech lat płakałoby, aby dostać 

płaszcz swojej starszej dwunastoletniej czy nawet dwudziestoletniej siostry i pytałoby: ,,Dlaczego 

nie mogę mieć tak długiego płaszcza jak moja siostra?” Gdyby dostało jej płaszcz to szybko by się 

potknęło i zraniło w buzię. Jednakże, gdy dziecko takie troszeczkę podrośnie i zacznie rozumieć to 

nie będzie już niezadowolone że jego płaszcz nie jest tak długi jak płaszcz starszej siostry; ale powie 

że płaszcz mu pasuje i jest z tego zadowolone. Podobnie i my, gdy dojdziemy do zrozumienia w 

szkole Chrystusa, to nie będziemy narzekać, dlaczego nie posiadamy takiego bogactwa jak inni? Ale 

powiemy, że Pan widzi, że nie jesteśmy w stanie zarządzać nim, a też sami badając własne serce 

znajdziemy potwierdzenie tego. Są małe dzieci, które, gdy zobaczą nóż, to będą płakać, aby go dostać 

nie znając swojej siły i tego, że nie potrafią nim się posługiwać; jednakże rodzic, który wie o tym nie 



da im go; dopiero gdy te dzieci podrosną trochę i zdadzą sobie sprawę że nie potrafią się posługiwać 

nożem nie będą płakać, aby go dostać. Podobnie i my nie gryźlibyśmy się, że nie możemy mieć 

pewnych rzeczy, gdybyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy w stanie nimi zarządzać. Gdybyście się 

denerwowali i gryźli, że czegoś nie macie to mógłbym wam powiedzieć to co Chrystus powiedział 

dwóm ze swoich uczniów: ,,Nie wiecie, jakiego jesteście ducha?” (Łk 9:55 UBG). Istnieje 

powiedzenie Cecolampadiusa do Parillusa, gdy mówili o jego skrajnym ubóstwie: ,,Nie tak biedny, 

chociaż byłem bardzo biedny, jednakże mógłbym być biedniejszy; bo mógłbym chcieć być 

biedniejszy niż jestem.” Cecolampadius jak gdyby chciał powiedzieć, że prawda jest taka, iż Pan 

wiedział, co było bardziej odpowiednie dla niego i Cecolampadius wiedział, że jego własne serce 

było takie, że bycie biednym bardziej odpowiadało jemu niż bycie bogatym. I tak z pewnością 

powiedzielibyśmy i my, gdybyśmy znali nasze serca, że bycie w takim a takim stanie jest lepsze dla 

nas, niż gdyby miało by być inaczej.  

  

 7.  SIÓDMA LEKCJA PRZEZ KTÓRĄ CHRYSTUS UCZY ZADOWOLENIA JEST 

CIĘŻAR DOSTATNIEGO ZEWNĘTRZNEGO STANU. 

  

 Ten, kto przychodzi do szkoły Chrystusa, aby nauczyć się zadowolenia nigdy nie osiągnie, 

żadnej większej umiejętności w tej sztuce, dopóki nie dojdzie do zrozumienia jaki ciężar spoczywa 

na pomyślnym stanie. 

  

 OBIEKCJA. Ktoś może zapytać ,,Jaki ciężar może spoczywać na stanie dobrobytu?” 

  

 ODPOWIEDŹ. Istnieje wielki ciężar i potrzeba wielkiej siły, aby go znieść. Tak jak ludzie 

potrzebują mieć mocną głowę, aby nie upić się małą ilością mocnego wina, tak i potrzebują mieć 

mocnego ducha, aby znieść dostatni stan i nie wyrządzić sobie duchowej krzywdy. Wielu ludzi patrzy 

na blask i połysk dostatku, ale mało myślą o ciężarze na nim spoczywającym. Stan dobrobytu wiąże 

się z poczwórnym ciężarem. 

 a.  Pierwszym ciężarem są kłopoty. Nie ma róży bez kolców, a Pismo powiada, że ten, kto 

chce byś bogaty poprzebija się wieloma boleściami (1 Tym 6:10 UBG). Jeśli serce człowieka jest 

nastawione na bycie bogatym to patrzy na chwałę i rozkosze bogactw, które widać na zewnątrz, i nie 

zastanawia się, jakie przeszywające go cierpienia może w nich napotkać. Zastanawiałem się wiele 

razy do czego porównać kłopoty bycia w dostatkach i nie mogłem wymyślić lepszego porównania 

niż do podróżowania po jakimś otwartym terenie, gdzie wokoło znajduje się bardzo ładna i 

piaszczysta ziemia, i spostrzeżenia daleko w dolinie miasta. Jadąc konno taki podróżnik myśli sobie, 

że miasto jest dobrze usytuowane, ale gdy wjeżdża do niego to widzi wiele brudnych ulic z mnóstwem 

dziur. Podróżnik nie mógł zobaczyć tych brudnych ulic usianych dziurami gdy znajdował się dwie 

lub trzy mile od miasta. W ten sam sposób czasami patrzymy na dobrobyt innych ludzi i myślimy 

sobie, że ci ludzie żyją sobie dobrze i wygodnie, ale gdybyśmy tylko wiedzieli jakie kłopoty 

przechodzą w swoich rodzinach, w zarządzaniu dobytkiem czy w ich postępowaniu z ludźmi, to już 

nie myślelibyśmy, że ich stan jest tak szczęśliwy. Człowiek może mieć założone piękne nowe buty, 

ale nikt nie wie w którym miejscu stóp uwierają go z wyjątkiem tego, kto je ma założone na nogach. 

Tak i my możemy myśleć że inni ludzie są szczęśliwi, ale mogą mieć wiele problemów, których się 

nie domyślamy. 

  

 b. Drugim ciężarem związanym z posiadaniem bogactw jest niebezpieczeństwo. Ludzie, 

którzy znajdują się w zamożnym stanie znajdują się równocześnie w wielkim niebezpieczeństwie. 

Czasami wieczorami gdy zapalamy swoje świece widzimy jak ćmy i motyle latają dookoła płomienia 

przypalając swoje skrzydła i padają martwe. Tak i w zamożnym stanie istnieje wielkie 

niebezpieczeństwo, gdyż ludzie, którzy są posadzeni na wysokim szczycie znajdują się w większym 

niebezpieczeństwie niż inni. Miód jak wiemy ściąga pszczoły i osy do siebie a słodycz bogactwa 

diabła i pokuszenia. Ludzie zamożni narażeni są na wiele różnych pokus na które nie są narażeni inni 

ludzie. Pismo Święte nazywa diabła Belzebubem, to znaczy bogiem much. Ten diabeł przychodzi 



tam gdzie znajduje się miód bogactwa. Osoby o niższym statusie społecznym powinny wziąć sobie 

pod uwagę niebezpieczeństwa jakim podlegają ludzie bogaci. Biedny wierzący powinien sobie tak 

myśleć o bogaczach: ,,chociaż oni są nade mną to jednak znajdują się w większym 

niebezpieczeństwie niż ja.” 

 O wiele więcej wysokich drzew jest połamanych niż niskich krzewów. Także statek który ma 

rozwinięte wszystkie żagle wraz z głównym w czasie burzy znajduje się w  o wiele większym 

niebezpieczeństwie, aniżeli statek który ma wszystkie żagle ściągnięte. Podobnie i ludzie, którzy mają 

wspaniale rozwinięty swój główny żagiel, to znaczy są pełni bogactwa, w czasie burzy życia są 

bardziej narażeni na utonięcie czyli pogrążenie w zatraceniu niż inni ludzie. Wiemy co Pismo mówi 

o bogaczach; że bardzo ciężko jest bogatym wejść do królestwa Niebios (Mt 19:24 UBG); taki tekst 

Pisma powinien sprawić, że biedni wierzący będą zadowoleni ze swojego stanu. 

 Mamy uderzający przykład co do niebezpieczeństwa jakie niesie że sobą zaszczytne 

stanowisko przedstawiony na przykładzie Kehatytów, którzy posiadali wyższe stanowisko niż 

pozostali Lewici, ale równocześnie podlegali większemu niebezpieczeństwu i większym 

niedogodnościom niż inni. ,,Służbą synów Kehata w Namiocie Zgromadzenia będzie troska o rzeczy 

najświętsze” (Li 4:4 UBG). Proszę zwrócić na to uwagę, Lewici zajmowali się świętymi rzeczami, 

jednakże Kehatyci najświętszymi. Również w księdze Jozuego 21:10 znajdujemy wywyższenie 

rodziny Kehatytów ponad wszystkie inne rodziny Lewiego, bo na nich padł pierwszy los przy 

przydzielaniu Lewitom miast do zamieszkania. Ci z synów Lewiego, którzy zostali przydzieleni do 

najbardziej zaszczytnej służby, otrzymali też najbardziej zaszczytny los, bo pierwszy los przypadł im 

w udziale. Widzimy zatem, że Bóg w ten sposób wywyższył ród Kehatytów. Jednakże chociaż ród 

Kehata był rzeczywiście bardziej uczczony nad inne rody Lewiego, to jednak proszę zauważyć jaki 

ciężar wiązał się z tym zaszczytem. Pokażę to na przykładzie dwóch fragmentów Pisma. 

 Pierwszy fragment pochodzi z księgi Liczb: ,,Mojżesz wziął więc te wozy i woły i oddał je 

Lewitom. Dwa wozy i cztery woły dał synom Gerszona według potrzeby ich służby. Cztery zaś wozy 

i osiem wołów dał synom Merariego według potrzeby ich służby, pod nadzorem Itamara, syna 

kapłana Aarona. Ale synom Kehata nie dał nic, bo ich służba w świątyni polegała na noszeniu na 

ramionach” (Li 7:6-9 UBG). Proszę zauważyć, że innym Lewitom dano woły i wozy, aby ułatwić im 

służbę, ale synom Kehata nie dano żadnego, bo ich służba polegała na noszeniu na ramionach. I to 

jest przyczyna, dlaczego Bóg był tak niezadowolony, że zabił Uzzę, (2 Sam 6:2-7 UBG), ponieważ 

Izrael chciał więcej swobody w Bożej służbie, aniżeli dozwolił na to Bóg; gdyż podczas, gdy powinni 

byli nosić arkę na ramionach (i to tylko Kehatyci) wieziono ją na wozie. Widzimy więc tutaj pierwszy 

ciężar spoczywający na Kehatytach, którego nie mieli inni Lewici. I rzeczywiście, ci którzy zajmują 

bardziej zaszczytne miejsce niż inni posiadają ciężar, który muszą nieść na swoich ramionach o 

którym ci, którzy znajdują się pod nimi nie myślą, ponieważ mają sposoby, którymi mogą załagodzić 

swoje ciężary. Wiele razy ci którzy są zatrudnieni u sterów państwa i sądownictwa, aby zarządzać 

wielkimi sprawami naszego kraju, chociaż wydaje się na pierwszy rzut oka, że wiodą wspaniałe życie, 

to jednak nie zmrużają w nocy oka podczas gdy my smacznie śpimy. Gdybyśmy znali ciężar jaki 

spoczywa na duchu takich ludzi, to pomyślelibyśmy, że nasz trud i ciężar są błahostką w porównaniu 

do ich ciężaru. 

 Inny ciężar niebezpieczeństwa spoczywającego na ludziach zajmujących zaszczytne 

stanowiska opisany jest także w księdze Liczb. ,,Potem PAN powiedział do Mojżesza i Aarona. Nie 

pozwólcie, by pokolenie rodzin Kehatytów zostało wycięte spośród Lewitów. Ale to im uczynicie, 

aby żyli i nie pomarli, gdy będą się zbliżać do rzeczy najświętszych: Aaron i jego synowie przyjdą i 

wyznaczą każdemu z nich, co ma czynić i co ma nieść. Lecz niech nie wchodzą się przyglądać, kiedy 

rzeczy święte będą przykrywane, by nie pomarli” (Li 4:17-20 UBG). Proszę zwrócić baczną uwagę 

na poniższy tekst w którym Pan każe Mojżeszowi i Aaronowi: ,,Nie pozwólcie, by pokolenie rodzin 

Kehatytów zostało wycięte spośród Lewitów”, dlaczego wycięte, cóż uczynili? Czy zrobili coś złego? 

Nie, nie zrobili nic, co mogłoby sprowokować Boga; ale znaczenie jest następujące: ,,Z wielką 

starannością pouczajcie rodzinę Kehatytów o obowiązkach, które mają wykonywać, ponieważ,” 

powiedział Bóg, ,,są oni w wielkim niebezpieczeństwie, służąc w rzeczach najświętszych.” Jeśli 

przyjdą i będą się przyglądać rzeczom świętym bardziej niż Bóg tego chce, aby je oglądali to ich 



życie będzie zagrożone. ,,Zatem jeśli zaniedbacie tego i nie pouczycie ich dokładnie o ich 

obowiązkach to oni zginą” powiedział Bóg. Mieli usługiwać w rzeczach najświętszych, i gdyby tylko 

ośmielili się uczynić cokolwiek inaczej niż Bóg chciałby, aby to uczynili w odniesieniu do ich służby, 

to kosztowało by to ich życie, dlatego Mojżesz i Aaron nie mieli być beztroscy i nie mieli 

zaniedbywać pouczania Kehatytów, gdyż w przeciwnym razie przyczyniliby się do wycięcia tego 

rodu spośród Lewitów. Widzimy więc niebezpieczeństwo w jakim znajdowała się rodzina Kehatytów, 

byli wywyższeni ponad innych, ale też znajdowali się w większym niebezpieczeństwie. Podobnie 

niektórzy wierzący zazdroszczą pewnym ludziom w zborze, którzy mają władzę i są zatrudnieni w 

publicznym usługiwaniu i noszą wszystko przed kongregacją, a nie biorą pod uwagę 

niebezpieczeństwa związanego z tymi służbami. Poza tym usługujący zborowi są pierwszymi których 

dotyka złość i złośliwość bezbożnych ludzi. Z pewnością usługujący ci są zatrudnieni przez Boga w 

zaszczytnej służbie, której nie powstydziliby się aniołowie, jednakże pomimo tego, że służba jest 

zaszczytna ponad inne służby w zborze, to jednak ciężar niebezpieczeństwa spoczywający na nich 

jest również większy od niebezpieczeństwa spoczywającego na zwykłych wiernych. Tak więc, gdy 

zwykły wierzący otrzyma mądrość od Chrystusa i zrozumie jak wielkie jest niebezpieczeństwo 

związane z posiadaniem zaszczytnego stanowiska w Kościele to będzie zadowolony z niskiej pozycji 

jaką zajmuje w zborze. Zwykły wierzący, który to wie pomyśli sobie, że jest nic nie znaczący w 

zborze a inni są wywyższeni, ale że teraz wie jaki ponoszą ciężar, i wtedy, jeśli jest pouczony w szkole 

Chrystusa stanie się zadowolony ze swej niskiej pozycji.  

  

 c. Następny ciężar ciążący na stanie dobrobytu to obowiązek. Niektórzy patrzą tylko na 

słodycz, komfort, zaszczyt i szacunek którym cieszą się, ci którzy posiadają zaszczytne stanowisko, 

a nie biorą pod uwagę obowiązku jaki z tego powodu tacy ludzie są winni Bogu. Bóg wymaga 

spełnienia większego obowiązku z ich rąk, aniżeli z naszych. Być może niektórzy z wierzących są 

gotowi, aby być niezadowolonymi z tego powodu, że nie mają takich zdolności i darów jakie mają 

inni, albo bogactwa, ale tacy ludzie muszą wiedzieć, że Bóg wymaga spełniania większych 

obowiązków od takich innych ludzi aniżeli od nas którzy tego nie posiadamy. A może, drogi 

czytelniku, pragnąłbyś posiadać jakiś zaszczyt, ale czy potrafiłbyś ponieść ciężar jego obowiązku? 

  

 d.  Ostatnim ciężarem ciężącym na posiadaniu zaszczytnego stanowiska, bogactwa czy też 

zdolności i darów jest ciężar zdania rachunku za to wszystko. Ci którzy posiadają wielkie bogactwa 

i zaszczytne stanowisko będą musieli rozliczyć się w większym stopniu przed Bogiem. Jesteśmy 

wszyscy szafarzami, jeden jest szafarzem prostego człowieka, inny rycerza, jeszcze inny szlachcica, 

a ktoś inny hrabiego. Zarządca prostego człowieka nie ma pod zarządzaniem tyle dóbr co inni szafarze 

i czy miałby być niezadowolony z tego powodu? Nie, ponieważ wie, że szafuje mniejszym majątkiem 

i dlatego będzie musiał zdać sprawy mniejszej wagi. Tak więc zwykły wierzący w porównaniu do 

usługujących w zborze czy sędziów będzie musiał zdać o wiele mniejszy rachunek przed Bogiem; i 

chociaż będzie musiał zdać obrachunek ze swojej duszy tak jak oni i za swoją rodzinę, tak jak oni, to 

jednak nie będzie musiał zdawać rachunku za cały zbór, miasto czy kraj. Ktoś może pomyśleć o 

książętach i królach: ,,Jakie wspaniałe stanowiska zajmują!” Ale co powiemy o królu, który będzie 

musiał zdać rachunek za nieporządki i niegodziwości w królestwie, którym mógł zapobiec? Jakąż 

obfitość chwały mógłby przynieść dajmy na to książę Bogu, gdyby nakierował swoją duszę i 

wszystkie swoje myśli, aby wywyższyć imię Boże w swoim królestwie! Dlatego co Bóg traci z 

powodu braku tego w królestwie, za to będzie musiał zdań rachunek król, książę czy gubernator. 

Istnieje powiedzenie Chryzostoma dotyczące miejsca w liście do Hebrajczyków w którym jest 

napisane że musimy zdać ze wszystkiego sprawę przed Bogiem (Heb 4:13 UBG); otóż zastanawiał 

się on, czy jakikolwiek człowiek na publicznym stanowisku może być zbawiony, ponieważ rachunek, 

który muszą oni zdać jest tak ogromny. Pamiętam, że czytałem historię o Filipie, królu Hiszpanii, w 

której napisano, że miał tak mocne naturalne sumienie, że zarzekał się że nie zrobiłby nic przeciwko 

niemu czy to sekretnie, czy gdyby miał za to zyskać cały świat, jednakże, gdy umierał to narzekał: 

,,Oh, żebym tak nigdy nie był królem! Oh, żebym tak żył jako zwykły prosty człowiek w samotności, 

to wtedy umierałbym o wiele bezpieczniej, i z większą pewnością poszedłbym przed Boży tron, aby 



zdać rachunek. A tak jak jest, jest to owoc mego królestwa, posiadałem całą jego chwałę; a to 

spowodowało, że trudniej jest mi zdać mój rachunek Bogu.” Tak krzyczał kiedy miał umrzeć. 

 Dlatego wy, którzy jesteście niskiego stanu pamiętajcie o tym, że jeśli przyszliście do szkoły 

Chrystusa i zostaliście nauczeni tej lekcji, to będziecie w ciszy przechodzić swoje utrapienia, czy 

pozostawać w waszym niskim stanie, ponieważ wasz rachunek do zdania nie jest tak duży jak innych. 

Istnieje powiedzenie, które napotkałem w kazaniach Latimera, które zwykł używać, a które brzmi: 

,,Połowa to więcej niż całość”; to znaczy, gdy człowiek znajduje się w niskim stanie, to jest w połowie 

drogi do szczytu dobrobytu, który posiadają inni, jednakże, jak powiadał Latimer, jest to 

bezpieczniejsze chociaż jest to pośledniejszy stan od innych. 

 Tak więc ci, którzy znajdują się na wysokim stanowisku, w stanie dobrobytu posiadają 

połączony z tym ciężar, kłopotu, niebezpieczeństwa, obowiązku i zdania obrachunku. Widzimy więc 

jak Chrystus szkoli nas wierzących swoich uczonych w swojej szkole i chociaż jesteśmy w innych 

rzeczach słabi to jednak daje On nam przez swego Ducha mądrość, aby rozumieć te rzeczy właściwie. 

  

 8.  CHRYSTUS UCZY NAS, JAK WIELKIM I OKROPNYM ZŁEM JEST BYCIE 

WYDANYM NA ŁUP PRAGNIEŃ WŁASNEGO SERCA. 

  

 Doprawdy, jest to straszne zło, jest to jedna z najbardziej wstrętnych i przerażających rzeczy, 

jakie mogą przytrafić się jakiemukolwiek człowiekowi na ziemi, gdy Bóg wyda go na łup jego 

własnych pragnień. Pokrewna prawda jest taka, że sądy duchowe są bardziej straszne niż 

jakiekolwiek zewnętrzne sądy fizyczne. Gdy dusza wierzącego raz zrozumie te rzeczy, to będzie 

zadowolona gdy Bóg przeciwstawi jej się w jej pragnieniach. Jeśli jesteś drogi wierzący 

niezadowolony, rozdrażniony i poirytowany ponieważ Bóg sprzeciwił się twoim pragnieniom i 

sądzisz, że to jest twoje najgorsze nieszczęście, to nieskoczenie się mylisz. Największym 

nieszczęściem ze wszystkich, jest to, gdy Bóg wyda  ciebie na łup twoich własnych pragnień, 

pożądliwości i zamysłów serca. Przykład tego znajdujemy w psalmie 81, gdzie jest napisano: ,,Lecz 

mój lud nie usłuchał mego głosu, a Izrael nie chciał mnie. Zostawiłem ich więc żądzom ich serca i 

postępowali według swoich zamysłów” (Ps 81:11-12 UBG).  ,,Oh, niech nie doświadczę takiego 

nieszczęścia jak te,” powiedział Bernard, ,,bo danie mi tego co chcę, co moje serce pragnie, jest 

jednym z najbardziej przerażających sądów na świecie.” W Piśmie Świętym nie mamy żadnego 

oczywistego znaku, że jakiś człowiek jest potępiony; nie możemy powiedzieć, chyba że wiemy, że 

popełnił on grzech przeciwko Duchowi Świętemu, że jest potępiony, ponieważ nie wiemy jak Bóg 

może wobec niego postąpić; jednakże najbliższym tego i najstraszniejszym znakiem że człowiek jest 

potępiony jest wydanie przez Boga takiego człowieka na łup jego pragnień serca. Cały ból wszystkich 

chorób i wszelkie nieszczęścia jakie mogą się wydarzyć na tym świecie nie są żadnym sądem w 

porównaniu do tego duchowego sądu.  

 Teraz gdy dusza wierzącego zrozumie to to zawoła, dlaczego jestem tak zmartwiona, że nie 

zaspokojono moich pragnień? Nie ma nic przez co Bóg przekazuje bardziej swój gniew, aniżeli przez 

stan dobrobytu. Pamiętam czytając Żydowską tradycję o Uzjaszu, że napisano tam, iż promienie 

słońca padły na czoło Uzjasza i w ten sposób został porażony trądem. Pismo mówi że istotnie trąd 

pojawił się na jego czole (2 Kron 26:20 UBG), ale nie mówi że spowodował go promień słońca. Czy 

ta tradycja jest prawdą czy nie, tego nie wiem, natomiast jednego jestem pewien a mianowicie, że 

silne promienie dobrobytu na czołach wielu bogaczy czyni ich duchowo trędowatymi. Czy 

jakikolwiek biedny człowiek był niezadowolony z tego, że nie był na miejscu Uzjasza? Był co prawda 

wielkim królem, ale na czole miał trąd. Biedak mógłby powiedzieć, że chociaż żyje skromnie na wsi 

to jednak dziękuje Bogu, że jego ciało jest całe i zdrowe. Czy nie wolałby każdy człowiek mieć raczej 

ubranie z przędzy domowej czy nawet skór zwierząt aniżeli ubierać się atłas i aksamit które są 

skażone trądem? Pan przekazuje plagę swego przekleństwa przez bogactwa, tak samo jak przez każdą 

inną rzecz na świecie, i dlatego, gdy dusza wierzącego to zrozumie, to spowoduje to, że będzie cicha 

i zadowolona. 

 A zatem sądy duchowe są najstraszniejszymi sądami ze wszystkich. Pan zsyła takie a takie 

utrapienie na moje zewnętrzne bogactwo, ale co by się stało, gdyby zabrał moje życie?. Zdrowie 



człowieka jest większą łaską Bożą niż bogactwo, dlatego powinniśmy wziąć to sobie pod uwagę. Czy 

zdrowie ciała człowieka nie jest ważniejsze od jego bogactwa? Czym zatem jest zdrowie duszy 

człowieka? Jest o wiele ważniejsze. Pan dotyka wierzących zewnętrznymi fizycznymi sądami, ale 

nie duchowymi; nie wydaje ich zatwardziałości serca ani nie zabiera ducha modlitwy gdy tacy 

wierzący są w utrapieniu. W takim wypadku bądźmy dobrej myśli chociaż spadają na nas zewnętrzne 

utrapienia, to jednak nasza dusza, nasza bardziej ważna i wspaniała część nie jest udręczona. Gdy 

dusza wierzącego pojmie to, że w tym tkwi straszny gniew Boży, gdy się jest wydanym na łup 

własnych pragnień, i gdy spadają duchowe sądy Boże na duszę człowieka, to to uciszy go i spowoduje 

że będzie zadowolony, pomimo że spoczywają na nim zewnętrzne fizyczne utrapienia. Być może 

dziecko wierzącego ma ostry ból zęba podczas gdy jego sąsiada dotknęła zaraza i wszystkie jego 

dzieci zmarły? Czy taki wierzący miałby być niezadowolony, że jego dziecko ma ból zęba podczas 

gdy dzieci sąsiada są martwe? W takich przypadkach myślmy sobie tak: ,,Panie dotknąłeś moje 

dziecko utrapieniem, ale Panie nie wydałeś mnie pladze zatwardziałego serca.” 

 Jeśli teraz weźmiemy tych osiem rzeczy wcześniej wymienionych i zestawimy je razem to 

będziemy mogli odnieść do nas proroctwo Izajasza mówiące: ,,Ci którzy błądzili duchem, nabiorą 

rozumu, ci, którzy szemrali, przyjmą naukę” (Iz 29:24 UBG). Czy ktoś z nas wierzących, zanim 

czytał 8 punktów wyjaśniających czego nas uczy Chrystus w swojej szkole, błądził duchem nawet w 

odniesieniu do tej ósmej prawdy, którą teraz przedstawiam i szemrał? Obawiam się, że wielu takich 

można by znaleźć. Ale teraz: ,,ci którzy szemrali, przyjmą naukę.” Jaką naukę? Te doktryny, które 

przedstawiłem w 8 punktach. I jeśli dokładnie przestudiujecie powyższe lekcje, które wam 

wyłożyłem, szanowni wierzący czytelnicy, to będą one szczególną pomocą i sposobem na wyleczenie 

się z szemrania i narzekania pod działaniem karzącej ręki Boga i w ten sposób nauczycie się 

chrześcijańskiego zadowolenia. Aby Pan nauczył was poprzez swojego Ducha tych lekcji 

zadowolenia! Przedstawię tylko jeszcze jedną lekcję w nauce zadowolenia, a potem przejdę do 

następnego rozdziału dotyczącego wspaniałości zadowolenia. 

  

 9. DZIEWIĄTA I OSTATNIA LEKCJA, KTÓREJ CHRYSTUS UCZY NAS W TEJ 

SZTUCE POSIADANIA ZADOWOLENIA DOTYCZY PRAWIDŁOWEJ WIEDZY O 

BOŻEJ OPATRZNOŚCI, NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ CZTERY RZECZY. 

  

 a. Uniwersalność opatrzności, której dusza musi być gruntownie nauczona, aby doszła do tej 

sztuki bycia zadowolonym, czyli rozumienie uniwersalności opatrzności Bożej, to znaczy, jak 

opatrzność Boża rozciąga się na wszystko i obejmuje swoim zasięgiem cały świat. Nie tylko, że Bóg 

przez swoją opatrzność rządzi światem i wszystkimi rzeczami ogólnie, ale że i dosięga każdego 

najmniejszego szczegółu; nie tylko rządzi wielkimi sprawami królestw ale i dotyka rodziny każdego 

człowieka; sięga każdej osoby w każdej rodzinie; sięga każdej sytuacji; każdego wydarzenia, ba, 

wszystkiego co przytrafia się każdemu w każdym szczególe; ani jeden włos nie spada z naszej głowy, 

ani żaden wróbel na ziemię bez opatrzności Bożej. Nic nie przytrafia się nam dobrego czy złego bez 

tkwienia w tym opatrzności nieskończonego i wiecznego Bóstwa, a w tym tkwi Boża nieskończoność, 

że jego opatrzność rozciąga się na wszystko, do najmniejszego robaczka, który znajduje się pod 

naszymi stopami włącznie. 

 O wiele bardziej dotyka nas, którzy jesteśmy racjonalnymi stworzeniami; ta opatrzność jest o 

wiele bardziej szczególna wobec nas niż wobec jakichkolwiek innych stworzeń. Rozumienie w 

duchowy sposób uniwersalności opatrzności w każdej poszczególnej sytuacji od rana do wieczora, 

każdego dnia, że nic nie przytrafia się nam bez udziału ręki Bożej w tym, pochodzi od Boga i jest 

wielką pomocą, aby byś zadowolonym. 

 Każdy zgodzi się z prawdą tej rzeczy, że tak jest, jednakże apostoł mówi w liście do 

Hebrajczyków: ,,Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga,”(Heb 11:3 

UBG). Dlaczego przez wiarę? Potrafimy przecież zrozumieć za pomocą rozumu, że żadna doczesna 

rzecz nie wzięła się sama z siebie, a zatem świat nie mógł powstać sam z siebie; jednakże rozumiemy 

to przez wiarę w inny sposób niż jak przez rozum. Tak więc cokolwiek rozumiemy z Boga w 

opatrzności, to gdy Chrystus bierze nas do swojej szkoły, to zaczynamy to rozumieć przez wiarę w 



lepszy sposób niż robimy to rozumowo. 

  

 b.  Skuteczność tej opatrzności, to znaczy, że opatrzność Boża rozciąga się na wszystkie 

rzeczy z siłą i mocą, tak że nie może być zmieniona za pomocą naszych wszelkich wysiłków. 

Przypuśćmy że jesteśmy niezadowoleni, poirytowani i zmartwieni nią, dlatego złościmy się i 

wściekamy, jednakże nie możemy sądzić, że zmienimy bieg opatrzności przez nasze niezadowolenie. 

Jeden z przyjaciół Hioba, gdy zobaczył jak Hiob był zniecierpliwiony to rzekł mu: ,,Ty, który 

szarpiesz gniewem swą duszę – czy z twojego powodu będzie opuszczona ziemia i skały będą 

przesunięte ze swego miejsca?” (Hi 18:4 UBG). 

 I tak mogę powiedzieć do każdego niezadowolonego i niecierpliwego serca: cóż, czy 

opatrzność Boża ma zmienić swój bieg z powodu ciebie? Czy uważasz ją za tak słabą rzecz, że 

ponieważ nie odpowiada tobie, to musi zmienić się? Niezależnie od tego czy jesteś zadowolony czy 

nie, Boża opatrzność będzie kontynuowała swój bieg, ponieważ posiada skuteczność mocy i cnoty, 

aby dokonać wszystkiego we wszystkim. Czy możesz uczynić choćby jeden swój włos białym lub 

czarnym za pomocą poruszenia które czynisz? A gdy byłbyś na morzu, na statku ze wszystkimi 

rozpiętymi żaglami szybko płynącym pod mocnymi podmuchami wiatru, to czy mógłbyś go 

zatrzymać by stanął nieruchomo, poprzez bieganie w górę i dół statku? Tak samo nie mógłbyś zmienić 

Bożej opatrzności i jej biegu za pomocą swego irytowania się i wściekania; będzie biegła swoim 

torem z mocą, niezależnie co zrobisz, aby się jej sprzeciwić. Spróbuj zrozumieć moc i skuteczność 

opatrzności, a będzie potężnym środkiem pomagającym ci nauczyć się tej lekcji zadowolenia. 

  

 c.  Nieskończona różnorodność dzieł opatrzności a jednak uporządkowana, jedna działająca 

na rzecz drugiej. Istnieje nieskończona różnorodność dzieł Bożych w zwykłym przypadku 

opatrzności, a mimo to wszystkie one działają w uporządkowany sposób. Łączymy te dwie rzeczy 

razem, gdyż Bóg w swojej opatrzności sprawia że tysiące tysięcy rzeczy zależą jedna od drugiej. 

Istnieje nieskończona liczba kół, jeśli można się tak wyrazić, w dziełach opatrzności; zebrane w 

całość wszystkie dzieła opatrzności, które Bóg kiedykolwiek uczynił od wieczności, albo 

kiedykolwiek uczyni stanowią koła, które posiadają uporządkowany ruch prowadzący do celu, który 

Bóg wyznaczył od przed-wieczności. 

 My ludzie patrzymy na rzeczy pojedynczo, patrzymy na jeden szczegół i nie rozważamy 

związku jaki posiada jedna rzecz z drugą, jednakże Bóg patrzy na wszystkie rzeczy naraz i widzi 

wszystkie relacje które jedna rzecz ma z drugą. Kiedy dziecko ogląda wnętrze zegara, to najpierw 

patrzy na jedno kółko, następnie na drugie, nie patrzy na nie wszystkie razem i nie widzi zależności, 

które poszczególne kółka posiadają między sobą, natomiast zegarmistrz patrzy na nie wszystkie naraz 

i widzi ich zależność jednego od drugiego; i tak się rzeczy mają z Bożą opatrznością. Teraz zobaczmy 

jak to wszystko działa, abyśmy uczyli się sztuki zadowolenia. Gdy przytrafia mi się pewna 

pojedyncza rzecz na drodze opatrzności, jest to jakby jedno jej kółko, i gdyby to kółko zostało 

zatrzymane to być może tysiące innych rzeczy mogłoby zostać przez to zatrzymane również. W 

zegarze, gdy zatrzyma się jedno kółko to zatrzymają się wszystkie, ponieważ zależą jedne od 

drugiego. Skoro więc Bóg nakazał, aby rzecz obecna była taka i taka, to skąd możemy wiedzieć jak 

wiele innych rzeczy zależy od tej jednej obecnej rzeczy? Być może Bóg może mieć jakieś dzieło do 

wykonania za dwadzieścia lat, które zależy od koła opatrzności, które spowoduje zaistnienie 

konkretnej rzeczy czy sytuacji właśnie dzisiejszego dnia czy też tego tygodnia.  

 I tutaj, nawiasem mówiąc, możemy zauważyć jak wiele zła tkwi w niezadowoleniu, bo taka 

osoba chciałaby zmiany Bożej opatrzności w takim a takim szczególe i gdyby to nie miało związku 

z czymś innym, to nie byłoby taką wielką sprawą, jednakże może być, że taka niezadowolona osoba 

przez to, że chce, aby jej wola spełniła się w danym szczególe, narusza wole Bożą w tysiącach rzeczy, 

które Bóg musiałby zmienić ponieważ jest możliwe, że tysiące innych rzeczy może zależeć od tej 

jednej małej rzeczy, która nie podoba się takiej osobie. Podobne jest to do dziecka, które płakałoby i 

mówiło, aby jedno koło w zegarze zatrzymało się; i chociaż chciałoby, aby tylko jedno kółko się 

zatrzymało, to tak naprawdę jakby mówiło, że wszystkie muszą się zatrzymać. 

 I tak jest w opatrzności, jeśli jej jedno kółko zatrzyma się, to tak jakby zatrzymało się również 



tysiące zależnych. Dlatego powinienem być cichy i zadowolony, ponieważ chociaż w mojej jednej 

małej poszczególnej rzeczy może nie iść po mojej myśli, to jednak Bóg całościowo osiąga swój cel; 

albo przynajmniej jego cel może być promowany w tysiącach zależnych rzeczy przez tę jedną małą 

rzecz, która nie jest taka jaką chciałbym, aby była. Z tego względu zastanówmy się, gdy coś się 

wydarza nie po naszej myśli, że jest to akt opatrzności i że nie wiemy co Bóg ma zamiar właśnie 

uczynić i jak wiele rzeczy zależy od tego? Jesteśmy gotowi przeboleć jedną rzecz nie po naszej myśli, 

byle nasz przyjaciel, którego posiadamy mógł osiągnąć to czego pragnie, dlatego jeśli posiadamy 

miłość i przyjaźń Boga, to powinniśmy być gotowi na przebolenie małych spraw które nie układają 

się według naszej woli, aby Pan mógł kontynuować swoje dzieło ogólnie i w tysiącach innych 

zależnych rzeczach. I to jest trzecia rzecz, którą należy zrozumieć w Bożej opatrzności, którą 

Chrystus naucza tych, których szkoli w sztuce zadowolenia. 

  

 d. Chrystus uczy wierzących wiedzy o Bożym zwyczajowym postępowaniu wobec swojego 

ludu w bardziej szczegółowy sposób. Ta pierwsza wiedza o postępowaniu Boga poprzez swoją 

opatrzność jest ogólna. Natomiast ta szczególna wiedza, wiedza właściwego zrozumienia drogi Bożej 

w Jego opatrzności względem Jego ludu i świętych jest godną uwagi lekcją pomocną nam w sztuce 

bycia zadowolonym. Jeśli raz poznamy drogę i sposób postępowania człowieka nam obcego to 

będziemy mogli lepiej dostosować się do niego i być zadowolonymi z życia z nim aniżeli zanim 

poznalibyśmy jego drogi i sposób postępowania. Gdy przeprowadzamy się do nowej społeczności, 

aby żyć wpośród nowych ludzi: mężczyzn i kobiet, to chociaż mogą być dobrzy, to jednak dopóki nie 

poznamy ich dróg, sposobu postępowania i usposobienia to wiele rzeczy może nas drażnić, i możemy 

uważać je za bardzo trudne do zniesienia, jednakże gdy zaznajomimy się już z ich drogami i 

sposobami postępowania to wtedy możemy dostosować się do nich i pasować do ich towarzystwa. 

Podobnie jest z nami wierzącymi, gdy nie rozumiemy dróg Bożych, to wtedy kłopoczemy się 

poszczególnymi aktami opatrzności Bożej uważamy je za bardzo dziwne i nie możemy zrozumieć co 

o nich sądzić, ponieważ nie rozumiemy zwyczajowego sposobu postępowania i dróg Bożych, których 

używa Bóg względem swego ludu. Czasami, gdy ktoś obcy przychodzi do naszej rodziny i widzi w 

jaki sposób robione są pewne rzeczy, to może dziwić się o co chodzi, ale domownicy rodziny którzy 

są z tym zaznajomieni nie są w ogóle tym zaniepokojeni. Gdy pracownicy w miejscu pracy po raz 

pierwszy się spotykają i nie znają się wzajemnie to mogą być nieufni i niezadowoleni, ale gdy poznają 

swoje sposoby reagowania i postępowania, to wtedy stają się bardziej zadowoleni. I tak jest z nami 

wierzącymi, gdy po raz pierwszy zaczynamy rozumieć drogi Boże.  

 Ale ktoś może zapytać: ,,Co rozumiesz przez wyrażenie Boże drogi?” Rozumiem przez nie 

trzy rzeczy, które gdy poznamy, to nie będziemy się tak bardzo dziwić opatrzności Bożej, ale 

będziemy cisi i zadowoleni z niej. 

  

 i.  BOŻĄ ZWYCZAJOWĄ DROGĄ DZIAŁANIA NA TYM DOCZESNYM ŚWIECIE 

WOBEC SWEGO LUDU JEST TO BY  ZNAJDOWAŁ SIĘ ON W STANIE UTRAPIENIA. 

  

 Bóg objawił w swoim Słowie i możemy to sobie tam odkryć, że ustanowił to jako swoją 

zwyczajową drogę od upadku Adama i Ewy, ale szczególnie w        czasach obowiązywania Ewangelii, 

aby jego wierzący tutaj na ziemi znajdowali się w stanie utrapień. Ludzie, którzy tego nie rozumieją 

dziwią się, gdy słyszą, że lud Boży jest trapiony, podczas gdy jego przeciwnicy prosperują na swoich 

drogach. Kiedy ci, którzy szukają Boga na Jego drodze, chcąc się nawrócić i poprawić są trapieni, 

ranieni i atakowani, a ich przeciwnicy przeważają nad nimi, to dziwią się temu; ale ten, kto znajduje 

się w szkole Chrystusa jest nauczany przez Pana Jezusa, że Bóg przez swoje odwieczne rady 

ustanowił te wszystkie przeciwności jako swoją drogę do wychowywania swego ludu na tym świecie, 

aby jego lud przechodził przez te utrapienia. Dlatego apostoł Piotr napisał: ,,...nie dziwcie się temu 

ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć,” (1 Piot 4:12 UBG). Dlatego nie 

powinniśmy być z tego niezadowoleni, widząc, że Bóg wyznaczył taką drogę i wiedząc, że jest to 

wolą Bożą, aby tak było.  

  



 ii. ZWYKLE, GDY BÓG ZAMIERZA UDZIELIĆ NAJWIĘKSZEGO 

MIŁOSIERDZIA JAKIEMUKOLWIEK ZE SWOICH WIERZĄCYCH, TO  

PRZYPROWADZA GO DO NAJNIŻSZEGO STANU. 

  

 Bóg wydaje się działać odmiennie i postępować przeciwnie niż ludzie; gdy zamierza udzielić 

największych błogosławieństw swemu ludowi, to najpierw przyprowadza ich do bardzo niskiego 

stanu. Jeśli ma to być cielesne błogosławieństwo i zewnętrzne, które zamierza udzielić, to najpierw 

sprowadza ich do niskiego stanu i pogarsza ich zdrowie; jeśli dotyczyć to ma majątku, który zamierza 

udzielić, to najpierw poniża wierzącego w tych sprawach a potem wywyższa. Tak samo postępuje z 

wierzącym, jeśli dotyczy to jego reputacji czy spraw duchowych, najpierw upokarza a potem 

wywyższa. Zwykle wierzący zanim otrzymali największe wygody doświadczyli największych 

utrapień i smutków. Ci, którzy nie rozumieją Bożych dróg, myślą, że gdy Bóg zsyła nieszczęsny stan 

na swój lud, to porzuca i odstępuje od niego, i że Bóg nie zamierza, wyświadczyć im żadnego 

wielkiego dobra. Jednakże dziecko Boże, które jest pouczone o takim postępowaniu Boga nie 

kłopocze się przeciwnościami, bo wie, że chociaż znajduje się w bardzo utrapionym stanie, to jednak 

Boży sposób działania, gdy Bóg zamierza udzielić największych błogosławieństw, polega na zesłaniu 

najpierw największych utrapień. Gdy Bóg zamierzał wywyższyć Józefa, aby był drugim pod 

względem dostojeństwa w Egipcie to najpierw wtrącił go do więzienia (Rdz 39-41 UBG), natomiast 

gdy  zamierzał postawić Dawida na tronie Izraela pozwolił by był ścigany przez Saula jak kuropatwa 

w górach (1 Sam 24;26 UBG). Podobnie Bóg postąpił ze swoim Synem; sam Chrystus wszedł do 

swojej chwały przez cierpienie (Heb 2:10 UBG); a jeżeli Bóg postąpił tak ze swoim Synem to o wiele 

bardziej postąpi w ten sposób ze swoim ludem.             

 Tuż przed świtem zauważamy, że jest ciemniej niż przez całą noc, podobnie Bóg czyni naszą 

sytuację gorszą zanim nadchodzi Jego miłosierdzie. Gdy Bóg udzielił nam ostatniej wielkiej łaski 

pod Naseby* znajdowaliśmy się w pożałowania godnym stanie; Bóg wiedział co miał czynić z góry, 

wiedział, że nadszedł czas, aby pobłogosławić nas wielkim miłosierdziem, bo w ten sposób on działa. 

(*W 1645r pod Naseby armia parlamentarna odniosła decydujące zwycięstwo w walce przeciwko 

Rojalistom. Przesłania zawarte w niniejszej książce zostały wygłoszone przez Burroughsa w tamtym 

roku). Bądźmy właściwie pouczeni co do tej drogi jaką Bóg ma w zwyczaju postępować, a będzie to 

wielką pomocą w byciu zadowolonymi. 

  

 iii. SPOSOBEM BOŻYM JEST DZIAŁANIE PRZEZ PRZECIWIEŃSTWA, TAK ABY 

OBRÓCIĆ NAJWIĘKSZE ZŁO W NAJWIĘKSZE DOBRO. 

   

 Udzielenie wielkiego dobra po wielkim złu, to jedna rzecz, a obrócenie wielkiego zła w 

największe dobro to inna; a jednak tak Bóg działa: największe dobro, jakie Bóg zamierza dla swojego 

ludu, wiele razy wypracowuje z największego zła; największą światłość wydobywa z największej 

ciemności. Pamiętam uderzające wyrażenie Lutra co do tego, otóż powiedział on: ,,To jest droga 

Boża: poniża, aby mógł wywyższyć, zabija, aby mógł ożywić i zawstydza, aby mógł uwielbić.” 

