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            Rózgą Bożą. 

     

   Z Suwerennymi Lekami Przeciwko Najbardziej Nieszczęsnym Krytycznym Sytuacjom,  

          Albo 

Chrześcijanin z liściem oliwnym w ustach, gdy znajduje się w największych cierpieniach,        

najostrzejszych i najcięższych próbach i kłopotach oraz w najsmutniejszych i 

najciemniejszych dopustach Opatrzności i przemianach, z odpowiedziami na różnorodne 

pytania i zastrzeżenia, posiadającymi największą wagę: a wszystkie zmierzające do 

przekonania i spowodowania, aby dusze ludzkie były spokojne, ciche, opanowane i milczące  

we wszystkich doświadczeniach, które teraz przechodzą lub mogą przechodzić w przyszłości 

na tym doczesnym świecie. 
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 Do wszystkich cierpiących i strapionych, niezadowolonych, niespokojnych i zniechęconych 



chrześcijan na całym świecie. 

 

 Drodzy Bracia,  

 Najlepsi święci rodzą się na niedolę, jak iskry z węgla wzlatują w górę (Hi. 5:7 UBG). 

„Liczne są cierpienia sprawiedliwego” (Ps. 34:19 UBG); jeśli byłyby liczne, ale nie cierpienia, to 

byłoby to tak, jak to jest w przysłowiu, im więcej, tym weselej; lub jeśli byłyby cierpienia, a nie 

byłoby ich wiele, to im mniej, tym byłoby lepiej. Ale Bóg, który jest nieskończony w mądrości i 

niezrównany w dobroci, nakazał aby cierpienia i doświadczenia, i to wiele, dopadały nas gromadnie 

ze wszystkich stron. Jak Boże łaski, tak i nasze utrapienia rzadko przychodzą pojedynczo; zwykle 

depczą jedne po piętach drugich; są jak kwietniowe deszcze, bo jak tylko jeden się kończy, to 

nadchodzi kolejny. A jednak, chrześcijanie, jest to miłosierdzie, jest to Boże obfite miłosierdzie, że 

każde utrapienie nie jest egzekucją, i że każde karcenie nie jest potępieniem. Im wyżej wznosiły się 

wody potopu, tym bliżej arka Noego była podnoszona do nieba; tak i, im bardziej wzmagają się 

twoje cierpienia, szanowny czytelniku, tym bardziej twoje serce będzie wzniesione ku Niebu.  

 Ponieważ nie chciałbym zatrzymywać cię zbyt długo przy wstępie, postaram się tylko o 

dwie rzeczy: I. Podam powody mojego wydania drukiem kolejnego dzieła; a II. Przekażę małą radę 

i wskazówkę, tak aby poniższy traktat mógł się obrócić na korzyść twojej duszy, co jest celem, 

który mam na oku. Tak więc prawdziwe powody, dla których wysłałem niniejsze dzieło w świat, 

takim jakim jest, są następujące:   

 I. Po pierwsze, trapiąca ręka Boża mocno dotknęła mnie i moich najdroższych bliskich na 

tym doczesnym świecie, a także wielu moich drogich chrześcijańskich przyjaciół, których bardzo 

kocham i szanuję w Panu, co pobudziło mnie do zbadania zamysłu Bożego w tym wersecie, który 

uczyniłem tematem tego następującego traktatu. Luter nie mógł zrozumieć niektórych Psalmów, 

dopóki nie został dotknięty utrapieniem; ,,Krzyż Chrystusa nie jest literą w księdze, a jednak,” jak 

powiedział Luter, ,,nauczył mnie więcej niż wszystkie litery w księdze.” Utrapienia są złotym 

kluczem, za pomocą którego Pan otwiera dla dusz swego ludu bogaty skarbiec swego słowa; i tego 

w pewnej mierze, dzięki łasce Bożej, doświadczyła również i moja dusza. Gdy Samson znalazł 

miód, to dał trochę do zjedzenia ojcu i matce, (Sędz 14:8-9 UBG); dlatego i ja znalazłszy trochę 

miodu w moim poniższym tekście nie mogę być takim prostakiem, aby nie dać trochę mojego 

miodu do skosztowania tym, którzy pili głęboko do dna z mojej żółci i piołunu. Austin komentując 

werset Pisma: ,,Chodźcie, słuchajcie, wszyscy, którzy się boicie Boga, a opowiem, co uczynił dla 

mojej duszy” (Ps 66:16 UBG), stwierdza, że autor tego Psalmu nie wzywa wierzących po to, by ich 

zaznajomić z domysłami, jak szeroka jest ziemia, jak daleko rozciągają się niebiosa, jaka jest liczba 

gwiazd lub jaki jest bieg słońca; ale mówi by wierzący przyszli do niego, a opowie im cuda Bożej 