Jednakże jest ona poza naszym zrozumieniem. Jest to sztuka sztuk, nauka nauk i wiedza wszelkiej 

wiedzy, gdy się zrozumie, że kiedy Bóg sprowadza życie to wyprowadza je ze śmierci, radość 

wydobywa ze smutku, a dobrobyt z przeciwności, ba, ponadto wiele razy wyprowadza łaskę z 

grzechu, to znaczy używa grzechu, aby promować łaskę. Jest to Boży sposób, aby wyprowadzić 

wszelkie dobro ze zła, nie tylko pokonać zło, ale i sprawić by zło działało ku dobru. Kiedy dusza to 

zrozumie, to usunie to nasze szemranie i wniesie zadowolenie do naszego serca. Ale obawiam się, że 

istnieje niewielu ludzi, którzy to należycie rozumieją; być może czytają o takich rzeczach i słyszą 

takie rzeczy na kazaniach, ale nie są pouczeni o tym przez Pana Jezusa Chrystusa, że to jest sposób 

Boży, aby wydobyć największe dobro z największego zła. 

  

  

 IV. WSPANIAŁOŚĆ ZADOWOLENIA. 

  



  

 Zakończywszy nasze studium nad lekcjami, których mamy się nauczyć, przejdziemy teraz do 

następnego rozdziału, którym jest wspaniałość tej łaski zadowolenia. 

 W istocie istnieje dużo wspaniałości w zadowoleniu; jest to jakby kolejna lekcja do nauczenia 

się. 

 Apostoł powiada: ,,Nauczyłem się”, jak gdyby chciał powiedzieć: ,,Niech będzie 

błogosławiony za to Bóg! Jest to miłosierdzie Boże dla mnie, że nauczyłem się tej lekcji, znajduję 

tak dużo dobra w tym zadowoleniu, że nie chciałbym być bez tego nawet za wszystkie skarby świata.”   

 ,,Nauczyłem się tego”, mówi. 

 Nawet pogańscy filozofowie widzieli że wielka wspaniałość tkwi w zadowoleniu. Pamiętam 

jak czytałem Antystenesa, który nie pragnął od swoich bogów (mówię to na sposób pogański) nic 

innego na tym świecie, aby uczyniło to jego życie szczęśliwym, jak tylko zadowolenie, i jeśli mógłby 

posiąść cokolwiek, co by pragnął, aby uczynić jego życie szczęśliwym to prosiłby ich o to, aby mógł 

mieć ducha Sokratesa, aby mógł znieść każdą krzywdę czy jakiekolwiek zranienie, które napotka w 

życiu, tak aby mógł pozostawać w spokojnym usposobieniu ducha cokolwiek mu się przytrafi; bo 

takie było usposobienie Sokratesa; cokolwiek go spotkało pozostawał tym samym człowiekiem 

jakiekolwiek przeciwności go spotkały, niezależnie od tego jak wielkie, nikt nie mógł zauważyć 

jakiejkolwiek zmiany w jego usposobieniu. To ten poganin osiągnął siłą swojej natury i przez ogólne 

powszechne działanie Ducha Bożego. Antystenes zobaczył taką wspaniałość w tym duchu, że jak 

Salomon zapytany przez Boga: ,,Proś o to, co mam ci dać” (1 Król 3:5 UBG), poprosił Go o mądrość, 

tak Antystenes powiedział: ,,Gdyby bogowie zapytali mnie co bym pragnął mieć, to odpowiedział 

bym, że pragnął bym posiadać ducha Sokratesowego.” Zobaczył jak wielka wspaniałość tkwiła w 

tym; z pewnością chrześcijanin może dojrzeć więcej obfitości wspaniałości znajdującej się w 

zadowoleniu. Postaram się aby przedstawić ją wam w niniejszym rozdziale w taki sposób, szanowni 

czytelnicy, abyście mogli jeszcze bardziej umiłować tę łaskę zadowolenia. 

  

 1. Przez zadowolenie oddajemy Bogu cześć, która jest Mu należna. 

  

 Jest to szczególna część boskiego kultu, który jesteśmy winni Bogu, aby być zadowolonym 

po chrześcijańsku, jak wam to przedstawiłem powyżej. Powtarzam jest to szczególna część boskiego 

kultu, którą stworzenie winno jest nieskończonemu Stwórcy w tym, że ofiaruję cześć, która od nas 

należy się Stwórcy. Słowo, które w grece oznacza ,,oddawać cześć” jest tym samym, które oznacza 

przyjście i kulenie się przed kimś, tak jak pies przychodzi kuląc się przed człowiekiem i chce położyć 

się u jego stóp. Tak i stworzenie dostrzegając swoją własną marność, i nieskończoną wspaniałość, 

która znajduje się w Bogu, gdy przychodzi, aby oddać cześć Bogu, przychodzi i kuli się przed 

Stwórcą i kładzie się u stóp Bożych; wtedy jest to poprawne oddanie czci Bogu. Gdy zobaczysz, 

szanowny czytelniku, jak pies przychodzi i kuli się przed tobą przez wyciągnięcie ręki nad nim 

możesz nauczyć go, aby położył się u twoich stóp, a wtedy pomyśl, że tak powinieneś postępować 

przed swoim Panem; powinieneś przyjść do Niego i położyć się przed jego stopami na brzuchu czy 

na plecach i leżeć w prochu przed nim, będąc chętnym, aby uczynił z tobą co zechce. Tak jak czasami 

obraca się ręką psa w te i we wte i leży on w danej pozycji stosownie do pokazania mu tego ręką; tak 

gdy stworzenie przyjdzie i padnie na twarz przed Panem wtedy stworzenie oddaje cześć Bogu i 

ofiaruje mu należną Mu cześć. W jakim usposobieniu serca kucamy przed Bogiem i o ile jest ono 

bardziej pokorne od stanu zadowolenia we wszystkich sytuacjach w jakich nas postawi Bóg? Takie 

kucanie jest kucaniem do dyspozycji Boga, jest podobne do biednej kobiety Kanaanejskiej, która gdy 

Chrystus powiedział, że nie dobrze jest dawać chleb dzieci szczeniętom, powiedziała, że psy jedzą 

okruchy ze stołu panów ich. Kobieta ta jakby przyznała, że jest psem, ale prosiła tylko o okruchy. I 

tak, gdy dusza będzie miała takie nastawienie, że gotowa będzie położyć się i powiedzieć: ,,Panie 

jestem jak pies, jednakże pozwól mi jeść okruchy,” to wtedy wielce czci Boga. Być może niektórzy 

z was nie mają tak bogato zastawionych stołów jak inni, gdyż Bóg daje wam tylko okruchy, to jednak 

jeśli ofiarujecie wasze serca w ten sposób Bogu, że jesteście jak pies i możecie być zadowoleni i 

błogosławić Boga za jakikolwiek okruch, to jest to wielkie oddawanie czci Bogu. 



 W ten sposób oddajemy cześć Bogu bardziej, niż gdy przychodzimy, aby słuchać kazania, czy 

gdy spędzany pół godziny, czy też godzinę na modlitwie, albo niż gdy przyjmujemy sakrament, gdyż 

wszystkie te zewnętrzne akty oddawania czci Bogu są tylko zewnętrznymi aktami, podczas gdy 

wcześniej wymieniony akt uległości jest oddawaniem czci duszą. Wy, którzy często oddajecie cześć 

Bogu poprzez słuchanie kazań, modlitwę i przyjmowanie sakramentów, a jednak potem jesteście 

nieufni i niezadowoleni – wiedzcie, że Bóg nie zważa na takie oddawanie Mu czci; będzie On 

posiadał oddawanie Mu czci całą duszą poprzez poddanie sobie takiej duszy. Zwróćcie uwagę na to, 

zaklinam was, że w aktywnym posłuszeństwie oddajemy cześć Bogu przez robienie tego, co się Jemu 

podoba, natomiast w pasywnym posłuszeństwie oddajemy cześć Bogu przez bycie zadowolonymi z 

tego, co On czyni. Kiedy spełniam obowiązek wobec Boga, to oddaję Jemu cześć, czynię to co się 

Jemu podoba; dlaczego to nie miałbym oddawać Bogu czci przez bycie zadowolonym z tego co Bóg 

czyni? Jak powiedziano o posłuszeństwie Chrystusa, że był aktywny w swym pasywnym 

posłuszeństwie i pasywny w swym aktywnym; tak i wierzący są pasywni w swoim aktywnym 

posłuszeństwie, najpierw są pasywni w przyjmowaniu łaski, a potem aktywni. A gdy przechodzą do 

pasywnego posłuszeństwa, to są aktywni, ale wkładają także łaskę w aktywne posłuszeństwo. Gdy 

wykonują jakieś uczynki dla Boga, to ich dusze mówią: ,,Och, żebyśmy tak mogły czynić to co się 

podoba Bogu!” Gdy, z kolei, cierpią jakiś krzyż to chcą, aby to co czyni Bóg podobało się im. Tacy 

wierzący, którzy trudzą się, aby czynić to co się podoba Bogu i na odwrót, aby to co czyni Bóg, 

podobało się im są prawdziwymi chrześcijanami, którzy starają się o wypełnianie obu posłuszeństw 

aktywnego i pasywnego. Jest jedną stroną bycia chrześcijaninem, aby dążyć do tego co podoba się 

Bogu; drugą to dążenie do tego by być zadowolonym z tego co czyni Bóg; jeśli wierzący to czyni, to 

stanie się kompletnym chrześcijaninem; jest to pierwsza rzecz znajdująca się we wspaniałości tej 

łaski zadowolenia. 

  

 2. W ZADOWOLENIU ISTNIEJE DUŻO PRZEJAWÓW ŁASKI. 

  

 Istnieje wiele siły łaski, wiele piękna i wiele przejawów łaski w zadowoleniu; przedstawię je 

po kolei. 

  

 a.  Istnieje wiele przejawów łaski w zadowoleniu. Obejmują one wiarę, miłość, cierpliwość, 

mądrość i nadzieję; prawie wszystkie łaski są zmieszane w niej. Jest to jak olej, który posiada 

składniki prawie każdego rodzaju łaski; i chociaż nie można zobaczyć poszczególnych rodzajów łask, 

to jednak ten olej zawiera je prawie wszystkie. 

 Bóg widzi łaski Swego Ducha, jak są pożytkowane w szczególny sposób, a to podoba się 

bardzo Bogu w Jego sercu. W jednym działaniu wierzący może skorzystać szczególnie z jednej łaski, 

ale w zadowoleniu korzysta się z wielu łask naraz. 

  

 b. Istnieje wielka siła łaski w zadowoleniu. Bycie w stanie wytrzymać wszystkie warunki 

pogodowe i cokolwiek co może się przytrafić ciału, a jednak nie być przez to zmienionym świadczy 

o wielkiej sile znajdującej się w ciele ludzkim; podobnie bycie zadowolonym wskazuje na siłę łaski. 

Wy, którzy narzekacie na słabość pamięci, niewielką ilość darów, i że nie potraficie uczynić tego co 

inni potrafią w innych rzeczach; czy posiadacie te pełne łaski zadowolenie serca, które wcześniej 

przedstawiłem wam w niniejszej książce? Wiem, że dosięgnęliście siły łaski w tym, gdyż jest ona tak 

duchowa jak to wam przedstawiono w wyjaśnieniu tego punktu. Jeśli jakiś człowiek jest chory na 

ciele i ma wiele dolegliwości żołądka, śledziony i wątroby, a jednak pomimo tego myśli on 

racjonalnie i reaguje właściwie, to jest to argument przemawiający za tym, że jego mózg jest zdrowy 

i kontynuuje używanie swego rozsądku i zrozumienia. Podczas gdy inni ludzie, którzy mają 

zaburzone działanie mózgu, gdy ich dopadną jakiegokolwiek nieszczęścia nie potrafią w sposób 

racjonalny myśleć i odpowiednio zareagować na nie. Podobnie jest z duchem ludzkim istnieje wielu 

ludzi, którzy mają słabego lub bojaźliwego ducha i gdy przytrafią się im jakieś nieszczęścia to 

stwierdzimy, że dopada ich złość. Jednakże istnieją także ludzie, którzy mają mocnego ducha, którzy 

pomimo tego, że wszystko jakby sprzysięga się przeciwko nim, to w dalszym ciągu trzymają się 



stałego kursu swojej drogi, używają swego rozumu i swoich łask, oraz zachowują swoje dusze w 

cierpliwości. 

 Pamiętam co kiedyś słyszałem o orłach, że nie zachowują się jak inne ptaki; podczas gdy inne 

ptaki gdy są głodne to wydają z siebie różne dźwięki, to orzeł nigdy tak nie postępuje, chociaż brakuje 

mu pożywienia. Wydaje się że tak postępuje z powodu wielkości swego ducha jest jakby ponad 

głodem i ponad pragnieniem. Podobnie gdy cokolwiek przytrafia się człowiekowi, a ten nie narzeka, 

ani nie jęczy jak inni lecz trzyma się swego stałego kursu drogi i błogosławi Boga w każdej sytuacji, 

to jest to oznaką pełnej łaski wielkości jego ducha. Rzeczy, które powodują, że inni ludzie stają się 

przygnębieni, niezadowoleni, poirytowani i które zabierają im cały komfort ich życia, nie powodują 

żadnych zmian w postawie wierzących kobiet i mężczyzn, którzy posiadają takiego wspaniałego 

ducha. Jest to oznaką wielkiej siły łaski, tkwiącej w duchu takich wierzących. 

  

 c. Zadowolenie posiada również w sobie dużo piękna łaski. Istnieje powiedzenie pewnego 

poganina Seneki, które brzmi następująco: ,,Gdy wychodzimy do gajów i lasów i widzimy  wysokie 

drzewa i ich cień, to wywołuje to w nas pewien rodzaj okropnego strachu przed bóstwem, podobnie 

gdy widzimy ogromne rzeki, gwałtowne fontanny i głębokie wody; jednakże gdy widzimy człowieka, 

który jest cichy w czasie burz, i który żyje szczęśliwie w pośrodku przeciwności to dlaczego go nie 

czcimy?” Seneka uważał takiego człowieka, który żyje cicho i szczęśliwym życiem pośród utrapień 

za godnego takiego zaszczytu. Chwała Boża ukazuje się w takim przypadku bardziej niż w 

jakimkolwiek innym z Jego dzieł. Nie ma rzeczy, spośród tych, które Bóg uczynił takich jak słońce, 

księżyc, gwiazdy i cały świat w których tak wiele chwały Bożej objawiało by się jak w człowieku, 

który żyje spokojnie wpośród przeciwności. To było tym co przekonało króla Nabuchodonozora, gdy 

zobaczył że trzech młodzieńców Judejskich chodziło pośród pieca ognistego i nie zostali spaleni 

ogniem: ten król został przez to z wielką mocą przekonany że Bóg którego czcili ci młodzieńcy był 

rzeczywiście prawdziwym Bogiem, i że byli oni wielce umiłowani przez swojego Boga, ponieważ 

mogli chodzić w środku pieca bez uszczerbku, podczas gdy inni, którzy tylko zbliżyli się do wylotu 

pieca zostali pochłonięci przez ogień. Tak więc gdy chrześcijanin potrafi przechodzić poprzez próby 

ogniste bez przypalenia sobie szat, i posiada komfort i radość (jak apostoł Paweł będąc w kajdanach 

potrafił chwalić Boga, co uderzyło dozorcę więzienia), to to przekona ludzi niewierzących co do 

Boga, gdy widzą moc łaski wpośród utrapień. Gdy wierzący potrafią zachować się w sposób pełen 

łaski i święty w takich udrękach, które u innych wywołują ryk przerażenia, to jest to chwałą 

chrześcijan. 

 O tym, mówi się, że jest to chwałą Chrystusa, Mich 5:5 (gdyż interpretatorzy uważają że 

chodzi tu o Chrystusa): ,,I będzie on pokojem, gdy Asyryjczyk wtargnie do naszej ziemi. I gdy 

podepcze nasze pałace.” Tekst powyższy powiada, że Chrystus będzie pokojem, gdy Asyryjczyk 

wtargnie do naszej ziemi. Bycie pełnym pokoju jest łatwe dla człowieka, gdy nie ma wrogów, 

jednakże tekst powiada, że gdy Asyryjczyk wtargnie do naszego kraju to Chrystus będzie naszym 

pokojem. To znaczy, gdy wszystko będzie w stanie zgiełku i zamieszania to jednak Chrystus będzie 

pokojem. I to jest próba łaski, gdy stwierdzimy, że Pan Jezus Chrystus jest pokojem w naszych 

sercach, gdy Asyryjczyk wtargnie do naszej ziemi. Niektórzy wierzący mogą powiedzieć, że znajdują 

pokój w Chrystusie, gdy nie mają zewnętrznych problemów, ale czy Chrystus jest także ich pokojem 

gdy Asyryjczyk wtargnie do kraju, gdy nadciągnie wróg? Przypuśćmy, że usłyszelibyśmy jak wróg 

maszeruje na miasto i zaczął już je plądrować, co byłoby w takim przypadku naszym pokojem? Tylko 

Pan Jezus Chrystus byłby pokojem dla duszy, gdy wróg wdarłby się do miasta i plądrował nasze 

domy. Gdyby ktokolwiek z was był tam gdzie przyszedł wróg, to jaki był by pokój w jego duszy? To, 

co jest powiedziane o Chrystusie może być zastosowane do łaski zadowolenia; gdy Asyryjczyk, 

rabusie, wrogowie, kiedy jakiekolwiek utrapienie, kłopot czy ucisk przytrafi się sercu wyćwiczonemu 

w zadowoleniu, to wtedy ta łaska przyniesie pokój duszy. Ta łaska zadowolenia jest wspaniałą łaską: 

istnieje w niej duże piękno, wielka siła i wielka wartość dlatego miłujmy ją.             

  

 3. PRZEZ ZADOWOLENIE DUSZA JEST PRZYGOTOWANA DO OTRZYMANIA 

MIŁOSIERDZIA I DO SPRAWOWANIA SŁUŻBY. 



  

 Omówię te dwie rzeczy jedna za drugą, że zadowolenie sprawia, że dusza jest przygotowana 

do otrzymania miłosierdzia, i do sprawowania służby. Żaden mężczyzna ani kobieta na świecie nie 

nadają się tak bardzo do przyjęcia łaski Bożej i do wykonywania dzieła Bożego, jak ci, którzy 

posiadają zadowolonego ducha w sobie.   

 Ci, którzy są zadowoleni są przygotowani do otrzymania miłosierdzia od Pana. Jeśli będziemy 

chcieli nalać do naczynia jakiś napitek, to musimy je trzymać nieruchomo, ponieważ jeśli naczynie 

będzie się poruszać i trząść w jedną stronę i drugą, to niczego nie nalejemy. Podobnie jeśli mamy być 

naczyniami, które mają otrzymać Boże miłosierdzie, i chcielibyśmy, aby Pan wlał w nas Swoje 

miłosierdzie, to musimy mieć ciche i spokojne serca. Nie możemy mieć serc spieszących się tam i z 

powrotem w kłopotach, nie możemy być niezadowoleni i drażliwi ale musimy być cisi i spokojni, 

jeśli mamy otrzymać miłosierdzie od Pana. Jeśli dziecko rzuca się i kopie tu i tam, bo chce coś 

otrzymać, to nie dajemy mu tego, gdy tak się zachowuje, ale najpierw chcesz, aby ono się uspokoiło. 

Nawet jeśli, być może zamierzamy dać mu to za czym tak płacze, to jednak nie damy mu tego, dopóki 

nie uspokoi się, nie przyjdzie i nie stanie spokojnie przed nami, zadowolony bez tej rzeczy, i wtedy 

dopiero mu ją dajemy. I podobnie Pan czyni z nami, gdyż nasze postępowanie wobec Niego, są takie 

jak postępowanie naszych upartych dzieci wobec nas. Skoro tylko chcemy czegoś od Boga, to jeśli 

nie możemy tego otrzymać, to natychmiast stajemy się niespokojni i jakby w zgiełku w naszym 

duchu. Gdy Bóg zamierza obdarzyć nas takim miłosierdziem, to mówi: ,,Nie otrzymasz tego jeszcze, 

najpierw się uspokój, a potem w cichości swego ducha przyjdź do mnie, a zobaczysz czy cię tym nie 

obdarzę.” Odwołuję się do was, którzy jesteście w jakikolwiek sposób zaznajomieni z drogami 

Bożymi, czy nie stwierdziliście, że Bóg postępował w taki sposób z wami? Kiedy być może 

martwiliście się z powodu braku duchowego pocieszenia i serca wasze były tym rozdrażnione, to 

wtedy przez cały taki czas nic nie otrzymaliście od Boga; ale gdy potem uspokoiliście wasze 

nastawienie serca i powiedzieli: ,,Cóż, słuszne jest, aby Pan uczynił ze swoimi biednymi 

stworzeniami, co zechce, jestem pod jego stopami i jestem zdecydowany uczynić wszystko, co w 

mojej mocy, aby mu oddać cześć, i cokolwiek on ze mną zrobi, będę go szukał, dopóki będę żył. Będę 

zadowolony z tego, co daje Bóg, czy da mi to co pragnę, czy nie, będę zadowolony.” Na co Bóg 

odpowiedział: ,,Ponieważ jesteś w takim nastawieniu to otrzymasz teraz pocieszenie, obdarzę cię 

teraz miłosierdziem.” Wiezień nie uwolni się szybciej z kajdan przez szarpanie nimi i ciągniecie w te 

i we wte; może przez to co najwyżej otrzeć, zadrapać i skaleczyć sobie ciało. Jeśli będzie chciał się 

ich naprawdę pozbyć, to będzie musiał spokojnie oddać się w ręce innego człowieka, który 

odpowiednimi narzędziami przetnie mu je. Jeśli jakiś żebrak zapuka do twych drzwi, raz czy dwa 

razy, szanowny czytelniku, a ty nie wyjdziesz na co on się poirytuje, że mu każesz stać przed 

drzwiami nie dając mu niczego i zacznie walić głośno w drzwi, to pomyślisz, że taki żebrak nie 

zasługuje na twoją jałmużnę. Ale gdy usłyszysz dwóch czy trzech żebraków pod drzwiami jak cicho 

pukają nawet przez długi czas i przez okno usłyszysz jak mówią między sobą: ,,Poczekajmy, może 

ludzie w środku są zajęci i zaraz przyjdą, nawet jeśli niczego nie dostaniemy na końcu to jednak 

zaczekajmy, bo i tak przecież na nic nie zasługujemy”, to wtedy szybko wyjdziesz i coś im dasz. 

Podobnie i Bóg postępuje z sercem człowieka: gdy ono jest we wzburzonym nastroju to Bóg nic nie 

daje, jednakże kiedy serce leży spokojnie pod Bożą ręką; to wtedy jest w odpowiednim stanie, aby 

otrzymać miłosierdzie. Bóg powiada: ,,W nawróceniu i spokoju będziecie zbawieni; w ciszy i ufności 

będzie wasza siła” (Iz 30:15 UBG). 

  

 4. JAK ZADOWOLENIE SPRAWIA ŻE SERCE NADAJE SIĘ DO OTRZYMANIA 

MIŁOSIERDZIA, TAK I DO SPRAWOWANIA SŁUŻBY. 

  

 O spokojne owoce sprawiedliwości, pokojowe owoce sprawiedliwości! Od kiedy stały się 

pokojowymi owocami sprawiedliwości to rzeczywiście najbardziej prosperują i pomnażają się. Jak 

powiadają filozofowie o wszystkim co się porusza nic się nie porusza z wyjątkiem tego co się porusza 

po tym co jest nieruchome. 

  



 Obiekcja. Statki pływają po morzu, a ono nie jest nieruchome. 

  

 Odpowiedź. Jednakże morze porusza się po tym co jest nieruchome. 

 Nic nie porusza się, jeśli nie posiada czegoś nieruchomego co podtrzymuje to. Koła powozu 

poruszają się w górę i w dół natomiast oś nie; podobnie jest z sercem człowieka: jeśli człowiek 

poruszy się, aby wykonać służbę dla Boga to musi posiadać niezachwiane serce w sobie. To musi 

pomóc poruszać się w służbie dla Boga, bo ci, którzy posiadają niestałe i wzburzone serce, którzy nie 

posiadają stałości w ogóle w nich, nie nadają się, aby spełniać służbę dla Boga, natomiast ci, wierzący 

mężczyźni i kobiety, którzy są stałego ducha nadają się do każdej służby. I to jest powód, dla którego, 

kiedy Pan ma jakąś wielką pracę do wykonania dla któregoś ze swoich sług, zwykle najpierw 

uspokaja jego ducha, wprowadzając go w ciche, słodkie nastawienie, aby był zadowolony ze 

wszystkiego, a dopiero potem angażuje go do pracy. 

  

  5. ZADOWOLENIE UWALNIA NAS Z WIELU POKUSZEŃ. 

  

 Och, te pokuszenia, którym podlegają ludzie o niezadowolonym duchu! Diabeł uwielbia łowić 

w zmąconej wodzie. To jest nasze przysłowie o mężczyznach i kobietach; ich usposobieniem jest 

łowienie ryb w mętnej wodzie, powiadają, że jest to dobre. Jednakże jest to maksyma diabła, on 

uwielbia łowić w takich wodach; gdzie zły widzi, że duchy ludzi są zmartwione i rozdrażnione tam 

się udaje i powiada, że to jest dobre łowisko dla niego. Gdy widzi niezadowolonych mężczyzn i 

kobiety chodzących tu i tam i może ich dopaść jak samotnie rozmyślają wtedy przychodzi, ze swymi 

pokusami: ,,Czy będziesz cierpiał taką sytuację?” powiada ,,spróbuj nielegalnej drogi, czy nie widzisz 

jak biedny jesteś; inni są zamożni, a ty nie wiesz co zrobić, aby przeżyć zimę, jak zdobyć opał i chleb 

dla siebie i dzieci” i tak kusi ich do kradzieży, kłusownictwa i innych nielegalnych praktyk. 

Niezadowolenie jest szczególnym grzechem i mętnymi wodami, do których ciągnie diabeł, aby 

spowodować, żeby mężczyźni i kobiety oddali mu swoje dusze; niezadowolenie jest wspólną 

podstawą wszystkich, którzy stali się czarownikami i czarownicami i tak oddali się diabłu.  

 Można zauważyć, że ci nad którymi diabeł pracuje, są zazwyczaj starymi ludźmi o 

melancholijnym usposobieniu, a w szczególności kobiety, te biedniejszego rodzaju, które są 

niezadowolone w domu, z nich chce uczynić czarownice. Sąsiadki kłopoczą ich i drażnią może tylko 

w ich wyobrażeniu i w duchu te ofiary diabła czują się zranione i nie mogą tego dłużej znieść i na 

tym diabeł umieszcza swoje pokusy i pociąga je nimi do wszystkiego. Jeśli ofiary są biedne to oferuje 

im pieniądze; jeśli mają ducha mściwego to obiecuje, że zemści się na ich wrogach; a to wszystko 

uspokaja i ucisza jego ofiary.  Istnieje wspaniała okazja dla diabła do kuszenia, gdy spotyka się z 

niezadowolonym duchem! Luter powiedział o Bogu: ,,Bóg nie przebywa w Babilonie, ale w Salem.” 

Babilon symbolizuje zamieszanie a Salem pokój. Bóg nie przebywa w duchu człowieka, który 

znajduje się w stanie zamieszania, ale w takim, który jest spokojny i cichy. Jeśli chcecie uwolnić się 

od pokus starajcie się być zadowoleni w każdej sytuacji. Pokój Boży jest tym, co chroni serce przed 

pokusą. Pamiętam, jak czytałem o niejakim Mariusie Curio, któremu przysłano łapówki, aby skusić 

go, by był niewierny swojemu krajowi. Gdy siedział w domu przy obiedzie składającym się z rzep 

przyszli pewni ludzie i obiecali mu wynagrodzenie, na co on odpowiedział: ,,Człowiek, który potrafi 

być zadowolony z potrawy, którą jem nie skusi się na wasze wynagrodzenie. Dziękuję Bogu, że 

jestem zadowolony z tego co mam, a jeśli chodzi o wasze wynagrodzenia, niech zostaną zaoferowane 

tym, którzy nie potrafią być zadowoleni z potrawy składającej się z rzepy.” Tak więc prawda jest 

taka, jak to jasno widać, że przyczyną dla której wielu zdradza zaufanie, jak na przykład w służbie 

Parlamentu i Królestwa, jest ponieważ nie potrafią zadowolić się poprzestawaniem na tym co mają. 

Jeśli człowiek jest zadowolony z tego co ma nawet jeśli jest tego niewiele tak, że chodzi nawet biednie 

ubrany, to jeśli Bogu tak upodoba się, to taki człowiek będzie wolny od tysięcy pokus diabła, które 

chwytają w swe szpony innych ludzi ku potępieniu ich dusz.   

 W naszych czasach, gdy ludziom grozi niebezpieczeństwie utraty bogactwa, to ludzie którzy 

nie posiadają tej łaski zadowolenia, znajdują się w najbardziej opłakanym stanie, są bardziej narażeni 

na niebezpieczeństwo związane z zatraceniem swoich dusz, aniżeli z utratą zewnętrznego mienia. 



Ktoś może pomyśleć, że jest smutną rzeczą bycie w niebezpieczeństwie utracenia całego majątku w 

jedną noc; jednakże jeśli ktoś nie posiada zadowolonego ducha w sobie, to taka osoba jest bardziej 

narażona na pokusy diabła, że zostanie obrabowana w podobny sposób z wszelkiego dobra i 

poprowadzona, aby grzeszyć. Ach, gdy ludzie myślą sobie, że muszą żyć tak dostatnio jak żyli do tej 

pory, to czynią się łupem diabła; podczas gdy ci, którzy potrafią powiedzieć: ,,Niech Bóg uczyni ze 

mną co zechce, jestem zadowolony i poddaję się pod jego rękę w tym”, sprawiają, że diabeł nie będzie 

się wtrącał do spraw takich ludzi. Istniało godne uwagi powiedzenie pewnego filozofa, który był 

bardzo biedny i w związku z tym posiadał bardzo skromne jedzenie; otóż gdy jadł zioła i korzenie, 

to ktoś powiedział mu: ,,Gdybyś tylko przypodobał się Dionizjuszowi nie musiałbyś jadać ziół i 

korzeni”; na co ten odpowiedział mu: ,,Gdybyś tylko potrafił zadowolić się tę marną strawą, to nie 

musiałbyś schlebiać mu.” Pokusy nie przeważą nad zadowolonym człowiekiem, bardziej aniżeli 

strzała wystrzelona w mosiężny mur. 

  

 6. KOLEJNĄ WSPANIAŁOŚCIĄ JEST OBFITOŚĆ KOMFORTU W ŻYCIU 

CZŁOWIEKA KTÓRE PRZYNOSI MU ZADOWOLENIE. 

  

 Zadowolenie czyni życie człowieka niezmiernie słodkim i komfortowym; nic tak bardziej nie 

czyni tego, niż łaska zadowolenia. 

  

 a.  To co taki człowiek posiada, ma w pewnego rodzaju niezależny sposób, nie polegający na 

żadnym stworzeniu w sprawie jego komfortu. 

  

 b.   Gdy Bóg wywyższy pozycję zadowolonego człowieka, która jest niska, to będzie posiadał 

on równocześnie miłość Bożą w niej. Jest to wtedy o wiele słodsze, aniżeli gdyby otrzymał awans a 

jego serce nie było zadowolone; gdyż Bóg może spełnić pragnienie niezadowolonego człowieka, ale 

taki człowiek nie może wtedy powiedzieć, że jest to z miłości. Jeśli człowiek najpierw uciszył swego 

ducha, i dopiero po tym Bóg spełni jego pragnienie, to wtedy taki człowiek może mieć więcej 

komfortu w tym i większą pewność, że posiada miłość Bożą wraz ze spełnionym pragnieniem. 

  

 c. Te zadowolenie jest komfortem dla ducha człowieka w tym, że zachowuje wszystkie inne 

jego rodzaje komfortu, a nie dopuszcza niczego, co mogłoby je przytłumić, albo zgasić ich światło. 

Mogę porównać tę łaskę zadowolenia do marynarskiej latarni; gdy statek jest na morzu, to niezależnie 

od tego jak dobrze jest zaopatrzony, to jednak jeśli nie ma latarni na pokładzie lub czegokolwiek za 

pomocą czego można by podtrzymać światło świecy w czasie sztormu to załoga takiego statku 

znajdować się będzie w smutnym stanie, szczególnie gdy statek znajduje się tysiące mil od lądu lub 

na trasie gdzie przez trzy lub cztery miesiące nie spotyka innego statku. Gdy sztorm nadciąga w nocy, 

a marynarze nie mają światła nad pokładem, albo gdy zostaje ono zdmuchnięte od razu, to taka załoga 

statku znajduje się w bardzo opłakanym stanie. Podobnie wielu wierzących posiada światło komfortu, 

gdy nie ma sztormu, jednakże niech przyjdzie jakiekolwiek utrapienie, lub nadciągnie sztorm 

przeciwko nim, a ich światło zostaje zdmuchnięte od razu; co w takiej sytuacji mogą zrobić? Gdy 

serce jest zaopatrzone w łaskę zadowolenia, to jest ona jakby latarnią i zachowuje komfort  w duchu 

człowieka, jakby światło pośrodku burzy i sztormu. Gdy posiadamy latarnię na statku w czasie 

sztormu to możemy nosić światło po całym pokładzie i wspinać się z nim nawet na maszt jeśli 

chcemy, a jednak nie zostanie zdmuchnięte i zgaszone. Podobnie gdy komfort chrześcijanina jest 

ożywiony łaską zadowolenia, to może on być oświecany niezależnie od tego jaki nadciągnie sztorm 

czy burza do jego życia; w dalszym ciągu taki wierzący może zachować światło w swojej duszy, co 

bardzo pomaga wszystkim rodzajom komfortu jaki posiada. 

  

 7. ZADOWOLENIE CZERPIE KOMFORT Z TYCH RZECZY, KTÓRYCH TAK 

NAPRAWDĘ NIE POSIADAMY. 

  

 Być może wielu, którzy nie posiadają zewnętrznych rzeczy ma więcej komfortu niż ci, którzy 



posiadają je. Człowiek, który przedestylował zioła, chociaż może ich już nie mieć, to jednak 

posiadając wydestylowaną z nich ciecz może cieszyć się dobrodziejstwem ziół. Tak i człowiek 

wierzący, chociaż może nie posiadać prawdziwego dobytku, takiego a takiego zewnętrznego 

bogactwa, czy takiego a takiego zewnętrznego komfortu, to jednak dzięki łasce zadowolenia może 

zachowywać się jak gdyby je posiadał. Dzięki sztuce nawigacji możemy przywozić bogactwa 

Wschodnich i Zachodnich Indii do Anglii; podobnie dzięki sztuce zadowolenia możemy zdobyć dla 

siebie komfort w każdych warunkach, to znaczy możemy posiadać dany komfort poprzez 

zadowolenie, które byśmy mieli, gdybyśmy posiadali rzeczywiście daną rzecz. 

 U Plutarcha znajdujemy godną uwagi historię, która to ilustruje. Do króla Pyrrusa przyszedł 

Sineus, który chciał przekonać go do zaprzestania prowadzenia wojen a w szczególności z 

Rzymianami. Powiedział królowi: ,,Oby spodobało się Waszej Wysokości co powiem, otóż mówi się, 

że Rzymianie są bardzo dobrymi wojownikami i jeśli spodoba to się bogom, że pokonamy Rzymian, 

to jakąż korzyść będziemy mieli z takiego zwycięstwa?” Pyrrus odpowiedział mu: ,,Wtedy z 

łatwością podbijemy resztę Italii.” ,,Rzeczywiście, jest to prawdopodobne, o czym mówi Wasza 

Miłość” - powiedział Sineus - ,,ale czy kiedy podbijemy Italię, to nasze wojny się skończą?” ,,Jeśli 

bogowie zechcą,, powiedział Pyrrus ,,że odnieślibyśmy zwycięstwo, to otworzyłaby się dla nas droga 

do wielkich podbojów, bo któż nie ruszyłby potem na Afrykę i Kartaginę?” ,,Ale” powiedział Sineus 

,,kiedy już to wszystko zdobędziemy to co będziemy wtedy robić?” Wtedy Pyrrus, śmiejąc się 

powiedział mu ponownie: ,,Wtedy będziemy odpoczywać, żyć spokojnie, codziennie urządzać uczty 

i weselić się między sobą tak jak to tylko możliwe.” Na co Sineus rzekł: ,,Co przeszkadza nam teraz 

tak samo odpoczywać i żyć spokojnie i radośnie, skoro cieszymy się tym co mamy bez dalszych 

podróży i kłopotów, które napotkalibyśmy za granicą, bez wystawiania się na jawne 

niebezpieczeństwa i bez tak wielkiego przelewania krwi? Czy nie możemy usiąść i radować się 

teraz?” Tak więc człowiek niewierzący może myśleć, że  jeśli miałby jedną rzecz to otworzyłaby ona 

możliwości na zdobycie drugiej, a jeśli będzie miał tę drugą to będzie mógł posiąść jeszcze więcej; a 

co się stanie gdy spełni on swoje wszystkie pragnienia? Wtedy dopiero będzie zadowolony.  A cóż 

stoi na przeszkodzie, aby być zadowolonym teraz, bez nich?   

 Z pewnością nasze zadowolenie nie polega na uzyskaniu rzeczy, której pragniemy, ale na 

kształtowaniu naszego ducha przez Boga stosownie do warunków w jakich znajdujemy się. Niektórzy 

ludzie nie posiadają nawet piędzi własnej ziemi, a jednak żyją lepiej, niż inni ludzie, którzy są 

dziedzicami wielkich majątków ziemskich. Widywałem czasami na wsi, jak niektórzy ludzie żyli na 

własnej ziemi, a jednak bardzo biednie, podczas gdy inni, którzy tylko dzierżawili ziemię, dzięki 

swojemu dobremu gospodarowaniu i zarządzaniu żyli dostatniej od tych pierwszych. Tak i wielu 

dzięki sztuce zadowolenia może żyć lepiej na sposób duchowy bez majątku od tego, który posiada 

go i czerpie z niego pożytki. Och zadowolenie zwiększa niezmiernie komfort chrześcijanina. 

 Żeby przedstawić to dokładniej dodam, że jest więcej komfortu w samej łasce zadowolenia, 

aniżeli istnieje go w jakimkolwiek bogactwie; człowiek posiada więcej komfortu w byciu 

zadowolonym bez posiadania upragnionej rzeczy, niż może mieć z rzeczy której pragnął nie będąc 

zadowolony. Powtarzam, istnieje więcej dobra w zadowoleniu, niż w rzeczy, którą chcielibyśmy 

posiąść, aby wyleczyć nasze niezadowolenie; a przedstawię to na przykładzie kilku rzeczy. a. 

Chciałbym mieć taką a taką rzecz, a wtedy byłbym zadowolony; jednakże gdyby, ją posiadł, to byłaby 

to tylko rzecz stworzona, która pomogłaby mi być zadowolonym, podczas gdy teraz jest to łaska Boża 

działająca w mojej duszy, która czyni mnie zadowolonym; a z pewnością jest to o wiele lepsze, gdy 

się jest zadowolonym z łaski Bożej działającej we własnej duszy człowieka, niż cieszenie się 

zewnętrznym komfortem. b.  Gdybym miał upragnioną rzecz, to zgadzam się, że moja sytuacja 

mogłaby być lepsza, jednakże moja dusza nie znajdowałaby się w lepszym stanie przez to; a przez 

prawdziwe zadowolenie znajduje się. Sytuacji duszy nie poprawią bogactwa, ziemia czy przyjaciele, 

ale prawdziwe zadowolenie tak, dlatego jest ono lepszym działem niż to, co chciałbym posiąść za 

mój dział. c. Jeśli staję się zadowolony przez zaspokajanie moich pragnień, to jest to tylko miłość 

własna, ale gdy jestem zadowolony z działania ręki Bożej i jestem gotów, aby być do jej dyspozycji, 

to takie nastawienie pochodzi z mojej miłości do Boga. Posiadając spełnione moje pragnienie, stają 

się zadowolony na drodze miłości własnej, natomiast dzięki łasce zadowolenia stają się zadowolonym 



z miłości do Boga, a czyż nie jest lepiej być zadowolonym z miłości do Boga aniżeli z zasady miłości 

własnej? d. Jeśli jestem zadowolony z tego powodu, że posiadam to, co pragnę, to wtedy, być może, 

jestem zadowolony z tej jednej rzeczy, jednakże ta jedna rzecz nie dostarcza mi zadowolenia z innej; 

może być, że równocześnie będę stawał się bardziej wybredny, przebiegły i przewrotny w innych 

rzeczach. Jeśli da się dzieciom to czego pragną w pewnych rzeczach to będą stawać się w  takim 

samym stopniu bardziej wybredne i niezadowolone, gdy nie będą mogły otrzymać wszystkich innych 

rzeczy które chcą. Jednakże jeżeli raz zwyciężę moje własne serce, to uczyni to mnie zadowolonym 

nie tylko w jednym szczególe, ale też ogólnie, cokolwiek mi się przytrafi. Gdy jestem niezadowolony 

bo pragnąłbym mieć pewną rzecz, a potem otrzymałbym ją, to czy to usposobiło by mnie tak bym 

był zadowolony z innych rzeczy? Na pewno nie, jednakże gdy posiadam tę łaskę Bożego 

zadowolenia, to jestem przygotowany do tego, aby być zadowolonym we wszystkich warunkach. 

Widzimy więc, że zadowolenie przynosi komfort do życia człowieka, wypełnia je pełnią komfortu 

na tym świecie; prawdą jest, że jest ono Niebem na ziemi. 

 Czym, jest Niebo, jeśli nie odpoczynkiem i cichym stanem ludzkiego ducha; szczególnymi 

rzeczami, które tworzą życie w Niebie są odpocznienie, radość i usatysfakcjonowanie w Bogu. I tak 

też jest z zadowolonym duchem: istnieje tam odpocznienie, radość i zaspokojenie w Bogu. W Niebie 

śpiewane są pieśni chwały dla Boga; a zadowolone serce zawsze chwali i błogosławi Boga. 

Posiadamy Niebo już tu na ziemi, gdy mamy zadowolonego ducha, ba, w pewnym względzie 

zadowolony duch jest jeśli można się tak wyrazić lepszy od Nieba. 

 ,,Jak to możliwe?”, może ktoś zapytać? Otóż w zadowoleniu tu na ziemi istnieje pewien 

zaszczyt, który Bóg w nim posiada i wspaniałość, której nie posiada w Niebie, a jest ona taka. W 

Niebie nie ma pokonywania pokus. Istoty niebiańskie i zbawieni w Niebie nie są poddawani żadnym 

próbom przez utrapienia. Żyją tylko łaską i nie napotykają przeciwności tylko zachęty do takiego 

życia; ich łaska jest doskonała i w tym nas przewyższają. Jednakże nie napotykają żadnych 

przeciwności w życiu łaską, nie jest ona poddawana próbom, pokuszeniami, aby czynić przeciwnie; 

podczas gdy my tu na ziemi doświadczając utrapień, pokus, kłopotów i ucisków, pomimo tych 

przeciwności żyjemy łaską i jesteśmy zaspokojeni w Bogu i Chrystusie, zadowoleni ze Słowa Bożego 

i jego obietnic; to jest cześć jaką Bóg od nas otrzymuje, a której nie otrzymuje od aniołów i 

zbawionych ludzi w Niebie. Czy jest to coś wielkiego dla osoby, która jest w Niebie, która posiada 

tylko dobro z rąk Bożych, której nic nie wypróbowuje, żadne pokusy czy przeciwności? A czy to jest 

coś wielkiego i trudnego dla biednej duszy tu na ziemi, aby chwalić i błogosławić Boga wpośród 

utrapień, przeciwności, pokus i kłopotów? Modlenie się, błogosławienie i służenie Bogu przez taką 

osobę jest wspaniałością, której nie znajdziemy w Niebie i  Bóg w Niebie nie będzie już otrzymywał 

tego rodzaju chwały od nas. Z tego powodu bądźmy zadowoleni i ceńmy sobie te zadowolenie, i 

bądźmy gotowi żyć na tym świecie tak długo jak Bóg będzie chciał. Nie pragnijmy być uwolnieni z 

tych wszystkich utrapień i kłopotów na tym doczesnym świecie! Gdybyśmy zostali z nich uwolnieni 

to oczywiście doświadczylibyśmy więcej ulgi dla siebie, jednakże gdy jesteśmy w tym konflikcie 

pokuszeniowym i służymy pomimo wszystko Bogu to jest to sposób manifestowania wspaniałości 

Bożej łaski tu na ziemi, i takiego rodzaju czczenia Boga, które On nie otrzyma od nas w Niebie. 

 Tak więc bądźmy zaspokojeni i cisi, zadowoleni ze swego zadowolenia. Brakuje, być może, 

nam innych rzeczy, które posiadają inni, ale niech będzie uwielbiony Bóg, posiadamy zadowolone 

serce, którego niewierzący nie mają. Dlatego, powtarzam bądźmy zadowoleni z naszego 

zadowolenia, gdyż jest to bogaty dział, który Pan nam udzielił. Gdyby Pan, dał ci, szanowny 

czytelniku, miliony na tym świecie, to i tak nie byłoby to tak bogatym działem jak danie tobie 

zadowolonego ducha. Odejdź zatem i chwal imię Boże mówiąc: ,,Cóż, Panie byłbym rad gdybym 

posiadał takie a takie rzeczy, które mają inni, ale pozbawiłeś mnie ich. I chociaż brakuje mi ich, to 

jednak dałeś mi to co jest tak samo dobre, a nawet o wiele lepsze, dałeś mi ciche i zadowolone serce, 

abym był gotów być do Twojej dyspozycji.” 

  

 8. ZADOWOLENIE JEST WIELKIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM BOŻYM NA 

DUSZY. 

  



 Na tych, którzy są zadowoleni, na ich majątku i na wszystkim co posiadają znajduje się 

błogosławieństwo Boże. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy o błogosławieństwie nad Judą 

czołowym plemieniem Izraela: ,,Wysłuchaj PANIE, głosu Judy, i przyprowadź go do jego ludu. Niech 

starczy mu sił jego rąk, a ty bądź mu pomocą przeciwko jego wrogom” (Pwt 33:7 UBG). Niech 

starczy mu siły jego rąk, to znaczy, sprowadź wystarczalność wszelkiego dobra dla niego, aby mógł 

posiadać je na własność; takie jest błogosławieństwo Judy. Tak więc gdy Bóg daje nam wystarczalną 

ilość rzeczy na własność, którą posiada każdy zadowolony człowiek, to jest to błogosławieństwem 

Bożym nad nami, błogosławieństwem Judy. To Pan daje nam wszystkie rzeczy. abyśmy korzystali z 

nich z radością (1 Tym 6:17 KJV), możemy posiadać pewną rzecz a jednak nie korzystać z niej z 

radością, dopóki nie przyjdzie Pan ze swoim błogosławieństwem. Cokolwiek my wierzący 

posiadamy korzystamy z tego z radością; wielu ludzi na tym świecie posiada bogactwa a jednak nie 

korzystają z nich z radością. To błogosławieństwo Boże jest tym, co udziela nam wszystkiego ku 

radosnemu używaniu, i to właśnie Bóg jest tym, który przez swoje błogosławieństwo kształtuje nasze 

serca i czyni je odpowiednimi do naszych okoliczności. 

  

 9. CI, KTÓRZY SĄ ZADOWOLENI MOGĄ OCZEKIWAĆ NAGRODY OD BOGA. 

  

 To znaczy, że Bóg da im dobro wszystkich rzeczy z których są zadowoleni, aby ich nie 

posiadać. To wnosi obfitość dobra do zadowolonego ducha. Istnieje taka a taka rzecz, którą jak 

sądzimy byłoby bardzo przyjemnie posiadać; jednakże jeśli potrafimy skłonić nasze serce do 

poddania się Bogu w takiej rzeczy, to wtedy otrzymamy błogosławieństwo Boże w taki czy inny 

sposób; jeśli nie otrzymamy tej rzeczy to będzie to nam wynagrodzone tak czy inaczej; otrzymamy 

jakby weksel w zamian za to na coś innego. Nie istnieje żadna rzecz, bez posiadania której dusza 

wierzącego będąc zadowolona z tego nie otrzymała w zamian od Boga coś innego. Otrzymamy 

nagrodę dla naszych dusz za wszystkie dobro bez którego będziemy zadowoleni, aby się obejść. 

Wiemy co Pismo powiada o aktywnym posłuszeństwie; Pan przyjmuje wolę swoich sług za czyn. 

Chociaż nie czynimy danej dobrej rzeczy, to jednak jeśli nasze serce jest prawe w nas, aby chcieć to 

uczynić, to otrzymamy błogosławieństwo pomimo, że nie czynimy takiej rzeczy. A teraz ty, biedny 

wierzący, który narzekasz na swoją niemoc, że nie możesz czynić tak jak inni i nie możesz pełnić tak 

dużo służby jak inni; jeśli twoje serce jest prawe przed Bogiem i chciałbyś pełnić tę samą posługę, 

którą widzisz, że inni pełnią i uważałbyś to za wielkie błogosławieństwo Boże, ba, największe na 

świecie, gdybyś był w stanie tak służyć jak inni służą, to możesz pocieszyć się tym, że przystępując 

do Boga w ramach Przymierza łaski, otrzymasz nagrodę od Niego za wszystkie twoje rzeczy które 

pragnąłbyś uczynić, a nie uczyniłeś. Tak jak niegodziwy człowiek otrzyma karę za wszystkie grzechy, 

które chciałby popełnić, tak ty otrzymasz nagrodę, za wszelkie dobro, które uczyniłbyś. Czy nie 

możemy teraz wyciągnąć argumentu z aktywnego posłuszeństwa i zastosować go do pasywnego: 

istnieje równie dobry powód dlaczego powinieneś oczekiwać, że Bóg nagrodzi cię za wszystko co 

jesteś gotów chcieć wycierpieć, jak również za wszystko co chcesz uczynić. Jeśli będziesz chciał 

obejść się bez danego komfortu i rzeczy, gdy Bóg uzna to za stosowne, to nie będziesz 

przegrywającym, na pewno Bóg wynagrodzi cię albo tym komfortem albo tym co będzie dla ciebie 

tak dobre jak ten komfort. Dlatego rozważ sobie: ,,Jak wiele rzeczy posiadam, których nie posiadają 

inni? Czy potrafię uciszyć swoje serce i wprowadzić w zadowolone nastawienie pomimo tego, że 

brakuje mi tego co posiadają inni? Mam błogosławieństwo wszystkiego co posiadają inni i albo będę 

posiadał takie rzeczy jakie posiadają inni, albo Bóg w ten czy inny sposób wynagrodzi mi to tutaj lub 

w przyszłości w wieczności. O jakie tkwią w tym bogactwa! Z zadowoleniem posiadamy wszelkiego 

rodzaju dobra.  

  

 10. OSTATNIE, PRZEZ ZADOWOLENIE DUSZA LUDZKA DOCHODZI DO 

WSPANIAŁOŚCI BLISKIEJ SAMEMU BOGU, I TO NAJBLIŻEJ JAK TO TYLKO  

MOŻLIWE. 

  

 Gdyż te słowo, które jest przetłumaczone jako ,,zadowolony”, oznacza samowystarczalność 



jak to opisałem na początku niniejszej książki. Człowiek zadowolony jest człowiekiem 

samowystarczalnym, a na czym polega wspaniała chwała Boża, jeśli nie na byciu szczęśliwym i 

samowystarczalnym czy też wzsystkowystarczalnym w sobie? Bycie samowystarczalnym, czy też 

posiadanie wystarczalności w sobie jest chwałą Boga. El-shaddai oznacza Boga posiadającego 

wystarczalność w sobie. Wierzący posiadający zadowolenie zbliżają się do wspaniałości Bożej. Jak 

my wierzący jesteśmy uczestnikami Boskiej natury ogólnie przez łaskę (2 Piot 1:4  UBG), tak 

uczestniczymy w niej w bardziej szczególny sposób przez tę łaskę chrześcijańskiego zadowolenia, 

bo co jest wspaniałością i chwałą Boga jeśli nie ono? Przypuśćmy, że wszystkie stworzenia na świecie 

zostałyby unicestwione i nie byłoby żadnego, czy uszczupliłoby to w jakiś sposób Boga? Nie, 

pozostałby taki sam jaki jest, błogosławionym Bogiem jakim jest teraz, byłby taki sam dalej, jego 

sytuacja nie stała by się gorsza, gdyby wszystkie stworzenia zniknęły, podobnie zadowolony byłby 

wierzący gdyby pozbawiono go wszystkiego nie byłby w gorszej sytuacji, dalej byłby zadowolony. 

Zadowolone serce posiada wszystko pomimo braku wszystkiego i nie byłoby bardziej nieszczęśliwe 

niż jest teraz. Przypuśćmy, że Bóg pozbawiłby ciebie, drogi wierzący, wszystkiego i że wszelkie inne 

stworzenie na świecie zostałyby zabrane, to pomimo wszystko dalej byłbyś, posiadając Boga jako 

swój dział, tak szczęśliwy jakim jesteś teraz. Tak więc widzimy, że zadowolenie posiada wielką ilość 

wspaniałości w sobie.   

  

  

 IV. ZŁO DUCHA SZEMRANIA. 

  

  

 W ten sposób przedstawiłem w wielu aspektach wspaniałość tej łaski zadowolenia, starając 

się przedstawić jej piękno przed waszymi duszami, abyście mogli, drodzy czytelnicy, umiłować ją. 

Teraz moi bracia, cóż pozostaje, jeśli nie praktykowanie zadowolenia w życiu? Gdyż ta sztuka 

zadowolenia nie jest rzeczą spekulatywną, przeznaczoną tylko do kontemplacji, ponieważ jest rzeczą 

należącą do teologii, a zatem jest praktyczną. Zatem musicie dołożyć starań, aby pracować nad 

waszymi sercami, tak aby ta łaska mogła być w was w całej pełni, abyście mogli czcić Boga i 

przynieść chwałę waszemu wyznaniu, gdyż nikt bardziej nie czci Boga, i nie przynosi większej 

chwały wyznaniu chrześcijańskiemu aniżeli ci, którzy posiadają tę łaskę. 

 Aby zabrać się zdecydowanie za wprowadzenie tej łaski w życie, konieczne jest, abyśmy 

najpierw ukorzyli się w naszych sercach z powodu braku naszego zadowolenia w przeszłości. 

Ponieważ nie ma innego sposobu, aby podjąć się jakiegokolwiek obowiązku, który chce się zacząć 

wykonywać, jak tylko poprzez najpierw ukorzenie się za jego dotychczasowy brak. Dlatego postaram 

się, aby dopomóc wam w ukorzeniu się z powodu braku wykazywania tej łaski w waszym życiu. 

Powinniście pomyśleć sobie: ,,Och, gdybym posiadał tę łaskę zadowolenia to, jakie szczęśliwe życie 

mógłbym wieść już dawno temu! Jaką obfitość czci mogłem przynieść imieniu Bożemu! Jaką molem 

przynieść chwałę mojemu wyznaniu! Jak wielki komfort mogłem posiadać! Ale Pan wie, że było 

zupełnie inaczej. Ach jak daleko znajdowałem się od tej łaski zadowolenia, którą mi wyjaśniono! 

Moje serce szemrało, irytowało się i było rozdrażnione. Każdy mały szczegół który nie poszedł po 

mej myśli wyprowadzał mnie z równowagi i wytrącał z właściwej postawy serca. Oh ta niesforność 

mojego ducha! Bóg widzi zło w irytowaniu się i denerwowaniu się mojego serca, a również w 

szemraniu i narzekaniu mojego ducha!” Ach, żeby Bóg sprawił, abyście to zobaczyli. Teraz, w celu, 

abyście mogli ukorzyć się z powodu braku zadowolenia przedstawię poniżej w trzech punktach zło 

wynikające z tego.. Po pierwsze opiszę zło szemrzącego ducha, w którym znajduje się więcej zła niż 

jesteśmy tego świadomi. Po drugie przedstawię sytuacje pogarszające te zło. Jest ono co prawda złe 

same w sobie, jednakże w pewnych przypadkach jest większym złem niż w innych. I, po trzecie 

postaram się usunąć wymówki którymi zasłania się każde szemrzące i niezadowolone serce. Teraz 

przejdę do przedstawienia pierwszego zła, które tkwi w szemrzącym i niezadowolonym sercu. 

  

 1. WASZE SZEMRANIE I NIEZADOWOLENIE WSKAZUJE NA ISTNIENIE W 

WASZEJ DUSZY DUŻEGO ZEPSUCIA NATURY. 



  

 Tak jak zadowolenie wskazuje na istnienie dużej ilości łaski, mocnej łaski i pięknej łaski, tak 

szemranie ujawnia istnienie dużego zepsucia, mocnego zepsucie i bardzo niegodziwego zepsucia w 

sercu. Jeśli ciało człowieka  byłoby w takim stanie, że każde zadrapanie szpilki powodowało by 

zaognienie, ból i ropienie, to z pewnością powiedzielibyśmy że ciało takiego człowieka jest bardzo 

chore. Podobnie jest z naszym duchem, gdy każdy mały kłopot i utrapienie powoduje, że stajemy się 

niezadowoleni i szemrzemy, lub gdy sprawiają, że nasz duch napełnia się goryczą. Zło rany w ciele 

człowieka polega nie tyle na wielkości rany i ilości krwi z niej wypływającej, ale na zapaleniu które 

jest w niej. Gdy jakiś niewykwalifikowany człowiek przyjdzie i zobaczy dużą ranę w ciele drugiego 

człowieka, to uważa ją za niebezpieczną, a gdy zobaczy, że wytryska z niej dużo krwi, to pomyśli, że 

w tym tkwi sedno jej zła; jednakże kiedy lekarz przyjdzie i zobaczy to wszystko to stwierdzi, że ta 

duża rana zagoi się w ciągu kilki dni. Jednakże jeśli ujrzy w niej mniejszą ranę i zapalenie tkanki albo 

ranę septyczną to powie, że to zabierze więcej czasu, aby można to wyleczyć. Z tej przyczyny nie 

nałoży na nią balsamu ani maści leczniczych, bo wie że musi pozbyć się zapalenia septycznego, a 

rzeczą, która się do tego nadaje jest jakiś eliksir do oczyszczenia tej rany. Ale pacjent może zapytać: 

,,Co to pomoże mojej ranie? Dajesz mi doktorze coś do picia, a moja rana znajduje się w mojej nodze. 

Cóż dobrego spowoduje ten eliksir że znajdzie się w żołądku?” ,,Usunie stan zapalny”, odpowie 

lekarz ,,ponieważ dopóki nie zostanie on usunięty maści nic nie pomogą.” 

 Podobne rzeczy dzieją się z duszami ludzkimi na całym świecie. Może być że dotknie ich 

jakieś utrapienie, które porównam do rany. Wierzący mogą myśleć, że to wielkość udręki powoduje, 

że ich stan jest nieszczęsny. Jednakże to najpierw stan zapalny serca, czyli szemranie, które jest w 

nich, a które powoduje tak naprawdę nędzę ich stanu musi zostać usunięte zanim będą mogli zostać 

wyleczeni. Niech Bóg czyni z nimi co zechce, to jednak dopóki nie usunie z nich szemrania to ich 

rana nie będzie mogła zostać uleczona. Szemrzące serce jest bardzo grzesznym sercem; dlatego gdy 

kłopocze nas nasze utrapienie które nas dotknęło, to pomimo tego musimy bardziej kłopotać się o 

nasze szemranie w sercu bo to jest jeszcze większym kłopotem. Utrapienie w jakim być może 

znajdujemy się może być bolesne, jednakże szemrzące serce w nas jest bardziej niebezpieczną raną. 

Och, gdybyśmy tylko mogli przekonać się, że szemranie w duchu jest większym złem aniżeli 

jakiekolwiek utrapienie czy nieszczęście! Później w pełniejszy sposób wykażę, że szemrzący duch 

jest złem zła i nieszczęściem nieszczęścia. 

  

 2.  ZŁO SZEMRANIA JEST TAKIE, ŻE GDY BÓG MÓWI O NIEGODZIWYCH I 

OPISUJE ICH I PRZEDSTAWIA ICH PIĘTNO, TO PRZYTACZA TEN GRZECH W 

BARDZIEJ SZCZEGÓLNY SPOSÓB. 

   

 Mógłbym wymienić wiele wersetów z Pisma Świętego, jednakże podam na to bardzo 

uderzający fragment z listu apostoła Judy. ,,Oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych; Aby dokonać 

sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za wszystkie ich bezbożne 

czyny, których się bezbożnie dopuścili, i za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko 

niemu bezbożni grzesznicy” (Jud 1:14-15 UBG). W tym 15 wersecie mowa jest czterokrotnie o 

bezbożnikach i ich uczynkach opisanych ogólnie. Następnie w 16 wersecie Juda przechodzi do 

podania szczegółów tego co to za ludzie: ,,Oni to zawsze szemrają” (Jud 1:16 UBG); tak więc są to 

szemrzący. Czy chcielibyśmy wiedzieć, kim są  bezbożni ludzie, których Pan, gdy przyjdzie z 

dziesiątkami tysięcy swoich aniołów, ukarze za wszystkie ich bezbożne czyny, których się dopuścili 

oraz którzy to są, którzy wypowiedzieli bezbożne słowa przeciwko niemu? Ci ludzie to ludzie 

szemrzący; są oni w Piśmie postawieni na czele. Musimy wejrzeć w naszego ducha, a wtedy możemy 

zobaczyć, że te szemranie, które jest występkiem przeciwnym do zadowolenia nie jest tak małą 

sprawą jak się to może wydawać. Niektórzy wierzący mogą myśleć, że nie są tak bezbożni jak inni, 

ponieważ nie przeklinają, ani nie upijają się, a zapominają, że mogą być bezbożni w szemraniu. 

Prawdą jest, że w wierzących nie ma pełnej mocy grzechów są tylko ich nasiona i pozostałości; 

jednakże gdy znajdują się oni pod wpływem mocy tego grzechu szemrania, to on ich potępia jako 

bezbożnych grzeszników takich samych jak ci, którzy są w mocy pijaństwa, cudzołóstwa, czy 



jakiegokolwiek innego grzechu. Bóg będzie patrzył na takich wierzących jako na bezbożnych z 

powodu popełniania przez nich tego grzechu tak samo jak i z powodu popełniania przez nich 

jakiegokolwiek innego. Ten jeden fragment Pisma Świętego powinien wstrząsnąć sercem wierzącego 

na myśl o grzechu szemrania.  

  

 3.  POZA BYCIEM NAPIĘTNOWANYM JAKO BEZBOŻNY, OSOBA SZEMRZĄCA 

UWAŻANA JEST PRZEZ BOGA W PIŚMIE ŚWIĘTYM ZA BUNTOWNIKA. 

  

 Szemranie jest sprzeczne z oddawaniem czci Bogu, które ma miejsce w zadowoleniu. 

Zadowolenie jest jak prawdziwe oddawanie czci Bogu, jest lgnięciem do Boga i padaniem przed nim 

tak jak pies pada przed nami, gdy wyciągamy nad nim rękę z kijem; natomiast szemrzące serce jest 

buntowniczym sercem o czym możemy łatwo przekonać się, gdy porównamy dwa fragmenty Pisma 

zawarte w Księdze Liczb. ,,A nazajutrz całe zgromadzenie synów Izraela szemrało przeciwko 

Mojżeszowi i Aaronowi: Wy spowodowaliście śmierć ludu PANA” (Li 16:41 UBG); cała kongregacja 

synów Izraelskich szemrała przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Teraz porównajmy to z rozdziałem 17, 

werset 10: ,,I PAN powiedział do Mojżesza: Połóż laskę Aarona z powrotem przed świadectwem, aby 

była zachowana na znak dla buntowników,” W 16 rozdziale lud szemrał przeciwko Mojżeszowi i 

Aaronowi, a w 17 rozdziale Bóg powiedział, aby przyniesiono i położono z powrotne laskę Aarona 

przed skrzynię świadectwa jako znak przeciwko buntownikom. Tak więc widzimy, że bycie osobą 

szemrającą i bycie buntownikiem oznacza jedną i tę samą osobę; szemranie jest buntem przeciwko 

Bogu. Początek rokoszu i buntu w królestwie ma miejsce, gdy lud jest niezadowolony, bo wtedy 

zaczyna przechodzić do  szemrania i w każdym domu takiego królestwa niezadowolony lud szemrze, 

a to z kolei w krótkim czasie prowadzi do buntowania się i wzniecania rokoszy. Szemranie jest jak 

dym ognia; najpierw widzimy dym i jak drzewo się tli zanim zapłonie ogień; podobnie zanim 

wybuchnie otwarty bunt w jakimś królestwie ma miejsce najpierw dym szemrania. Ponieważ 

szemranie posiada w sobie nasiona buntu, to przed Panem jest uznane za bunt. Czy mielibyśmy być 

buntownikami przeciwko Bogu? Tak więc gdy odczujemy, że nasze serca są niezadowolone i 

szemrają przeciwko jakiemukolwiek postąpieniu Boga wobec nas, to powinniśmy powstrzymać je 

następującymi słowami: ,,Och nieszczęsne serce! Co, chcesz być buntownikiem przeciwko Bogu? 

Chcesz zbuntować się przeciwko nieskończonemu Bogu?” Obwiniajmy wtedy nasze serce o chęć 

grzeszenia poprzez buntowanie się.      

 Wy, którzy jesteście winni tego grzechu szemrania, jesteście dziś oskarżeni przez Pana o bycie 

winnymi buntowania się przeciwko Niemu i Bóg oczekuje, że ukorzycie wasze dusze przed Nim za 

ten grzech, że obwinicie swoje dusze o bycie buntownikami przeciwko Bogu. 

  Wielu z was może powiedzieć, że nigdy wcześniej nie myślało, że było buntownikiem 

przeciwko Bogu i uważało, że posiada wiele słabości, ale teraz widzi, że Pismo mówi o grzechu w 

inny sposób niż ludzie, gdyż czyni ludzi tylko szemrzących buntownikami przeciwko Bogu. Och, te 

buntownicze serce, które posiadamy przeciwko Panu, a które zamanifestowało się w ten sposób 

poprzez szemranie przeciwko Panu. I to jest trzeci punkt który wskazuje jakie zło tkwi w 

niezadowoleniu. 

  

 4. JEST TO NIEGODZIWOŚĆ WIELCE PRZECIWNA DO ŁASKI, A 

SZCZEGÓLNIE PRZECIWNA DO DZIAŁANIA BOŻEGO W PRZYPROWADZANIU 

DUSZY DO SIEBIE. 

  

 Nie znam żadnego innego zachowania bardziej przeciwnego do i sprzecznego z działaniem 

Boga w nawracaniu grzesznika aniżeli te. 

  

 Pytanie. Jak działa Bóg, gdy przyprowadza grzesznika do siebie? 

  

 Odpowiedź. a. Zwykle Bóg sprawia, że dusza widzi i staje się świadoma okropności zła, które 

tkwi w grzechu, a także wielkiej przepaści, którą ustanowił grzech pomiędzy nią a Bogiem; gdyż z 



pewnością grzesznik nie zdałby sobie sprawy z piękna i wspaniałości Pana Jezusa Chrystusa, dopóki 

Bóg by nie przygotował jego duszy do tego. Nie mówię w tym miejscu jakie sekretne działanie Ducha 

Świętego może mieć miejsce w takiej duszy; jednakże zanim dusza grzesznika może zastosować 

Chrystusa Jezusa do siebie musi ona poznać zło grzechu i wspaniałość Pana Jezusa Chrystusa. Ziarno 

wiary może zostać złożone w duszy, ale dusza musi najpierw poznać Chrystusa i grzech i być tego 

świadoma. Jak przeciwny jest grzech szemrania do takiej pracy Boga! Czy Bóg sprawił, że 

zobaczyłem okropne zło grzechu i czy uświadomił mojej duszy, że zło grzechu jest największym 

ciężarem? To jakże mogę być zatem tak bardzo zakłopotany przez każde błahe utrapienie? Z 

pewnością, gdybym zobaczył czym jest naprawdę zło grzechu, to ten widok pochłonął by wszelkie 

inne zło, a gdybym został obciążony złem grzechu to pochłonęło by to wszystkie inne moje ciężary. 

,,Co! Czy teraz miałbym szemrać przeciwko ręce Bożej?” myśli sobie taka dusza ,,przecież tak 

niedawno Pan sprawił, że zrozumiałem jak wielkim byłem przeklętym nieszczęśnikiem i uważałem 

to za cud, że nie znalazłem się w Piekle?” 

  

 b. Szemranie jest bardzo przeciwne do widoku nieskończonej wspaniałości i chwały Pana 

Jezusa Chrystusa oraz rzeczy Ewangelii. Co! Czy miałbym być duszą której Bóg objawił 

nieskończoną wspaniałość Pana Jezusa Chrystusa, a która mimo to będzie uważać, każde błahe 

utrapienie za bolesne, gdy ujrzałem taką chwałę w Chrystusie, która jest więcej warta niż cały świat? 

Prawdziwie nawrócona osoba w chwili ucisku powie: ,,Ach w takim czasie Bóg dał mi ujrzeć 

Chrystusa i jego chwałę, których nie sprzedam za nic.” Czy po tym jak Bóg dał nam ujrzeć te 

bogactwa Chrystusa, mielibyśmy być niezadowoleni z powodu jakiejś błahostki w porównaniu do 

tych bogactw Chrystusa? 

  

 c. Trzecią pracą, którą Bóg wykonuje, gdy nawraca duszę do siebie, jest oderwanie serca 

grzesznika od stworzenia, odczepienie serca od wszelkiego polegania na wszelkich rzeczach tego 

świata; jest to trzecia praca, którą dusza zwykle może dostrzec sama w sobie. Prawdą jest, że Boże 

działanie może w całości znajdować się w zalążku znajdującym się w nawracającym się grzeszniku, 

jednakże w różnych działaniach duszy, w nawróceniu do Boga, może on dostrzec te rzeczy. 

Odrywanie serca od stworzenia jest powoływaniem duszy ze świata: ,,...których powołał, tych też 

usprawiedliwił” (Rzym 8:30 UBG); a czym jest powołanie duszy jeśli nie tym? Dusza, która 

wcześniej szukała zadowolenia na świecie i lgnęła do stworzenia, jest teraz wzywana na świecie przez 

Boga, który mówi: ,,Och, duszo nie ma tu twojego szczęścia, twój odpoczynek nie znajduje się tutaj, 

twoje szczęście jest gdzie indziej, dlatego twoje serce musi zostać uwolnione od wszystkiego, co 

znajduje się tutaj poniżej na tym doczesnym świecie.” Takie jest działanie Boga w duszy, uwolnienie 

serca od stworzenia; jakże przeciwnym jest szemrzące serce do czegoś takiego. Coś co jest 

przyklejone do czegoś innego nie może być odczepione od tego, ale musi zostać rozerwane, i 

znakiem, że czyjeś serce jest przyklejone do świata, kiedy Bóg próbuje je odczepić jest to, że ono 

rozdziera się. Natomiast jeśli Bóg przez utrapienie zabiera cokolwiek z tego świata od duszy i taka 

dusza potrafi rozstać się z tym z łatwością bez rozdzierania się, to jest to znak, że takie serce nie jest 

przyklejone do świata. 

  

 d. Czwartym dziełem Boga w nawracaniu grzesznika jest rzucenie duszy takiego człowieka 

na Jezusa Chrystusa, aby czerpała z Niego wszelkie dobro. Postrzegam Pana Jezusa Chrystus 

opisanego w Ewangelii jako źródło wszelkiego dobra. Bóg w swojej darmowej łasce przekazał mi 

Go, abym miał żywot i zbawienie i teraz moja dusza rzuca się na i opływa w nieskończoną laskę 

Bożą w Chrystusie, aby czerpać z niej wszelkie dobro. Czy tak zrobiłeś, szanowny czytelniku? Czy 

Bóg nawrócił cię i przyciągnął do Swego Syna, abyś rzucił swoją duszę na Niego, aby czerpać z 

Niego wszelkie swoje dobro, a mimo to miałbyś być niezadowolony z braku jakiegoś drobiazgu w 

doczesnym komforcie? Czy jesteś tym, który rzucił swoją duszę na Pana Jezusa Chrystusa na dobre 

i na złe? Czy to jest twoja wiara? 

  

 e. Kolejną sprawą jest to, że dusza jest poddana Bogu. Przychodzi ona, aby przyjąć Pana 



Jezusa Chrystusa jako swego Króla, aby rządził, porządkował i rozporządzał nim tak jak Mu się 

podoba, i w ten sposób serce zostaje poddane Bogu. Jaką wielką przeciwnością jest szemrzące i 

niezadowolone serce w porównaniu do serca poddanego Jezusowi Chrystusowi jako Królowi i 

przyjmującego Go jako Pana, aby rządził i dysponował nim jak Mu się podoba! 

  

 f. W dziele nawracania się do Boga istnieje oddanie się Bogu w wiecznym Przymierzu. Jak 

się bierze Chrystusa, Głowę Przymierza, aby był nasz, tak i ze swej strony oddajemy siebie samych 

Chrystusowi. W dziele nawrócenie ma miejsce całkowite oddanie się duszy Bogu, aby była Jego w 

wiecznym Przymierzu. Czy kiedykolwiek oddaliśmy się Bogu w takim Przymierzu? Jeśli tak, to te 

nasze irytujące się i szemrzące serca stają się całkowicie jemu przeciwne i takie ich nastawienie 

oznacza, że zapomnieliśmy o tym Przymierzu i naszym całkowitym oddaniu Bogu. Takie rozmyślanie 

jest cudowną pomocą dla nas, aby ukorzyć nasze dusze, gdy nastawienie naszych serc jest 

nakierowane na szemranie. 

 Jeśli moglibyśmy uzyskać chociaż tyle w naszym duchu, że moglibyśmy patrzeć wstecz i 

przypominać sobie jak Bóg działał w nawracaniu nas to nic nie przeważyłoby bardziej w gaszeniu 

szemrania niż to. Teraz szemram i jestem niezadowolony, ale co moja dusza odczuwała, gdy Bóg 

nawracał ją do siebie? Och jaki moje obecne szemrzące nastawienie jest przeciwne dziełu Boga, które 

miało miejsce w nawracaniu mnie i jak jest niestosowne! O jaki wstyd i zmieszanie ogarnęłoby ducha 

mężczyzn i kobiet, gdyby mogli chociaż tylko porównać dzieło zepsucia tkwiące w ich teraźniejszym 

niezadowoleniu i szemraniu, z działaniem Boga, które miało miejsce w ich duszach podczas 

nawracania! Teraz, powinniśmy starać się, aby zachować dalej działanie Boże w naszych duszach, 

które miało miejsce przy naszym nawracaniu się; gdyż nawracanie się nie jest sprawą tylko jednej 

chwili. Ludzie, są zwiedzeni jeśli sądzą, że ich nawrócenie zakończyło się na początku; musimy 

znajdować się w stanie stałego nawracania się do Boga przez wszystkie dni swojego życia;  dlatego 

Chrystus powiedział swoim uczniom: ,,Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie nawrócicie i nie 

staniecie się jak dzieci….” (Mat 18:3 UBG). Dlaczego? Czy nie nawrócili się wcześniej? Oczywiście, 

że tak, jednakże mieli dalej kontynuować dzieło nawracania się przez wszystkie dni swojego życia. 

Jakie działanie Boże istnieje przy pierwszym nawróceniu, takie ma pozostawać w nas przez całe 

życie. Zawsze musi istnieć w życiu wierzącego jakiś widok i jakieś poczucie grzechu; może nie być 

w sposób w jaki było to na początku, gdy było raczej przygotowaniem aniżeli czymkolwiek innym, 

jednakże pomimo to widok i poczucie grzechu muszą mieć dalej miejsce, to znaczy, musimy dalej 

być świadomi ciężaru grzechu, który występuje przeciwko świętości, dobroci i miłosierdziu Boga 

wobec nas. Tak samo muszą trwać: widok wspaniałości Pana Jezusa Chrystusa, bycie wzywanym do 

uwolnienia się od stworzenia, rzucanie swojej duszy na Chrystusa, przyjmowanie Chrystusa jako 

Króla, podporządkowywanie naszego serca i poddawanie siebie Bogu na drodze Przymierza dzień 

po dniu, przez całe życie. Gdyby było to wykonywane codziennie, to nie byłoby miejsca ani czasu na 

szemranie w odniesieniu do kształtowania naszego serca: taki jest punkt czwarty. 

  

 5. NIEZADOWOLENIE I SZEMRANIE JEST BARDZO PONIŻEJ GODNOŚCI 

CHRZEŚCIJANINA. 

  

 Jest to zbyt podłe i niegodziwe zaburzenie dla chrześcijanina, aby dawać mu przystęp. Jest to 

poniżej wierzącego pod wieloma względami.  

  

 A.  Poniżej relacji chrześcijanina. Jaki to poniżej relacji chrześcijanina? Poniżej relacji w 

których się znajdujemy. A co to za relacje? 

  

 a. Relacja w jakiej jesteśmy względem Boga. Czyż nie nazywamy go Ojcem? I czy nie 

jesteśmy Jego dziećmi w relacji do Niego? Co mielibyśmy w tej relacji szemrać? W 2 Księdze 

Samuela Jonadab mówi do Amnona: ,,Dlaczego ty, synu królewski, tak mizerniejesz z dnia na dzień? 

Dlaczego mi nic nie mówisz?” (2 Sam13:4 UBG); i wtedy mu powiedział, ale była to niegodziwa 

sprawa. Jonadab spostrzegł, że duch Amnona był zmartwiony bo chociaż Amnon poza tym, że miał 



wszystko, aby mieć dobre usposobienie ciała, to jednak z powodu kłopotu na duchu więdnął i usychał 

z pragnienia. Dlaczego?, O ci chodziło? Znaczenie przemowy Jonadaba było takie: ,,Stoisz w relacji 

do króla jako syn, a jednak coś trapi twoje serce. Czy istnieje cokolwiek co mogłoby niepokoić twoje 

serce będąc w takiej relacji do króla?” Podobnie mogę powiedzieć do chrześcijan: ,,Czy nie jesteś 

synem czy córką Króla i to Króla Niebios, a jednak jesteś tak zaniepokojony, zakłopotany i gryziesz 

się każdą małą rzeczą, która ci się przytrafia? Jak gdyby syn Króla miałby krzyczeć, że jest zgubiony 

bo stracił zabawkę; jaka to byłaby niegodna rzecz! Podobnie jest z nami, którzy szemrzemy, 

wrzeszczymy jakbyśmy byli zgubieni pomimo bycia synem czy córką Króla. My którzy stoimy w 

takiej relacji do Boga jako Ojca hańbimy Go szemrząc; jak gdyby nie miał On mądrości, mocy czy 

wystarczającego miłosierdzia, aby nas należycie zaopatrzyć. 

  

 b. Relacja w jakiej stajemy wobec Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Jego Oblubienicą. Co! 

Pozostając w związku małżeńskim z Panem Jezusem Chrystusem mielibyśmy byś niezadowoleni i 

zakłopotani? Czy nie mamy wszystkiego dosyć w Nim? Czy Chrystus nie mówi do swojej 

Oblubienicy tak jak Elkana mówił do swojej żony Anny: ,,Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 

dziesięciu synów?” (1 Sam 1:8 UBG). Czyż Chrystus nasz Oblubieniec nie mówi nam: ,,Czyż Ja nie 

jestem dla was lepszy niż wszelkie bogactwa, wszelki komfort i pociechy? A wy szemrzecie z powodu 

braku jakieś błahostki?” Czyż Bóg nie dał nam Swego Syna, i czy nie daruje nam wraz z nim 

wszystkiego? Czyż miłość Boga do nas nie była tak wielka, że darował nam Swego Syna jako 

oblubieńca? Dlaczego zatem jesteśmy niezadowoleni i szemrzemy? Rozważmy nas związek z Panem 

Jezusem Chrystusem, jesteśmy Jego Oblubienicą, zaślubioną Jemu: Jego osoba jest naszą; tak więc 

Jego wszystkie bogactwa także są naszymi, tak jak bogactwa męża są równocześnie bogactwami jego 

małżonki. Chociaż niektórzy mężowie są tak nikczemni, że ich żony są zmuszone do pozywania ich 

sądownego o utrzymanie, to z pewnością Pan Jezus Chrystus nigdy nie odmówi utrzymania swojej 

Oblubienicy; jest to hańbą dla męża, gdy jego żona skomli z braku utrzymania. Co! Będąc 

Oblubienicą Chrystusa mielibyśmy być niezadowoleni i szemrać w naszym duchu? Można 

zaobserwować na świecie, w przypadku tych, którzy są nowożeńcami, że gdy  ich przyjaciele 

zauważą, że istnieje niezadowolenie pomiędzy nimi (to znaczy między świeżo upieczonym mężem i 

żoną) to potrząsają głową i mówią: ,,Nie otrzymują tego czego się spodziewali, odkąd się pobrali nie 

są tak weseli jak mieli być w zwyczaju. Z pewnością nie dobrali się.” Jednakże nie tak się mają rzeczy 

w przypadku Chrystusa i Jego Oblubienicy: Pan Jezus nie ma upodobania w powodowaniu by jego 

Oblubienica była nachmurzona. Żaden mąż nie chciałby by jego małżonka okazywała 

niezadowolenie na swej twarzy i tak samo z pewnością Chrystus nie chciałby widzieć niezadowolenia 

na twarzy Jego Oblubienicy. 

  

 c. Stajemy w relacji do Chrystusa nie tylko jako Jego Oblubienica, ale także jako członki Jego 

ciała. Jesteśmy kością z Jego kości i ciałem z Jego ciała; i gdyby jakiś członek jego własnego ciała 

miałby być niezadowolony to byłoby to wyjątkowo niegodnym zachowaniem. 

  

 d. Chrystus jest również naszym starszym bratem, tak że jesteśmy współdziedzicami Bożymi 

wraz z Nim. 

  

 e. Relacja w której stoimy do Ducha Bożego. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego, który jest 

naszym Pocieszycielem. To On jest właśnie tym, który został wyznaczony, aby przekazywać nam 

wszelkie pociechy od Ojca i Syna do dusz wierzących. A będąc świątynią Ducha  Świętego, i 

posiadając w sobie Jego Osobę mielibyśmy szemrać za każdą najmniejszą rzeczą? 

  

 f. Relacja w której stoimy wobec aniołów. Jesteśmy jedno z nimi, gdyż Chrystus połączył 

zwierzchności i moce ze swoim Kościołem; to znaczy, są oni usługującymi duchami dla dobra ludu 

Chrystusowego, aby zaopatrywać nas wierzących w to co potrzeba; a Chrystus jest Głową nas i 

aniołów. 

  



 g. Relacja w jakiej stoimy wobec innych wierzących. Wszyscy wierzący stanowią jedne, i te 

samo mistyczne ciało wraz z Panem Jezusem Chrystusem, a jeśli inni wierzący są szczęśliwi to i my 

tak samo powinniśmy być jak oni. 

 Ach, jak poniżej chrześcijanina jest posiadanie szemrzącego ducha, szczególnie gdy 

rozważymy relacje w jakich on stoi. 

  

 B. Chrześcijanin powinien również wziąć pod uwagę to, że bycie niezadowolonym i 

szemranie jest poniżej wysokiej godności jaką Bóg złożył na niego. Najbiedniejszy chrześcijanin na 

świecie jest panem nieba i ziemi. Bóg uczynią nas królami dla siebie, królami dla Boga, nie królami 

dla ludzi, abyśmy nad nimi panowali; ba, każdy chrześcijanin jest panem życia i śmierci. To znaczy, 

jak Chrystus jest Panem wszystkiego, tak uczynił tych, którzy są Jego członkami panami 

wszystkiego. Apostoł Paweł napisał: ,,Wszystko bowiem jest wasze:...czy życie czy 

śmierć...wszystko jest wasze” (1 Kor 3:21-22 UBG). Jest to bardzo dziwne stwierdzenie, że nawet 

śmierć należy do nas, to znaczy, że jesteśmy jakby panami nad nią, posiadamy to co spowoduje, że 

śmierć stanie się naszym sługą; ta śmierć sama w sobie, która jest naszym największym wrogiem 

stanie się naszym niewolnikiem. Wiara czyni chrześcijanina panem ponad wszystkim wywyższonym 

w znakomitości ponad wszystkie stworzenia, które kiedykolwiek Bóg uczynił z wyjątkiem aniołów, 

chociaż w pewnym względzie także i ponad nimi. 

 Powtarzam najbiedniejszy chrześcijanin jaki żyje na świecie został wyniesiony do pozycji 

ponad wszelkie stworzenia z wyjątkiem aniołów, chociaż pod kilkoma względami i ponad nich- a 

mimo tego miałby być niezadowolony?Że my którzy byliśmy jak paląca się głownia wyrwana z 

Piekła, którzy mogliśmy tam palić się, wrzeszczeć i ryczeć przez całą wieczność, zostaliśmy 

wyniesieni przez Boga do wyższej pozycji znakomitości w nas aniżeli istnieje we wszystkich dziełach 

stworzenia, które Bóg uczynił z wyjątkiem aniołów mielibyśmy być niezadowoleni? Jesteśmy bliżej 

Boskiej natury w pewnym względzie nawet niż aniołowie, ponieważ nasza natura jest połączona 

hipostatyczną unią z Boską naturą. Poza tym śmierć Chrystusa jest nasza. Zmarł On za nas, a nie za 

aniołów, i dlatego zostaniemy wskrzeszeni i uczynionymi ponad aniołów pod pewnymi względami. 

My, którzy jesteśmy w takiej wspaniałej sytuacji jak ta, którzy jesteśmy przeznaczeni do tego celu, 

żeby Bóg mógł objawić przez całą wieczność do jakiej pozycji jest w stanie wynieść nieskończona 

moc Bóstwa stworzenie, aby uczynić je szczęśliwym, mielibyśmy szemrać?  

 Czy my wierzący znajdujemy się w takiej pozycji? Och jak nisko i poniżej posiadania takiej 

pozycji jest niezadowolone i szemrzące serce narzekające na brak kilku zewnętrznych rzeczy czy 

komfortu na tym doczesnym świecie! Jakże to niestosowne, abyśmy byli niewolnikami każdej błahej 

przeciwności, żeby każde utrapienie mówiło do naszej duszy: ,,Nachyl się, abyśmy przeszli przez 

ciebie” (Iz 51:23 UBG). Uważaliśmy w przeszłości za wielką niewolę, gdy  okrutni prałaci narzucali 

rzeczy na ludzkie sumienia; w efekcie mówili oni przez to, żeby nasze sumienia, i dusze pochylały 

się przed nimi, aby mogli oni po nich deptać. Była to, jeśli można tak powiedzieć, największa niewola 

na świecie. Dlatego, czy mamy pozwolić każdemu błahemu utrapieniu, udręce czy uciskowi, aby 

nakazywał nam: ,,Nachyl się, abyśmy przeszli przez ciebie?” A tak się dzieje, gdy nasze serca są 

ogarnięte niezadowoleniem i szemraniem. Ba, to nie nawet same utrapienia tego chcą, ale sam diabeł, 

który stara się przeważyć w takich sytuacjach. Och, jak to jest poniżej szczęśliwej pozycji do której 

Bóg wywyższył wierzącego! Co, czy syn Króla pozwoli, aby każdy nikczemnik przyszedł i kazał mu 

się nachylić, aby mógł przejść po nim? A pozwalamy na to, aby się tak stało gdy utrapienie, ucisk czy 

przeciwność sprawiają, że zabieramy się za szemranie i gdy stajemy się niezadowoleni. 

  

 C. Szemranie jest poniżej chrześcijańskiego ducha. Duch każdego chrześcijanina powinien 

być jak duch Jego Ojca: każdy ojciec chciałby widzieć swego ducha w swoim dziecku, nie tylko żeby 

dziecko było do niego podobne fizycznie, tak żeby ludzie mogli mówić, że to jest wykapany tatuś, 

ale żeby i posiadał ducha czy też przymioty swego ojca również. O ileż bardziej Bóg, który jest 

naszym Ojcem ma upodobanie w tym, że widzi swego Ducha w nas. Wielcy ludzie chcieliby widzieć 

wielkie przymioty ducha w swoich dzieciach; a Wszechmocny Bóg w swoich. My wierzący jesteśmy 

jedno Duchem z Bogiem, Chrystusem i Duchem Świętym; dlatego powinniśmy posiadać takiego 



ducha, który objawiałby chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego w naszym duchu; i taki jest duch 

chrześcijanina. 

 Duch chrześcijanina powinien być duchem podobnym do lwa; tak jak Pan Jezus Chrystus jest 

Lwem z pokolenia Judy tak i my powinniśmy przejawiać coś z Chrystusowego lwiego ducha. Pan 

Jezus przejawiał swego ducha podobnego do lwa przechodząc przez wszystkie utrapienia i uciski 

jakiegokolwiek były rodzaju bez jakiegokolwiek szemrania przeciwko Bogu.  Gdy nadszedł czas, 

gdy miał wypić kielich goryczy, a nawet jego męty to chociaż rzeczywiście się modlił, aby Bóg jeśli 

to możliwe sprawił by go to ominęło; jednakże natychmiast dodał: ,,Jednak nie moja wola, lecz twoja 

niech się stanie” (Łk 22:42 UBG). I chociaż był to najstraszniejszy kielich, jaki kiedykolwiek został 

wypity od początku świata, wypijając go, Chrystus okazał lwiego ducha. Tak więc duch szemrania 

jest nędznym, zdeprymowanym duchem, sprzecznym z i przeciwnym do ducha  chrześcijanina. 