łaski, wierność Bożych obietnic oraz bogactwo Bożego miłosierdzia dla jego duszy. Przeżycie 

Bożego łaskawego doświadczenia powinno być rozpowiadane. Lilmod lelammed (uczymy się po 

to, abyśmy mogli nauczać) jest przysłowiem wśród rabinów. Z tego względu i ja ,,gromadzę i 

wykładam”, jak mówią poganie, abym mógł wyciągnąć ponownie i wyłożyć dla dobra wielu. Jeśli 

Bóg postąpi z nami szczodrze, to inni powinni zebrać trochę szlachetnego dobra przez nas, dlatego 

rodzinie, wiosce, miastu, czy też krajowi, w którym mieszkamy, powinno powodzić się lepiej z 

powodu naszej pomyślności. Boże łaski które na nas spłynęły i doświadczenia które przeżyliśmy 

powinny być jak źródło znajdujące się u naszych drzwi, które jest nie tylko na nasz użytek, ale 

także naszych sąsiadów, a nawet i obcych. 

 Po drugie, to, co jest napisane, jest trwałe; litera scriptsa manet i rozciąga się daleko dalej, 

poza czas, miejsce i osoby, niż głos może dosięgnąć. Pióro jest sztucznym językiem; przemawia 

zarówno do nieobecnych, jak i obecnych przyjaciół; przemawia do tych, którzy są daleko, jak 

również do tych, którzy są blisko; przemawia do wielu tysięcy naraz; przemawia nie tylko do 

obecnego, ale także do następnych wieków. Pióro jest rodzajem obrazu wieczności; sprawia, że 

człowiek, będzie jakby żywy, chociaż od dawna będzie leżał w grobie (Hbr. 11:4 UBG). Chociaż 

prorocy nie żyją wiecznie (Zach. 1:6 UBG), to jednak ich trud może. Pisma człowieka mogą 

przemawiać, kiedy on nie może, kiedy nie wolno mu, kiedy z powodu dolegliwości ciała nie 

odważa się; i co więcej, kiedy takiego człowieka już nie ma na tym doczesnym świecie.    



 Po trzecie, niewielu ludzi, jeśli w ogóle, ma dobrą pamięć. Jakże szybko zapomniane jest 

wygłoszone kazanie, podczas gdy spisane pozostaje! Augustyn, pisząc do Woluzjana, powiedział: 

„To, co jest napisane, jest zawsze pod ręką do przeczytania, gdy czytelnik ma wolny czas”. Ludzie 

nie zapominają łatwo swoich imion, ani domu ich ojca, ani imion swych żon, ani owoców swoich 

lędźwi, ani aby jeść chleb powszedni; a jednak, ach, jak łatwo zapominają o tym słowie łaski, które 

powinno być im droższe ponad to wszystko! Pamięć większości ludzi, szczególnie w odniesieniu do 

spraw wielkiej wagi dotyczących ich duszy, jest jak sito lub rzeszoto, przez które przechodzą dobre 

ziarna zboża i drobna mąka, ale lekkie plewy i grube otręby pozostają; albo jak cedzak, przez który 

słodki trunek jest przepuszczany, a męty zatrzymywane; lub jak kratownica ściekowa, przez którą 

spływa sama woda, ale jeśli jest w niej jakaś słoma, patyki, błoto lub śmieci, to kratownica taka 

zatrzymuje je jakby żelaznymi rękami. Pamięć większości ludzi jest także bardzo zwodnicza, 

zwłaszcza w dobrych rzeczach; pamięć tylko nielicznych ludzi jest świętą arką, niebiańskim 

magazynem lub składnicą dla ich dusz, i dlatego znajduje się w większej potrzebie posiadania 

pisanego słowa. 