 Pamiętam, że nawet poganie uważali użalanie się nad sobą za bardzo nieszlachetne. Plutarch 

donosi o pewnych ludziach, którzy mieli w zwyczaju okazywać swoją pogardę mężczyznom, którzy 

byli zbytnio przygnębieni jakimikolwiek utrapieniami i skazywali ich na karę noszenia kobiecych 

ubrań przez pewien czas lub do końca życia, jako znak wstydu i hańby za posiadanie tak 

zniewieściałego ducha. Uważali, że jest to sprzeczne z męskim duchem, i dlatego widząc że pewni 

mężczyźni okazali zniewieściałego ducha, uważali że powinni byli uchodzić za kobiety. Tak więc 

bycie nadmiernie przygnębionym w utrapieniach uważali za niemęskiego ducha; a czyż chrześcijanie 

nie powinni uważać bycie nadmiernie przygnębionym z powodu jakichkolwiek utrapień za postawę 

niechrześcijańskiego ducha? Pamiętam, że ktoś porównał szemrzące duchy do dzieci odstawianych 

od piersi. Jak wielkie zamieszanie posiadamy z dziećmi gdy je odstawiamy od mleka matki: jakie 

stają się wtedy uparte i nieznośne. Podobnie jest z niektórymi wierzącymi, gdy Bóg odstawia ich od 

jakiegoś zewnętrznego komfortu czy rzeczy tego doczesnego świata, jak bardzo są wtedy 

niezadowoleni i zdenerwowani. Dzieci odstawiane od piersi same nie będą spać, ale i nie dadzą spać 

swojej matce; dlatego gdy my wierzący, gdy Bóg nas odstawia od tego doczesnego świata, 

denerwujemy się i szemramy to jest to postawa zachowania dziecinnego ducha. 

  

 D. Jest to poniżej wyznania chrześcijańskiego. A cóż to takiego? Wyznaniem chrześcijańskim 

jest bycie martwym dla świata, a żywym dla Boga; posiadanie życia ukrytego z Chrystusem w Bogu 

i zaspokajanie się w Bogu. Czy takie jest nasze wyznanie? Jeśli tak to jeśli stajemy się niezadowoleni 

i szemrzemy jeśli nie dostaniemy wszystkiego czego chcemy to w takim wypadku zapieramy się 

naszego wyznania. 

  

 E. Jest to poniżej tej szczególnej łaski jaką jest wiara. Wiara jest tym, co zwycięża świat; czyni 

wszystkie Boże obietnice naszymi. Gdy popatrzymy na nasze wyznanie religijne, to czy znajdziemy 

tam, że Bóg kiedykolwiek obiecał nam, że będziemy żyć łatwo, cicho i bez utrapień? Pamiętam, że 

Augustyn mawiał podobnie: ,,Co, czy taka jest wasza wiara? Czy kiedykolwiek obiecywałem wam, 

że będziecie prosperować na tym doczesnym świecie? Czy jesteście chrześcijanami w tym celu? Czy 

to jest waszą wiarą? Nigdy nie obiecałem wam tego, gdy decydowaliście się, że zostaniecie 

chrześcijanami.” Och jest to bardzo przeciwne do wiary. Nie mamy obietnicy na to, że nie będziemy 

przechodzić przez żadne utrapienia. 

 Chrześcijanin powinien żyć przez swoją wiarę. Pismo mówi, że sprawiedliwy żyje przez 

wiarę; dlatego nie powinniśmy szukać żadnego innego życia, z wyjątkiem życia, które mamy przez 

wiarę. Nie mamy podstaw w Piśmie dla naszej wiary, aby wierzyć że takie a takie utrapienie nas nie 

spotka, dlaczego więc uważamy to za takie zło gdy ono nas spotyka? Z pewnością, dobro, które 

posiadamy zawarte w podstawie dla naszej wiary wystarcza, aby zadowolić nasze serca tutaj i na całą 

wieczność. 

 Chrześcijanin powinien być zadowolony z tego, co Bóg uczynił obiektem jego wiary. Obiekt 

jego wiary jest wystarczająco wysoki, by zadowolić jego duszę nawet jeśliby była w stanie zadowalać 

się tysiące razy więcej niż potrafi zadowalać się teraz. Jeśli możemy posiadać obiekt naszej wiary, to 

mamy wystarczająco dużo by zadowolić nasze dusze. Powinniśmy wiedzieć, że gdy jesteśmy 

niezadowoleni z braku jakichś zewnętrznych wygód, to powinniśmy myśleć w ten sposób: ,,Bóg 



nigdy nie obiecał nam, że będziemy posiadać te wygody w tym czasie i w sposób w jaki chcielibyśmy 

je mieć. Jesteśmy niezadowoleni ponieważ nie posiadamy tych rzeczy, których Bóg nigdy nie obiecał 

nam, i dlatego grzeszymy bardzo przeciwko Ewangelii i łasce wiary.” 

  

 F. Jest poniżej chrześcijanina ponieważ jest to poniżej tych pomocy, które chrześcijanin 

posiada w większym stopniu niż niewierzący. Nie było niczym duiwnym, że serca Nabala zamarło w 

nim (1 Sam 25:37 UBG), ponieważ nie posiadał on nic z wyjątkiem dóbr doczesnych na czym mógłby 

je oprzeć. Ale byłoby to wielką hańbą dla chrześcijanina, gdyby jego serce szemrało, ponieważ ma 

on obietnice i sakramenty, które podtrzymują jego ducha, których niewierzący nie mają. 

  

 G. Jest to poniżej oczekiwań, które Bóg ma o chrześcijanach; gdyż Bóg oczekuje nie tylko, 

że będą oni cierpliwi w utrapieniach, ale i będą radować się i triumfować w nich. Gdy Bóg oczekuje 

tego od nas, a my nawet nie osiągamy zadowolenia będąc w utrapieniach, to wskazuje to na to, że 

nasza postawa jest poniżej tego co Bóg oczekuje od nas. 

  

 H. Jest to poniżej tego, co Bóg otrzymał z ręki innych chrześcijan, którzy nie tylko byli 

zadowoleni z małych prób, ale i zatryumfowali nad wielkimi utrapieniami i z radością przyjęli grabież 

ich dóbr. Przeczytajmy sobie końcową część 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, a zobaczymy jakie 

wielkie rzeczy wycierpieli dla Boga jego wierzący. Dlatego bycie niezadowolonym z małych 

przeciwności jest wielkim złem. 

  

 6. NASTĘPNYM ZŁEM SZEMRZĄCEGO DUCHA JEST TO, ŻE PRZEZ 

SZEMRANIE NISZCZYMY NASZE MODLITWY, BO JEST TO NIEZMIERNIE 

SPRZECZNE Z MODLITWĄ, KTÓRĄ ZANOSIMY DO BOGA. 

  

 Gdy przychodzimy do Boga, aby się pomodlić to uznajemy Jego zwierzchnictwo nad nami i 

przyznajemy, że jesteśmy do Jego dyspozycji. Dopóki nie będziemy do Jego dyspozycji nigdy nie 

powinniśmy przychodzić do Niego, aby Go prosić o cokolwiek, ponieważ jeśli będziemy Go prosić 

o cokolwiek, będąc równocześnie swoimi własnymi krajczymi, to będziemy postępować przeciwnie 

do naszych modlitw; gdyż będziemy przychodzić prosząc o chleb do drzwi naszego Ojca codziennie, 

a równocześnie czynić swoją wolę; co jest niszczeniem naszych własnych modlitw. Pamiętam, że 

czytałem co Latimer powiedział mówiąc o zaparciu się Pana przez Piotra, otóż Latimer stwierdził, że 

Piotr zapomniał swojej modlitwy Ojcze nasz, bo w niej zawarte były słowa: ,,...niech będzie 

uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi...” (Mat 

6:9-10 UBG).  Podobnie, możemy powiedzieć, gdy nasze serca są niezadowolone i szemrzące, że 

zapomnieliśmy naszych modlitw, o co się modliliśmy. A o co modlimy się, jeśli nie o to by Bóg dał 

nam dzisiaj nasz codzienny chleb? (Musimy z modlitwy Pańskiej uczynić wzór dla naszych modlitw; 

taki był zamiar Chrystusa, aby ta modlitwa była wzorem i wskazówką dla nas na temat tego jak się 

modlić.). Pan nie uczy nas, abyśmy się modlili: ,,Boże daj mi tyle a tyle dochodu rocznie”, czy ,,taki 

a taki rodzaj ubrania”, czy wreszcie: ,,tyle a tyle potraw na mój stół.” Zamiast tego, Chrystus uczy 

nas modlić się, aby Bóg dał nam chleb, wskazując przez to, że powinniśmy być zadowoleni nawet z 

jego małej ilości. Co, czy ktoś z nas nie miałby chleba do jedzenia? Mam nadzieję, że nie ma nikogo 

takiego między wierzącymi. 

  

 Obiekcja. Ale ktoś może powiedzieć: ,,Nie wiem co się stanie z moimi dziećmi jeśli teraz 

umrę.” Albo: ,,Mam teraz chleb, ale nie wiem skąd wezmę go w przyszłym tygodniu; ani skąd wezmę 

zaopatrzenie na zimę?” 

  

 Odpowiedź. Gdzie Chrystus uczył nas modlić się, by Bóg dawał nam zaopatrzenie na tak 

długi czas? Nigdzie, Chrystus chce, abyśmy byli zadowoleni jeśli będziemy mieli chleb dzisiaj. 

Dlatego, gdy szemrzemy, ponieważ nie mamy tak wielkiej różnorodności jedzenia jak inni, to jak 

gdyby zapominamy naszej modlitwy: ,,Ojcze nasz.” Jest to sprzeczne z naszymi modlitwami; gdyż 



nie trzymamy się w naszym codziennym życiu uznania zwierzchnictwa Bożego nad nami jak to 

zarzekamy się, że robimy w naszych modlitwach. 

 Dlatego, kiedykolwiek zauważymy, że szemrzemy, to zastanówmy się nad sobą i pomyślmy 

sobie w ten sposób: ,,Czy jest to zgodne z moją modlitwą, w której uznałem suwerenną władzę i 

autorytet Boga nade mną?” 

  

 7. SIÓDMYM ZŁEM WYNIKAJĄCYM Z NIEZADOWOLENIA I SZEMRANIA SĄ 

OPŁAKANE SKUTKI, KTÓRE NIOSĄ ONE DLA  SERCA IM ULEGAJĄCEGO. 

  

 Przedstawię ich pięć. 

  

 A. Przez niezadowolenie w sercu i szemranie marnujemy dużo czasu. Ileż razy niezadowoleni 

ludzie pozwalają swoim myślom biec tym torem, spędzają całe godziny na rozmyślaniu i 

kombinowaniu i przez to tracą ten czas na próżno. Gdy jesteśmy sami, to powinniśmy spędzać czas 

na świętym rozmyślaniu, jednakże z powodu niezadowolenia marnujemy go na myślenie 

niezadowolonymi myślami. Nawet gdy nie jesteśmy niezadowoleni, to narzekamy, że nie możemy 

rozmyślać nad dobrymi rzeczami za długo, bo jak tylko zaczniemy to wkrótce nasze myśli się od nich 

odrywają. Natomiast jeśli jesteśmy niezadowoleni z czegokolwiek, to potrafimy chodzić w 

samotności i rozmyślać, przesuwając rzeczy w myślach tam i z powrotem, od początku do końca i z 

powrotem, aby nakarmić swój zły humor niezadowolenia. Och, starajmy się zobaczyć ten zły efekt 

niezadowolenia i szemrania, którym jest marnowanie naszego czasu. 

  

 B. Przypadłości te czynią nas niezdatnymi do spełniania świętych obowiązków. Jeśli jakiś 

mężczyzna czy kobieta są zadowoleni w sercu to można ich w każdej chwili skierować do robienia 

czegokolwiek i nadają się by służyć Bogu w każdym czasie; natomiast gdy ktoś jest niezadowolony 

w sercu to taka osoba w sposób wybitny nie nadaje się do służenia Bogu, z powodu rozpraszania jej 

uwagi i odrywania jej myśli od Boga. Gdy niezadowoleni ludzie usłyszą jakieś złe wieści z morza i 

nie mogą ich znieść, albo o chorobie przyjaciela, albo o jakiejkolwiek przeciwności czy utrapieniu to 

jakie rozpraszanie uwagi powodują ich niezadowolone myśli, gdy skoncentrowani są na 

wykonywaniu świętych obowiązków! Tak, że gdy powinni cieszyć się społecznością z Bogiem są 

rozpraszani w uwadze przez myśli jakie to wielkie próby czy utrapienia przytrafiły się im; podczas 

gdy, gdyby mieli cichego zadowolonego ducha, to chociaż dotknęłyby ich wielkie doświadczenia, to 

jednak nie przeszkodziłyby w spełnianiu jakichkolwiek obowiązków.      

  

 C. Rozważmy jakie niegodziwe wzburzenia serca i postanowienia ducha powstają wiele razy 

w napadach niezadowolenia i szemrania. Otóż w niektórych z nich serce powstaje przeciwko Bogu i 

innym, a nawet podejmuje desperackie postanowienia, co robić, aby sobie samemu ulżyć. Gdyby Pan 

pozwolił niektórym z nas uczynić to o czym myśleliśmy, aby uczynić w czasie napadu 

niezadowolenia, to w jaką żałosną nędze sami byśmy siebie wpędzili! To miłosierdzie Boże 

zatrzymało nas przed tym, gdyby tego nie zrobiło, gdyby Bóg nie powstrzymał niektórych z nas, ale 

pozwolił byśmy zrobili to co zamierzaliśmy zrobić aby sobie pomóc tą czy inną drogą to byłoby z 

nami teraz źle. Dlatego pamiętajmy o naszych niegodziwych wzburzeniach serca i postanowieniach, 

które rodziły się w nas w czasie gdy wpadaliśmy w niezadowolony nastrój i uczmy się być z tego 

powodu pokorni. 

  

 D. Niewdzięczność jest następnym niegodziwym skutkiem, który pochodzi z niezadowolenia. 

Pismo Święte zalicza niewdzięczność w poczet bardzo wielkich grzechów. Kobiety i mężczyźni, 

którzy są niezadowoleni, chociaż posiadają wiele błogosławieństw materialnych zesłanych przez 

Boga, to jednak nie dziękują za żadne z nich, ponieważ taka jest podła natura niezadowolenia, aby 

pomniejszać każde błogosławieństwo Boże. Niewdzięczność takich ludzi sprawia, że otrzymane od 

Boga błogosławieństwa są dla nich jak nic, ponieważ nie mogą otrzymać tego czego chcą. 

 Czasami jest tak nawet w duchowych rzeczach: jeśli tacy ludzie nie otrzymają wszystkiego 



czego pragną. Błogosławieństwa duchowe, które posiadają są jak nic dla nich. Czy sądzicie, drodzy 

czytelnicy, że Bóg dobrze to przyjmie? Przypuśćmy że mielibyśmy darować krewnemu, albo 

przyjacielowi trochę pieniędzy, aby nimi sobie obracał, a on przyszedł i powiedział by:,, Cóżeś mi 

dał, tylko tych kilka marnych monet. To mi nie wystarczy.” Byłoby to nie do zniesienia afrontem dla 

nas, gdyby on zareagował na nasz dar w ten sposób, dlatego, że nie darowaliśmy mu tyle ile by mu 

się podobało. Jest to to samo, jakbyśmy powiedzieli Bogu: ,,Wszystko co dał mi Bóg jest 

bezwartościowe; nie jest to dla mnie dobre; to tylko parę monet.” Powiedzenie Bogu, że to co nam 

daje jest niczym, że to tylko zwykłe dary podarowane nam obłudnie i udawanie podczas gdy tak 

naprawdę są one najcenniejszymi łaskami Ducha Bożego, wartymi więcej niż cały świat jest wielką 

niewdzięcznością! Jednakże łaski Bożego Ducha są niczym dla niezadowolonego serca, które nie 

może dostać wszystkiego czego chce. Podobnie jest z fizycznymi błogosławieństwami: Bóg dał nam 

zdrowie ciała i siłę, a także zdolności w zarządzaniu rodziną i jakiś sposób na utrzymanie siebie i 

rodziny, jednakże ponieważ jesteśmy rozczarowani tym, że czegoś jeszcze nie mamy to mielibyśmy 

uważać to wszystko co otrzymaliśmy za nic? O jaka byłaby to niewdzięczność! Bóg oczekuje, że 

codziennie będziemy spędzać jakiś czas na błogosławieniu Jego imienia za błogosławieństwa jakimi 

nas obdarzył. Nikt z wierzących nawet w najbardziej biednym stanie nie może nie błogosławić Boga 

za obfitość Jego błogosławieństw spoczywających na nas; jednakże niezadowolenie uważa je za nic. 

Pamiętam wspaniałe powiedzenie Lutra mówiące: ,,Retoryką Ducha Bożego jest łagodzenie złych 

rzeczy i wzmacnianie dobrych: jeśli krzyż przyjdzie do nas to czyni go małym, a jeśli 

błogosławieństwo to wielkim.” Tak więc jeśli dotknie nas jakiś krzyż to jeśli Duch Boży panuje w 

naszym sercu to będziemy dziwić się, że ten krzyż nie jest większy, i będziemy błogosławić Boga, za 

to że chociaż mamy taki krzyż, to nie jest on większy i będzie trwał tylko chwilę; takie jest działanie 

Ducha Bożego; a jeśli spocznie na nas błogosławieństwo, to będziemy dziwili się dobrocią Bożą, że 

udzielił nam tak wielkiego błogosławieństwa. 

 Tak więc Duch Boży łagodzi nasze krzyże i dotykające nas zło, a  wywyższa i wzmacnia 

wszelkie Boże błogosławieństwa, tak że wszystkie błogosławieństwa Boże wydają się być wielkie a 

utrapienia małe. Natomiast diabeł postępuje zupełnie przeciwnie. Luter powiada że retoryka diabła 

jest zupełnie inna, że pomniejsza on pojmowanie błogosławieństw Bożych a wzmacnia złych rzeczy, 

tak że te pierwsze wydają się być małe a te ostatnie wielkie. Tak że pobożny człowiek dziwi się, że 

jego krzyż nie jest większy, a niegodziwy, że jego jest tak wielki. Bezbożny powiada: ,,O, nikt nigdy 

nie był tak utrapiony jak ja.” Jeśli spada na człowieka krzyż to diabeł usiłuje sprawić, aby taki 

człowiek rozmyślał o swoim krzyżu i powiększa go w jego oczach,  tak że wydaje się być większy 

aniżeli w rzeczywistości i w ten sposób stara się sprawić, żeby taki wierzący stał się niezadowolony. 

A z drugiej strony jeśli na wierzącego spłynie błogosławieństwo to retoryką diabła jest jego 

pomniejszanie: ,,Cóż”, mówi kusiciel ,,rzeczywiście dana rzecz jest dobra, ale cóż z tego? Nie jest to 

wielka rzecz i pomimo niej mogę byś nieszczęśliwy.” Tak więc retoryka diabła pomniejsza Boże 

błogosławieństwa, a powiększa utrapienia. 

 Podam teraz godny uwagi przykład tego, który znajdujemy w Piśmie Świętym, a dotyczy on 

Koracha, Datana i Abirama: ,,Wtedy Mojżesz kazał przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba, lecz 

oni odpowiedzieli: Nie przyjdziemy. Nie dość, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej mlekiem i 

miodem, aby nas uśmiercić na tej pustyni, to jeszcze chcesz obwołać się naszym władcą?” (Li 12-13 

UBG). Proszę zauważyć wzgardzili ziemią do której szli, ziemią Kanaan; to była ziemia, którą Bóg 

obiecał im, że będzie opływać mlekiem i miodem. Można zauważyć tutaj ich niezadowolenie, z 

powodu napotkania pewnych kłopotów na pustyni; uważali że były po to by przyprawić ich o śmierć, 

powiększyli swoje utrapienie w porównaniu do tego jakie było w rzeczywistości, a które powinno 

było kierować ich, aby szli do ziemi Kanaanu. Z drugiej strony, chociaż ich uwolnienie z Egiptu było 

wielkim miłosierdziem i błogosławieństwem uważali to za nic, gdyż powiedzieli że Mojżesz 

wyprowadził ich z ziemi opływającej w mleko i miód; a cóż to był za kraj? Był to Egipt, kraj ich 

najbardziej okrutnej i nie do zniesienia niewoli. Podczas gdy powinni byli błogosławić Boga póki 

żyli za uwolnienie ich z tego kraju, to spotkawszy się z kilkoma przeciwieństwami na pustyni zaczęli 

uważać uwolnienie z Egiptu za nic, ba, nawet za nieszczęście dla nich, gdyż powiedzieli, że Egipt 

był krainą mlekiem i miodem płynącą. Ach jaka nikczemność tkwi w niezadowolonym duchu! 



Niezadowolony duch ludzki z czystej zawiści wobec Bożej łaski uczyni wielkie błogosławieństwa 

małymi, ba nic nie znaczącymi. Czy ktoś kiedykolwiek pomyślałby, że takie słowa padną z ust 

Izraelity, który znajdował się w niewoli i jęczał z jej powodu? A jednak, gdy napotkali małe 

przeciwności na swej drodze to powiedzieli, że Mojżesz wyprowadził ich z ziemi opływającej 

mlekiem i miodem. Powiedzenie, że lepiej im było wcześniej aniżeli teraz, chociaż nie byli tak 

naprawdę zadowoleni również wcześniej, jest zwyczajowym niewdzięcznym wyrażeniem 

niezadowolonego serca.  

 Podobnie jest z nami teraz  w Anglii, gdy spotykamy się z jakimkolwiek krzyżem w naszych 

majątkach, jakimkolwiek opodatkowaniem i kłopotami zwłaszcza jeśli ktoś mieszkał tam, gdzie 

dominował wróg, w takim wypadku osoby które pamiętają panowanie wrogów są gotowe 

powiedzieć: ,,Mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem wcześniej, a teraz zostaliśmy doprowadzeni do 

stanu niedostatku i trudności było nam lepiej gdy Prałaci i inni panowali nad nami;” i przez to 

znajdujemy się w niebezpieczeństwie ponownego wciągnięcia pod tamto jarzmo niewoli. Strzeżmy 

się posiadania niezadowolonego serca bo istnieje ten pełen nieszczęścia przeklęty owoc 

niezadowolenia, który czyni ludzi niewdzięcznymi Bogu za wszystkie błogosławieństwa, którymi ich 

obdarzył; a jest to bolesne i ciężkie zło. 

  

 E. W końcu niezadowolenie i szemranie powodują niestałość ducha. Ci, którzy są 

niezadowoleni i szemrzą są podatni na pokusy aby być niestałymi, zmiennymi i postępować w 

grzeszny i bezbożny sposób; niezadowolenie jest przyczyną zmienności dróg i chodzenia 

bezprawnymi ścieżkami. Ilu z nas jest potępionych przez własne sumienie za to, że w czasie bycia 

utrapionymi próbowaliśmy zmienić Boże drogi na własne, które były grzeszne w oczach Bożych, 

czego przyczyną  i podstawą było nasze niezadowolenie? Jeśli chcemy uniknąć niestałości, 

zmieniania na własną korzyść i chodzenia niegodziwymi drogami, to starajmy się umartwiać grzech 

niezadowolenia w samym zarodku. 

  

 8. W NIEZADOWOLONYM SERCU ISTNIEJE DUŻA, BA, EKSTREMALNA 

GŁUPOTA; JEST TO GŁUPI GRZECH. 

  

 Przedstawię głupotę tego grzechu w wielu rzeczach. 

  

 A. Zabiera on bieżący komfort tego co posiadamy, ponieważ nie posiadamy czegoś co 

chcielibyśmy posiadać. Jaką jest to głupotą, że, ponieważ nie mam tego co chcę, to nie będę cieszył 

się komfortem tego co posiadam! Czy nie uważamy takie zachowanie za głupotę u naszych dzieci? 

Na przykład dajemy im jakieś jedzenie, a one nie są zadowolone, mówią być może, że to jest za mało, 

płaczą o więcej, a jeśli natychmiast im nie damy więcej to wyrzucą to co mają. Uważamy takie 

zachowanie za głupotę u dzieci, a jednak podobnie postępujemy wobec Boga: Bóg udziela nam wiele 

błogosławieństw, ale widzimy, że inni mają więcej niż my i dlatego wołamy o więcej i gdy Bóg nie 

da nam więcej lub tego co chcemy to wyrzucamy to co już od Niego mamy; czy to nie jest głupotą w 

naszych sercach? Jest to niewdzięczność.  

  

 B. Poprzez całe swoje niezadowolenie nie możemy sobie pomóc, nie możemy nic zyskać 

przez nie. Kto przy całej swojej zapobiegliwości może dodać sobie jeden łokieć wzrostu, albo uczynić 

swój włos czarnym lub białym? Możemy się irytować i kłopotać, ale nic przez to nie osiągniemy. 

Czy sądzimy, że Pan przyjdzie w swoim miłosierdziu odrobinę szybciej z powodu szemrania naszego 

ducha? Na pewno nie, ale Jego błogosławieństwo zostanie odłożone przez to na dłużej; bo chociaż 

Pan miał właśnie zesłać błogosławieństwo wcześniej, to jednak z powodu nieporządku w naszym 

sercu, który jest wystarczającym powodem do powstrzymania go od posłania tego błogosławieństwa, 

teraz go nie dostaniemy. Podobnie my jeśli mamy ochotę dać coś swojemu dziecku, a widzimy że 

jest niezadowolone i irytuje się to mu tego teraz nie damy. I to jest właśnie powód dlaczego wiele 

błogosławieństw jest wstrzymanych tak, aby teraz nie spłynęły na nas; dzieje się tak ponieważ 

jesteśmy niezadowoleni. Jesteśmy niezadowoleni z powodu ich braku, dlatego ich nie dostajemy, 



pozbawiamy się spełniania naszych pragnień z powodu niezadowolenia naszych serc, że nasze 

pragnienia nie są spełniane, czyż nie jest to głupotą? 

  

 .C. Istnieje wiele głupich postaw, które przyjmuje serce winne niezadowolenia i przez to 

postępuje głupio wobec Boga i ludzi. Z takich postaw wywodzą się takie wyrażenia i takie rodzaje 

zachowania, że nawet ich przyjaciele są wielokrotnie z nich zawstydzeni. Ich postępowanie jest tak 

niestosowne, że tacy ludzie są hańbą dla siebie i swoich przyjaciół. 

  

 D. Niezadowolenie i szemranie wyjadają dobro i słodycz błogosławieństwa zanim ono 

przyjdzie. Gdyby Bóg zesłał jakąś rzecz z powodu braku której bylibyśmy niezadowoleni, to 

błogosławieństwo takiej rzeczy zostałoby jakby wyjedzone zanim byśmy otrzymali taką rzecz. 

Niezadowolenie jest jak robak, który wyjada wnętrze skorupy orzecha, a wtedy pozostaje nam tylko 

sama skorupa. Gdyby dziecko płakało bo chciałoby dostać orzech, który w środku został wyjedzony 

przez robaka, to jakie dobro miałby ten orzech dla tego dziecka? Podobnie i my chcielibyśmy 

posiadać jakąś zewnętrzną wygodę i kłopoczemy się tym, że jej nie mamy; jednakże to 

niezadowolenie naszego ducha jest robakiem który wyjada błogosławieństwo z takiej rzeczy. 

 Może się też zdarzyć, że Bóg może dać daną rzecz z powodu braku której człowiek jest 

niezadowolony, ale ze zmieszanym z tym przekleństwem, tak, że lepiej by było gdyby taki człowiek 

nie dostał takiej rzeczy w ogóle. Jeśli Bóg dałby takiemu człowiekowi taką rzecz zanim taki człowiek 

nie ukorzył by się z powodu swego niezadowolenia, to taki człowiek nie mógłby posiadać komfortu 

z takiej rzeczy; byłaby ona raczej złem aniżeli dobrem dla niego. 

 Dlatego, ze swej strony, gdybym miał przyjaciela, brata, czy też kogoś tak drogiego mi jak 

własna dusza, którego zobaczyłbym, że jest niezadowolony z powodu braku jakiejś wygody, to 

modliłbym się raczej: ,,Panie zachowaj taką rzecz z dala od niego, dopóki nie upodoba się Tobie 

ukorzyć jego serca za jego niezadowolenie, gdyż jeśli dostał by ją zanim by pokutował to otrzymałby 

ją bez żadnego błogosławieństwa.” Dlatego naszą troską powinno być, gdy odkryjemy w sobie 

niezadowolenie serca z braku czegokolwiek, aby ukorzyć się z tego powodu myśląc w sobie w ten 

sposób: ,,Panie, jeśliby to co tak nieumiarkowanie pragnę przyszło do mnie zanim ukorzyłbym się za 

moje niezadowolenie z powodu braku tego, to jestem pewien, że nie mógł bym mieć komfortu z tej 

rzeczy, ale że raczej byłaby dla mnie utrapieniem.” 

 Istnieje wiele rzeczy, które pragniemy jak własne życie, i sądzimy że bylibyśmy szczęśliwi, 

gdybyśmy je posiadali, jednakże gdy one stają się rzeczywistością to nie znajdujemy w nich takiego 

szczęścia, ba,  okazują się być największymi przeciwieństwami i utrapieniami jakie kiedykolwiek 

posiadaliśmy, a to z tego powodu, że nasze serca były na nich skoncentrowane w nieumiarkowany 

sposób zanim je otrzymaliśmy. Przykładem czego była Rachel, która tak bardzo musiała mieć dzieci 

że chciała z tego powodu umrzeć.  Cóż ponieważ chciała mieć dzieci, albo umrze, to Bóg sprawił że 

miała dziecko ale umarła (Rdz 35:17-19 UBG), zgodnie ze swoim słowem:,,Daj mi dzieci, bo inaczej 

umrę” (Rdz 30:1 UBG). Tak więc w odniesieniu do jakichkolwiek zewnętrznych rzeczy, ludzie mogą 

otrzymać tę którą tak nieumiarkowanie pragną, jednakże otrzymują ją w taki sposób, że okazuje się 

ona być najcięższym krzyżem jaki kiedykolwiek mieli w swoim życiu. 

 Może dziecko z powodu którego choroby byłeś niezadowolony, drogi czytelniku, i twoje serce 

było wzburzone ze strachu że je utracisz, zostało przywrócone do zdrowia, ale równocześnie stało się 

krzyżem dla twojego serca po wszystkie dni twojego życia. Ktoś kiedyś zrobił uwagę w odniesieniu 

do manny, że gdy ludzie byli zadowoleni z ilości, którą Bóg zezwolił im zbierać, to wszystko było 

wtedy dobrze, ale gdy nie byli zadowoleni z Bożego przydziału i zostawiali ją do rana, to wtedy 

pojawiły się w niej robaki (Wyj 16:19-20 UBG). Podobnie i my, jeśli jesteśmy zadowoleni z 

warunków w jakich jesteśmy, w których Bóg postawił nas, abyśmy w nich byli, to wtedy znajduje się 

w nich błogosławieństwo, i jest to słodkie dla nas, ale jeśli będziemy chcieli więcej i przetrzymywać 

to dłużej aniżeli Bóg chciałby abyśmy  to mieli to wtedy pojawią się w tym robaki, czyli nie będzie 

to dla nas w ogóle dobre. 

  

 E. Niezadowolenie czyni nasze utrapienie o wiele gorszym niż w przeciwnym wypadku było 



by, gdyż niezadowolone serce jest pysznym sercem i nie zwinie swych żagli, gdy nadchodzi wichura 

czy sztorm, dlatego utrapienie nasze staje się cięższe i gorsze. Jeśli marynarz gdy nadchodzi sztorm 

jest uparty i odmówi ściągnięcia swych żagli bo jest niezadowolony że sztorm przyszedł, to czy stan 

jego łódki będzie w jakikolwiek sposób lepszy w takiej sytuacji? Czy pomoże mu nie ściągnięcie 

żagli? Tak samo jest z niezadowolonym sercem jest ono pyszne, i ze swej pychy kłopotane swoim 

utrapieniem, i jest niezadowolone z Bożego zadysponowania nim i dlatego nie ściągnie żagli swego 

ducha jeśli można tak powiedzieć i nie sprawi, aby skłonił się przed Bogiem w tej sytuacji w której 

postawił go Bóg. Teraz, czy sytuacja takiego człowieka jest w jakikolwiek sposób lepsza ponieważ 

nie chce ukorzyć swego ducha? Na pewno nie jest o wiele gorsza; sto do jednego że sztorm zmiażdży 

jego duszę. 

 Tak więc widzimy jak wielka głupota tkwi w grzechu niezadowolenia. 

  

 9. ISTNIEJE WIELKIE NIEBEZPIECZEŃSTWO W GRZECHU 

NIEZADOWOLENIA, GDYŻ  PROWOKUJE ON WIELCE GNIEW BOŻY. 

  

 Jest to grzech, który bardzo prowokuje Boga względem stworzenia. W Piśmie Świętym 

znajdujemy najbardziej smutne wyrażenia i przykłady tego, jak Bóg został sprowokowany do gniewu 

przeciwko wielu ludziom z powodu ich niezadowolenia i szemrania. W Księdze Liczb znajduje się 

godny uwagi fragment, który wystarcza, aby spowodować raz na zawsze, aby wierzący bali się 

szemrania: ,,Ponadto PAN powiedział do Mojżesza i Aarona: Jak długo mam znosić ten zły lud, który 

szemrze przeciwko mnie?” (Li 14:26-27 UBG). ,,Jak długo mam znosić ten lud”, powiedział Bóg. 

Szemrali, szemrzą; posiadali ducha szemrania i szemrzące usposobienie; dlatego będą szemrać 

znowu i znowu. ,,Jak długo mam znosić ten zły lud, który szemrze przeciwko mnie?”. Jakże 

sprawiedliwie może Bóg powiedzieć to w odniesieniu do wielu z nas, którzy jesteśmy dzisiejszego 

ranka zebrani na kazaniu przed Panem. Jak długo Pan będzie znosić tego niegodziwego mężczyznę 

czy kobietę, którzy szemrzą przeciwko Niemu i zwykle w ciągu swojego życia szemrali przeciwko 

Niemu gdy cokolwiek wypadło inaczej aniżeli tego pragnęli? Proszę zauważyć co nastąpiło dalej; co 

powiedział Bóg: ,,Słyszałem szemrania synów Izraela, jakie mówią przeciwko mnie” (Li 14:27 

UBG). Być może szemrzecie a inni was nie słyszą, może mówicie półsłówkami albo nie 

wypowiadacie w ogóle słów; jednakże Bóg słyszy język waszych szemrzących serc, mamrotania pod 

nosem i półsłówka waszych ust. I zobaczmy ile razy Bóg powtarza grzech szemrania tylko w tym 27 

wersecie, Po pierwsze mówi: ,,Jak długo mam znosić ten zły lud, który szemrze przeciwko mnie?” 

Po drugie, stwierdza: ,,Słyszałem szemranie synów Izraela;” i po trzecie: ,,którym szemrzą przeciwko 

mnie” (Li 14:27 KJV). Szemranie, szemranie i jeszcze raz szemranie; Bóg trzykrotnie powtarza to 

słowo, aby okazać swe oburzenie przeciwko tej rzeczy. Gdy wyrażamy oburzenie przeciwko jakiejś 

rzeczy to powtarzamy ją raz za razem. Podobnie Bóg, aby wyrazić swoje oburzenie przeciwko temu 

grzechowi wymienia go kilkukrotnie a w wersecie 28 powiada: ,,Powiedz im: Jak żyję, mówi PAN, 

uczynię wam, jak mówiliście do moich uszu.” Proszę zauważyć, Bóg przysięga przeciwko 

szemrzącym. Być może czasami w swoim niezadowoleniu niektórzy z nas byliby gotowi, aby 

przysięgać. Czy przysięgacie w swoim niezadowoleniu? Oto Bóg przysięga przeciwko wam z 

powodu waszego niezadowolenia. A cóż takiego Bóg przysiągł szemrzącym?” ,,Na tej pustyni legną 

wasze trupy...Nie wejdziecie do tej ziemi, którą przysiągłem dać wam na mieszkanie” (Li 14:29-30 

UBG). Jest to jak gdyby Bóg powiedział, że te szemranie będzie kosztować ich życie. Napad naszego 

niezadowolonego szemrania może kosztować nas nasze życie. Widzimy więc, jak szemranie 

prowokuje Boga do gniewu; istnieje w tym więcej zła aniżeli jesteśmy tego świadomi. Ponieważ 

szemranie może kosztować nas życie, dlatego pilnujmy się i uczmy się, aby natychmiast korzyć się 

przed Bogiem na samym początku powstawania takiego nieporządku w naszym sercu. W Psalmie 

106:24-25 napisano: ,,Wzgardzili też wspaniałą ziemią, nie wierząc jego słowu. I szemrząc w swoich 

namiotach nie byli posłuszni głosowi PANA. Dlatego podniósł na nich swoją rękę, aby ich wytracić 

na pustyni.” W tym fragmencie można zaobserwować kilka rzeczy.         

 Mówiliśmy wcześniej o tym jak szemranie serca gardzi Bożymi błogosławieństwami i tak jest 

napisane w tym psalmie: ,,Wzgardzili też wspaniałą ziemią.” Szemrzące serce jest przeciwne wierze: 



,,...nie wierząc jego słowu. I szemrząc w swoich namiotach nie byli posłuszni głosowi PANA.” Wielu 

mężczyzn i kobiet będzie raczej słuchać głosu swego własnego szemrzącego serca, aniżeli głosu 

Pana. Gdyby słuchali głosu Pana, to nie byłoby takiego szemrania w ich sercach. 

 Nie wolno nam pragnąć zadowolić się swoim szemranym niezadowoleniem i uważać, że nic 

złego z tego nie wyniknie, bo proszę zauważyć co nastąpiło po tym: ,,Dlatego podniósł na nich swoją 

rękę, aby ich wytracić.” Wy, którzy jesteście niezadowoleni, podnosicie wasze serca przeciwko Bogu 

i  a tym samym sprawiacie, że Bóg wyciąga rękę przeciwko wam. Być może dotyka was delikatnie 

palcem w niektórych utrapieniach w waszych rodzinach czy w czymś innym, a wy nie możecie znieść 

ręki Bożej dotykającej was tak delikatnie jak czułe serce piastunki kładzie rękę na dziecku. Nie 

możecie znieść delikatnej ręki Bożej, która dotyka was małym utrapieniem, co sprawi, że będzie 

sprawiedliwym ze strony Boga, aby wyciągnął rękę i dotknął was innym rodzajem utrapienia. Ten 

szemrzący duch prowokuje niezmiernie Boga do gniewu. 

   Istnieje inne miejsce mówiące o karze za szemranie w rozdziale 16, księgi Liczb; proszę 

porównać werset 41 z wersetem 46: ,,A nazajutrz całe zgromadzenie synów Izraela szemrało 

przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi: Wy spowodowaliście śmierć ludu PANA.” Zobaczmy co to 

spowodowało: ,,Potem Mojżesz powiedział do Aarona: Weź kadzielnicę, włóż w nią ogień z ołtarza, 

nałóż też kadzidła i pójdź szybko do zgromadzenia, i zrób przebłaganie za nich, bo już wyszedł gniew 

od PANA i już zaczęła się plaga.” Proszą zauważyć jak rozpalił się gniew Boży: w wersecie 41 

napisano że zgromadzenie szemrało tylko przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi (być może niektórzy z 

nas szemrzą przeciwko Bogu bardziej bezpośrednio) i to szemranie przeciw Bożym sługom jest 

szemraniem przeciwko Bogu, chociaż nie bezpośrednio. Jeśli szemrzemy przeciwko tym, których 

Bóg uczynił instrumentami w swojej służbie, ponieważ nie otrzymaliśmy wszystkiego co chcieliśmy, 

jak na przykład Parlamentowi, czy takiej a takiej osobie, która jest instrumentem publicznym w 

służbie Bożej, to jest to szemranie przeciwko Bogu. Lud Izraela szemrał tylko przeciw Mojżeszowi i 

Aaronowi mówiąc, że spowodowali śmierć ludu Pańskiego chociaż to dłoń Boża ich dotknęła za ich 

poprzednią niegodziwość szemrania. Jest to zwyczajne dla niegodziwych nikczemnych serc, aby 

postępować w ten sposób wobec Boga, gdy ręka Boża dotknie ich w czymś lekko, że będą szemrać 

ponownie i ponownie i w ten sposób ściągają na siebie niekończące się rodzaje zła. I tak też było w 

powyższym wypadku, gniew Boży szybko się rozpalił dlatego Mojżesz powiedział Aaronowi, żeby 

wziął kadzielnicę szybko, bo gniew wyszedł od Pana i plaga zaczęła się. Tak więc jeśli będziemy 

szemrać w swoich rodzinach, to gniew Boży może szybko skierować się przeciwko nam. Rano czy 

też wieczorem, gdy będziemy szemrać, gniew Boży może szybko spaść na nasze rodziny czy nasze 

osoby. Nigdy nie jesteśmy tak wystawieni na obecny gniew jak wtedy gdy znajdujemy się w napadzie 

szemrzącego niezadowolenia. Ci, którzy stoją obok i widzą nas w czasie napadu szemrzącego 

niezadowolenia mają powód do powiedzenia: Och, chodźmy i weźmiemy kadzielnicę, to znaczy 

zacznijmy się modlić, bo obawiamy się, że gniew wyszedł już przeciwko tej rodzinie lub jej głowie.” 

I byłoby bardzo dobrą rzeczą z twej strony, pobożna żono, że gdy zobaczysz męża, gdy przyjdzie do 

domu i zacznie szemrać z powodu tego, że rzeczy nie poszły po jego myśli, to natychmiast poszłabyś 

się modlić mówiąc: ,,Panie, przebacz grzech mojego męża.” Podobnie i mąż powinien paść na kolana 

i pójść do Boga w modlitwie i błagał Go by gniew nie rozgorzał przeciwko jego rodzinie z powodu 

szemrania żony. 

 Prawda jest taka, że w naszych czasach, a przynajmniej ostatnio miało miejsce wielkie 

szemranie w Anglii i z tego powodu rozpoczęła się plaga. Wielokrotnie, ten opisany w Piśmie sąd 

spada na tych, którzy są niezadowoleni w swoich rodzinach i zawsze narzekają i szemrzą jak tylko 

jakakolwiek rzecz wypadnie źle. 

  Powyższy tekst Pisma Świętego wzięty z księgi Liczb, jasno wskazuje na to, że Pan 

sprowadza plagę na ludzi za ten grzech szemrania w odniesieniu do królestw, rodzin i poszczególnych 

ludzi. Chociaż nie możemy zawsze wskazać  za jaki poszczególny grzech Bóg sprowadza dany sąd, 

to jednak powinniśmy zbadać nasze serca na ile jesteśmy winni grzechu szemrania, ponieważ Pismo 

mówi o tym wyraźnie, że gdy Mojżesz usłyszał, że lud szemrał to natychmiast wysłał Aarona, aby 

uśmierzył gniew Pana, bo plaga już się zaczęła. Inny znaczący przykład Bożego wielkiego 

niezadowolenia z szemrania znajdujemy w 1 liście do Koryntian: ,,Ani nie szemrajcie, jak niektórzy 



z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela” (1 Kor 10:10 UBG). Apostoł Paweł ostrzega 

tutaj przed szemraniem; mówi tutaj o synach Izraelskich którzy szemrali na pustyni i co z tego wyszło. 

Zostali oni wytraceni przez niszczyciela. Uważa się, że niszczyciel przyszedł w postaci węży 

ognistych zesłanych między lud. Szemrali i Bóg posłał ogniste węże, aby ich kąsały. Co, czy sądzisz, 

drogi czytelniku, że pewien krzyż i udręka kąsa ciebie? Być może, utrapienie które jest teraz na tobie 

wydaje ci się bolesne tak że szemrzesz i narzekasz? To strzeż się, ponieważ Bóg posiada większe 

krzyże, które może zesłać na ciebie. Ludzie, którzy szemrzą z braku jakiegokolwiek zewnętrznego 

komfortu, wody czy chleba niech wiedzą, że Bóg pośle węże ogniste na nich. Powiedziałbym 

szemrającemu sercu: ,,Biada ci że spierasz się ze swoim Stwórcą! Bo co innego robisz, jeśli nie to? 

Twój stwórca posiada cię do Swej wyłącznej dyspozycji, a ty chciałbyś się z nim spierać? Cóż robi 

twoje niezadowolone i szemrzące serce  jeśli nie zmaga, spiera się i walczy z samym Bogiem? Biada 

temu, który spiera się ze swoim Stwórcą.” Mógłbym także powiedzieć to, co Bóg powiedział Hiobowi 

gdy ten był niecierpliwy: ,,Potem PAN odpowiedział Hiobowi spośród wichru: Kim jest ten, co 

zaciemnia radę słowami bez poznania?” (Hi 38:1 UBG). Tak więc osobo szemrząca, czy chcesz 

mówić przeciwko Bożej drodze i Jego opatrzności, które przeważyły w odniesieniu do twojego stanu 

i zewnętrznych wygód? Kimże jesteś, aby zaciemniać radę słowami bez poznania? Czy chcesz mieć 

tak zuchwałe i bezczelne serce ośmielające się kwestionować zarządzanie Bożą opatrznością? 

  

 10. ISTNIEJE WIELKIE PRZEKLEŃSTWO BOŻE NA SZEMRANIU I 

NIEZADOWOLENIU, KTÓRE PRZEWAŻA W CZŁOWIEKU, KTÓRY JEST 

NIEGODZIWY. 

  

 W Psalmie 59 widzimy jakie przekleństwo Boże spoczywa na niegodziwych i bezbożnych 

ludziach: ,,Niech się włóczą, szukając pokarmu; niech warczą, gdy się nie nasycą” (Ps 59:15 UBG). 

Jest to przekleństwo spoczywające na niegodziwych i bezbożnych ludziach, że gdy nie są zaspokojeni 

to warczą. Gdy nie będziemy zaspokojeni w naszych pragnieniach i stwierdzimy, że nasze serce 

warczy przeciw Bogu, to zastosujmy ten werset do siebie. Co! Czy klątwa spadająca na niegodziwych 

spoczywa na mnie? Oto przekleństwo, którym Bóg grozi niegodziwym i bezbożnym stwierdza, że 

będą oni warczeć, jeśli nie zostaną zaspokojeni. 

 W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg grozi klątwą stałego niezadowolenia z obecnej sytuacji: 

,,Rano powiesz: Oby już był wieczór, a wieczorem powiesz: Oby już był ranek” (Pwt 28:67 UBG). 

Tak więc tacy ludzie będą leżeć obracając się z boku na bok i nie będą mogli być zadowoleni z 

żadnych warunków w jakich będą się znajdować, z powodu bolesnych utrapień, które będą odczuwać.  

 W Pwt 28:34 napisano jest, że pewni ludzie na skutek klątwy Bożej oszaleją na widok tego 

co zobaczą ich oczy; co jest skrajnością ich niezadowolenia, to znaczy będą tak bardzo 

niezadowoleni, że oszaleją. Wielu ludzi będąc w niezadowolonym nastroju staje się pewnego rodzaju 

szalonymi ludźmi, i chociaż możemy tolerować tego rodzaju ich szalone zachowanie, to jednak 

powinniśmy wiedzieć, że jest to klątwa Boża spoczywająca na nich, gdy zostają wydani na łup 

pewnego rodzaju szaleństwa, że zło które wyobrażają sobie i którego się boją przyszło na nich. W 

wersetach 45-47 znajduje się uderzające wyrażenie pokazujące przekleństwo Boże na szemrzących 

sercach Pan grozi przekleństwami, które spoczną na takich ludziach: ,,I spadną na ciebie wszystkie 

te przekleństwa, i będą cię ścigały...A te plagi będą na tobie i na twym potomstwie jako znak i cud na 

wieki. Dlatego, że nie służyłeś PANU, swemu Bogu w radości i z weselem serca, gdy miałeś obfitość 

wszystkiego.” Bóg grozi zesłaniem takiej klątwy na nich, aby uczynić ich znakiem i cudem dla 

innych. Dlaczego? Dlatego, że nie służyli Panu z radością serca. Och, jak daleko jesteś zatem, ty 

który posiadasz szemrzące serce, od służenia Panu z radością! 

  

 11. W SZEMRZĄCYM DUCHU ISTNIEJE WIELE Z SZATANA. 

  

 Diabeł jest nie tylko najbardziej niezadowolonym stworzeniem jakie istnieje ale i najbardziej 

pysznym i przygnębionym. Dlatego ile niezadowolenia posiadamy w samych sobie tyle ducha szatana 

znajduje się w nas. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka to wędruje tu i tam i nie znajduje 



odpoczynku (Mat 12:43-45 UBG); podobnie gdy duch człowieka nie znajduje w niczym odpoczynku, 

jest to znak, że posiada wiele z ducha nieczystego: W takim wypadku powinien taki człowiek myśleć 

w sobie: ,,Ach, Panie czy mam w sobie ducha szatana? Jest on najbardziej niezadowolonym duchem 

jaki istnieje. Jak wiele z jego ducha posiadam w sobie, jeśli nie mogę znaleźć żadnego odpoczynku?”  

  

 12. JEŚLI POSIADASZ SZEMRAJĄCEGO DUCHA, TO BĘDZIESZ MUSIAŁ ŻYĆ 

Z TRWOŻENIEM SIĘ PRZEZ WSZYSTKIE DNI SWOJEGO ŻYCIA. 

  

 Będzie to tak, jakby jakiś człowiek znajdujący się w wielkim tłumie narzekał że dotykają go 

inni ludzie. Podczas, gdy znajdujemy się na tym doczesnym świecie, to Bóg tak zarządził wszystkim, 

że utrapienia muszą spadać na nas; a jeśli będziemy narzekać i być niezadowolonymi z każdej 

przeciwności i utrapienia, to będziemy musieli narzekać i być niezadowolonymi przez wszystkie dni 

naszego życia! Bóg w słusznym sądzie pozwoli, aby rzeczy wypadły celowo, aby utrapić tych, którzy 

posiadają niezadowolone serce i nieznośnego ducha, tak że tacy ludzie będą żyli bez prawdziwego 

odpoczynku przez całe swoje życie. Ludzie nie będą kłopotać się wiele tym, że zaniepokoją tych, 

którzy stale szemrają. Szemrający będą mieli niepokój stale! 

  

 13. W KOŃCU ISTNIEJE DALSZE OKROPNE ZŁO W BYCIU 

NIEZADOWOLONYM I SZEMRZĄCYM, OTÓŻ BÓG MOŻE SŁUSZNIE WYCOFAĆ 

SWOJĄ OPIEKĘ I OCHRONĘ NAD TAKĄ OSOBĄ, SKORO NIE MOŻE ZADOWOLIĆ 

JEJ POPRZEZ SWOJE ZARZĄDZANIE WSZYSTKIM CO JEJ DOTYCZY. 

  

 Powiedzielibyśmy niezadowolonym pracownikom, że jeżeli im się nie podoba, to mogą 

odejść kiedy chcą. Jeśli nie są zadowoleni z wynagrodzenia i warunków pracy to niech znajdą lepsze 

warunki dla siebie gdzieś indziej. Podobnie i to słusznie może powiedzieć Bóg do nas, którzy 

wyznajemy, że jesteśmy Jego sługami, w Jego służbie, a mimo to mielibyśmy być niezadowoleni z 

tego czy tamtego w  Jego domu to jest Kościele. Bóg może wtedy powiedzieć nam abyśmy poszukali 

lepszych warunków gdzie indziej.  Bóg może powiedzieć do każdego z nas: ,,Jeśli moja opieka nad 

wami nie podoba się wam, to zaopiekujcie się sami o siebie; jeśli moja ochrona nad wami też was nie 

zadowala to sami siebie chrońcie. Wszystkie rzeczy, które wam się przytrafiają, przytrafiają się 

poprzez opatrzność Bożą; jeśli jesteście z tych, którzy należą do Boga, to nad wami znajduje się 

opieka i ochrona Boża.” Gdyby Bóg powiedział: ,,Cóż, nie będziecie już korzystali z mojej ochrony 

i nie będą się już więcej o was troszczył,” to byłoby to najstraszniejszym sądem Bożym nad nami? 

Pilnujmy się zatem, co robimy abyśmy nie byli niezadowoleni z Bożej woli wobec nas, gdyż z 

powodu naszego niezadowolenia to może się nam przytrafić. To jest powód dlaczego wielu ludzi nad 

którymi do czasu znajdowała się łaskawa ochrona Boża, gdy prosperowali obficie, gdy przypatrzymy 

się ich warunkom później to wygląda na to jakby Bóg zaprzestał opiekować się nimi i jak by nie dbał 

o to co się im przytrafiło. 

 A teraz moi bracia zbierzmy wszystkie te punkty razem, o których mówiliśmy w poprzednim 

rozdziale i te o których mówiliśmy w tym celem  opisania  szemrania i niezadowolonego ducha. Jakie 

wstrętne oblicze mają te grzechy. Jak wielki powód mamy do położenia naszych rąk na sercu i 

odejściu do swoich komór i ukorzenia się przed Panem z powodu tych grzechów. Podczas gdy nasze 

myśli miały w nawyku koncentrowania się na zaopatrywaniu się w rzeczy doczesne i zyskiwaniu 

więcej rodzajów komfortu dla siebie, to niech teraz skoncentrują się na ukorzeniu naszych serc za 

bycie niezadowolonymi. Ach, żeby tak nasze serca skruszyły się przed Bogiem, gdyż w przeciwnym 

wypadku grozi nam powrót do stawania się niezadowolonymi ponownie. Och, nędzo ludzkiego serca!  

 W Piśmie Świętym przedstawione jest jak lud Izraela dziwnie popadał w szemranie prawie 

raz za razem. Zobaczmy na trzy fragmenty Pisma mówiące o tym. Najpierw zobaczmy fragment z 

Księgi Wyjścia w którym lud Izraela śpiewali i błogosławili Boga za wybawienie. ,,Wówczas 

Mojżesz i synowie Izraela zaśpiewali PANU tę pieśń: Będę śpiewał PANU, bo bardzo się wywyższył. 

Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Pan moją mocą i moją chwałę, bo stal się dla mnie zbawieniem. 

To mój Bóg, dlatego zbuduję mu przybytek, to Bóg mego ojca, dlatego będę go wywyższał...Któż 



jest podobny do ciebie, wśród bogów PANIE? Któż jest jak ty, wspaniały w świętości,  straszliwy w 

chwale, czyniący cuda?” (Wyj 15:1-2,11 UBG). Tak więc ich serca tryumfowały w Bogu ale 

zauważmy co się stało zanim zakończył się ten rozdział. ,,A gdy przybyli do Mary, nie mogli pić z 

wód Mary, bo były gorzkie. Dlatego nazwano to miejsce Mara. Wtedy lud szemrał przeciw 

Mojżeszowi” (Wyj 15:23-24 UBG). Po otrzymaniu tak wielkiego błogosławieństwa wybawienia, 

jaka niewdzięczność okazała się w ich szemraniu! Wtedy Bóg dal im wodę, ale w następnym 

rozdziale czytamy, że lud popadł w szemranie znowu. Nie czytamy, że ukorzyli się za swoje 

poprzednie szemranie; dlatego popadli w szemranie znowu. ,,Potem wyruszyli z Elim i całe 

zgromadzenie synów Izraela przybyło na pustynię Sin...I całe zgromadzenie synów Izraela szemrało 

przeciw Mojżeszowi i Aaronowi na pustyni. Synowie Izraela mówili do nich: Obyśmy pomarli z ręki 

PANA w ziemi Egiptu, gdy siadaliśmy nad garncami mięsa, gdy najadaliśmy się chleba do syta!” 

(Wyj 16 1-3 UBG). Teraz chcieli mięsa, wcześniej chcieli wody, teraz chcieli mięsa. Popadli w 

szemranie znowu, nie ukorzyli się z powodu tego szemrania przeciwko Bogu, nawet wtedy gdy Bóg 

dał im mięso według ich pragnienia, zaczęli ponownie szemrać; chcieli coś innego.  

 ,,Całe zgromadzenie synów Izraela wyruszyło z pustyni Sin, robiąc postoje, według rozkazu 

PANA, i rozbili obóz w Refidim, gdzie nie było wody, aby lud mógł się napić. Dlatego lud spierał się 

z Mojżeszem, mówiąc: Dajcie nam wody, abyśmy się napili. Mojżesz odpowiedział im: Dlaczego 

kłócicie się ze mną? Czemu wystawiacie PANA na próbę? Lud zaś pragnął tam wody i szemrał 

przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: Po co wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby uśmiercić nas, nasze dzieci 

i nasze bydło pragnieniem?” (Wyj 17:1-3 UBG). Tak więc raz za razem, skoro tylko otrzymali 

błogosławieństwo lud uciszał się trochę, ale nie ukorzył się za to. Przedstawiam te fragmenty Pisma 

aby udowodnić, że jeśli nie ukorzymy się za szemranie to, gdy napotkamy następne utrapienie w 

naszym życiu to będziemy ponownie szemrać. 

  

  

 VI. SYTUACJE POGARSZAJĄCE WIELKOŚĆ GRZECHU SZEMRANIA. 

  

  

 Ponieważ jest bardzo trudno pracować nad szemrzącym sercem to przedstawię istnienie wielu 

sytuacji pogarszających, które musimy rozważyć, aby ukazać w dalszych szczegółach wielkość tego 

grzechu. 

  

 1. Szemranie, gdy cieszymy się obfitością błogosławieństw;  im większe i obfitsze jest 

błogosławieństwo, którym się cieszymy tym większy i podlejszy jest grzech szemrania. 

  

 Na przykład, gdy Bóg właśnie wybawił lud z domu niewoli, a oni szemrali z powodu braku 

kilku błahych rzeczy, które pragnęli, to takie grzeszenie przeciwko Bogu po tym jak otrzymali wielkie 

błogosławieństwo jest wielką sytuacją pogarszającą ich grzech; jest to najbardziej ohydna rzecz jaką 

mogli zrobić. Teraz, moi bracia, zwróćmy uwagę na to, że Pan, tego lata zesłał na nas jedne 

błogosławieństwo za drugim! W jakiej sytuacji znajdowaliśmy się na początku tego lata? A w jakiej 

jesteśmy teraz? Ach jaka to łaska i miłosierdzie, że Bóg nie odpłacił nam za nasze szemranie i nie 

wprowadził w czyn te wersety wcześniej wymienione i nie sprawił że się na nas spełniły! Pan 

przyszedł z jednym błogosławieństwem za drugim. 

 Słyszymy o błogosławieństwie w Bristolu i miłosierdziu dla naszych braci w Szkocji. Jeżeli 

jednak po tym wszystkim przytrafi się nam cokolwiek przeciwnego, to nie bądźmy gotowi, aby 

znowu szemrać; nie odpłacajmy Bogu tak za te jego błogosławieństwa. Strzeżmy się, aby nie odpłacić 

Bogu złem za jego dobrodziejstwa. Oddajmy Bogu chwałę za Jego wspaniałą dobroć, wielkość i 

łaskę! A czy Bóg dał zadowolenie do naszych serc? Zatem pilnujmy się, aby nie być jakimkolwiek 

powodem jakiegokolwiek smutku dla naszych braci. Nie sądźmy, że ponieważ Bóg był dla nas 

łaskawy, to dał nam zezwolenie, aby doprowadzać ich do niewoli. Niech nie będzie takiego złego 

skutku Bożej łaski okazanej nad nami, abyśmy usuwali ze stanowiska za pomocą petycji czy w 

jakikolwiek inny sposób naszych braci, których upodobało się Panu uczynić instrumentami naszego 



pokoju; niech to nie będzie tego owocem, ani nie pragnijmy sami niczego czego jeszcze nie 

rozumiemy. Bóg jest bardzo zazdrosny o chwałę swego błogosławieństwa, i jeśli zostanie po jego 

otrzymaniu zrobiony z niego zły użytek, to dotknie to serca Bożego. Nic nie jest bardziej bolesnego 

dla serca Bożego aniżeli nadużycie Jego błogosławieństwa po Jego otrzymaniu, jakim byłoby na 

przykład obranie twardego i surowego kursu wobec naszych braci, których Bóg uczynił takimi 

szczególnymi instrumentami dobra dla nas, którzy zaryzykowali swoje życie i wszystko dla nas; 

gdyby teraz gdy nasze potrzeby są zaspokajane, pozwolilibyśmy Bogu, jego ludziom i sługom, którzy 

pomogli ocalić nas, aby sami zatroszczyli się o siebie bez naszej pomocy, tak dalece jak to tylko 

możliwe. Taka postawa byłaby wielką sytuacją pogarszającą nasz grzech, bo grzeszylibyśmy 

przeciwko błogosławieństwu otrzymanemu od Boga. 

 Bycie niezadowolonym wpośród błogosławieństw, pośród otrzymywania obfitości 

błogosławieństw pogarsza grzech niezadowolenia i szemrania. Bycie niezadowolonym w utrapieniu 

jest grzeszne i złe, jednakże bycie niezadowolonym gdy spływają na nas Boże błogosławieństwa, gdy 

nie jesteśmy w stanie ich zliczyć i bycie dalej niezadowolonym, gdyż nie otrzymaliśmy tego 

wszystkiego co chcielibyśmy otrzymać, jest większym złem. Pan tego lata pomnożył swoje 

błogosławieństwa nad nami, uczynił je nieprzerwanym cudem błogosławieństw. Nigdy wcześniej 

jakieś Królestwo nie radowało się (w tak krótkim czasie) taką ilością błogosławieństw jednego za 

drugim. Z tego względu publiczne błogosławieństwa Boże powinny uciszyć nasze serca i 

powstrzymać nas od niezadowolenia. Grzech niezadowolenia z powodu prywatnych utrapień jest 

niezmiernie pogarszany gdy się rozważy publiczne błogosławieństwa, które spłynęły na nasz kraj. 

Podczas, gdy Pan był tak łaskawy dla naszego kraju, to mielibyśmy gryźć się i szemrać, ponieważ 

nasza rodzina nie posiada wszystkich wygód, które by chciała posiadać? Tak samo wielkim 

pogorszeniem grzechu człowieka jest radowanie się ze swoich własnych prywatnych 

błogosławieństw podczas gdy cały kościół pogrążony jest w utrapieniu, gdy lud Boży cierpi 

powszechnie z powodu wielkich i ciężkich kłopotów. Gdy w takiej sytuacji jakikolwiek człowiek 

będzie radował się i zaspokajał swoje ciało do maksimum we wszelkich fizycznych 

błogosławieństwach, to wielce pogorszy jego grzech. Tak samo i z drugiej strony, gdy jakikolwiek 

człowiek nieumiarkowanie kłopocze się z powodu jakiegokolwiek prywatnego utrapienia, podczas 

gdy wszystko idzie dobrze  w całym społeczeństwie i we wszystkich kościołach to pogarsza to jego 

grzech. Być może, że gdy Kościół Boży był w najgorszej sytuacji to ty, drogi czytelniku, nie 

powstrzymywałeś żadnych wygód swego ciała, ale dałeś mu pełny upust we wszystkim, dlatego 

wiedz, że to był wielki grzech. Podobnie z drugiej strony gdy otrzymaliśmy taką ilość publicznych 

błogosławieństw, to wszystkie nasze prywatne utrapienia powinny stać się nieistotne w porównaniu 

do nich. Powinniśmy myśleć w sobie, że chociaż jesteśmy utrapieni z naszej strony, to jednak, 

błogosławiony niech będzie Bóg, wszystko jest w porządku z Kościołem i interesem społecznym. 

Tak, że rozważenie sobie tego powinno uspokoić nasze serce w całym naszym prywatnym 

niezadowoleniu; a jeśli tak się nie stanie, to wiedzmy, że ten nasz grzech jest znacznie większy z 

powodu błogosławieństw Bożych które spłynęły na cały kraj. Czy Boże błogosławieństwa miałyby 

pogarszać nasze grzechy? Byłoby to smutną rzeczą, byłoby to zamienianie błogosławieństw Bożych 

w nieszczęście. Czy nie modliliśmy się do Boga o te błogosławieństwa, które ostatnio Bóg zesłał 

naszemu społeczeństwu? A te wielkie zwycięstwa, które Bóg nam darował, czyż nie modliliśmy się 

o nie? A teraz gdy je posiadamy czyż nie znajduje się w nich wystarczająco dużo Bożej dobroci, aby 

uciszyć serca tych, którzy wraz z rodziną znajdują się w jakimś prywatnym utrapieniu, i uleczyć ich 

niezadowolenie? Z pewnością, takie błogosławieństwa nie byłyby tak bardzo warte modlenia się o 

nie, gdyby nie posiadały w sobie tyle wspaniałości, które skompensowałyby niektóre prywatne 

utrapienia. 

  Tak więc błogosławieństwa publiczne są powodem pogarszania grzechu prywatnego 

niezadowolenia. Dzieje się tak też w przypadku społecznego czyli publicznego niezadowolenia; gdy 

po otrzymaniu tak wielu ogólnonarodowych czyli publicznych błogosławieństw stajemy się jako 

naród niezadowoleni, ponieważ nie wszystko w społeczeństwie poszło tak jak chcieliśmy; to także 

powiększa grzech niezadowolenia. Bóg może powiedzieć: ,,Co miałbym obdarzyć ten lud takimi 

błogosławieństwami, a oni dalej byliby niezadowoleni bo nie otrzymaliby wszystkiego co chcieliby?” 



Byłoby to ze strony ludzi niezmiernie niegodziwe. Tak więc jeśli chodzi o błogosławieństwa 

dotyczące nas samych i naszych rodzin to powinniśmy rozważyć sobie, że posiadamy o wiele więcej 

błogosławieństw niż utrapień, co ośmielam się śmiało zaręczyć każdemu w tej kongregacji 

słuchającego tego kazania. Niech nasze zmartwienia będą jakie chcą, i tak posiadamy więcej Bożych 

błogosławieństw niż ich.  

  

 Obiekcja. Ale ktoś może powiedzieć, że nie wiem jakie są jego utrapienia; że nie wyobrażam 

ich sobie, ponieważ ich nie odczuwam. 

  

 Odpowiedź.  Chociaż nie wiem jakie są twoje utrapienia, to jednak wiem jakie są 

błogosławieństwa jakie otrzymałeś, i wiem że są tak wielkie, że żadne utrapienie tego doczesnego 

świata nie może się z nimi równać. Gdyby to było tylko błogosławieństwo dzisiejszego dnia 

dotyczące dalszego trwania w tobie łaski i zbawienia; to tylko ono przeważyłoby wszelkie twoje 

utrapienia. Zestaw każde utrapienie obok tego błogosławieństwa i zobacz, która rzecz przeważy; jest 

ono na pewno większe niż jakiekolwiek utrapienie. To, że masz teraz dzień łaski i zbawienia, że nie 

jesteś teraz w Piekle, jest większym błogosławieństwem niż wszelkie przeciwności. Tak samo to, że 

w twoich uszach wciąż brzmi przesłanie Ewangelii, i że możesz używać swego rozumu; jest to 

większe błogosławieństwo niż twoje utrapienia. To, że możesz poruszać rękami i nogami, odczuwać 

zmysłami, i że jesteś zdrowy na ciele, również jest ważniejsze, ponieważ zdrowie ciała jest większym 

błogosławieństwem niż bieda jest utrapieniem. Nikt, kto jest bogaty ale chory, jeśli jest mądry nie 

zaprzestanie  wyzbywania się całego bogactwa byleby odzyskać z powrotem swoje zdrowie. A zatem 

błogosławieństwa, które posiadasz są większe niż twoje utrapienia. 

 Duch Święty przedstawia w Piśmie Świętym sytuacje pogarszające grzech niezadowolenia 

poprzez zestawienie go z otrzymanymi błogosławieństwami. Przykładem tego jest fragment z księgi 

Liczb w którym Mojżesz mówi do Koracha i jego zgrai, gdy szemrali: ,,I Powiedział Mojżesz do 

Koracha: Słuchajcie, proszę, synowie Lewiego; Czy wam to mało, że Bóg Izraela oddzielił was od 

zgromadzenia Izraela, aby zbliżyć was do siebie, abyście pełnili służbę w przybytku PANA i abyście 

stali przed zgromadzeniem, i mu służyli?” (Li 16:8-9 UBG). Korach i jego bracia szemrali, i proszę 

zauważyć jak Mojżesz uwypuklił wielkość ich grzechu: ,,Czy wam to mało, że Bóg Izraela oddzielił 

was od zgromadzenia Izraela, aby zbliżyć was do siebie, abyście pełnili służbę w przybytku PANA 

etc?” Widzimy więc że Bóg obdarza człowieka wielkim zaszczytem, gdy oddziela go w służbie dla 

siebie, aby człowiek zbliżał się do Niego i usługiwał Mu w przybytku, aby służył kongregacji w 

rzeczach świętych. Jest to tak wielki zaszczyt, tak wielkie błogosławieństwo przeważające wszystko, 

że można by pomyśleć, że nikt obdarzony nim przez Boga nie będzie szemrał w sercu z powodu 

jakiegokolwiek utrapienia. Prawdą jest, że wielu sług Bożych spotyka się z wielkimi trudnościami, 

które mogłyby zniechęcić, kłopotać i zasmucić ich ducha, jednakże ta prawda, że upodobało się Bogu, 

aby zatrudnić ich w takiej służbie blisko Siebie, i że chociaż nie mogą dbać o swoje własne dobro, to 

jednak mogą czynić dobro innym, powinna uciszyć ich serca. A jednak w 10 wersecie napisano o 

Korachu : ,,I ciebie, a wraz z tobą wszystkich twoich braci, synów Lewiego, zbliżył do siebie, a wy 

jeszcze zabiegacie o kapłaństwo?” Czy nie było im dosyć? Czy byli niezadowoleni z tego co mieli, i 

musieli mieć więcej; czy pragnęli więcej? ,,a wy jeszcze zabiegacie o kapłaństwo? Dlatego ty i cała 

twoja gromada zbuntowaliście się przeciwko PANU, bo kim jest Aaron, że szemracie przeciw 

niemu?” (Li 16:10-11 UBG). Co, Bóg dał im takie rzeczy, a jednak szemrali, ponieważ chcieli 

otrzymać więcej. Wydaje mi się, że ten fragment Pisma powinien powstrzymywać usługujących 

przed szemraniem, niezależnie od tego jakie utrapienia, udręki czy nieuprzejme postępowanie z ręki 

ludzi dotkną ich, pomimo tego, powinni kontynuować pracę którą Bóg im wyznaczył, z cichym i 

zranionym sercem i starać się skompensować wszystkie utrapienia przez bycie jeszcze bardziej 

obfitymi w pracy dla Pana. Jest to pierwszy fragment Pisma, który pokazuje jak błogosławieństwa, 

które posiadamy pogarszają grzech naszego szemrania. 

 Drugi fragment znajduje się w księdze Hioba, gdy Hiob odpowiada żonie, która doradzała mu 

by złorzeczył Bogu (co jest stopniem ponad szemranie) i umarł. ,,I odpowiedział jej: Mówisz, tak jak 

mówią głupie kobiety. Czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie 



będziemy?” (Hi 2:10 UBG). Widzimy więc, że Hiob pomógł sobie przeciwko wszystkim szemrzącym 

myślom o drogach Bożych za pomocą tej prawdy, że otrzymał tak wiele dobra od Boga. Bo czy poza 

złem nie otrzymujemy również dobra z ręki Bożej? Zestawmy jedno obok drugiego a zobaczmy; i 

tak powinniśmy postępować w takich przypadkach. 

 W księdze Kaznodziei znajdujemy godny uwagi fragment, w którym możemy zobaczyć jaki 

kierunek należy obrać, gdy serce powstaje szemrząc. ,,W dniu powodzenia raduj się, a w dniu 

nieszczęścia rozważaj: Bóg uczynił zarówno jedno, jak i drugie po to, aby człowiek nie dociekł tego, 

co po nim nastanie” (Kaz 7:14 UBG). Tak więc w dniu powodzenia, każdy człowiek może być 

radosny, ale co jeśli przytrafią nam się utrapienia, co wtedy? Wtedy mamy rozważać. Ale co mamy 

rozważać? ,,Bóg uczynił zarówno jedno, jak i drugie”, mamy dużo utrapień jak i błogosławieństw w 

postaci powodzenia; mamy wiele kłopotów jak i błogosławieństw. Sporządźmy jedną kolumnę z 

błogosławieństw a drugą z utrapień i wypełnijmy je a zobaczymy czy nie będą obie wypełnione po 

brzegi. Nie powinniśmy spoglądać tylko na utrapienia, ale i na błogosławieństwa które Bóg 

codziennie na nas zsyła. 

 Na przykład, być może Bóg utrapił jedno z twoich dzieci, ale zesłał błogosławieństwo na 

drugie; zestaw jedno z drugim. Bóg udręczył Dawida w Absalomie, ale pobłogosławił w Salomonie. 

Dlatego chociaż Dawid płakał za Absalomem to jednak Salomon ukoił jego serce. A być może Bóg 

pobłogosławił cię dobrą żoną czy mężem: zestaw to ze swoim utrapieniem. Może być, że Bóg utrapił 

cię w twoim dobytku, ale za to zatrudnił cię w swojej służbie. Być może utrapienie spadło na ciebie 

w postaci kłopotów z jakimś przyjacielem, ale masz innych przyjaciół, którzy są wielkim 

błogosławieństwem dla ciebie i dlatego powinieneś zestawić jedno z drugim, bo to może mieć wpływ 

na ciebie, gdyż te błogosławieństwa mogą stać się okolicznościami pogarszającymi twoje grzechy, a 

lepiej będzie, aby uczynić Boże błogosławieństwa środkiem do pomniejszania swoich grzechów niż 

powiększania. Jeśli nie sprawisz, aby Boże błogosławieństwa pomogły ci zwalczać twoje szemranie 

to uczynisz je okolicznościami pogarszającymi ten grzech szemrania. 

 Rozważmy jeszcze jedną rzecz, którą jeśli zechcemy zastosować do naszych serc, to 

znajdziemy w niej dużo mocy. Gdy nasze serca są zakłopotane z powodu utrapień i szemrzą, to 

rozważmy sobie jak Boże błogosławieństwa pogarszają ten nasz grzech. Pośród naszych grzechów 

służąc Bogu uważamy, że Bóg powinien przyjąć nasze ofiary. Dlatego pomyślmy sobie też: ,,Jeśli 

wpośród naszych wielu grzechów mamy nadzieję, że Bóg przyjmie naszą biedną służbę, to dlaczego 

wpośród wielu utrapień nie mielibyśmy błogosławić Boga za wiele otrzymanych błogosławieństw? 

Czyż Bóg nie jest tak łaskawy dla nas, że pomimo naszych wielu grzechów nie odrzuca naszych 

biednych ofiar i służby którą sprawujemy? Dlatego, dlaczego nie mielibyśmy w pośrodku cierpienia 

zaakceptować błogosławieństw, które już otrzymaliśmy i nie gardzić i lekceważyć ich?” Jeśli my 

pośród Bożych błogosławieństw nie będziemy chcieli znosić utrapień, które Bóg na nas zsyła, to 

wtedy sprawiedliwe będzie u Boga, że gdy wpośród naszych grzechów będziemy sprawować służbę 

dla Niego, to On wtedy nie będzie wcale na nią zważał. Czyż nie ma w naszych różnorodnych 

grzechach tyle zła, żeby spowodowało ono, że Bóg odrzuci nasze obowiązki i służbę, jak istnieje tyle 

mocy w utrapieniach (wpośród wielu błogosławieństw), aby oderwać nasze serce od bycia 

wzruszonymi Bożymi błogosławieństwami? Tak więc pierwszą okolicznością pogarszającą grzech 

szemrania jest szemranie wpośród otrzymanych błogosławieństw. 

  

 2. DRUGĄ OKOLICZNOŚCIĄ POGARSZAJĄCĄ GRZECH SZEMRANIA JEST 

SZEMRANIE Z POWODU MAŁYCH BŁAHYCH RZECZY. 

  

 Słudzy Naamana powiedzieli do niego: ,,Mój ojcze, gdyby ten prorok rozkazał ci zrobić coś 

wielkiego, czy byś tego nie uczynił?” (2 Król 5:13 UBG). I Naaman usłuchał proroka, aby tylko się 

zanurzyć w Jordanie i został uzdrowiony z trądu. Podobnie mogę powiedzieć do utrapionego: ,,Jeśli 

Pan wymagałby od ciebie, abyś wycierpiał jakieś wielkie rzeczy, to czyż nie byłbyś gotów, aby to 

uczynić? Jak o wiele bardziej powinieneś chcieć wycierpieć takie małe utrapienie jakim jesteś 

dotknięty.” Pamiętam jak przeczytałem u Seneki, poganina, takie porównanie, które jest piękne, a 

mianowicie, aby zestawić wielkie zło szemrania z małymi utrapieniami. ,,Przypuśćmy,” pisał on ,,że 



jakiś człowiek posiadałby bardzo piękny dom, piękne sady i ogrody ozdobione wysokimi drzewami. 

Gdyby teraz taki człowiek szemrał, ponieważ wiatr zdmuchiwał by kilka liści z jego drzew, gdyby 

załamywał ręce nad stratą kilku liści, podczas gdy posiadałby mnóstwo wszelkiego rodzajów 

owoców, to  byłoby to najbardziej nierozsądną rzeczą? I tak się rzeczy mają z wieloma ludźmi, którzy 

chociaż posiadają wiele wygód dookoła siebie to jednak jedna mała rzecz, jedno zdmuchnięcie kilku 

liści wystarcza, aby wyprowadzić ich z równowagi.” Tak więc szemranie dlatego, że nie posiadamy 

rzeczy, której nam potrzeba jest małym grzechem w porównaniu do szemrania z powodu tego, że nie 

mamy tego, co być może moglibyśmy mieć. 

 Przypuśćmy, że Bóg dałby jakiejś kobiecie dziecko, które miałoby zdrowe ręce i nogi, bardzo 

urocze, ze wspaniałym rozumem, pamięcią i zdolnościami, ale być może na palcu dziecka urosłaby 

mała brodawka i z tego powodu taka kobieta by szemrała i przyjęłaby to do siebie jako wielkie 

utrapienie. Byłaby tym tak pochłonięta, że zapomniałaby podziękować Bogu za swoje dziecko i tak 

cała dobroć Boża dla niej zawarta w dziecku zostałaby pomniejszona przez tę jedną błahą brodawkę. 

Czyż nie powiedzielibyśmy, że ze strony tej kobiety, aby tak postąpić względem Boga byłaby wielką 

głupotą i niegodziwością? Zaprawdę, nasze utrapienia, jeśli zważymy je prawidłowo, są taką małą 

brodawką w porównaniu do błogosławieństw Bożych, które otrzymujemy. Rebeka bardzo pragnęła 

mieć dzieci, jednakże gdy odkryła jakieś małe kłopoty gdy była w ciąży to powiedziała: ,,Jeśli tak się 

zdarza, dlaczego poczęłam?” (Rdz 25:22 UBG).  Jak gdyby chciała powiedzieć, że wolała by nie 

rodzić, tylko dlatego, że doznała trochę kłopotu i bólu w swoim ciele. Bycie niezadowolonym, gdy 

utrapienie jest małe i błahe jest tym co powiększa bardzo mocno grzech szemrania. Szemranie nawet 

z powodu najcięższego krzyża jaki może się przytrafić nam na tym świecie jest grzechem, jednakże 

bycie niezadowolonym i szemranie z powodu błahostek, jest większym. Czytałem o kimś, kto leżąc 

na stercie róż damasceńskich narzekał, że jeden z liści zawinął się pod nim. W ten sposób jesteśmy 

gotowi, aby narzekać z powodu małych rzeczy, a być niezadowolonymi z naszego całościowego 

stanu; co jest drugą okolicznością pogarszającą takie szemranie. 

  

 3. JEŚLI LUDZIE KTÓRYCH BÓG OBDAROWAŁ WIELKIMI 

UMIEJĘTNOŚCIAMI, ZDOLNOŚCIAMI I MĄDROŚCIĄ STAJĄ SIĘ NIEZADOWOLENI 

I SZEMRZĄ TO JEST TO WIĘKSZY GRZECH ANIŻELI MIELIBY TAK POSTĘPOWAĆ 

LUDZIE TAK NIEOBDAROWANI. 

  

 Niezadowolenie i szemranie nie są tolerowane nawet u najsłabszych, i chociaż czasami 

możemy je znieść w przypadku małych dzieci i niektórych słabych kobiet, to jednak w przypadku 

mężczyzn, którzy są rozumni, mają mądrość, których Bóg zatrudnia na publicznych stanowiskach, 

bycie niezadowolonym z czegokolwiek jest niezmiernie wielkim złem. W przypadku mężczyzn, 

którym Bóg dał mądrość i dary, gdy w ich rodzinach zaczyna się źle coś układać, narzekanie i 

szemranie przez nich jest większym grzechem niż czynienie tego przez kobiety i dzieci. 

  

 4. ROZWAŻENIE SOBIE DARMOWOŚCI WSZELKICH BOŻYCH 

BŁOGOSŁAWIEŃSTW WZGLĘDEM NAS POWIĘKSZA GRZECH NIEZADOWOLENIA 

I SZEMRANIA. 

  

 Cokolwiek posiadamy jest darmowe. Co, mielibyśmy być niezadowoleni wiedząc, że chociaż 

nie mamy wszystkiego co chcielibyśmy to mimo wszystko jest to bezpłatne? Gdybyśmy to co 

posiadamy zarobili sobie u Boga, to byłoby to czymś, jednakże jeśli rozważymy sobie, że wszystko 

mamy z ręki Boga za darmo, to szemranie na Jego rozporządzanie Jego rzeczami jest bardzo 

niegodziwe. Przypuśćmy, że jakiś człowiek został by ugoszczony przez swego przyjaciela i za nic nie 

płaciłby, wszystko miałby za darmo; w takim wypadku nie oczekiwalibyśmy, że czepiałby się 

czegokolwiek w domu swego przyjaciela, czy to w związku z jedzeniem, obsługą czy czymkolwiek. 

Dalej, gdyby ta osoba goszczona, która otrzymałaby obfite darmowe zaopatrzenie, spanie i wszystko 

byłaby niezadowolona bo filiżanka nie byłaby napełniona tak jak lubi, albo gdyby musiał poczekać 

minutę dłużej na rzecz o którą poprosił uznalibyśmy to za wielkie zło. I tak jest i z nami wierzącymi, 



jesteśmy przy Bożym stole codziennie i jest on darmowy cokolwiek spożywamy. Jest to uważane za 

bardzo nieuprzejme zachowanie, gdy gość w domu przyjaciela czepia się rzeczy podawanych na 

stole; chociaż we własnym domu mógłby mówić o tym otwarcie. Dlatego gdy znajdujemy się przy 

stole Bożym (wszystkie zrządzenia Boże względem nas są Bożym stołem) i jesteśmy wolni od 

pożądliwości, to czepiając się i stając się niezadowolonymi w takiej sytuacji sprawiamy że nasz 

grzech jest większy. 

  

 5. BYCIE NIEZADOWOLONYM I NIECIERPLIWYM, A TAKŻE SZEMRANIE, 

GDY POSIADA SIĘ JUŻ RZECZY Z POWODU BRAKU KTÓRYCH WCZEŚNIEJ BYŁO 

SIĘ NIEZADOWOLONYM. 

  

 Tak się czasami dzieje z dziećmi, płaczą, aby im coś dano, a kiedy damy im tę rzecz to 

wyrzucają ją; są tak samo niezadowolone po jak były przed otrzymaniem danej rzeczy. Podobnie było 

z ludem Izraela, nic ich nie mogło zadowolić tylko posiadanie króla. Prorok Samuel odradzał im to i 

mówił jakiego rodzaju króla będą mieli. A gdy otrzymali króla to potem mówili: ,,...cóż może dla nas 

uczynić król?” (Oz 10:3 UBG); nie byli zadowoleni, gdy go posiadali. Podobnie Rachel musiała mieć 

dzieci, bo w przeciwnym wypadku chciała umrzeć; a gdy miała małe kłopoty to była niezadowolona 

również. Tak więc jak mówi przysłowie nie czujemy się dobrze ani gdy jesteśmy najedzeni, ani gdy 

pościmy. 

  

 6.  BYCIE NIEZADOWOLONYMI I SZEMRANIE W PRZYPADKU LUDZI, 

KTÓRYCH  BÓG WYNIÓSŁ Z NIC NIEZNACZĄCYCH POZYCJI I Z NISKIEGO STANU 

RÓWNIEŻ JEST OKOLICZNOŚCIĄ OBCIĄŻAJĄCĄ GRZECH TAKICH LUDZI. 

  

 Jest to bardzo wielkie pogorszenie grzechu, jeśli jesteś niezadowolony teraz. Być może był 

czas, kiedy należałeś do nic nie znaczącego stanu i być może wtedy myślałeś sobie: ,,Jeśli Bóg 

uwolnił by mnie z tego utrapienia, albo gdyby dał mi odrobinę większy dobytek, to uważałbym się 

za będącego w dobrym stanie.” Jednakże gdy Bóg przez swoją opatrzność wyniósł cię z tego 

nędznego stanu w jakim byłeś, to jesteś dalej tak samo chciwy, aby otrzymać więcej jak byłeś 

wcześniej, i tak samo niezadowolony teraz jak przedtem. Jest to złą rzeczą dla ludzi, którzy są 

niskiego pochodzenia i mieli nic nie znaczące początki, gdy zostaną wyniesieni na wyższe 

stanowisko, że są tak wybredni, że nic nie może ich zadowolić, podczas gdy jeszcze nie tak dawno 

zajmowali niską pozycję i należeli do nic nie znaczącego stanu. Bardzo często się zdarza, że ci, którzy 

są wyniesieni z pośledniego stanu i stanowiska, stają się bardziej delikatni, wyszukani i pyszni niż ci, 

którzy są wyższego stanu. 

 Nie pozwala się, aby dziecko było niezadowolone i naburmuszone w domu swojego ojca, o 

ileż bardziej nie pozwoliło by się, gdyby do takiego domu przyjęto dziecko żebraka i posadzono przy 

pełnym stole, aby ten wydziwiał by, że potrawy nie są dobrze przyrządzone etc. Nie znieślibyśmy 

tego gdyby nasze własne dzieci tak się zachowywały a co dopiero żebrak. A takimi żebrakami 

jesteśmy my, a Bóg jak gdyby przyjął nas do swej wielkiej rodziny. Jeśli Panu upodobało się, aby 

kogoś z nas wywyższyć, tak aby otrzymał on teraz wystarczające możliwości, aby żyć jak człowiek 

i żeby mógł być pożyteczny i służyć Bogu w miejscu w którym go postawił, to czy po tym wszystkim 

taki człowiek miałby być niezadowolony ponieważ nie miałby wszystkiego czego pragnąłby? Wiemy, 

że gdy syn marnotrawny wejrzał w siebie to powiedział: ,,Iluż to najemników mego ojca ma pod 

dostatkiem chleba” (Łk 15:17 UBG), nie powiedział że w domu jego ojca jest wiele radości i mnóstwo 

smakołyków, ale że jest chleb, nie myślał o niczym tylko o chlebie. Podobnie jest z ludźmi niskiego 

stanu myślą sobie, że jeśli tylko będą mieli chleb i dostatek, to będą zadowoleni i błogosławili Boga; 

jednakże gdy już otrzymają swój chleb i dostatek, to okazuje się, że muszą posiąść więcej rzeczy, bo 

w przeciwnym wypadku nie będą zadowoleni. Wiedz, drogi czytelniku, że jest to niezwykle 

obciążająca ciebie okoliczność, gdy po zostaniu wyniesionym z pośledniego stanu czy stanowiska 

nie będziesz zadowolony z tego co masz.  

  



 7.  INNĄ OKOLICZNOŚCIĄ POGARSZAJĄCĄ GRZECH SZEMRANIA JEST TO, 

GDY NAWRÓCENI BARDZO WIELCY GRZESZNICY I BEZBOŻNI ZACZYNAJĄ 

POPADAĆ W TEN GRZECH. 

  

 Ludzie, którzy byli winni bardzo wielu grzechów, którzy bardzo prowokowali Boga nimi, i 

którzy doprowadzili siebie w najstraszniejszy sposób w pobliże niedalekiego wyroku Bożej 

sprawiedliwości; gdy upodoba się Bogu, aby ułaskawić ich, a mimo to staną się niezadowoleni i 

zaczną szemrać na Boże zarządzanie nimi, są winni szczególnie wielkiego zła. Gdybyśmy w naszych 

sercach rozważyli sobie w ten sposób: ,,Jesteśmy tylko grzesznikami dlaczego nie mielibyśmy 

cierpieć skoro grzeszymy?” to ucięło by to wszelkie szemranie w naszych sercach. Tak samo gdyby 

pomyśleli byli wielcy grzesznicy: ,,My, którzy jesteśmy tak wielkimi grzesznikami, winni takich 

notorycznych niegodziwości, że to jest cud, że nie jesteśmy teraz w piekle mielibyśmy być 

niezadowoleni i szemrać, przecież to niesamowicie powiększyłoby nasz grzech! Rozważmy jak 

przekroczyliśmy Boże prawa przez nasze grzechy, jeśli więc Bóg miałby utrapić nas za ich 

popełnienie poprzez cierpienia, to czyż nie powinniśmy siedzieć cicho bez szemrania?” Z pewnością 

wy, którzy jesteście niezadowoleni z każdego rozporządzenia wami przez Boga nigdy nie 

wiedzieliście, co to znaczy być upokorzonym za swoje różnorodne grzechy! 

  

 8. GDY LUDZIE Z KTÓRYCH JEST MAŁY POŻYTEK NA ŚWIECIE SĄ 

NIEZADOWOLENI TO POGARSZA TO ICH GRZECH. 

  

 Jeśli mamy szkapę, którą dużo używamy, to będziemy ją karmić dobrze, ale gdy mało jej 

używamy to prowadzimy ją na pastwiska miejskie; mało pokarmu będzie odpowiadać jej potrzebom. 

Gdybyśmy żyli tak, aby być niezmiernie użytecznymi dla Boga i Jego Kościoła, to moglibyśmy 

oczekiwać, że upodobało by się to Bogu, aby przyjść do nas w jakiś zachęcający sposób, ale jeśli 

nasze sumienie mówi nam, iż mało jesteśmy zaangażowani w służbę Bogu to co w tym dziwnego 

jeśli Bóg będzie pasł nas na miejskim ubogim pastwisku?Jesteśmy karmieni stosownie do naszego 

zaangażowania w pracę dla Pana. Dlaczego cokolwiek ma służyć tobie, który jesteś tak mało 

użyteczny dla Boga? Powinniśmy rozmyślać sobie tak: ,,Jestem niezadowolony ponieważ takie a 

takie rzeczy nie są użyteczne dla mnie, ale dlaczego miałbym oczekiwać że będą korzystał z ich 

służby, podczas gdy sam jestem nieużyteczny dla Boga?” Rozmyślanie o tym pomogłoby nam bardzo 

w walce z niezadowoleniem. Tak więc bycie niezadowolonym, gdy się jest nieużytecznym dla Boga 

pogarsza nasz grzech. 

  

 9. NIEZADOWOLENIE JEST WIELKIM GRZECHEM W CZASIE GDY BÓG MA 

NAS WŁAŚNIE UKORZYĆ.  

   

 Chrześcijanin powinien dbać o to, aby obserwować jakie są Boże drogi postępowania wobec 

niego. Co Bóg zamierza z nim zrobić w danym czasie? Czy Bóg właśnie ma go podnieść, aby go 

pocieszyć? W takim przypadku powinien on przyjąć Bożą dobroć, błogosławić Jego imię i przyłączyć 

się do działania Bożego, gdy Bóg oferuje mu błogosławieństwo. Tak samo z drugiej strony; czy Bóg 

ma właśnie mnie ukorzyć? Czy zamierza skruszyć moje serce, aby zbliżyć je do siebie? W takim 

przypadku również powinienem przyłączyć się do Boga w Jego działaniu względem mnie; oto jak 

chrześcijanin powinien chodzić z Bogiem. Pismo mówi, że Henoch i Noe chodzili z Bogiem. A co to 

znaczy chodzić z Bogiem? To znaczy obserwować jaką pracę Bóg właśnie ma wykonać względem 

nas i przyłączyć się do Jego pracy, tak aby w zależności od tego czy serce Boże pójdzie tą czy tamtą 

drogą nasze serce podążało za Bogiem i czyniło odpowiednie prace do prac Bożych czynionych 

względem nas. 

   Teraz jestem niezadowolony i szemram ponieważ jestem utrapiony, ale  przyczyną dla której 

jestem utrapiony jest to, że Bóg chce mnie ukorzyć. Wielkim zamierzeniem jakie Bóg ma w trapieniu 

mnie jest skruszenie i ukorzenie mojego serca; a czy w takim wypadku miałbym przeciwstawiać się 

w duchu pracy Bożej względem mnie? Gdyż bycie niezadowolonym i szemranie, gdy Bóg zsyła na 



mnie utrapienie jest sprzeciwianiem się pracy Bożej wobec mnie. Gdybyśmy tylko mogli zobaczyć, 

że przez to Bóg czyni nam dobrze, to znaczy, że jeśli upodoba się Jemu uświęcić nasze utrapienia 

skruszeniem naszego zatwardziałego serca i ukorzeniem naszego wyniosłego i pysznego ducha, to 

jest to największe Boże miłosierdzie jakie możemy otrzymać w naszym życiu? Czy nadal chcemy 

przeciwstawiać się Bogu w tej Jego pracy? Nasze szemranie i niezadowolenie w takim wypadku jest 

jak gdyby zuchwałym mówieniem: ,,Cóż Pan właśnie chce mnie skruszyć i upokorzyć, ale nie 

pozwolę mu na to.” To oznacza całe nasze niezadowolenie i szemranie chociaż nie ośmielimy się 

wypowiedzieć go takimi słowami. Jednakże chociaż nie wypowiadamy tego słowami, to takie jest 

nastawienie naszego ducha, gdy szemramy. Rozważmy sobie jaką jest to sytuacją pogarszającą nasz 

grzech, gdy stajemy się niezadowoleni, gdy Bóg ma właśnie zamiar wypracować takie a takie dzieło 

w nas, które jest dla naszego dobra, a jednak sprzeciwiamy i przeciwstawiamy się Jemu w tym. Jest 

to kolejna rzecz pogarszająca nasz grzech. 

  

 10.  IM BARDZIEJ WYDAJE SIĘ BYĆ NAMACALNA I WIDOCZNA RĘKA BOŻA 

ZSYŁAJĄCA UTRAPIENIE TYM WIĘKSZY JEST GRZECH NIEZADOWOLENIA I 

SZEMRANIA W TAKIM UTRAPIENIU. 

   

 Bycie niezadowolonym i szemranie jest wielkim złem w każdym czasie, i chociaż jest 

grzechem, gdy widzę zwykłą opatrzność Bożą działającą  względem mnie a nie poddaję się jej, to 

jednak większym jest, gdy widzę nadzwyczajną opatrzność Bożą działającą nade mną a nie poddaję 

się jej. Czy miałbym przeciwstawiać się tak jasno wyciągniętej ręce Bożej? Czy miałbym zwalczać 

Boga, gdy widzę, że wyraża swoją wolę w tak wyraźny i niezwykły sposób, że chce, abym pozostawał 

w takim stanie w jakim jestem? Co prawda, zanim wola Boża stanie się widoczna, możemy pragnąć 

unikać utrapienia i możemy użyć środków do tego celu; jednakże gdy zobaczymy że Bóg wyraża 

swoją wolę z Nieba w sposób wykraczający poza zwyczajowy, to wtedy z pewnością właściwym jest 

abyśmy upadli na twarz i poddali się Jemu i nie przeciwstawiali się, gdy przychodzi z potężnym 

strumieniem skierowanym przeciwko nam. Jest to dla nas najlepszy sposób postąpienia, aby paść na 

twarz przed Bogiem i nie przeciwstawiać się Jemu. Gdy istnieje przykazanie, aby nie grzeszyć i się 

je złamie to jest to grzech, jednakże gdy Bóg objawi swoje przykazanie, aby nie grzeszyć, w okropny 

sposób, to im wyraźniej i poważniej  przykazanie Boże jest objawione tym większy jest grzech gdy 

się je naruszy. Tak więc w im bardziej niezwykły sposób ręka Boża sprowadzi na nas utrapienie tym 

większy jest nasz grzech gdy stajemy się niezadowoleni i szemrzemy z tego powodu. Bóg oczekuje 

od nas abyśmy padli na twarz, gdy niejako przemawia do nas sam wyraźnie z Nieba mówiąc: ,,Chcę, 

aby twój duch się ukorzył. Czy nie widzisz człowieku, że moja ręka jest wyciągnięta, moje oczy   

spoczywają na tobie, a moje myśli krążą wokół ciebie? Twój wyniosły duch musi się ukorzyć!” W 

takim przypadku wypada, aby stworzenie ustąpiło i poddało się Bogu. Gdy mówimy do naszych 

dzieci lub pracowników w normalny sposób to oczekujemy, że będą zważać na to co mówimy; 

jednakże gdy podejdziemy bliżej do nich i powiemy im coś w bardziej poważny i uroczysty sposób, 

to gdy zignorują to co im powiedzieliśmy w taki sposób, to wtedy będziemy bardzo niezadowoleni. 

Podobnie z pewnością tak będzie z Bogiem; nie będzie mógł przyjąć tego dobrze, jeśli po tak 

niezwykłym i bardzo widocznym zesłaniu z Nieba utrapienia na nas nie poddamy mu się w pełnej 

uległości. 

  

 11. BYCIE NIEZADOWOLONYM POMIMO ĆWICZENIA NAS PRZEZ BOGA W  

ZNOSZENIU UTRAPIENIA PRZEZ DŁUGI CZAS RÓWNIEŻ POGARSZA NASZ 

GRZECH. 

  

 Gdy człowiek posiada szemrające serce, gdy utrapienie spada na niego po raz pierwszy, to jest 

to złe; jednakże gdy Bóg ćwiczy w danym utrapieniu człowieka przez długi czas, a on mimo wszystko 

dalej szemra jest to większy grzech. Jeśli jałówka, gdy po raz pierwszy założy się jej jarzmo będzie 

wiła się i szarpała w te i we wte jest to normalne, jednakże jeśli po wielu miesiącach, czy kilku latach 

nie będzie ciągnąc pługa czy wozu spokojnie to farmer raczej utuczy ją i przygotuje dla rzeźnika 



aniżeli miałby się dalej z nią męczyć. Tak i Pan, chociaż na początku może zbyć milczeniem twego 

niezadowolonego ducha, szanowny czytelniku, to jednak gdy jego jarzmo utrapienia spoczęło na 

tobie przez długi czas być może przez wiele lat, a jednak ty pozostajesz dalej niezadowolony, to 

będzie słusznym u Boga że nie będzie chciał więcej znosić twego szemrania i twoje dalsze 

niezadowolenie w utrapieniu jest przygotowaniem do twojej zguby.  

  Widzimy więc, że gdy człowiek jest długo ćwiczony utrapieniami a mimo to jest 

niezadowolony to powiększa to jego grzech. Zauważmy co mówi tekst w liście do Hebrajczyków o 

utrapieniach: ,,A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak 

przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni” (Heb 12:11 UBG). Prawdą 

jest, że nasze utrapienia nie są radosne lecz bolesne, jednakże potem, jak mówi powyższy tekst Pisma 

przynoszą błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Jeśli jesteś, drogi 

czytelniku, już długi czas w szkole utrapień, to jednak, jeśli nie nauczyłeś się w tej szkole 

Chrystusowej zadowolenia to jesteś bardzo tępym uczniem. Apostoł Paweł powiedział, że nauczył 

się być we wszystkim zadowolony i nauczył się tego szybko, podczas gdy ty być może uczysz się 

tego od wielu lat. Być może możesz powiedzieć jak Haman, że jesteś utrapiony od swojej młodości 

(Ps 88:15 UBG). 

 Jest to bardzo złą rzeczą jeśli po ćwiczeniu przez wiele lat w utrapieniach nie jesteśmy jeszcze 

zadowoleni. Oko w ciele człowieka jest tak delikatne jak każdy inny członek jego ciała, jednakże jest 

w stanie pozostawać na miejscu i znosić dużo zimna, ponieważ jest bardziej przywykłe do tego od 

innych członków. Tak i ci, którzy są przyzwyczajeni do utrapień, ci których Bóg w nich szkoli  

powinni byli nauczyć się zadowolenia do tego czasu. Nowy wóz może skrzypieć i czynić hałas gdy 

jedzie, jednakże po pewnym czasie używania przestaje. Podobnie gdy ktoś jest chrześcijaninem od 

krótkiego czasu i Chrystus pracuje nad nim od niedawna, taki człowiek może wydawać hałas i nie 

móc znieść utrapienia. Jednakże jeśli jesteśmy chrześcijanami od długiego czasu, to nie wypada nam 

być szemrzącymi chrześcijanami. Jest hańbą dla starych wierzących, którzy są w szkole Chrystusa 

od długiego czasu, aby mieli niezadowolonego i szemrzącego ducha. 

  

  

 VII. WYMÓWKI NIEZADOWOLONEGO SERCA. 

 

  

 Ale teraz moi bracia, ponieważ ten zły humor jakim jest niezadowolenie jest bardzo twardy i 

ciężki do obróbki, tak że nie ma osoby niezadowolonej, która nie miałaby jakieś wymówki na to, z 

tego względu postaram się zbić wszelkie argumenty jakie takie serce może wysuwać by tłumaczyć 

swoje niezadowolenie. 

  

 1. ,,TO NIE JEST NIEZADOWOLENIE, ALE POCZUCIE MOJEGO STANU.” 

  

 ,,Mam nadzieję, że pozwolicie mi być świadomym mojego stanu,” może powiedzieć 

niezadowolona osoba. Być może, gdy Bóg zabierze im przyjaciela lub jakieś inne wsparcie to są 

nadmiernie smutni i wymachują swoimi  rękami z rozpaczy jakby byli zgubieni; jednakże gdy się z 

nimi porozmawia to powiedzą: ,,Czy nie mogę być nawet świadomym mego utrapienia?” W ten 

sposób wielu ludzi ukrywa swoje grzeszne szemranie pod ręką Bożą za pomocą tej wymówki, że jest 

to tylko świadomość ich utrapienia. 

 Na co odpowiadam: A. Żadne poczucie jakiegokolwiek utrapienia nie przeszkodzi 

uzewnętrznieniu się poczucia Bożych błogosławieństw. Nie, im bardziej będziemy świadomi naszych 

utrapień, pod warunkiem, że będzie to na sposób Boży, tym bardziej staniemy się świadomi Bożych 

błogosławieństw.  Ale niektóre osoby są tak bardzo świadome swojego utrapienia, że usuwa to 

poczucie wszelkich otrzymanych od Boga błogosławieństw. Jest to grzeszne niezadowolenie, jest to 

bycie nieświadomym Bożej dobroci w nikczemny sposób; w ten sposób przekraczamy nasze granice. 

Za pomocą tej zasady możemy wiedzieć, kiedy poczucie naszych smutków i zakłopotania z powodu 

utrapień przekracza swoje dozwolone granice. 



 Możemy być oczywiście smutni, gdy Bóg nas utrapi; jednakże skąd mamy wiedzieć kiedy 

nasz smutek wykracza poza dozwolone granice? Poprzez to, czy poczucie naszego utrapienia nie 

usuwa poczucia otrzymanych błogosławieństw. Jeśli tak to taki smutek przekracza poza te granice.

  

  

 B. Gdyby to było zwykłe poczucie utrapienia, to nie przeszkodziłoby to nam w wykonywaniu 

obowiązków przynależnych do naszego stanu i stanowiska. Prawidłowe poczucie naszych utrapień 

nigdy nie przeszkodzi nam w wykonywaniu naszych obowiązków; ale niektórzy ludzie są tak 

świadomi swego utrapienia, że to czyni ich całkowicie niezdatnymi do wykonywania obowiązków 

wynikających ze stanu i stanowiska w których umieścił ich Bóg. Dlatego ich zachowanie wskazuje, 

że z pewnością jest to coś więcej niż poczucie utrapienia! 

  

 C.  Gdyby to było tylko zwykłe poczucie utrapienia, to taka osoba mogłaby w takim stanie 

błogosławić Boga za błogosławieństwa, którymi obdarzył innych; jednakże niezadowolenie takiej 

osoby zazwyczaj rodzi zawiść wobec innych. Gdy ktoś jest niezadowolony ze swego stanu, to jego 

duch będzie zawistny, że inni zostali pobłogosławieni w ten sposób, że zostali uwolnieni z utrapienia 

które dalej znosi on. 

 A zatem z pewnością jest to grzeszne jeżeli jesteśmy tak świadomi naszych utrapień, a 

nieświadomi otrzymanych błogosławieństw, że nie jesteśmy w stanie wykonywać naszych 

obowiązków i że jesteśmy zawistni wobec innych, że nie są tak utrapieni jam my. 

  

 2. ,,NIE JESTEM TAK BARDZO KŁOPOTANY MOIM UTRAPIENIEM, JAK 

MOIMI GRZECHAMI I MAM NADZIEJĘ, ŻE DOZWALACIE, ABYŚMY BYLI 

KŁOPOTANI I NIEZADOWOLENI Z NASZYCH GRZECHÓW. GDYBY NIE GRZECHY, 

KTÓRE WIDZĘ W SOBIE TO NIE BYŁBYM NIEZADOWOLONY. TO GRZECH  A NIE 

MOJE UTRAPIENIA TAK NA MNIE CIĄŻY I KŁOPOCZE MNIE .” 

  

 Nie zwódźmy własnego serca, w tym rozumowaniu znajduje się dużo fałszu. Istnieje wielu 

ludzi, którzy, gdy Boża ręka ich dotyka twierdzą, że są zmartwieni z powodu swoich grzechów; 

podczas gdy prawda jest taka, że to raczej utrapienie ich kłopocze aniżeli ich grzechy. Ich serce bardzo 

ich w tym zwodzi. 

  

 A. Nigdy wcześniej zanim nie przyszło utrapienie nie byli kłopotani swoimi grzechami. Na 

co mogą powiedzieć: ,,To prawda, nie byliśmy kłopotani grzechami wcześniej, gdyż dobrobyt 

zaślepił nasze oczy, ale terasz Bóg otworzył nasze oczy przez utrapienie. Czyż nie tak?” W takim 

wypadku ich wielką troską powinno być raczej pozbycie się swoich grzechów aniżeli utrapienia. Czy 

są bardziej zatroskani o pozbycie się swoich grzechów niż o  usunięcie swojego utrapienia? 

  

 B. Jeśli to jest naprawdę grzech, co ich trapi to nawet gdyby Bóg zabrał ich utrapienia to nie 

może ich to zadowalać i satysfakcjonować, dopóki ich grzech nie zostanie usunięty a serce nie stanie 

się lepsze. Jednakże często widzimy, że jeżeli Bóg usuwa utrapienia to tacy ludzie nie kłopoczą się 

więcej o swoje grzechy. Wielu ludzi zwodzi siebie w tym, mówiąc, że są tak zmartwieni z powodu 

swoich grzechów; szczególnie ci, którzy są tak bardzo kłopotani, że znajdują się w 

niebezpieczeństwie nie tylko chybienia celu jakim jest prawdziwe  nawrócenie, ale i odebrania sobie 

życia. Nie ma nawet jednej osoby na dziesięć tysięcy, która by się naprawdę znajdowała w sytuacji 

jaką się zasłaniają, to raczej tak naprawdę utrapienia a nie grzech skłaniają ich do takiego mówienia. 

Ktoś może powiedzieć, że wszystko zwalam na to, tak jak by to było dzieło Słowa albo duch niewoli. 

Na co odpowiem, że niedawno słyszałem o teologu, który był rozsądny i przyzwyczajony do takich 

rzeczy, do którego przyszedł pewien człowiek bardzo utrapiony swoimi grzechami, nie wiedzący co 

począć i  bliski rozpaczy. Teolog popatrzył na niego i zapytał: ,,Czy nie jest pan w długach?” Na co 

ten człowiek wyznał, że był i wtedy teolog przekonał się, że to było jego prawdziwym zmartwieniem 

a nie jego grzechy, i dzięki temu był w stanie pomóc mu w tej sprawie, aby jego wierzyciele nie 



zaciągnęli go do sądu, a wtedy ten człowiek uspokoił się i nie chciał więcej popełnić samobójstwa. 

  Normalną rzeczą jest, że cokolwiek przytrafi się człowiekowi co trapi go, to wtedy mówi on, 

że to jego grzechy trapią go. Czasami dzieje się tak ze służącymi, gdy ich pracodawcy przeciwstawią 

się im w czymś, wtedy są rozdrażnieni i gryzą się, Gdy ktoś wtedy ich zagada to mówią, że smutno 

im z powodu ich grzechu. Jednakże musimy uważać, aby nie mieszać w takie sprawy Boga, który 

widzi i bada wszystkie sekrety serca człowieka. 

 Wielu z nas chodzi ponuro tam i z powrotem po domu i mówi, że to z powodu grzechów są 

przygnębieni, że grzechy im ciążą; podczas gdy tak naprawdę jest inaczej, są tacy ponieważ nie mogą 

spełnić swoich pragnień, dostać tego co by chcieli. 

  

 C. Jeślibyśmy naprawdę martwili się z powodu naszych grzechów, to wtedy bardzo 

uważalibyśmy, aby nie grzeszyć będąc w stanie utrapienia, aby nie pomnażać grzechów z powodu 

naszego utrapienia. Ale większość ludzi jest tak naprawdę utrapiona rzekomo swoimi grzechami w 

taki sposób, że pomnaża swoje grzechy będąc w stanie utrapienia, a ponieważ mówią, że są 

zmartwieni z powodu swoich grzechów to popełniają więcej grzechów niż poprzednio. 

  

 D. Jeśli naprawdę jest to nasz grzech, który nas trapi to wtedy mamy większą potrzebę, aby 

poddać się Bożej dłoni i przyjąć karę za swoje winy jak to opisano w księdze Kapłańskiej 26:41. 

  

 3. ,,JESTEM NIEZADOWOLONY PONIEWAŻ MOJE UTRAPIENIE POLEGA NA 

TYM ŻE BÓG ODCHODZI ODE MNIE W MOIM UTRAPIENIU.” 

  

 ,,To mnie trapi, czy ktokolwiek może zachowywać się spokojnie, być usatysfakcjonowany 

takim stanem, gdy Pan odchodzi od nas? Bez względu na to jak wielkie były moje utrapienia Bóg nie 

odchodził ode mnie; natomiast w tym utrapieniu nie mogę znaleźć obecności Bożej przy mnie, jak to 

odkrywałem w innych utrapieniach i dlatego to mnie kłopocze i powoduje, że jestem w takim stanie 

niezadowolenia w jakim się znajduję.” 

  Na to odpowiadam: A. Jest to bardzo niegodziwą rzeczą, gdy człowiek znajdujący się w 

jakimś utrapieniu wnioskuje, że Bóg odszedł od niego. Być może po zbadaniu całej sprawy 

dojdziemy do wniosku, że jedyną przyczyną dla której taka osoba myśli, że Bóg ją opuścił jest to że 

trapi taką osobę. Wyciąganie takiego wniosku, że za każdym razem, gdy Bóg sprowadza utrapienie 

na daną osobę to ją opuszcza jest grzesznym zaburzeniem serca takiej osoby i jest hańbiące dla Boga 

i zasmucające Jego Ducha. 

 W księdze Wyjścia możemy zobaczyć jak Bóg był niezadowolony z takiej dezorientacji serca 

człowieka jak ta. ,,I nadał temu miejscu nazwę Massa i Meriba z powodu kłótni synów Izraela i 

dlatego, że wystawili na próbę PANA, mówiąc: Czy PAN jest wśród nas, czy nie?” (Wyj 17:7 UBG). 

Proszę zauważyć że  lud szemrał ponieważ byli utrapieni. Ale co mówi tekst: ,,I nadał temu miejscu 

nazwą Massa i Meriba...dlatego, że wystawili na próbę PANA, mówiąc, Czy PAN jest wśród nas, czy 

nie?” To było kuszenie Boga. Czasami obawiamy się, że Bóg odszedł od nas, a dzieje się tak dlatego 

ponieważ jesteśmy utrapieni. Zaklinam was, przypatrzcie się dobrze powyższemu wersetowi Pisma; 

Bóg nazywa to kuszeniem Go, gdy zsyła utrapienie na kogoś, a taka osoba wnioskuje z tego powodu, 

że Bóg odszedł od niej. Gdyby jakieś dziecko płakało i mówiło, że jego ojciec stał się jego wrogiem 

ponieważ koryguje jego postępowanie to ten ojciec by to przyjął źle. Proszę was usilnie, abyście 

zapamiętali powyższy fragment Pisma, gdyż może być dla was bardzo przydatny, abyście nie myśleli, 

gdy Bóg ześle na was jakieś utrapienie, że On odszedł od was. 

  

 B.  Największym znakiem według takich ludzi na to że Bóg odszedł jest zamęt w duchu. 

Czynią oni swój niepokój owocem odejścia Boga. Podczas gdy, gdyby tylko mogli uleczyć swój 

niepokój, uspokoić swoje serca i wprowadzić je w postawą zadowolenia z tego że znajduje się ono 

pod Bożą ręką pomimo tego utrapienia to odkryli by że Boża obecność jest dalej przy nich. Czy 

chcielibyśmy by nasze serca pozostawały w zamęcie i niepokoju dopóki Bóg nie przyszedłby do nas 

znowu? Przecież to nasz zamęt i niezadowolenie w sercu odstręczają Go od nas, tak że nie możemy 



nigdy oczekiwać na to, że Bóg przyjdzie i objawi się komfortowo naszej duszy dopóki nasze serca 

nie uspokoją się, pomimo bycia w danym utrapieniu. Tak więc widzimy jak nasze rozumowanie 

wprowadza nas w błąd: myślimy że jesteśmy zaniepokojeni i zamęt panuje w naszym sercu, ponieważ 

Bóg nas opuścił, podczas gdy prawda jest taka, że Bóg odszedł ponieważ jesteśmy zaniepokojeni i 

zamęt panuje w naszym sercu. Dlatego powinniśmy rozumować inaczej: ,,Mój zamęt i niepokój w 

sercu odstręczył Boga ode mnie, dlatego jeśli kiedykolwiek chcę, aby obecność Boża przyszła do 

mnie z powrotem to muszę uspokoić serce znajdujące się w tym utrapieniu pod działaniem ręki 

Bożej.” 

  

 C. Czy odkrywasz, drogi czytelniku, że Bóg odstępuje od ciebie w twym utrapieniu? Czy z 

tego powodu chcesz odstąpić od Boga również? Czy to jest twoja rada na to? Czy możesz pomóc 

sobie w ten sposób przez to? Ponieważ Bóg odszedł to ty też odejdziesz? Czy naprawdę czuję, że 

Bóg odchodzi ode mnie? Być może tak jest. Bóg może, aby cię wypróbować odstąpić na chwilę od 

ciebie. Czy miałbym odstąpić od Boga w takim wypadku? Cóż by to był za nierozsądny sposób 

postąpienia z mojej strony. Popełniłbym kolejny grzech i przez to odszedłbym dalej od Boga; w jakiej 

ciężkiej sytuacji bym się znalazł. Bóg odstąpiłby ode mnie a ja od Niego. Jeśli jakieś małe dziecko 

widzi, że matka go opuszcza to nie mówi ono: ,,Moja mama poszła tam, to ja pójdę gdzie indziej,” 

ale płacząc idzie za matką. Podobnie powinna postąpić nasza dusza i powiedzieć: ,,Widzę, że Pan 

wycofuje swoją obecność ode mnie, dlatego najlepiej będzie, jak podążę za Panem z całej swej siły.” 

Jestem pewien że szemranie nie jest podążaniem za Bogiem, ale oddalaniem się dalej i dalej od Niego; 

jak wielka przepaść powstanie pomiędzy Bogiem a mną w krótkim czasie! Takie są niektóre z 

rozumowań i wymówek szemrzącego i niezadowolonego serca. Istnieje o wiele więcej z którymi się 

spotkamy i postaram się przemówić w nich do waszych serc, drodzy czytelnicy, tak aby 

niezadowolenie mogło zostać zmiękczone i wycięte za pomocą Słowa Bożego tak aby mogło umrzeć. 

Podobnie postępują lejarze, gdy napotkają pacjenta, który ma chory jeden z płynów humoralnych, 

który zatrzymuje wodę w organizmie tak że ta nie może krążyć, wtedy dają lekarstwo, które posiada 

zdolności przebijające, aby zrobiło dla niej przejście w tym płynie humoralnym. Podobnie 

potrzebujemy takich rzeczy, które mają zdolności przebijające, aby mogły przebić się przez ten zły 

płyn humoralny jakim jest niezadowolenie w duchu niektórych kobiet i mężczyzn, z powodu którego 

żyją w sposób nieprzyjemny dla siebie samych oraz innych, a także bardzo haniebnie względem 

Boga.  

 Pozostaje dalej wiele wymówek i rozumowań ponieważ istnieje dużo zamieszania z powodu 

niezadowolonych i szemrzących serc. Pamiętam, że te same hebrajskie słowo, które oznacza 

zamieszkiwać i przebywać oznacza także szemranie. Żydzi używają jednego słowa na te znaczenia, 

gdyż szemranie jest zaburzeniem, które zamieszkuje w człowieku; gdzie raz wejdzie to tam 

zamieszkuje, przebywa i trwa, i dlatego, abyśmy mogli je usunąć i wypędzić, przedstawię jakie są 

inne rozumowania i wymówki niezadowolonego serca. 

   

 4. ,,SĄDZĘ, ŻE MOGĘ BYĆ ZADOWOLONY Z RĘKI BOŻEJ DOPÓKI WIDZĘ JEJ 

DZIAŁANIE W DANEJ RZECZY.” 

 

 ,,Ale kiedy ludzie postępują ze mną tak nieracjonalnie i niesprawiedliwie, to nie wiem jak to 

znieść. Potrafię znieść bycie w Bożych rękach ale nie bycie w rękach ludzi. Gdy moi przyjaciele czy 

znajomi postępują tak niesprawiedliwie wobec mnie to dotyka to mnie bardzo tak, że nie wiem jak to 

przyjąć z ich ręki.” 

 Aby wyprostować te fałszywe rozumowanie należy rozważyć sobie, że: A. Chociaż to są 

ludzie, którzy sprawiają ci przykrości, to jednak są instrumentami w Bożych rękach. Bóg trzyma ręką 

na pulsie w tym wszystkim, tak że nie mogą sprawić nam większego krzyża aniżeli Bóg chce. To 

było tym co uspokoiło Dawida, gdy Szymei złorzeczył mu: Dawid wiedział, że Bóg miał nad tym 

kontrolę i chociaż Szymei był podłym, niegodziwym człowiekiem i złorzeczył mu to jednak Dawid 

patrzył poza tą sytuację, na Boga. Tak więc jeśli któryś z naszych przyjaciół postąpił niegodziwie i 

szkodliwie wobec nas, to patrzmy na Boga i uważajmy tego człowieka za zwykły instrument w 



Bożych rękach. 

  

 B.  Jeśli  mamy problem z takim złym postępowaniem ludzi wobec nas to powinniśmy raczej 

zmienić nasze nastawienie serca  wobec nich i współczuć im aniżeli stawać się niezadowolonym i 

szemrać. Bo prawda jest taka, że jeśli inni nas krzywdzą to jesteśmy w lepszym stanie od nich, bo 

lepiej jest znosić wyrządzane nam zło aniżeli wyrządzać zło komuś innemu. Pamiętam że gdzieś 

czytałem jak zapytano Sokratesa, który był bardzo cierpliwy, gdy wyrządzano mu krzywdę, jak on to 

robi? Na co odpowiedział: ,,Jeśli spotykam na ulicy człowieka, który jest chory to czy miałbym 

irytować się i denerwować za to na niego? Patrzę na tych, którzy mnie krzywdzą jak na chorych i 

dlatego współczuję im.” 

  

 C.  Chociaż spotykamy się z twardymi postępkami ze strony niektórych ludzi, to jednak ze 

strony Boga napotykamy tylko na uprzejme, dobre i sprawiedliwe postępowanie wobec nas. Dlatego,  

gdy spotkamy się ze złymi uczynkami ze strony ludzi to zestawmy je z Bożymi dobrymi uczynkami 

względem nas. Taka jest odpowiedź na czwartą wymówkę. 

  

 5. ,,NIGDY NIE OCZEKIWAŁEM, ŻE TEGO RODZAJU UTRAPIENIE NA MNIE 

SPADNIE.” 

  

 ,,Nigdy nie sądziłem, że aż takie utrapienie na mnie spadnie i dlatego nie mogę go znieść. To 

sprawia, że moje serce jest tak zmieszane ponieważ utrapienie to jest nieoczekiwane i nie 

spodziewałem się go.” 

 Odpowiadając na to powiem: A. Jest to słabością i głupotą z naszej strony jeśli nie 

oczekiwalibyśmy i nie spodziewali się że utrapienia nas dotkną. Apostoł Paweł w odniesieniu do 

siebie powiedział: ,,A teraz związany w duchu, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. 

Wiem tylko, że Duch Święty  poświadcza w każdym mieście, iż czekają mnie więzy i utrapienia.” 

(Dz 20:22-23 UBG). Paweł stwierdza tutaj, że nie wie jakie konkretne utrapienie przytrafi się mu 

poza tym, że Duch Święty poświadcza mu że utrapienia i więzy czekają go wszędzie. Dlatego 

chrześcijanin powinien oczekiwać utrapień gdziekolwiek się znajduje,  w jakimkolwiek stanie będzie 

powinien wiedzieć, że spotka się z krzyżem; i dlatego, gdy konkretne utrapienie przyjdzie na niego, 

to chociaż nie mógł go przewidzieć jako takie konkretnie, to jednak powinien uważać, że nie jest 

większe niż oczekiwał tego ogólnie. Postępując w ten sposób sprawimy, że żadne utrapienie nie 

przyjdzie na nas nieoczekiwanie.     

  

 B. Drugą odpowiedź dał bym na to taką. Czy te utrapienie przyszło nieoczekiwanie? Dlatego 

im mniej przygotowaliśmy się na nie, tym bardziej powinniśmy dołożyć starań, aby teraz gdy 

przyszło uświęcić Boże imię w nim. W takim przypadku z utrapieniem jest jak z błogosławieństwami; 

wiele razy błogosławieństwa przychodzą nieoczekiwanie. Zestawmy jedne z drugimi. Posiadamy 

wiele błogosławieństw, których nie oczekiwaliśmy, tak samo jak utrapień, których się nie 

spodziewaliśmy. Dlaczego takie błogosławieństwa nie miałyby nas radować, tak samo jak utrapienia 

smucić? Jak jest w przypadku błogosławieństw, które przychodzą nieoczekiwanie, im mniej byliśmy 

przygotowani, aby je otrzymać, tym więcej musimy teraz uważać, aby oddać Bogu chwałę za nie i 

uświęcić Boże imię w radowaniu się nimi. My w Anglii tego lata otrzymaliśmy wiele 

błogosławieństw, których nigdy nie oczekiwaliśmy, dlatego nie byliśmy na nie przygotowani, z tego 

powodu teraz powinniśmy być bardzo uważni, aby oddać chwałę Bogu za nie. Podobnie gdy nadejdą 

utrapienia, których nie spodziewaliśmy się, na które nie przygotowaliśmy się, to powinniśmy tym 

bardziej uważać, aby uświęcić w nich imię Boże. Powinniśmy byli dołożyć starań wcześniej, aby 

przygotować się na utrapienia, a nie uczyniliśmy tego; zatem powinniśmy teraz dołożyć większych 

starań, aby uświęcić Boga teraz w danym utrapieniu.  

  

 6.  ,,ACH, ALE MOJE UTRAPIENIE JEST NIEZMIERNIE WIELKIE.” 

  



 ,,Chociaż mówisz, że musimy być zadowoleni, to uważam, że możesz tak mówić, ponieważ 

nie przechodzisz tak wielkiej udręki; bo gdybyś przechodził ją to uważałbyś że trudno jest 

pozostawać zadowolonym w niej i że jest bardzo trudna do zniesienia.” 

 Na co odpowiadam: A Niech sobie takie utrapienie będzie tak wielkie jak chce, i tak nie będzie 

tak wielkie jak nasze grzechy. Bóg karze nas mniej niż jak tego wymagają nasze grzechy. 

  

 B. Mogłoby byś z nami gorzej, ponieważ moglibyśmy byś teraz w Piekle. I jak to powiedział 

ostatni z ojców kościoła Bernard: ,,Łatwiej jest być uciskanym aniżeli zginąć na wieki.” Powtarzam, 

moglibyśmy teraz znajdować się w Piekle dlatego wielkość naszego utrapienia nie powinna sprawiać, 

że mielibyśmy szemrać; nawet jeśli nasze utrapienie byłoby niezmiernie wielkie. 

 

 C. Może też być, że nasze utrapienie wydaje się być bardzo wielkie, ponieważ nasze serce tak 

szemrze. Kajdany na nogach skazańca będą uwierać go bardziej jeśli nogi są obolałe i chore. Jeśli 

boli nas bark to ciężar, który niesiemy będzie nas bardziej przygniatał. Dlatego jeśli serce będzie 

chore to utrapienie będzie wydawać się większe aniżeli jest w rzeczywistości. 

  

 7.  ,,JAKKOLWIEK POMNIEJSZYSZ MOJE UTRAPIENIE, TO JEDNAK JESTEM 

PEWIEN, ŻE MOJE JEST O WIELE WIĘKSZE OD UTRAPIEŃ KTÓRE PRZECHODZĄ 

INNI.” 

  

 A. Być może to tylko nasze niezadowolenie je powiększa, bo w rzeczywistości może nie być 

takie wielkie. 

  

 B.  Nawet jeśliby byłoby większe to czy nasze oko miałoby być zawistne, dlatego, że Bóg jest 

dobry? Dlaczego mielibyśmy być bardziej niezadowoleni z tego, że Bóg jest łaskawy dla innych? 

  

 C.  Czy nasze utrapienie jest większe od utrapienia innych? To w takim wypadku mamy 

zaszczyt uczcić Boga bardziej niż inni. Powinniśmy rozważyć sobie, że jeżeli Bóg trapi nas więcej 

niż innych ludzi to daje nam możliwość w tym, aby uczcić Go w tym utrapieniu bardziej niż inni, 

oraz wyćwiczyć w nas więcej łaski niż w drugich wierzących. Zatem dołóżmy starań, aby tak czynić.  

  

 D. Solon, znany mędrzec pogański powiadał: ,,Przypuśćmy, że wszystkie utrapienia świata 

zostały złożone na stos, i każdy człowiek przyszedłby i i wziął proporcjonalną część tych utrapień, 

każdy po równo, to żaden nie byłby zadowolony, ale raczej każdy powiedziałby, że chce mieć 

poprzednie utrapienia jakie miał, bo sądziłby że biorąc proporcjonalnie i równo wziąłby większy 

dział utrapień tego świata.” A teraz wy, którzy jesteście biedni (nie mówię o skrajnych przypadkach), 

gdyby wszystkie bogactwa zostały złożone na jednym miejscu i otrzymalibyście równy dział 

przypadający na każdego człowieka, to stalibyście się biedniejsi. Ale gdybyśmy wzięli smutki i 

utrapienia całego świata i złożyli je na stos i wzięlibyśmy każdy z nas równą część z nich to nasza 

część wydawałaby się nam większa od tej jaką mamy teraz. Dlatego nie narzekajmy że nasze 

utrapienie jest większe od innych i nie szemrajmy z tego powodu. 

  

 8. ,,GDYBY UTRAPIENIE BYŁO INNE OD TEGO, KTÓRE MAM TO BYŁBYM 

BARDZIEJ ZADOWOLONY.” 

  

 A.  Musimy wiedzieć, że nie możemy wybierać rózgi, którą Bóg nas karci. 

  

 B. Może być tak też, że gdyby utrapienie było inne niż jest, to by nie było tak odpowiednie 

dla nas jak powinno być. Dlatego, być może Bóg wybrał je, ponieważ jest najbardziej nam przeciwne, 

ale za to też najbardziej  odpowiednie do oczyszczenia nas z niezadowolenia, które tkwi w nas. Jeśli 

jakiś chory pacjent wziąłby lekarstwo i stwierdziłby, że działa ostro, to czyż powiedziałby: ,,Och 

gdybym dostał jakieś inne lekarstwo to mógłbym je znieść.” Podczas gdy, gdyby dostał inne 



lekarstwo to mogłoby nie działać na jego konkretną chorobę. Ba, gdyby te które wziął nie zadziałało 

tak ostro jak zadziałało to znaczyłoby, że nie odpowiadałoby danej chorobie. Tak więc gdy nachodzą 

nas myśli, aby myśleć o utrapieniu, że gdyby było inne to moglibyśmy je znieść, to zawalczmy je 

rozumowaniem, że gdyby było inne niż jest to nie byłoby odpowiednie dla nas. Nie dobrałoby się 

dokładnie za grzeszną przypadłość w naszej duszy, dlatego takie jakie jest nasze utrapienie, Bóg 

uważa je za najstosowniejsze i najodpowiedniejsze dla naszego przypadku. 

  

 C. Musimy wiedzieć, że to jest wspaniałością łaski Bożej w chrześcijaninie, że pasuje do 

każdych warunków; dlatego nie powinniśmy mówić o utrapieniu: ,,gdyby było inne od tego, które 

jest,” bo łaska wystarcza nam w każdym utrapieniu. Jeśli jakiś żeglarz posiada umiejętności w 

kierowaniu statkiem, to nie mówi: ,,Gdyby tylko był inny wiatr a nie ten, gdyby wiał z każdego innego 

kierunku, a nie z tego, to mógłbym pokierować moim statkiem; mógłbym zademonstrować moje 

umiejętności prowadzenia statku gdyby wiatr wiał z innych kierunków.” Czy marynarze nie śmiali 

by się z takiego żeglarza? Byłoby to hańbą dla niego, gdyby przyznał się; że posiada umiejętności 

kierowania statkiem w każdych warunkach z wyjątkiem takich jakie są. Podobnie jest hańbą dla 

chrześcijanina, jeśli powie, iż posiada umiejętności znoszenia wszelkich utrapień z wyjątkiem tego 

błahego. Wierzący powinien potrafić zarządzać swoim statkiem czyli swoją duszą niezależnie od tego 

z której strony wieją wiatry. 

  

 D. Ostatnia moja odpowiedź na tę kwestię jest taka. Bóg posiada nagrody i korony dla 

wszystkich łask i za honorowanie ich w każdych warunkach. Może być, że za ten sposób w jaki teraz 

czcisz Boga znosząc swoje utrapienie Bóg da ci koronę w nagrodę. Bóg posiada różne rodzaje koron 

w Niebie, a te korony zostaną nałożone na czyjeś głowy. Być może Bóg ćwiczy niektórych z nas w 

różnych utrapieniach, na tym świecie, aby za naszą wierność w nich dać nam w Niebie te korony oraz 

inne nagrody. 

  

 8. ,,STAN, W KTÓRYM BÓG MNIE UMIEŚCIŁ CZYNI MNIE NIEUŻYTECZNYM, 

I TO MNIE KŁOPOCZE.” 

  

 ,,Prawdą jest, że gdyby to utrapienie było kłopotliwe tylko dla mnie samego to nie byłoby to 

nic wielkiego; jednakże zostałem sprowadzony przez to utrapienie do takiego stanu, że stałem się 

nieużyteczny i nie mogą sprawować dalszej służby dla Boga. Bóg umieścił mnie na poślednim 

stanowisku, i co dobrego mogą w takiej sytuacji zrobić? Jakim ciężarem stało się moje życie dla 

mnie, z powodu tego, że nie mogę służyć Bogu! Jest to dla mnie smutne.”  

 Jeśli jest to prawdą, że jest to nasz wielki smutek w takiej sytuacji to jest to dobry znak. Jeśli 

możemy przed Bogiem powiedzieć: ,,Ze wszystkich utrapień na świecie uważam za największe dla 

mnie bycie odłożonym na bok i nie służenie Bogu. Wolałbym znosić jakiekolwiek kłopoty na świecie, 

jeśli przy tym mógłbym pełnić większą służbę dla Boga, aniżeli być z nich uwolniony ale przy tym 

spełniać tylko niewielką służbę dla Boga.” To jest to dobry znak łaski dla człowieka, aby uważać 

utrapienia za wielkie jeśli z ich powodu nie może sprawować służby dla Boga, albo tylko małą. 

Niewielu ludzi uważa to w ogóle za utrapienie. 

 Jednakże nawet w tym może istnieć pokusa. Szemranie na Boże zadysponowanie nami, gdy 

nasze powołanie zawodowe jest niskie i poślednie i gdy nie możemy z tego powodu służyć Bogu w 

dużym stopniu, jest niejednokrotnie pokuszeniem dla tych, którzy są biedni, mają małe uzdolnienia, 

są sługami i muszą pracować ciężko, aby zapewnić utrzymanie swoim rodzinom. Wielokrotnie jest 

to dla nich wielkim ciężarem gdy myślą, że Pan używa innych wierzących w służbie publicznej, a 

oni żyją w skromny sposób i zastanawiają się jakiemu celowi służy ich życie? 

 Aby pomóc nam, przeciwko tej pokusie, abyśmy nie szemrali na nasz stan: A.  Rozważmy 

sobie, że chociaż nasz stan może być niski i nic nie znaczący, to jednak jesteśmy członkami, częścią 

ciała Chrystusowego. Chociaż możemy być poślednim członkiem, to jednak nawet palec u nogi czy 

ręki posiadają swoją funkcję w ciele. Chociaż nie są tym samym co oko, głowa, czy serce to jednak 

spełniają określone zadania w ciele.  



 Augustyn posiadał w spaniałe powiedzenie na ten temat: ,,Lepiej być najpośledniejszym 

członkiem ciała Chrystusowego niż być najważniejszą i zajmujące najwyższe stanowisko osobą, a 

jednak zostać odciętym od tego ciała; lepiej być także małą gałązka wszczepioną w drzewo będące 

uczestnikiem korzenia Chrystusowego aniżeli gałęzią z niego odciętą.” Inni ludzie którzy posiadają 

zwykłe dary (nie dar zbawienia), umiejętności i zdolności na tym świecie, a którzy nie są członkami 

ciała Chrystusowego, rzeczywiście wydają się posiadać więcej dostojeństwa i wspaniałości 

doczesności niż ci, którzy są pobożni, którzy zajmują pośledni stan, którzy mają małe dary i niskie 

powołanie zawodowe. Jednakże ponieważ niewierzący nie należą do ciała Chrystusowego i nie są 

uczestnikami korzenia, to ich stan jest gorszy. Kiedy wielki konar drzewa zostaje odcięty to posiada 

wiele liści na sobie i wydaje się być wspanialszy niż małe gałązki które nie zostały odcięte z drzewa; 

jednakże to właśnie te małe nieodcięte gałązki znajdują się w lepszej sytuacji niż on. Dlaczego? 

Ponieważ są połączone z drzewem i otrzymują sok roślinny z jego korzenia, dlatego będą kwitły i 

rosły, natomiast odcięty konar uschnie i umrze w ciągu krótkiego czasu. I tak jest ze wszystkimi 

ludźmi tego świata: są jak wielkie konary odcięte od drzewa; chociaż mają wspaniałe dary, wielkie 

majątki, przepych i chwałę na tym doczesnym świecie, to jednak nie mają połączenia z korzeniem 

Panem Jezusem Chrystusem. Natomiast biedni wierzący, którzy są niskiego stanu, robotnik fizyczny, 

sługa, czy wyrobnik, którzy codziennie ciężko pracują, aby utrzymać swoje rodziny, będąc 

chrześcijanami mogą powiedzieć, każdy z nich: ,,Chociaż mam niewiele na tym doczesnym świecie, 

małą chwałę, małą reputację i mało wygód, to jednak jestem połączony z Ciałem i w nim mam to co 

będzie mnie karmić z wygodą, błogosławieństwem i miłosierdziem przez całą wieczność.” Tak więc 

wy, którzy jesteście niskiego stanu na tym doczesnym świecie i jesteście chrześcijanami, po prostu 

myślcie o tym, że chociaż jesteście ubodzy to jednak należycie do Ciała, i że jesteście połączeni z 

korzeniem. Jesteście przyłączeni do zasady pocieszenia, dobra, błogosławieństwa i miłosierdzia, 

która będzie trwać na wieki wieczne, podczas gdy miliony posiadających chwałę tego świata i 

nadętych ludzi uschnie i poginie na zawsze. Dlatego nie martwmy się naszym poślednim stanem w 

którym znajdujemy się. 

  

 B. Chociaż możemy posiadać niskie powołanie zawodowe i przez to nie być uważani za ludzi 

użytecznych na tym świecie, to jednak jeśli jesteśmy chrześcijanami, to Bóg powołał nas do Bożego 

powołania; chociaż nasze szczególne powołanie może być poślednie i nic nie znaczące to jednak te 

ogólne jest wspaniałym i Bożym (Purytanie wierzyli, że wierzący posiadają podwójne powołanie: 

szczególne odnoszące się do zawodu i codziennej pracy; i ogólne, aby być chrześcijanami). Mówi o 

tym werset z listu do Filipian ,,Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w 

Chrystusie Jezusie”  (Filip 3:14 UBG). Tak więc każdy chrześcijanin posiada Boże powołanie w 

Chrystusie Jezusie. Bóg powołał wierzących do tego, który jest najwyższy. Aniołowie w Niebie nie 

posiadają wyższego powołania niż my. Niektórzy z nas trudzą się wykonywaniem najpośledniejszych 

zawodów czyszcząc kanały, miejsca nieczystości lub wykonując jakiejkolwiek najgorszą czynność 

na świecie jaką można sobie wyobrazić; jednakże muszą oni wiedzieć, że nasze ogólne powołanie 

Boże jako chrześcijan promuje nas wyżej niż jakiekolwiek szczególne powołanie może wypromować 

kogokolwiek na tym doczesnym świecie. Niektórzy ludzie którzy zostali powołani, aby zarządzać 

sprawami państwa, albo być ministrami posiadają wysokie powołanie; ale nasze ogólne powołanie 

Boże jest wyższe. Biedny sługa, który cały dzień musi szorować podłogę może mieć następujące 

pokuszenie: ,,Och w jakim biednym stanie umieścił mnie Bóg! Czy będzie On zważał na mnie, który 

jestem w takim nic nie znaczącym miejscu i wykonuję tak nic nie znaczącą pracę?” Taki człowiek 

musi wiedzieć, że Chrystus ma wzgląd na najbiedniejszego chrześcijanina; tak jak człowiek naprawdę 

zważa na swój palec u nogi, gdy go zaboli i będzie się oń troszczył, tak jak o każdy inny członek 

swego ciała, tak Chrystus ma wzgląd na tych swych najmniejszych wierzących.  

  

 C.  Jesteśmy objęci wysokim powołaniem. Chociaż nasze zewnętrzne powołanie zawodowe 

jest niskie w odniesieniu do ludzi to jednak w odniesieniu do ogólnego powołania Bożego jesteśmy 

objęci takim samym powołaniem jak aniołowie w Niebie, a w pewnym stopniu powołani nawet 

wyżej, gdyż Pismo powiada, że aniołowie pragną wejrzeć w sprawy ewangelii (1 Piot 1:12 UBG). 



My którzy jesteśmy chrześcijanami objętymi tym ogólnym powołaniem Bożym zostaliśmy połączeni 

wraz ze zwierzchnościami, mocami i aniołami w największym dziele do jakiego powołał Bóg 

jakiekolwiek stworzenie, dlatego niech to pocieszy nas w naszej sytuacji. 

  

 D. Chociaż nasze zewnętrzne powołanie jest niskie i poślednie, to nie bądźmy niezadowoleni 

z tego, ponieważ posiadamy w sobie (jeśli jesteśmy chrześcijanami) zasadę łaski, która sprawia, że 

nasze nawet najskromniejsze uczynki stają się wspanialsze w oczach Bożych niż wszystkie wspaniałe 

i chwalebne uczynki dokonane przez ludzi tego doczesnego świata. A sprawia to zasada wiary; jeśli 

jakiś wierzący postępuje w posłuszeństwie Bogu przez wiarę w powołaniu szczegółowym które dał 

mu Bóg, czyniąc wszystko przez zasadę wiary to jego uczynki stają się bardziej chwalebne niż 

wszystkie wspaniałe zwycięstwa Aleksandra wielkiego i Cezara. Wszystkie ich chwalebne 

zwycięstwa i przepych, które zdobyli przez swoje podboje nie były tak chwalebne jak jeden nasz 

nawet najskromniejszy uczynek zrobiony w wierze. Luter porównał pracę biednej wierzącej 

mleczarki, która wykonuje swoją pracę przez wiarę do wszystkich chwalebnych czynów Cezara i 

powiedział, że jest o wiele bardziej dostojniejsza i chwalebniejsza od nich w oczach Bożych. Tak 

więc wiara wynosi wysoko wszystkie nasze uczynki, które mogą być nawet najskromniejsze i czyni 

je chwalebnymi. 

 Prawda jest taka, że większym posłuszeństwem jest poddanie się Bogu w szczególnym niskim 

powołaniu aniżeli poddanie Mu się w wyższym powołaniu  szczególnym, ponieważ to czyste zwykła 

posłuszeństwo motywuje nas do działania w tym pierwszym, podczas gdy w tym drugim może być 

dużo miłości własnej bo towarzyszą mu bogactwa, reputacja, uznanie w oczach świata i nagrody tego 

świata, czego wszystkiego nie ma w tym pierwszym. Ciche kontynuowanie chodzenia i trwanie w 

niskim szczególnym powołaniu jest większym posłuszeństwem w oczach Bożych. 

 E.  Musimy wiedzieć także, że będzie większa nagroda. Gdyż, kiedy Pan przyjdzie, aby dać 

nagrodę wierzącym, to nie będzie patrzył na to w jakich pracach ludzie byli ćwiczeni, ale jak wierni 

w tym byli. Pan powie: ,,Dobrze sługo dobry i wierny!” (Mt 25:21 UBG); nie powie On: ,,Dobrze 

dobry sługo, ponieważ byłeś wierny dla mnie w nadzorowaniu robót publicznych, zarządzaniu 

państwem, miastem czy sprawami królestwa, i dlatego zostaniesz nagrodzony.” Nie, Pan po prostu 

powie: ,,Dobrze sługo dobry i wierny!” Możemy być wierni w małym tak jak inni w dużym. 

Wykonując naszą codzienną pracę i zarabiając za nią nawet kilka szylingów na utrzymanie naszych 

rodzin możemy być równie wierni w tym jak ci co rządzą królestwem. Bóg patrzy na wierność 

człowieka, dlatego nawet biedna służąca w kuchni, która pracuje tam cały dzień może otrzymać taką 

samą nagrodę za wierność jak ten który wiernie zasiada na tronie. Może ona otrzymać tak samo 

wielką koronę chwały w dzień sądu ostatecznego jak król, który rządził dla Boga ze swego tronu. 

Tak, nasza wierność może zostać nagrodzona przez Boga taką samą chwałą jak króla, który 

zatwierdzał swoim berłem ustawy na chwałę Bożą, ponieważ Pan patrzy nie tyle na pracę, która jest 

wykonywana, co na wierność naszych serc w czasie jej wykonywania. Z tego względu, dlaczego 

każdy z nas wierzących nie może chodzić radośnie i z wielkim komfortem i wykonywać wiernie 

nasze obowiązki związane z naszym niskim powołaniem wiedząc, że możemy być tak samo wierni 

jak inni? Prawdą jest, że nie mogę być tak bogaty czy szanowany jak inni, ale mogę być tak samo 

wierny jak oni (pod warunkiem że są wiernymi wierzącymi)? Każdy z nas może rozmyślać w 

powyższy sposób.  Co przeszkadza nam, którzy jesteśmy najbiedniejsi i najbardziej nic nie znaczący, 

aby być tak wiernymi jak ci najwięksi wierzący? Tak możemy posiadać tak samo chwalebną koroną 

w Niebie jak oni, dlatego chodźmy radośnie i wygodnie po Bożych drogach.  

  

 10. ,,OCH, MÓGŁBYM ZNIEŚĆ DUŻO UTRAPIEŃ DZIAŁAJĄCYCH W INNY 

SPOSÓB JEDNAKŻE TE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ NIESTAŁOŚCIĄ MOJEJ 

SYTUACJI JEST BARDZO BOLESNE DLA MNIE.” 

  

 ,,Gdyby mój stan był nawet bardzo niski, to gdyby jednak był stały, to mógłbym być 

zadowolony; ale mój stan jest tak niestały i tak niestabilny, że nigdy nie wiem na czym mam się 

oprzeć, jestem rzucany tu i tam na tym świecie przez ten niestały stan i dlatego jest to dla mnie bardzo 



trudne, aby być zadowolonym.” 

 Na co odpowiadam: A. Psalmista powiada: ,,Zaprawdę każdy człowiek w swoim najlepszym 

stanie jest marnością” (Ps 39:5 KJV). Niektórzy wierzący mogą myśleć, że jeśliby byli chociaż w 

jakimkolwiek stałym stanie to byliby zadowoleni, ale prawda jest taka, że człowiek nawet w 

najlepszym stanie jest marnością. 

  

 B. Być może Bóg widzi, że teraz lepiej jest żyć takiemu człowiekowi w stałej zależności od 

Niego, i żeby nie wiedział jaka będzie sytuacja jutro aniżeli, żeby taki człowiek posiadał bardziej 

stabilną sytuację w kategoriach posiadania wygód stworzenia. Pamiętajmy, że Chrystus nie uczył nas 

modlić się, aby Bóg dał nam wystarczającą ilość rzeczy by starczyło nam na dwa czy trzy lata, ale 

aby Bóg dał nam chleba naszego powszedniego. To uczy nas, że musimy polegać codziennie na Bogu, 

aby dał nam chleb. Różnica między ziemią Kanaanu a ziemią Egiptu polegała na tym, że Izraelici w 

Kanaanie polegali na Bogu, że będzie On nawadniał ich ziemię deszczami z nieba; natomiast Egipt 

posiadał stały sposób na nawadnianie kraju w postaci wylewów rzeki Nil. Wiedząc o tym, że 

nawadnianie ich ziemi nie zależało od Nieba ale od rzeki Egipcjanie stali się bardziej pyszni. I dlatego 

Pismo Święte, aby wyrazić pychę faraona powiada; że faraon mówił: ,,Moja jest rzeka, ja ją sobie 

uczyniłem” (Ezech 29:3 UBG), faraon mógł zarządzać rzeką tak jak mu się podobało.  Natomiast 

Kanaan był ziemią, która polegała na Bogu i chociaż Izraelici w Kanaanie mieli deszcz wczesny, to 

jednak nigdy nie wiedzieli czy będą mieli deszcz późny i dlatego żyli w ciągłym poleganiu na Bogu 

nigdy nie wiedząc co się z nimi stanie. Bóg uważał Kanaan za lepszy kraj dla swego ludu niż Egipt, 

i jest to podane jako jedna z przyczyn, dlaczego Pan patrzył na tę ziemię jako bardziej odpowiadającą 

dobrobytowi Jego ludu, który miał żyć wiarą, i stale polegać na Niebie; na samym Bogu, a nie 

posiadać stały ustalony sposób uciekania się, w zewnętrznym poleganiu, do stworzenia. Z 

doświadczenia wiemy, że gdy pobożni żyją w największej zależności od Boga i nie posiadają stałego 

dochodu z doczesnych rzeczy, to wierzą Bogu bardziej i stan ich duszy jest o wiele lepszy niż 

przedtem. Wiele razy okazuje się, że im mniejszy mamy zewnętrzny majątek, tym lepszy jest stan 

naszej duszy, a im więcej mamy dobytku tym gorzej dzieje się z naszą duszą. 

 Czytamy w księdze Ezdrasza o obiekcji jaką wysunęli wrogowie ludu Izraela przeciwko 

odbudowywaniu muru Jerozolimy, ich pismo do króla Artakserksesa stwierdzało: ,,Niech więc będzie 

królowi wiadomo, że jeśli to miasto zostanie odbudowane i jego mury będą wzniesione, wtedy 

podatku, danin ani cła oni nie będą płacić, a to przyniesie szkodę dochodom króla” (Ezd 4:13 UBG). 

Wrogowie utrzymywali, że jeśli mur zostanie odbudowany, to Izraelici nie będą płacić podatków, 

danin i cła, innymi słowy dopóki będą żyli w sytuacji całkowitej zależności od króla i żyli dzięki jego 

łasce, a to ma miejsce tak długo jak ich miasto nie ma murów obronnych tak, że król może wjechać 

do ich miasta kiedy chce, tak długo będą płacić daniny królowi. Jednakże jeśli wybudują mury i będą 

w stanie bronić się sami to nie będą mieli takiej zależności od króla jak wcześniej, a wtedy odmówią 

płacenia królowi podatków, danin i cła. Podobnie jest w przypadku Boga i ludzkich dusz. Gdy dusza 

żyje w samej zależności od Boga, tak że w roztropny sposób widzi, że Bóg ma nad nią przewagę w 

każdym momencie, to wtedy taka dusza płaci podatek, daninę i cło Bogu, żyje wiarą i prosi Boga o 

chleb codziennie. Jednakże jeśli Bóg otoczy taką duszę murem bogactwa i dobrobytu bo może dusza 

taka odziedziczy majątek, albo otrzyma stanowisko przynoszące mu wielki dochód rocznie, to wtedy 

taka dusza nie jest już tak świadoma swojej zależności od Boga i zaczyna płacić Bogu mniejszą 

daninę, podatek czy cło niż wcześniej. Taki człowiek służy w takim wypadku Bogu mniej. Bóg widzi 

lepiej i dlatego chce, aby  jego lud żył wstanie zależności od Niego. My wszyscy jesteśmy bardzo 

niechętni, aby żyć w zależności od Boga, wszyscy wolelibyśmy być niezależni od Niego w sprawach 

posiadania majątku i polegać na sobie samych, lecz Bóg wie lepiej i chce, abyśmy żyli w zależności 

od Niego. 

  

 C.  To może być dla nas pociechą, że chociaż w sprawach doczesnych zewnętrznych nasza 

sytuacja jest bardzo niestabilna i niestała to jednak co się tyczy rzeczy odnoszących się do naszej 

duszy i wiecznego szczęścia wszystko jest stabilne i pewne. W sprawach duchowych mamy stałą 

drogę pobierania zaopatrzenia bo z pełni Chrystusa otrzymujemy łaskę za łaską. Mamy w Nim 



obfitość skarbów do których możemy się udać i wziąć wszystko co potrzebujemy. I proszę 

zaobserwować, iż teraz nasz stan w Przymierzu łaski jest bardziej stabilny niż był w Przymierzu 

uczynków. W Przymierzu uczynków Bóg dał człowiekowi dobra do obracania nimi, tak że ten mógł 

zyskać na nich lub je stracić; jednakże w Przymierzu łaski Bóg dopilnował, aby dobra znalazły się w 

ręku Chrystusa i do Niego musimy się udawać po stałe zaopatrzenie. Być może moglibyśmy coś 

roztrwonić obracając jakąś częścią dobytku, jednakże Bóg dopilnował abyśmy nigdy nie mogli 

roztrwonić zasadniczej jego części. Jest to jak przypadek, gdy syn bogatego człowieka zbankrutował 

roztrwoniwszy kapitał który dał mu wcześniej ojciec; w takiej sytuacji Ojciec daje część kapitału 

który mu pozostał w ręce zaufanego przyjaciela mówiąc: ,,Ty będziesz zarządzał kapitałem, a jego 

obracanie nie będzie w gestii mego syna.” Tak, że my wierzący jesteśmy w bardziej ustabilizowanej 

sytuacji w odniesieniu do naszego wiecznego majątku aniżeli był Adam w stanie niewinności. 

Dlatego niech to nas pociesza we wszystkich niestabilnych i niestałych stanach dotyczących spraw 

doczesnych. 

  

 11. ,,GDYBYM NIGDY NIE BYŁ W LEPSZYM STANIE TO WTEDY MÓGŁBYM 

ZNIEŚĆ TERAŹNIEJSZE UTRAPIENIE; GDYBY BÓG ZAWSZE MNIE ZACHOWYWAŁ 

W NISKIM STANIE TO MÓGŁBYM BYĆ TERAZ ZADOWOLONY.” 

  

 ,,Jednakże był czas gdy mi się bardzo powodziło i miałem dostatek, dlatego jest mi ciężej, 

gdy zubożałem, tak jak to ma miejsce obecnie.” Być może taki człowiek posiadał pięćset lub sześćset 

funtów rocznie dochodu a teraz nie ma nic przez dłuższy czas; gdyby taki człowiek nie został 

urodzony w rodzinie posiadającej taki dobytek, albo gdyby mu się nigdy bardziej nie powodziło niż 

obecnie to obecne utrapienie mogłoby się wydawać mniejsze. Być może taki człowiek ma jakieś 

odłożone pieniądze lub może żyć przez jakiś czas z miłosierdzia swoich bogatych przyjaciół, 

jednakże gdyby nigdy nie był bogatszy niż jest teraz to nigdy nie uważałby za tak wielką stratę bycie 

bez bogactw w obecnej sytuacji. Wielokrotnie zdarza się, że to nas najbardziej boli, że kiedyś 

znajdowaliśmy się w lepszej sytuacji aniżeli jesteśmy teraz; jednakże jest to jedna z najbardziej 

nierozsądnych rzeczy abyśmy z jej przyczyny szemrali ponieważ:  

  

 A.  Czy oko nasze jest złe ponieważ Bóg do niedawna był dla nas dobry?  Jest to złą rzeczą 

jeśli posiadamy zawistne oko, gdy Bóg jest dobry dla innych, o wiele bardziej złą jest, gdy patrzymy 

złym okiem na naszą obecną sytuację, ponieważ Bóg był dobry kiedyś dla nas samych. Czy Bóg 

wyrządził nam jakąkolwiek szkodą przez to, że przedtem był dla nas bardziej dobry niż dla innych?  

  

 B.  Czy Bóg dał nam większy dobrobyt wcześniej? Miało to przygotować nas na utrapienie. 

Powinniśmy patrzyć na wszelki zewnętrzny dobrobyt jako przygotowanie do utrapień. Gdybyśmy 

tak postępowali to nie byłoby dla nas trudnym teraz znieść obecne utrapienia. Jeśli gdy posiadamy 

wielkie bogactwa korzystamy z błogosławieństwa Bożego, aby przygotować się na utrapienie 

względnie utratę całego naszego dobrobytu, to wtedy zmiana w naszym dobrobycie nie będzie tak 

bolesna. Każdy chrześcijanin powinien powiadać: ,,Jeśli jestem bogaty teraz to powinienem 

przygotować się na biedę. Jeśli jestem zdrowy to na choroby. A jeśli jestem wolny to na wiezienie. 

Skąd mogę wiedzieć do czego może powołać mnie Bóg? Czy mam komfort i spokój w moim 

sumieniu teraz, i czy Bóg świeci blaskiem swego Oblicza nade mną? Jeśli tak jeśli to posiadam to 

powinienem przygotować się na chwilowe odstąpienie Boga ode mnie. Czy jestem teraz wolny od 

pokuszeń? Jeśli tak to powinienem przygotować na nie.” Jeśli będziemy tak postępować to zmiana 

naszego stanu na gorszy nie będzie dla nas tak bolesna.  

 Marynarze, gdy jest cisza na morzu przygotowują się na sztorm, nie mówią: ,,Gdybyśmy 

nigdy nie mieli ciszy na morzu, to wtedy lepiej znosilibyśmy sztormy, a tak ponieważ mieliśmy ciszę 

przez tyle tygodni czy lat to obecna burza jest bolesna.” Gdy mamy ciszę w życiu to mamy 

przygotowywać się na sztormy, a wtedy, gdy jakiś nadejdzie to nie będzie już taki straszny.  

 Powinniśmy rozumować przeciwnie do sytuacji w jakiej się znajdujemy i mówić: ,,Teraz 

znajduję się w utrapionym stanie, ale niech będzie błogosławiony Bóg, przedtem byłem w 



błogosławionym stanie i On był ze mną w tamtym błogosławieństwie”, takie rozważanie spraw może 

pomóc żeby serce nie szemrało. Czy szemrzemy ponieważ kiedyś było lepiej z nami? To wiedzmy, 

że Bóg był przedtem z nami w błogosławieństwie. Powinniśmy sobie myśleć tak: ,,Żyłem  sobie przez 

tak wiele lat, być może czterdzieści albo i więcej w wygodnym stanie, w zdrowiu, pokoju i w obfitości 

wszystkiego; cóż z tego że pozostały mój czas będzie posiadał trochę smutków i utrapień? Pan 

udzielił mi przyjemnej słonecznej pogody przez cały dzień, to cóż wielkiego jeśli wieczorem zacznie 

trochą padać? Lepiej podziękuję Bogu, że pozwolił mi mieć tak piękną pogodę przez cały dzień.” 

Jeśli jesteśmy w podróży statkiem i mamy sprzyjający wiatr i piękną pogodę przez wiele miesięcy, 

to cóż wielkiego jeśli pod koniec podróży, gdy widzimy już ląd, nastanie mały sztorm? Czy 

mielibyśmy z tego powodu szemrać i narzekać? Na pewno nie, ale raczej błogosławilibyśmy Boga 

za to, że mieliśmy taką wygodną i wspaniałą podróż przez tak długi czas. 

 Takie rozważania powinny pomóc nam wszystkim. Gdyby Bóg powiedział teraz: ,,Cóż nigdy 

już nie ujrzysz wspaniałej pogody w doczesnych rzeczach tego świata,” to w takim wypadku możemy 

paść na twarz i błogosławić Boga, za to, że mieliśmy tak wspaniałą pogodę przez tak wiele dni 

naszego życia. Nie powinniśmy rozumować w ten sposób, że to co mieliśmy dobrego wcześniej a już 

nie mamy, miałoby być sytuacją pogarszającą obecne utrapienie, tak że stawalibyśmy się 

niezadowoleni i szemrali z tego powodu; powinniśmy raczej dziękować Bogu za to, że mieliśmy 

przedtem tak dużo wygód i komfortu, 

 Na jakich warunkach posiadaliśmy to co dał nam Bóg wcześniej? Czy posiadaliśmy to tak jak 

to jest napisane w aktach własności, że coś mamy i jesteśmy tego posiadaczami na zawsze? Bóg nie 

daje tak niczego żadnemu człowiekowi z wyjątkiem swojej łaski w jego akcie posiadania. Nie 

znajduje się żaden taki zapis w Bożych aktach własności dotyczących spraw doczesnych; nie stoi tam 

napisane: ,,Jest to wasze i jesteście tego posiadaczami wraz z waszymi spadkobiercami na zawsze.” 

Bóg nie daje żadnej doczesnej rzeczy nikomu na takich warunkach. Jeśli Bóg da nam wiedzę o Sobie, 

wiarę, pokorę, miłość, cierpliwość i tym podobne łaski Ducha, siebie Samego, Swego Chrystusa, 

swoje obietnice i swoje Przymierze to daje nam to wszystko na zawsze. Kim jesteśmy zatem, że 

słońce miałoby zawsze świecić na nas, że zawsze mielibyśmy mieć piękną pogodę, przez całe nasze 

życie? To co Bóg nam daje, daje nam jako rękojmię Swej miłości i odwzajemniajmy mu ją jako znak 

naszego posłuszeństwa. Wszystko co pobożny otrzymuje od Boga, otrzymuje jako rękojmię Bożej 

miłości względem siebie; dlatego jeśli znajdzie się teraz on w utrapionej sytuacji, to Bóg jakby mówi 

do niego: ,,Oddaj mi jako rękojmię twego posłuszeństwa, to co otrzymałeś ode mnie jako rękojmię 

mojej miłości.”  W takim wypadku powinniśmy przyjść radośnie do Boga i błogosławić Go, że 

posiadamy cokolwiek co możemy oddać Mu jako rękojmię naszego posłuszeństwa i powiedzieć: 

,,Ach, to właśnie twoja miłość Panie jest tym co dało nam wszystko, i która umożliwia nam oddać 

tobie rękojmię naszego posłuszeństwa.” Gdy Bóg domaga się naszego bogactwa czy jakichkolwiek 

naszych doczesnych wygód, które posiadamy to domaga się tego jako rękojmię naszego 

posłuszeństwa względem Niego. 

  

 12 ,,ACH PO TYM JAK DOŁOŻYŁEM WSZELKICH STARAŃ, ABY ZDOBYĆ 

DANY KOMFORT DOCZESNY STOI MI ON NA ZAWADZIE. BYCIE ZMUSZONYM, ABY 

GO PORZUCIĆ PO DOŁOŻENIU TYLU STARAŃ I WYSIŁKÓW, ABY GO ZDOBYĆ JEST 

BARDZO BOLESNYM.” 

  

 Na co odpowiadam: A. Im większy krzyż tym większe posłuszeństwo i poddanie się. 

  

 B. Czy gdy dokładaliśmy wielu wysiłków i starań, to czy nie robiliśmy tego w poddaniu 

Bogu? Czy dokładałeś starań z postanowieniem, że musisz posiąść daną rzecz, drogi czytelniku, gdy 

trudziłeś się, aby ją zdobyć? Jeśli tak, to wiedz, że nie starałeś się o nią jak chrześcijanin; bo gdybyś 

starał się jak chrześcijanin to czynił byś wszystko z zastrzeżeniem przed Bogiem: ,,Panie dokładam 

starań w mojej pracy zawodowej ale z poddaniem; Polegam całkowicie na Tobie w sprawie sukcesu 

i błogosławieństwa w danej sprawie.” A do czego zmierzałeś w swoim staraniu się? Czy nie do tego, 

abyś mógł chodzić z Bogiem w miejscu w którym Bóg cię umieścił? Chrześcijanin powinien czynić 



tak w swoim powołaniu doczesnym, powinien być pilny w nim, ale po to, aby mógł być posłuszny 

Bogu w nim. Prawdą jest, że czyni to, aby utrzymać swoją rodzinę, ale nadrzędną rzeczą do której 

zmierza jest to, aby mógł być posłuszny Bogu na drodze na której Bóg go postawił. Teraz jeśli Bóg 

wzywa taką osobę, aby pozostawiła to wszystko osiągnięte z takim trudem, chociaż to oznaczać 

będzie cierpienie to taka osoba zrobi to jeśli jej serce będzie prawe. 

 

 C. Będzie to większe świadectwo o naszej miłości do Boga, jeśli poddamy się Bogu w tym 

co kosztowało nas wiele. Dawid powiedział Arawnie: ,,Nie będę składać PANU, swojemu Bogu, 

całopaleń, które nic nie kosztują” (2 Sal 24:24 UBG). Być może nasze zewnętrzne udogodnienia 

kosztowały nas wiele i dołożyłyśmy wielkich starań by je zdobyć, jednakże jeśli teraz potrafimy 

poddać się Bogu i wyrzec się ich to w tym okaże się więcej naszej miłości ku Bogu, że potrafimy 

złożyć Bogu w ofierze to co nas kosztowało drogo. 

  

 13. ,,CHOCIAŻ WYZNAJĘ, ŻE MOJE UTRAPIENIE JEST DOŚĆ TRUDNE I 

ODCZUWAM PEWNE ZMARTWIENIE W SOBIE, TO JEDNAK, DZIĘKUJĘ BOGU, ŻE 

NIE REAGUJĘ W NIEZADOWOLONY SPOSÓB KU HAŃBIE BOGA, TRZYMAM SIĘ, 

CHOCIAŻ MAM WIELKIE TRUDNOŚCI Z TEMPEROWANIEM MOJEGO SERCA.” 

  

 Nie zadowalajmy się tym, bo zaburzenia naszego serca i jego grzeszne działania są jak 

wypowiadanie słów przed Bogiem. Psalm 62 mówi: ,,Zamilcz moja duszo przed Bogiem” (Ps 62:5 

The Interlinear Bible, 1986). Nie wystarczy, że nasz język milczy, ale musi milczeć też nasza dusza, 

gdyż może zaistnieć zgorzkniałe niezadowolenie w sercu tak samo jak te manifestujące się słownie 

w ustach i jeśli nie uśmiercimy tego wewnętrznego zgorzknienia to gdy zostaniemy utrapieni 

troszeczkę bardziej to wydobędzie się ono na zewnątrz tym drugim sposobem.  

  Tak więc Pan, mam nadzieję, odpowiedział na główne wymówki dotyczące niezadowolenia 

z naszego stanu w jakim znajdujemy się. Teraz zaklinam was w imieniu Bożym, drodzy czytelnicy, 

rozważcie powyższe rzeczy, a ponieważ dotyczą one waszych własnych serc to będziecie mogli tym 

bardziej zapamiętać je. Pomyślałem sobie, że zrobię w tym miejscu mały wstęp do następnego 

rozdziału dotyczącego tego jak pomóc wam w osiągnięciu tej łaski zadowolenia. Jest to wspaniała 

łaska o godnej podziwu użyteczności, a jej przeciwieństwo jest bardzo grzeszne i nikczemne jak to 

powyżej wcześniej opisałem. 

  

  

 VIII. JAK OSIĄGNĄĆ ZADOWOLENIE. 

  

  

 Teraz zbliżamy się do końca punktu dotyczącego zadowolenia, które Pan Jezus Chrystus uczy 

tych, którzy uczęszczają do Jego szkoły. Przedstawiłem zadowolenie i opisałem w czym tkwią jego 

sztuka, umiejętności i tajemnica, a także opisałem wiele rzeczy tytułem zastosowania, a także 

wypomniałem jego brak. W ostatnim z natomiast rozdziale opisałem różne rozumowania i wymówki 

niezadowolonego i szemrzącego serca. Teraz, pragnąc zakończyć temat zadowolenia, zostawię to co 

zostało powiedziane i przejdę do przedstawienia tego co pozostało. Istnieją tylko te dwie rzeczy 

potrzebne do sprawienia, aby nasze serca żyły tę łaską chrześcijańskiego zadowolenia. 

  

 1. PRZEDŁOŻENIE KILKU PRZEMYŚLEŃ CELEM ZADOWALANIA SERCA 

ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W JAKIMKOLWIEK UTRAPIONYM STANIE. 

 2. PRZEDŁOŻENIE WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH TEGO CO POWINNO BYĆ 

ZROBIONE, ABY NASZE SERCA PODĄŻAŁY TYM TOREM. 

  

 1.  ROZWAŻANIA, SPRAWIAJĄCE ZADOWOLENIE SERCA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W 

JAKIMKOLWIEK STANIE UTRAPIENIA. 

  



 A. We wszystkich naszych pragnieniach i skłonnościach do stawania się niezadowolonymi, 

powinniśmy brać pod uwagę wielkość błogosławieństw, które otrzymaliśmy i mamy i pośledniość 

rzeczy, których nam brak. Rzeczy, których nam brak, jeśli jesteśmy wierzący, są rzeczami 

posiadającymi bardzo małą ważność w porównaniu do rzeczy, duchowych które posiadamy. W 

większości wypadków rzeczy z powodu których niektórzy wierzący są niezadowoleni i szemrzą są 

rzeczami, które posiadają lub mogą posiadać ludzie potępieni. Dlaczego mielibyśmy się trapić 

brakiem rzeczy, które może posiadać człowiek, a mimo to być potępiony? Dlaczego szemrać że 

majątek nasz nie jest tak wielki jak innych, zdrowie nie tak dopisujące jak innym, czy uznanie w 

oczach ludzi nie tak duże jak u innych; można posiadać to wszystko, i dalej być potępionym! Czy 

mielibyśmy być niezadowoleni z powodu braku tego co ma potępiony? Podam teraz przykład z życia 

pobożnych mężów Antoniego i Didymosa. Otóż Didymus był niewidomy a jednak posiadał 

wspaniałe dary i łaski. Antoni zapytał go, czy nie martwił go brak wzroku. Na co odpowiedział że nie 

bardzo, bo czyż należy się martwić brakiem tego co mają muchy i psy, a nie raczej radować i być 

wdzięcznym za posiadanie tego co posiadają aniołowie? ,.,Bóg dał mi te dobre rzeczy, które czynią 

aniołów chwalebnymi istotami; czy to nie wystarczy mi, chociaż brakuje mi tego co posiada mucha?” 

Podobnie chrześcijanin powinien rozumować sam w sobie: ,,Z czego jestem niezadowolony? Czy z 

braku tego co może posiadać pies, diabeł czy potępiony? Czy miałbym być z tego niezadowolony, 

podczas gdy Bóg dał mi to co czyni aniołów chwalebnymi stworzeniami? Apostoł Paweł pisze: 

,,Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas 

wszelkim duchowym  błogosławieństwem w miejscach niebiańskich” (Ef 1:3 UBG). Być może nie 

posiadamy  wielkich błogosławieństw w rzeczach ziemskich i doczesnych jakie mogą posiadać inni; 

jednakże jeśli Pan pobłogosławił nas w miejscach niebialskich to powinno to nas zadowalać. Nasze 

błogosławieństwa znajdują się w Niebie, Bóg umieścił nas tutaj na ziemi tylko na pewien czas. 

Rozmyślanie o wielkości błogosławieństw, które posiadamy i nicości rzeczy, które Bóg odmówił nam 

jest potężnym argumentem do wypracowywania w nas tej łaski zadowolenia.  

  

 B. Rozmyślanie o tym, że Bóg był przedtem z nami w swych błogosławieństwach powinno 

zadowalać nas. Mówiłem o tym, gdy przedstawiałem pogarszanie niezadowolenia u niektórych z tego 

powodu, jednakże teraz użyję tego jako argumentu pomagającego nam w wypracowywaniu 

zadowolenia. Być może brakuje nam teraz wielu wygód, ale czy Bóg nie błogosławił nam wcześniej? 

Na pewno mieliśmy wystarczającą ilość błogosławieństw, abyśmy mogli teraz zużyć całą siłę jaką 

posiadamy i spędzić czas jaki nam pozostał, na błogosławieniu Boga za to co dotychczas 

otrzymaliśmy. Pamiętam jak czytałem o bogobojnym człowieku, który żył 50 lat z czego 48 w bardzo 

dobrym zdrowiu i dobrobycie, jednakże przez ostatnie dwa lata jego ciało było bardzo chorowite, 

miał chory moczowód i bardzo cierpiał. Jednakże tak sobie myślał: ,,O Panie, mogłeś uczynić moje 

całe życie pasmem cierpienia i bólu jednakże darowałeś mi 48 lat w zdrowiu. Będę chwalił twoje 

miłosierdzie za to co miałem a twoją sprawiedliwość za to co teraz przeżywam.” Jest dobrym 

argumentem dla nas, gdy pomyślimy sobie, że Bóg wcześniej nam błogosławił na drodze 

miłosierdzia. Przypuśćmy, że Bóg zabrałby tobie teraz twoje bogactwa, drogi czytelniku, który żyłeś 

dostatnio przez długi czas, czy powiedziałbyś; że to pogarszałoby twoje nieszczęście, że przedtem 

posiadałeś bogactwa, przecież to z powodu twojej niewdzięczności tak byś odczuwał tę stratę. 

 Powinniśmy błogosławić Boga za to co mieliśmy, a nie myśleć, że jest nam gorzej ponieważ 

przedtem mieliśmy to i to. Moglibyśmy zawsze być nieszczęśliwi, gdybyśmy nie mieli żadnej innej 

okoliczności pogarszającej nasze nieszczęście jak tylko tę, że kiedyś byliśmy szczęśliwi. Jeżeli nie 

ma nic innego, co czyniło by nas nieszczęśliwymi, to nie jest to okoliczność pogarszająca nasze 

nieszczęście, której nie moglibyśmy znieść, ponieważ istnieje dużo miłosierdzia w tym, że byliśmy 

szczęśliwi przedtem. Dlatego niech to raczej zadowala nas.   

  

 C. Rozważenie sobie obfitości błogosławieństw, które Bóg zsyła na nas i którymi radujemy 

się. Luter powiadał: ,,Morze Bożych błogosławieństw powinno pochłonąć wszystkie nasze 

poszczególne utrapienia.” Wymieńmy jakiekolwiek utrapienie, które nas teraz dręczy, a będziemy 

mogli również wymienić morze błogosławieństw które je pochłonie. Jeśli wylejemy wiadro wody na 



podłogę w domu to zrobi to wielkie widowisko, ale jeśli wlejemy je do morza, to nie będzie po nim 

śladu. Nieszczęścia, gdy rozważamy je poszczególnie wydają się być bardzo wielkie, ale gdy będą 

rozpatrywane wraz z morzem błogosławieństw Bożych, które posiadamy, to już nie, będą się 

wydawać niczym w porównaniu do nich. 

  

 D. Rozważmy drogę postępowania Boga wobec wszystkich stworzeń. Bóg przeprowadza 

wszystkie stworzenia przez zmienność kilku warunków; i tak nie zawsze mamy lato, bo jesień i zima 

następuje po lecie, nie zawsze trwa dzień gdyż noc następuje po nim; nie zawsze mamy piękną 

pogodę ale i brzydką, wegetatywne stworzenia nie zawsze kwitną, gdyż ich sok roślinny znajduje się 

w ich korzeniu i zimą wydają się być martwe. Istnieje zmienność we wszystkich rzeczach na świecie: 

słońce nie zawsze na nas świeci tutaj na ziemi bo ciemność przychodzi po dniu. Widząc, że Bóg tak 

zarządził rzeczami w odniesieniu do wszystkich stworzeń; że istnieje mieszanina różnych warunków, 

to dlaczego mielibyśmy uważać za coś złego, że miałaby istnieć zmienność warunków w odniesieniu 

do nas, czasami w postaci dostatku a czasami w postaci utrapień? 

  

 E. Stworzenia cierpią dla nas; dlaczego zatem nie mielibyśmy chcieć cierpieć, aby być 

użytecznymi dla Boga? Bóg poddaje nam inne stworzenia, aby dla nas traciły życie, aby traciły 

jakiekolwiek piękno i wspaniałość, które posiadają, żeby być użytecznymi dla nas; to dlaczego nie 

mielibyśmy się rozstać z czymkolwiek w służbie dla Boga? Z pewnością nie ma tak wielkiej różnicy 

pomiędzy innymi stworzeniami a ludźmi, jaka istnieje pomiędzy ludźmi a Bogiem. W księdze 

męczenników czytamy o mistrzu Hooperze który starając się wypracować w swoim własnym a także 

w sercach innych ludzi zadowolenie wpośród swoich cierpień powiedział: ,,Patrzę na stworzenia i 

widzę co one cierpią, aby byś użytecznymi dla mnie. Tak więc zwierzęta muszą umrzeć, być pieczone 

na ogniu lub gotowane aby mogły być podane na talerzu, muszą zostać posiekane na kawałki, 

przeżute w ustach, a w moim żołądku przemienione na to co jest obrzydliwe, jeśli się na to popatrzy; 

a wszystko to po to, aby mnie nakarmić; żeby być użytecznym dla mojego ciała; dlatego czy ja nie 

miałbym być gotowy, aby postąpiono ze mną w jakikolwiek sposób ze względu na Boga i służbę dla 

Niego? Jaką obfitość zmian przechodzi stworzenie, aby być użytecznym dla mnie, aby zachować 

mnie przy życiu! Zatem, jeśli Bóg pozwoli, aby tak uczyniono ze mną dla Jego chwały, jak poddaje 

mi stworzenia dla mojego użytku, to dlaczego nie miałbym spocząć zadowolony? Jeśli Bóg zabierze 

mi bogactwo, uczyni mnie biednym; jeśli zabierze mi życie, posieka na kawałki, wtrąci mnie do 

więzienia, czy uczyni ze mną cokolwiek innego, to nie będę cierpiał dla Boga więcej aniżeli 

stworzenia cierpią dla mnie. A z pewnością jestem nieskończenie więcej zobowiązany Bogu niż 

stworzenia są zobowiązanie mi i nie ma tak wielkiej różnicy między mną a stworzeniem jak między 

mną a Bogiem!” Takie rozważania wypracowały zadowolenie w sercu męczennika w czasie jego 

cierpień. Dlatego za każdym razem gdy na naszym talerzu podane jest mięso możemy pomyśleć: 

,,Co, czyż Bóg sprawił, że stworzenie cierpiało z mego powodu nie tylko, aby być moim 

pożywieniem ale i dla mojej przyjemności? Czymże więc jestem w odniesieniu do nieskończonego 

Boga?” 

  

 F. Rozważmy sobie również to, że mamy mało czasu na tym doczesnym świecie. Jeżeli 

jesteśmy wierzący to nigdy więcej nie będziemy cierpieć z wyjątkiem cierpienia tu na tym świecie. 

Dlatego zamknijmy na chwilą nasze oczy, a wkrótce nadejdzie nowe życie, jak to powiedział pewien 

męczennik do swego współtowarzysza. Jego dokładne słowa brzmiały:..Zamknij swe oczy a gdy je 

otworzysz będziesz już w innym świecie.” Z kolej, gdy Atanazy został skazany na banicją to 

powiedział: ,,To tylko mała chmurka, która wkrótce przeminie.” Doczesne utrapienia są chwilowe. 

Gdy marynarz jest na morzu to nie uważa to za zbytnie utrapienie, gdy nastanie burza, szczególnie 

jeśli dostrzega czyste niebo poza chmurami burzowymi, bo wtedy powiada, że burza się wkrótce 

skończy. Dlatego rozważmy sobie to, że nie dane jest nam żyć długo na tym świecie, nasze utrapienie 

może się skończyć zanim skończą się nasze dni na ziemi. Ale przypuśćmy, że nasze utrapienie nie 

skończyło się, wtedy wiedzmy, że nasza śmierć położy wszystkiemu kres; wszystkie nasze utrapienia 

i kłopoty wkrótce skończą się z chwilą naszej śmierci.  



  

 G. Rozważmy stan w jakim znajdowali się ci, którzy byli naszym wzorem. Użyłem tego 

argumentu częściowo wcześniej, aby pokazać zło niezadowolenia. 

 Jest to potężny argument, który wypracowuje w naszych sercach zadowolenie w każdej 

sytuacji. Wiele razy rozmyślamy o tych co znajdowali się ponad nami pod względem dobrobytu; 

jednakże porozmyślajmy sobie o tych którzy mieli mniej niż my. Oto Jakub który był dziedzicem 

Abrahama i Izaaka w odniesieniu do Bożego błogosławieństwa i obietnicy, pomimo tego był biedny 

i znajdował się w poślednim stanie. Abraham, jego dziadek stworzył armię ze swoich domowników, 

ponad trzystu, aby walczyć z królami; podczas gdy Jakub przeszedł przez Jordan tylko z kijem i żył 

w bardzo biednych i skromnych warunkach przez długi czas. Mojżesz, z kolei, mógł posiąść 

wszystkie skarby Egiptu; niektórzy historycy mówią o nim, że córka faraona zaadoptowała go za 

syna, ponieważ faraon nie miał dziedzica do korony, i prawdopodobnie Mojżesz odziedziczył by tę 

koronę. Jednakże gdy odrzucił skarby Egiptu to w jakich skromnych warunkach żył przez czterdzieści 

lat, gdy mieszkał ze swoim teściem Jetrem w ziemi Madianitów! Potem, wrócił do Egiptu z żoną i 

dziećmi, a wszystko co posiadał to był osioł; odszedł od swego teścia do Egiptu będąc w poślednim 

stanie.  

 Wiemy również o tym, że kruki żywiły Eliasza, że musiał uciekać od czasu do czasu, by 

ratować swoje życie; i przebywać na pustyni tu i tam; podobnie było z Elizeuszem; z kolei, inni 

prorocy Boży ukryci w jaskiniach przez Obadiasza, żywieni byli tylko chlebem i wodą; a prorok 

Jeremiasz był wrzucony do wyschłej cysterny i obchodzono się z nim źle. Zabrałoby to zbyt wiele 

czasu, aby wymienić szczegóły wielkich cierpień, przez które przechodził lud Boży.  

 Ludzie, którzy byli wielkimi instrumentami Bożymi w rękach Bożych żyli w ubóstwie. Nawet 

sam Luter, chociaż był człowiekiem wielce użytym przez Boga i wielkim człowiekiem na dworach 

książęcych, gdy umierał, to powiedział: ,,Panie, nie mam domu, ziemi ani majątku, które mógłbym 

zostawić żonie i dzieciom, dlatego powierzam ich Tobie.” Podobnie Musculus, który był wybranym 

instrumentem Bożym w swoich czasach; i chociaż był człowiekiem wartym nawet królestwa z 

powodu wspaniałości przymiotów swego ducha i uczoności, gdyż był jednym z najbardziej 

wykształconych ludzi swoich czasów; jednakże czasami nawet on był zmuszony do kopania rowów, 

aby zarobić na utrzymanie swojej rodziny. Cóż zrobilibyśmy, gdybyśmy byli w sytuacjach w jakich 

byli ci ludzie? Ale ponad wszystko popatrzmy na Chrystusa, który wyznał, że ptaki niebieskie miały 

gniazda, a lisy nory, jednakże Syn człowieczy nie miał miejsca, gdzie by mógł skłonić głowę; w takiej 

był sytuacji. Rozważanie sobie takich rzeczy jest bardzo użyteczne. Podobnie użyteczne jest dla 

bogatych mężczyzn i kobiet, żeby udali się do domów biedoty i zobaczyli jak ona żyje; do szpitali i 

zobaczyli rany żołnierzy i innych, i aby zobaczyli opłakany stan w jakim żyją ludzie znajdujący się 

w domach dla biednych prowadzonych przez kościół czy lokalne władze; jak nędzne jedzenie tam 

mają i w jakim ubóstwie się znajdują. Czasami słyszymy o tych wszystkich nieszczęśnikach, jednakże 

gdybyśmy poszli sami ich zobaczyć to nie tylko pobudziło by to nas do dawania pieniędzy na cele 

charytatywne, ale i do wdzięczności Bogu w naszych sercach; byłoby to także szczególnym środkiem 

pomagającym nam przeciwko byciu niezadowolonymi. Zobaczylibyśmy bowiem przyczynę do 

błogosławienia Boga i powiedzenia sobie: ,,Gdybym był w takiej sytuacji w jakiej znajdują się oni to 

co bym zrobił? Jak bym to zniósł? Jaka jest przyczyna, że Bóg tak zarządził i rozporządził wszystkim, 

że oni są w tak skrajnej nędzy a ja w takim dostatku? Nic to innego jak tylko darmowa łaska: Bóg 

zmiłuje się nad kim się zmiłuje.” Te rozważania są dobre do promowania zadowolenia w naszych 

sercach. 

  

 H. Przed naszym nawróceniem, zanim Bóg zaczął działać w naszych duszach byliśmy 

zadowoleni ze świata bez łaski, nie interesowaliśmy się Bogiem i Chrystusem; dlatego, dlaczego teraz 

nie mielibyśmy być zadowoleni z łaski i rzeczy duchowych bez posiadania tego świata? Jeśli byliśmy 

zadowoleni ze świata bez łaski Bożej, to jest to przyczyną dla której teraz powinniśmy być 

zadowoleni z łaski bez świata. Widzimy, że wielu ludzi tego świata posiada pewnego rodzaju 

zadowolenie nie szemrzą, ani nie narzekają na świat, chociaż nie mają udziału w Bogu i Chrystusie; 

czy więc my wierzący nie możemy posiadać takiego samego zadowolenia z Boga i Chrystusa bez 



świata jak niewierzący mają ze świata, podczas gdy są bez Boga i Chrystusa? Byłoby to nieskończoną 

hańbą dla nas, gdyby tak nie było. 

 

 I. Rozważmy sobie także to, że gdy Bóg udzielił nam niektóre rodzaje zadowolenia to nie 

oddaliśmy mu chwały. Gdy Bóg spełnił pragnienie naszego serca, to co zrobiliśmy z tym? Być może, 

nie staliśmy się przez to lepsi, ba mogliśmy stać się gorsi przez to wiele razy. Dlatego niech to nas 

teraz zadowoli, że spotykamy się teraz z przeciwnościami, ponieważ gdy byliśmy zadowoleni, gdy 

wszystko szło po naszej myśli, to Bóg nie otrzymał żadnej lub bardzo mało chwały od nas, dlatego 

niech to teraz będzie środkiem wyciszenia nas w naszych niezadowolonych myślach. 

  

 J. Rozważmy wszelkie doświadczenie, które posiadamy z Bożego czynienia nam dobrze w 

czasie wielu utrapień. Gdy Bóg próbował nas przez doświadczenie, to czy nigdy nie doświadczyliśmy 

obfitości dobra w utrapieniach? Prawdą jest, że gdy kaznodzieje tylko mówią wiernym, że Bóg 

zamieni ich utrapienie w dobro, to wierni słyszą to i uważają, że mówią oni jak dobrzy ludzie, 

jednakże odczuwają oni mało albo w ogóle nie odczuwają żadnego dobra; nie czują nic z wyjątkiem 

bólu. Natomiast kiedy nie tylko możemy powiedzieć sobie, że Bóg obiecał, że zamieni nasze 

utrapienia w dobro, ale że stwierdzamy,  z  własnego doświadczenia, że tak było, że Bóg obrócił je 

ku naszej wielkiej korzyści i że nie oddalibyśmy tych utrapień czy korzyści które z ich powodu 

przyszły za cały świat, to wspomnienia o takich doświadczeniach uciszą niezmiernie nasze serca i 

wypracują w nich zadowolenie. Dlatego myślmy sobie tak: ,,Panie, dlaczego nie może obecne 

utrapienie wypracować we mnie tak wielkiego dobra jak to uczyniły poprzednie?” Być może 

wymyślicie inne rozważania w waszym rozmyślaniu; te jest podstawowym jakie mi przyszło na myśl. 

 Dodam do tego jako przykład przypadek wielkiego kupca i handlarza o imieniu Zeno. Otóż 

zdarzyło się, że statek na którym płynął uległ rozbiciu, co skomentował on następująco: ,,Nigdy nie 

odbyłem lepszej podróży i nie płynąłem przyjemniej aniżeli w tym czasie gdy mój statek uległ 

katastrofie.” Brzmiało to dziwnie, że nigdy nie odbył lepszej podróży! Byłoby to dziwnym 

paradoksem dla marynarza powiedzenie, że jest to dobra podróż, gdy statek na którym płynie ulega 

katastrofie. Ale Zeno miał na myśli to co zyskał przez rozbicie okrętu; bowiem upodobało się Bogu 

pobłogosławić ten wypadek, tak że Zeno wiele zyskał dla swojej duszy; tak wiele bogactw 

duchowych, że spowodowało to, że powiedział, że była to najlepsza podróż jaką kiedykolwiek 

odbywał. Czasami tak się zdarza, mówię to do wierzących; że tego doświadczacie, że wasze najgorsze 

podróże okazują się być waszymi najlepszymi. Upodobało się Bogu, aby obrócić je w większe dobro 

dla was w inny sposób. Prawdą jest, że możemy pragnąć, żeby przeciwności mogły być rozwiązane 

jakoś inaczej; jednakże gdy Bóg w swojej opatrzności tak zarządzi rzeczami, że będziemy mieli złą 

podróż, to możemy oczekiwać, że obróci ją we wspanialsze dobro; nie wątpię, że ci z nas którzy są 

ćwiczeni w drogach pobożności od długiego czasu, posiadają obfite doświadczenia, które przez to 

zyskali.  

 Czasami lepiej jest płynąć małym statkiem, ponieważ w czasie burzy ma on przewagę nad 

większymi statkami; ponieważ może on wpłynąć na płyciznę i być bezpieczny; natomiast wielkie 

statki nie mogą, muszą znajdować się z dala od płycizny na głębinie i być miotanymi w te i we wte 

falami i wichrem a i tak niejednokrotnie rozbijają się o nabrzeżne skały. Dlatego Bóg może 

umieszczać nas w małym stateczku, abyśmy mogli być bardziej bezpieczni. Ale odłożę teraz na bok 

rozprawianie o tych rozważaniach, chociaż nie chciałbym abyście, drodzy czytelnicy, usunęli je ze 

swoich myśli, ale raczej abyście dokładali starań (szczególnie w odniesieniu do tych, które 

najbardziej was dotyczą), aby rozmyślać o nich w czasie potrzeby, gdy zauważycie, że rodzi się w 

was jakiekolwiek niezadowolenie w duchu.  

 Główną rzeczą, którą zamierzam przedstawić na drodze zastosowania tego wszystkiego, jest 

zaproponowanie wskazówek, co robić, aby pomóc naszym sercom w osiągnięciu zadowolenia. Bo 

jeśli chodzi o wszelkie inne rozważania to ogólnie naświetliłem już je, gdy opisywałem lekcje jakie 

Chrystus uczy wierzących, gdy przyjmuje ich do swej szkoły, aby uczyć ich tej sztuki. Powtarzam 

przedstawiłem wtedy szczególne rzeczy, które są najbardziej istotne, w pomaganiu nam w osiąganiu 

tej łaski zadowolenia. Dlatego teraz wszystko co teraz będę robił to podanie kilku wskazówek, co do 



tego jaki kurs obrać, abyśmy mogli uzyskać tę łaską zadowolenia.  

  

 a. Wszystkie zasady i pomoce całego świata na niewiele nam się zdadzą, dopóki nie będziemy 

mieli dobrego usposobienia serca. Nigdy nie można sprawić, aby statek płynął stabilnie, dopóki nie 

będzie miał wewnątrz siebie balastu. Podobnie nie istnieje nic na zewnątrz nas co mogłoby utrzymać 

nasze serca w stałym pełnym poddania kursie naprzód z wyjątkiem tego co znajduje się wewnątrz 

nas; a jest tym łaska w naszej duszy i ona to sprawia. 

  

 b. Jeśli chcemy wieść zadowolone życie, to nie chwytajmy zbyt dużo świata w swoje ręce; 

nie angażujmy się w więcej interesów tego świata, niż Bóg nas do tego wzywa. Nie bądźmy chciwi, 

aby trzymać w swoich rękach dużo rzeczy tego świata; ponieważ jeśli człowiek będzie szedł między 

cierniami, podczas gdy mógł obrać łatwiejszą drogę pozbawioną cierni, to nie ma prawa narzekać, że 

został nimi pokłuty. Jednakże jeśli idziemy między cierniami z konieczności to jest zupełnie co 

innego. Jeśli ludzie wierzący rzucą się na rzeczy tego świata, których nie potrzebują, to nic dziwnego, 

że zostaną pokłuci i spotkają się z tym co będzie im przeszkadzać w duchowej drodze. Bo taka jest 

natura wszystkich rzeczy tego doczesnego świata, że posiadają w sobie kolce i tym podobne rzeczy. 

Napotkamy na rozczarowania i niezadowolenie we wszystkim czym się będziemy zajmować a co 

dotyczy spraw tego świata; dlatego ci, którzy mają najmniej do roboty jeśli chodzi o rzeczy tego 

świata czyli mają najmniej z nimi do czynienia, chyba że Bóg wzywa ich do tego (muszę to 

zaznaczyć), też napotkają wiele rzeczy które będą wywołać w nich niezadowolenie . 

  

 c. Upewnijmy się o swoim powołaniu co do każdej rzeczy, do której się zabieramy. Chociaż 

miał by to być najmniejszy interes upewnijmy się że jesteśmy do jego wykonania powołani; a wtedy 

z czymkolwiek się zetkniemy to będziemy mogli uspokoić nasze serce tym, że wiemy, że jesteśmy 

tam gdzie Bóg chciałby abyśmy byli. 

 Nic na świecie nie uspokoi tak naszego serca napotykającego na przeciwności jak to, że 

będziemy wiedzieć, że jesteśmy tam, gdzie Bóg chce żebyśmy byli w odniesieniu do naszego miejsca 

i powołania zawodowego; że zajmujemy się pracą do której przeznaczył nas Bóg. To uspokoi i zrodzi 

zadowolenie w nas, gdy napotkamy problemy, Bóg powołuje człowieka, aby miał zadowolenie w 

tym do czego go powołał niezależnie od tego co przytrafi się takiemu człowiekowi. Bóg dopilnuje, 

aby taki człowiek był błogosławiony, jeśli taki człowiek będzie zajmował się pracą do jakiej powołał 

go Bóg. 

  

 d. To co zostało właśnie powiedziane jest szczególnie prawdziwe w odniesieniu do tego, co 

teraz dodam; a mianowicie, że postępuję według Słowa Bożego w pracy do której zostałem powołany. 

Zostałem powołany to takiego a takiego zawodu, jednakże muszą go wykonywać stosownie do tej 

zasady. Muszę chodzić według zasad Słowa Bożego i postępować w moim zawodzie zgodnie z 

Bożym zamysłem tak dalece jak to tylko możliwe. 

  Dodajmy jedno do drugiego, a wtedy cisza i pokój duszy będą mogły spłynąć na nas w sposób 

w pewnym sensie doskonały. Gdy wiemy, że że to nie my sami z siebie podjęliśmy się danej pracy, 

ale że to sam Bóg powołał nas do jej wykonania, i że wykonujemy ją zgodnie z zasadami Słowa 

Bożego, to wtedy cokolwiek by się nie wydarzyło Bóg zatroszczy się o nas w tej pracy. Poganie mieli 

powiedzenie: ,,Jeśli chcesz poddać sobie wszystkie rzeczy, to poddaj się rozumowi, a przez to 

sprawisz że wszystkie rzeczy będą poddane tobie.” Ja ze swej strony zmieniłbym je trochę; a 

mianowicie rzekłbym: ,,Jeśli chcesz poddać sobie wszystkie rzeczy to poddaj się Bogu, a wtedy 

prawda będzie taka, że wszystkie rzeczy będą poddane tobie.”  

 Przyczyną dla której wielu z naszej szlachty jest tak złośliwych między nami, jest to, że sami 

są gotowi być niewolnikami tych, którzy znajdują się nad nimi na dworze królewskim; a wszystko 

po to, aby utrzymywać swoich sąsiadów w poddaniu, aby byli jak niewolnicy dla nich, bo jak wiemy, 

wcześniej gdy jakikolwiek człowiek był wielkim na dworze królewskim mógł zgnieść każdego 

rodaka na którego był zły. A gdy był ustanawiany arbitralny rząd, to wtedy wszyscy ci, którzy byli 

gotowi być wasalami i niewolnikami księcia mogli uczynić wszystkich innych swoimi własnymi 



wasalami i niewolnikami. Dlatego bądźmy gotowi być wasalami Boga, aby być absolutnie pod Jego 

rozkazami, a wtedy wszystkie rzeczy tego świata będą pod nami. Apostoł Paweł pisał: ,,Wszystko 

bowiem jest wasze:… czy życie, czy śmierć…-wszystko jest wasze; Wy zaś jesteście Chrystusa, a 

Chrystus Boga” (1 Kor 3:21-23 UBG). Wszystkie rzeczy na świecie służą człowiekowi, który jest 

użyteczny dla Boga. Jest to potężna pochwała służby Bożej; bądźmy chętni być użytecznymi dla 

Boga, a Bóg sprawi, że wszystkie rzeczy na świecie będą nam służyły, bo takimi też są.  Ktoś może 

zapytać: ,,Jakże mogą być moimi sługami, przecież nie mogę im rozkazywać?” Otóż są oni naszymi 

sługami w tym, że Bóg nakazuje im, aby pracowały dla waszego dobra. ,,Nie ma nic na tym 

doczesnym świecie,” mówi Bóg ,,co nie będzie działało dla waszego dobra i nie będzie użyteczne dla 

was, jeśli wy będziecie użyteczni dla Mnie.” Kto teraz nie chciałby być Bożym sługą? Poddajmy się 

Bogu, a wszystkie rzeczy zostaną nam poddane. 

 Tak długo jak przestrzegamy wyznaczonych nam granic, jesteśmy chronieni; jednakże jeśli 

wyjdziemy poza te wyznaczone nam granice, wtedy musimy oczekiwać że stanie się z nami to co ze 

zwierzyną łowną poza lasem; podczas gdy jeleń pozostaje w obrębie lasu to, żaden pies nie może go 

ścigać i może on paść się spokojnie, ale jeśli jeleń opuści granice lasu to wtedy każdy pies będzie 

polował na niego. Podobnie jest z wierzącymi, jeśli trzymają się granic nakazu Bożego, albo zasad 

które Bóg wyznaczył im w swoim Słowie, to wtedy są chronieni przez Boga; wtedy mogą zajmować 

się swoją pracą w pokoju i nigdy nie być kłopotani przez nic, ale zrzucić wszelką swoją troskę na 

Niego. Bóg będzie się troszczył o nich. Jednakże gdy wyjdą poza swoje ogrodzenie, poza wyznaczone 

im granice to wtedy mogą oczekiwać kłopotów, utrapień i niezadowolenia. Dlatego jest to czwarta 

wskazówka: ,,Postępujmy według zasad Pisma.” 

  

 e. Działajmy dużo przez wiarę; to jest droga prowadząca do zadowolenia. Po wprowadzeniu 

w czyn wszystkich rozważań, które rozum nam podpowiedział; gdy zobaczymy że to nie wystarcza 

to wtedy wołajmy o łaskę wiary. Człowiek może zajść bardzo daleko samym tylko rozumem w 

dążeniu do zadowolenia; jednakże gdy rozum zatrzyma się w miejscu, gdzie nie wie co robić dalej, 

to wtedy jest czas na działanie wiarą. Mistrz Perkings, którego Bóg uczynił użytecznym za jego życia 

mawiał: ,,Życie wiary jest prawdziwym życiem,; w istocie jedynym życiem,” Działajmy wiarą nie 

tylko w odniesieniu do obietnicy, że wszystko będzie działać ku dobremu dla tych, którzy się Boga 

boją; ale i w odniesieniu do samego Boga, jego obietnic zawartych w słowie i wobec atrybutów 

Bożych. Sokrates mawiał: ,,Skoro Bóg tak troszczy się o was, to jaka jest potrzeba, abyście się 

troszczyli o cokolwiek?” Było to dziwne powiedzenie w ustach poganina. 

 Ach, chrześcijaninie, jeśli posiadasz jakąkolwiek wiarę to myśl w czasie skrajnych 

doświadczeń, że to jest czas w którym Bóg wzywa do działania wiarą. Dionizy który był królem a 

potem aby zarobić na utrzymanie stał się nauczycielem został pewnego razu zapytany: ,,Co zyskałeś 

dzięki swojej filozofii Platona i innych?” Na co on odpowiedział: ,,Co zyskałem? Otóż to, że chociaż 

moja sytuacja się tak diametralnie zmieniła na gorszą, że pomimo tego mogę być z tego zadowolony.” 

Tak więc co my Chrześcijanie zyskujemy przez to, że jesteśmy wierzącymi? Co możemy zrobić 

dzięki swojej wierze? Otóż możemy we wszystkich sytuacjach rzucić nasze troski na Pana; możemy 

powierzyć nasze drogi Bogu w pokoju: wiara może to uczynić. 

 Dlatego, jeśli rozum nie może się wzbić wyżej to niech wiara siądzie na ramionach rozumu i 

powie ,,Widzą ziemię, chociaż rozum nie może jej zobaczyć i widzę, że dobro wyjdzie z tego całego 

zła.” Działajmy wiarą przez poddawanie się Bogu i jego drogom. Im bardziej będziemy w wierzący 

sposób poddani Bogu tym większy będziemy mieli spokój i ciszę. 

  

 f. Starajmy się być duchowo usposobieni. To znaczy często rozmyślajmy o rzeczach które są 

w górze. ,,Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego co w górze, gdzie 

Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym co na ziemi” (Kol 3:1-2 

UBG). Bądźmy pogrążeni w duchowych myślach, rozmyślajmy o rzeczach w górze. Wielu 

chrześcijan, którzy mają udział w rzeczach Niebialskich, mało zastanawia się nad tym, nie rozmyślają 

za dużo o nich.  

 Niektórzy podają to jako przyczynę, dla której Adam nie dostrzegał własnej nagości, gdyż tak 



dużo rozmawiał z Bogiem i rozmyślał o rzeczach innych niż zmysłowe, że nie zwracał zbytnio uwagi 

i nie myślał czym była nagość.  Czy tak było czy nie nie będą się na ten temat wypowiadał, ale tylko 

powiem i jestem tego pewien, że przyczyną dla której jesteśmy tak bardzo kłopotani naszą własną 

nagością, czyli brakiem pewnych rzeczy, jest to że tak mało rozmawiamy z Bogiem i tak mało 

rozmyślamy o duchowych rzeczach, co wyrwałoby nas spośród i wyniosło ponad rzeczy tego świata. 

 Ci, którzy są ukąszeni przez węże, są kąsani ponieważ depczą nogami po ziemi; gdyby zostali 

wzniesieni ponad ziemią to nigdy by się nie bali, że zostaną ukąszeni przez nie, ponieważ węże 

pełzają po ziemi. Tą grzeszną przypadłość szemrania i pokusy oraz zło które z tego wynikają 

porównałbym do węży pełzających tu i tam na ziemi; gdybyśmy tylko wznieśli się wyżej to nie 

zostalibyśmy przez nie ukąszeni. Z tego powodu rozmyślanie o rzeczach Niebiańskich jest drogą 

prowadzącą do zadowolenia. 

  

 g. Nie obiecujmy sobie zbyt wiele z góry, i nie liczmy na zbyt wielkie rzeczy. Dobrze jest 

skłaniać się do niskich i nie rozmyślać o sobie więcej niż należy. Nie szybujmy zbyt wysoko w 

naszych myślach i nie myślmy: ,,O, gdym miał to lub tamto,” i nie wyobrażajmy sobie wielkich 

rzeczy dla siebie; ale bądźmy jak dobry Jakub, który żył bardzo zadowolonym życiem w trudnej 

sytuacji zadowalając się odzieniem i jedzeniem; nie mierzył wyżej; był zadowolony z tego. Tak i my, 

jeśli nie będziemy wznosić naszych myśli za wysoko, i myśleć, aby posiadać rzeczy, które mają inni, 

to nie będziemy się kłopotać zbytnio jeśli przyjdą na nas rozczarowania. Podobnie mówi apostoł 

Paweł: ,,Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym (1 Tym 6:8 UBG). Paweł też 

nie wzbijał się w górę zbyt wysoko. Ci, którzy oczekują wzniosłych rzeczy na tym świecie napotykają 

na rozczarowania i stają się rozczarowani. Natomiast w duchowym rozmyślaniu szybujmy tak 

wysoko jak chcemy, nawet ponad aniołów; Bóg daje naw w tym wolność. Jeżeli zaś chodzi o nasz 

doczesny majątek, to Bóg nie chce, abyśmy dążyli do wielkich rzeczy. Bóg mówił do Barucha: ,,A ty 

szukasz dla siebie wielkich rzeczy? Nie szukaj.” (Jer 45:5 UBG); Baruch otrzymał tylko swoje życie 

jako zdobycz. W naszych czasach szczególnie byłoby wielkim złem dla każdego wierzącego, gdyby 

zmierzał do posiadania wielkich rzeczy; nie zmierzajmy do tego, bądźmy gotowi skłaniać się do 

niskich i chodzić uniżenie, a jeśli Bóg wyniesie nas na jakieś stanowisko, to będziemy mieli powód, 

aby Go błogosławić, ale jeżeli nas nie wyniesie to nic się nie stanie. Ten kto chodzi uniżenie nie może 

spaść daleko; natomiast ci, którzy zajmują wysokie stanowiska, gdy upadną są najbardziej poobijani. 

Jest to dobra zasada: ,,Nie obiecujmy sobie wielkich rzeczy, ani nie dążmy do nich na tym świecie.”   

  

 h. Starajmy się uśmiercać nasze serca dla świata, tak by były dla niego martwe. Nie wolno 

nam zadowalać się, tym, iż rozwinęliśmy w sobie tylko myślenie o marności rzeczy, ale musimy 

uśmiercać i krzyżować nasze wszelkie grzeszne skłonności, tak, abyśmy byli ukrzyżowani dla świata. 

Paweł mówił, że codziennie umierał (1 Kor 15:31 UBG); dlatego i my powinniśmy umierać 

codziennie dla świata. Jesteśmy ochrzczeni w śmierć Chrystusa, co oznacza, że przyjęliśmy takie 

wyznanie, w którym wyznajemy, że jesteśmy martwi dla świata. Żaden krzyż który spada na świat 

nie trapi tych, którzy są martwi; gdyby nasze serca były martwe dla świata, to nie bylibyśmy zbytnio 

kłopotami zmianami na tym świecie, dotyczącymi posiadania doczesnych rzeczy. Godne uwagi jest 

to, że gdy żołnierze rzymscy przyszli połamać nogi Chrystusowi, to połamali najpierw jednemu a 

potem drugiemu złoczyńcy którzy byli z Nim ukrzyżowani; jednakże gdy podeszli do Chrystusa to 

stwierdzili, że umarł, więc nie łamali Mu nóg; była to opatrzność Boża, aby w ten sposób wypełniły 

się Pisma. Dlatego niech utrapienia i kłopoty dopadną nas, gdy nasze serce zostanie ukrzyżowane i 

stanie się martwe dla świata, a wtedy nie połamią naszych kości; ci których kości są połamane przez 

utrapienia i przeciwności, to ci, którzy nie umarli dla świata; nie są dla niego martwi. Żadne utrapienia 

i kłopoty nie połamią kości tych, których serce zostało uśmiercone i jest martwe dla świata; to znaczy, 

nie będą bolesne dla niego. Obawiam się, że dla wielu jest to tajemnicą i zagadką co to znaczy być 

martwym i uśmierconym dla świata. Nie będą w tym miejscu opisywał czym jest uśmiercanie serca 

czy też śmierć dla świata, ale powiem tylko, że jest to posiadanie serca tak oderwanego od rzeczy 

tego doczesnego świata; że używamy ich tak jakbyśmy ich nie używali, nie uważając, że nasze życie, 

wygoda, czy szczęście są zależne od nich. Rzeczy na których polega nasze szczęście są innego 



rodzaju; bez tych doczesnych możemy się obejść; oto jaki jest ten rodzaj bycia umarłym dla świata. 

  

 i. Nie zajmujmy się zbytnio naszymi utrapieniami, to znaczy nie patrzmy w naszych myślach 

w dół na nie zbytnio. Istnieje wielu ludzi, których myśli są zajęte tym jakie przeciwności i utrapienia 

spadły na nich; często myślą i mówią o nich. Jest z nimi jak z dzieckiem, które często boli paluszek; 

zawsze myślą o swoich utrapieniach. Gdy obudzą się w nocy, to ich myśli skoncentrowane są na nich; 

gdy rozmawiają z innymi, też; a może być, że nawet jak się modlą do Boga to myślą o swoich 

utrapieniach. Nic dziwnego, że wiodą niezadowolone życie, jeśli ich myśli zawsze koncentrują się na 

ich utrapieniach. Powinniśmy, raczej starać się, aby myśleć o rzeczach, które mogą nas pocieszyć i 

dodać komfortu. Istnieje wielu takich, którym jeśli zaproponujemy jakąś zasadę, aby kierowali się 

nią, aby im przyniosła dobro, to przyjmą ją chętnie, gdy rozmawiają z nami, ale gdy tylko odejdą, 

zaraz zapominają ją. Godne zauważenia jest o Jakubie, że gdy jego żona umierała przy porodzie to 

nazwała dziecko Benoni, to znaczy syn smutku; ale Jakub pomyślał sobie, że jeśli będzie nazywać to 

dziecko Benoni to za każdym razem, gdy je wypowie, będzie to przypominało mu śmierć jego 

ukochanej żony i, że to byłoby stałym utrapieniem dla niego, dlatego zmienił imię dziecka na 

Beniamin to znaczy syn mojej prawicy. To wszystko pokazuje nam, że gdy utrapienia spadną na nas 

nie powinniśmy pozwolić, aby nasze myśli stale się na nich koncentrowały; ale powinniśmy raczej 

koncentrować je na tych rzeczach, które mogą pobudzić naszą wdzięczność do Boga za otrzymane 

błogosławieństwa. 

 Dobre porównanie dotyczące tych spraw podaje uczony człowiek Bazyli. Otóż powiada on: 

,,W takim przypadku jest jak z ludźmi, którzy mają chore oczy. Nie jest dobrze dla nich, aby patrzyli 

cały czas na ogień czy promienie słońca; muszą patrzyć na rzeczy odpowiednie dla takich chorych 

oczu. Dlatego otaczają się zielonym kolorem jako przyjemniejszym i lepszym; także używają zielonej 

specjalnej tkaniny na ubrania czy bieliznę, Podobnie jest ze słabymi ludźmi na duchu. Ludzie takiego 

ducha nie powinni patrzeć na ogień swoich utrapień, na rzeczy, które przygnębiają, które ich 

załamują, ale raczej na rzeczy, które mogą przyczynić się do ich uzdrowienia i ku ich pomocy.” 

Będzie bardzo wielką korzyścią i pożyteczne dla nas, jeśli weźmiemy sobie do serca, aby nie 

rozmyślać stale o utrapieniach, ale o otrzymanych błogosławieństwach. 

  

 j.  Zaklinam was, drodzy czytelnicy, abyście przestrzegali następującej zasady, nawet jeśli 

zapomnicie wiele z tego co przeczytaliście; otóż zawsze interpretujcie Boże postępowanie wobec was 

jako dobre. Jeśli można się dopatrzyć dobrych rzeczy w jakimkolwiek postępowaniu Boga wobec 

was to tak je interpretujcie. Jeśli mamy przyjaciela, który zawsze dopatruje się złych intencji w 

naszym postępowaniu to odbieramy to źle. Jeśli byśmy rozmawiali z ludźmi z którymi nie możemy 

powiedzieć ani słowa, bo z góry będą, źle wszystko interpretować i zakładać; że mamy złe intencje, 

to uważalibyśmy ich towarzystwo za bardzo męczące dla nas. Podobnie jest bardzo nużące dla Ducha 

Bożego, jeśli przypisujemy mu złe intencje lub tak interpretujemy jego postępowanie wobec nas. Gdy 

Bóg postępuje z nami inaczej niż chcielibyśmy, aby wobec nas postąpił i dopatrujemy się gorszego 

w tym postępowaniu niż można to Jemu przypisać to wtedy tak czynimy. Dlatego, gdy przytrafiają 

się nam utrapienia, to powinniśmy dopatrywać się dobrego i myśleć sobie w ten sposób: ,,Być może 

Bóg zamierza mnie przez to wypróbować; a może, Bóg zobaczył, że moje serce jest za bardzo 

przywiązane do świata i chce pokazać mi, co znajduje się w moim sercu; a może Bóg przewidział, że 

jeśli mój dobrobyt będzie trwał dalej, to popadnę w grzech; że im lepszy będzie mój stan zewnętrzny 

tym gorszy będzie stan mojej duszy; a może Bóg chciał tylko wyćwiczyć we mnie jakąś łaskę; a być 

może Bóg zamierza przygotować mnie do jakiegoś wielkiego dzieła, które ma dla mnie.” 

 Jednakże my często mamy skłonność przypisywania Bogu złych intencji nakładamy złe 

interpretacje na Jego takie postępowanie względem nas i mówimy: ,,Bóg nie ma na myśli nic dobrego; 

z pewnością Pan chce przez to objawić swój gniew i niezadowolenie ze mnie i to utrapienie jest jedną 

z zapowiedzi  dalszego zła, które zamierza zesłać na mnie!” Jest to podobne do szemrania Izraela na 

pustyni, gdy mówił Mojżeszowi, że przyprowadził ich tam aby ich uśmiercić (Li 16:13 UBG). Jest 

to najgorsza interpretacja jaką możemy wyciągnąć z Bożych dróg wobec nas. Dlaczego 

interpretujemy  Boże drogi w najgorszy możliwy sposób, podczas gdy interpretacja może być 



zupełnie przeciwna do tej, którą wyciągnęliśmy. Pismo mówi, że miłość nie myśli nic złego (1 Kor 

13:5 UBG). Miłość ma taką naturę, że jeśli będzie można zinterpretować jakąś rzecz na dziesięć 

sposobów; dziewięć z nich negatywnie a jeden pozytywnie, to miłość wybierze ten jedyny pozytywny 

sposób interpretacji, a pominie dziewięć negatywnych. Podobnie gdy będziemy mieli do wyboru 

dziesięć interpretacji Bożego postępowania względem nas z których tylko jedna będzie pozytywna 

to powinniśmy przyjąć właśnie ją odrzucając dziewięć negatywnych. 

  Zaklinam was, abyście drodzy czytelnicy rozważyli sobie to, że Bóg nie postępuje z nami tak 

jak my postępujemy wobec Niego. Gdyby Bóg przyjął najgorszą interpretację ze wszystkich 

dotyczących naszego postępowania wobec Niego to byłoby z nami bardzo źle. Jednakże upodobało 

się Bogu, aby interpretować to co robimy w najbardziej pozytywny sposób, i dlatego Bóg przypisuje 

taki sens uczynkom swojego ludu, który ledwie moglibyśmy się w nich dopatrzyć. Na przykład 

nazywa doskonałymi tych którzy posiadają w sobie jakąkolwiek prawość serca; uważa ich za 

doskonałych. Pan Jezus powiedział: ,,Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, 

który jest w niebie” (Mt 5:48 UBG); prawość w odczuciu Bożym jest doskonałością. Niestety, kiedy 

patrzymy w nasze serca, rzadko możemy w nich dostrzec jakiekolwiek dobro; a jednak upodobało 

się Bogu przyjąć taką interpretację, która stwierdza, że nasze nawrócone prawe serce jest doskonałe. 

Podczas gdy widzimy w naszych sercach tylko nieczystość; Bóg nazywa nas Swymi świętymi, nawet 

najmniejsi chrześcijanie, którzy posiadają najmniejszą dozę łaski schowaną pod największą ilością 

zepsucia są nazywani przez Boga świętymi. Ktoś może powiedzieć, że nie możemy być świętymi na 

tym doczesnym świecie; jednakże  Bóg uważa, że nimi jesteśmy. Zwyczajową nazwą, którą Duch 

Święty określa w kilku listach tych, którzy posiadają jakąkolwiek łaskę i prawość jest świeci; pisze 

On do świętych w takim a takim miejscu; widzimy więc jaką interpretację Bóg przyjmuje wobec 

nich; są oni świeci dla Niego.  Podobnie mogę i ja podać wiele innych szczegółów dotyczących tego 

jak Bóg dokonuje najbardziej pozytywnej interpretacji rzeczy; jeśli będzie w czymś znajdowała się 

wielka ilość zła i trochę dobra; to Bóg pominie raczej zło, a zwróci uwagę na dobro. 

 Czasami korzystałem z bardzo godnego uwagi miejsca zapisanego w liście Piotra dotyczącego 

Sary. W księdze Rodzaju zapisana jest jej mowa do Abrahama w której nazywa go panem. Było to 

tylko jedno dobre słowo zawarte w jej złej pełnej niewiary mowie; jednakże gdy apostoł Piotr 

wspomina tę mową w 1 Piot 3:6, to Duch Święty pomija wszystko co złe i pochwala ją za nazywanie 

swego męża panem; za nadanie pełnego szacunku tytułu swemu mężowi. Oto jak Bóg łaskawie 

postępuje z nami! Jeśli znajduje się tylko jedno dobre słowo wpośród wielu złych, jaką pozytywną 

interpretację nadaje temu Bóg! Podobnie powinniśmy czynić i my; jeśli będzie tylko jedna pozytywna 

interpretacja dotycząca danej rzeczy to powinniśmy raczej przyjąć ją aniżeli jakiekolwiek negatywne. 

O, moi bracia (chciałbym, abym mógł teraz przemawiać tylko do tych którzy są wierzący) 

zachowujcie dobre myśli o Bogu, strzeżcie się osądzania Boga i uważania go za twardego Pana, 

pozytywnie interpretujcie Jego postępowanie względem was, a to będzie szczególnym środkiem 

pomagającym wam w wypracowywaniu zadowolenia w waszym sercu na wszystkich waszych 

drogach.  

  

 k. Nie zważajmy za bardzo na wyobrażenia innych ludzi, ale raczej na to co odczuwamy sami 

w sercu. Ponieważ przyczyna naszego niezadowolenia wiele razy wynika z wyobrażeń innych ludzi 

aniżeli z tego co odczuwamy, że nam brakuje. Dlaczego uważamy, że ubóstwo jest tak wielkim złem? 

Ponieważ jest za takie uważane przez wielu innych ludzi, aniżeli przez ludzi którzy go doświadczają, 

dopóki nie znajdują się w skrajnym ubóstwie. Podam jasny dowód, że prawie każde niezadowolenie 

na świecie wynika raczej z wyobrażeń innych ludzi aniżeli ze zła którego dotyczy. Na przykład ktoś 

może uważać, że jego majątek jest mały i z tego powodu byś niezadowolony i może byś to dla niego 

wielkim utrapieniem; jednakże gdyby wszyscy inni ludzie byli biedniejsi od niego, to wtedy taka 

osoba radowała by się swoim majątkiem, chociaż nie miałaby ani pensa więcej niż przedtem.  Weźmy 

inny przykład, oto ktoś zarabia dwanaście pensów za dzień pracy; natychmiast inni powiedzieliby, że 

jest to mało na utrzymanie rodziny. Ale przypuśćmy, że nie byłoby nikogo na świecie, kto zarabiałby 

więcej, ba, że zarabialiby mniej niż to; wtedy taki człowiek uważałby, że jego sytuacja byłaby całkiem 

dobra. Taki człowiek nie posiadałby więcej aniżeli zarabia teraz; dlatego można wywnioskować z 



tego, że jego niezadowolenie wynikałoby z wyobrażeń innych ludzi aniżeli z tego co sam z siebie 

odczuwa w odniesieniu do swojej sytuacji; bo gdyby wszyscy ludzie na świecie uważaliby go za 

szczęśliwego, ba bardziej od siebie samych, to uważałby się za zadowolonego. Nie pozwólmy aby 

nasze szczęście zależało od wyobrażeń innych ludzi. Chryzostom miał dobre powiedzenie odnoszące 

się do takiej sytuacji: ,,Nie róbmy ludzi naszymi panami w takim przypadku; gdyż jak nie wolno nam 

czynić ludzi panami naszej wiary tak i naszych wygód doczesnych.” To znaczy nasz komfort co do 

rzeczy doczesnych nie może zależeć więcej od ich wyobrażeń aniżeli od tego co my sami czujemy w 

sobie. Być może inni mogą myśleć, że znajdujemy się w utrapionym stanie; jednakże my ze swej 

strony możemy dziękować Bogu, że nie postrzegamy tak tego. Gdyby nie hańba, lekceważenie i 

gardzenie innych ludzi; to nasza sytuacja nie byłaby taka zła dla nas jak nam się to teraz wydaje. Oto 

co czyni naszą sytuacje uciążliwą. 

  

 l. Nie dajmy się przesadnie pochłonąć wygodami tego doczesnego świata, gdy je posiadamy; 

nie czerpmy z nich zbyt dużej satysfakcji. 

 Jest pewną zasadą to, że jeśli człowiek będzie przesadny w smutku, gdy doczesna wygoda 

zostanie mu zabrana, to będzie oznaczać to, że był nieumiarkowany w radowaniu się z niej, gdy ją 

posiadał. Na przykład, jeśli Bóg zabiera komuś dziecko i taka osoba staje się przesadnie zasmucona, 

poza naturalne chrześcijańskie granice wyznaczone przez Boga, to chociaż nie wiedziałbym jak serce 

takiej osoby było nastawione względem dziecka przedtem, to jednak widząc takie przesadnie smutne 

zachowanie takiej osoby teraz; chociaż byłaby dla mnie zupełnie obca, mógłbym bez naruszenia 

miłosierdzia dojść do wniosku, że serce takiej osoby było przesadnie przywiązane do dziecka, męża 

lub do jakiejkolwiek innej doczesnej rzeczy, których Bóg ją pozbawił. Jeśli usłyszymy złe wieści 

dotyczące naszego majątku i nasze serce zasmucą się w sposób nieumiarkowanie przesadny i 

będziemy w niezadowolonym stanie z powodu takiego a takiego krzyża, to będzie z pewnością 

oznaczało, że nasze serce było przesadnie nakierowane na ten doczesny świat. Podobnie jeśli chodzi 

o naszą reputację; jeśli usłyszymy, że inni szargają nasze dobre imię, i nasze serca zostaną przez to 

przygnębione bo będziemy uważać, że doznajemy szkody na naszym dobrym imieniu; to będzie to 

wskazywać, że nasze serca były przesadnie skoncentrowane na naszej reputacji i dobrym imieniu. 

Dlatego sposobem, aby nie być przesadnym w smutku z powodu utrapień które nas dotykają jest nie 

miłowanie i nie radowanie się przesadnie wszystkimi wygodami i rzeczami doczesnymi, które 

posiadamy. To są główne wskazówki zmierzające ku naszej pomocy, abyśmy mogli wieść ciche i 

zadowolone życie. 

 Moi bracia, kończąc tę kwestię, gdybym powiedział wam, że mógłbym pokazać wam drogę, 

aby być w stanie w którym nigdy by nam nic nie brakowało, to nie wątpię, że wielkie tłumy przyszły 

by na takie kazanie. Jednakże to co wam głoszę sprowadza się do tego. Kompensuje to braki i w 

efekcie jest prawie tym samym. Czy nie jest to prawie tym samym, nigdy nie byś w potrzebie i nigdy 

nie być niezadowolonym? Człowiek który jest zawsze zadowolony nie może chcieć wiele. Słowo 

Boże pokazuje ludowi Bożemu drogę pełną pociechy i pokoju nawet na tym doczesnym świecie; 

możemy wieść szczęśliwe życie wpośród wszelkich burz i sztormów tego świata. Istnieje arka do 

której możemy wejść. Żaden człowiek tego świata nie może żyć takim komfortowym duchowo, 

radosnym i zadowolonym życiem jak święci Boży. Och, żebyśmy tylko nauczyli się tej lekcji. 

 Wygłosiłem wiele kazań na temat lekcji zadowolenia, ale obawiam się, że więcej czasu zajmie 

wam nauczenie się tej lekcji aniżeli mi zabrało wygłoszenie kazań na jej temat; albowiem trudniejszą 

sprawą jest nauczenie się aniżeli mówienie czy głoszenie o zadowoleniu. Słyszałem o pewnym 

człowieku który czytał werset z 39 psalmu: ,,...Będę strzegł moich dróg, abym nie zgrzeszył 

językiem” (Ps 39:1 UBG) i stwierdził że uczył się tej lekcji 38 lat i nie nauczył się jeszcze gruntownie. 

Prawda jest taka, obawiam się, że wielu jest wyznawców chrześcijaństwa, którzy są chrześcijanami 

od 38 lat, a którzy nie nauczyli się tej lekcji. Byłoby to dobrym, gdyby młodzi wyznawcy Chrystusa 

zaczęli się uczyć tej lekcji wcześnie. Podobnie ta lekcja chrześcijańskiego zadowolenia jest tak samo 

trudna i być może uczycie się już jej od wielu lat. Obawiam się że znajdują się między nami 

chrześcijanie, którzy jeszcze nie nauczyli się nie przynosić wstydu językiem. Pismo powiada, że cała 

religia człowieka jest daremna, jeśli nie potrafi on okiełznać swego języka; dlatego można by 



pomyśleć, że ci, którzy wyznają jakąkolwiek pobożność religijną powinni szybko nauczyć się tej 

lekcji dotyczącej języka, która dopóki nie zostanie opanowana czyni ich religię daremną. Jednakże 

ta lekcja chrześcijańskiego zadowolenia może zabrać więcej czasu, aby ją opanować; istnieje wielu, 

którzy uczą się jej całe życie a mimo to nie są w niej biegli. 

 Ale niech Bóg broni, aby o kimkolwiek z nas miano powiedzieć w odniesieniu do uczenia się 

zadowolenia to co apostoł Paweł mówił  w liście do Tymoteusza o pewnych kobietach, że się zawsze 

uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy (2 Tym 3:7 UBG). Niech nie przytrafi się nam to, 

że będziemy zawsze się uczyć tej lekcji zadowolenia, a mimo to nie nabierzemy w niej umiejętności. 

Uważalibyśmy to za wielką hańbę, gdybyśmy pływali po morzu przez dwadzieścia lat, a jednak nie 

zdobylibyśmy umiejętności w nawigowaniu statkiem. Po pobycie dwudziestu czy trzydziestu lat na 

morzu powinniśmy powiedzieć, że po takim czasie, coś wiemy o nawigacji. Och, obyśmy mogli tak 

powiedzieć w odniesieniu do sztuki bycia chrześcijaninem! Gdy cokolwiek mówi się co dotyczy 

obowiązku chrześcijanina, oby chrześcijanie mogli chociaż powiedzieć: ,,Jestem chrześcijaninem tak 

długo, i mam nadzieję, że nie brakuje mi rzeczy, która jest tak potrzebna chrześcijaninowi.” Oto jest 

niezbędna lekcja dla chrześcijanina; apostoł Paweł powiedział, że nauczył się we wszystkim, aby być 

zadowolony (Filip 4:11 UBG). Dlatego nie zadowalajmy się niczym dopóki nie nauczymy się tej 

lekcji chrześcijańskiego zadowolenia, i nie nabierzemy większych umiejętności w nim aniżeli 

mieliśmy wcześniej. 

 Apostoł Paweł poza nauczeniem się bycia zadowolonym pisał: ...umiem też obfitować” (Filip 

4:12 UBG); jednakże nie dotyczy to nas tak bardzo teraz, ponieważ czasy są pełne utrapień i panuje 

teraz bardziej niż zazwyczaj niepewność dotycząca wszystkich rzeczy doczesnych tego świata. 

Dlatego w takich czasach nie istnieje wielu wierzących, którzy mają taką obfitość dostatku, żeby 

musieli być nauczani tej drugiej lekcji. Amen. 