 Po czwarte, jego cudowna odpowiedniość i użyteczność w tych czasach wielkich przemian i 

zwrotów, które na nas przyszły. Jak każdy mądry rolnik obserwuje najodpowiedniejsze pory roku, 

aby zasiać swoje ziarno – niektóre sieje jesienią, gdy opadają liście, inne wiosną, niektóre w porze 

suchej, a niektóre w deszczowej, niektóre w wilgotnej glebie, a jeszcze inne na piaszczystej, suchej 

ziemi (Iz. 28:24-25 UBG) – tak więc każdy duchowy rolnik musi przestrzegać 

najodpowiedniejszych czasów, aby zasiać swoje duchowe ziarno. Ma on przy sobie niebiańskie 

ziarno odpowiednie na wszystkie okazje i pory, na wiosnę i jesień; na wszystkie rodzaje gleby, głów 

i serc. Teraz, czy ziarno zasiane w niniejszym traktacie nie jest odpowiednie do czasów i pór, w 

których żyjemy, pozostawione jest osądowi rozważnego czytelnika; jednakże gdyby autor myślał 

inaczej, to niniejsze niemowlę zostałoby uduszone już w łonie matki. 

 Po piąte, dobre przyjęcie z jakim spotkały się moje inne słabe prace. Bóg pobłogosławił je 

nie tylko dla przekonania, zbudowania, utwierdzenia i pocieszenia, ale także dla nawrócenia wielu 

(Rzym. 15:21 UBG). Bóg jest niezależnym Sprawcą, który działa, przez takie ręce jakie mu się 

podobają; a czasami z upodobaniem czyni wielkie rzeczy za pomocą słabych środków, ,,aby nie 

chlubiło się przed nim żadne ciało” (1 Kor 1:29 UBG). Bóg nie gardzi dniem małych początków, a 

kim lub czym ty jesteś, który odważasz się gardzić tym dniem? Duch może tchnąć 

błogosławieństwo, na tego, którego nauczanie i pisanie Mu się podoba, dlatego wszystko prosperuje 

zgodnie z tym, jak wieje Ten wiatr (J 3:8  UBG).  

 Po szóste, żeby wszyscy chrześcijanie cierpiący i strapieni mieli pod ręką odpowiedni 

balsam na każdą ranę i odpowiedni lek na każdą chorobę. Tak jak każdy zdrowy człowiek, tak i nie 

każda dobra książka nadaje się na towarzyszkę cierpiącego człowieka; ale ta niniejsza nadaje się. 

Tutaj może on zobaczyć swoje oblicze, swoją głowę, swoje serce, swoje drogi i swoje dzieła; tutaj 

może zobaczyć wszystkie swoje choroby odkryte oraz zaproponowane i zastosowane odpowiednie 

lekarstwa przeciwko nim; tutaj może znaleźć argumenty, aby go uciszyć i środki, aby spowodować 

jego milczenie, kiedy będzie z nim najgorzej; i w każdej burzy może tu znaleźć drzewo, które go 

schroni; w każdym niebezpieczeństwie może tu znaleźć miasto schronienia, które go przyjmie; w 

każdej trudności może tu mieć światło, które go poprowadzi; w każdym niebezpieczeństwie może 

tu znaleźć puklerz, który będzie go bronił; w każdej udręce może tu znaleźć środek zaradczy, który 

go wzmocni; a w każdym niebezpieczeństwie może tu znaleźć laskę, która go wesprze.  

 Po siódme, Aby zadowolić paru serdecznych i wiernych przyjaciół. Człowiek jest 

stworzony, by być przyjacielem i zdolnym do przyjacielskich zachowań. Ten, kto nie jest 

przyjacielski, nie jest godzien mieć przyjaciela, a kto ma przyjaciela i nie okazuje mu przyjaźni, nie 

jest godzien, by uważać się za człowieka. Przyjaźń to rodzaj życia, bez którego życie człowieka 

pozbawione jest komfortu. Przyjaźń chrześcijańska zawiązuje taki węzeł, że nawet sam  Aleksander 

Wielki nie mógłby go przeciąć. Sezonowych przyjaciół nie cenię, ale przyjaciele w biedzie są na 

wagę złota; a któż może temu zaprzeczyć, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tak rzadko 

można znaleźć prawdziwych, wiernych i stałych przyjaciół (Sam. 22:1-3 UBG)? Przyjaźń 

większości ludzi w naszych czasach jest jak tykwa Jonasza, w jednej chwili bardzo obiecująca i 



kwitnąca, a po krótkim czasie więdnie i usycha; jest także jak niektóre rośliny w wodzie, które mają 

szerokie liście na powierzchni wody, ale prawie wcale nie mają korzeni; przyjaźń takich ludzi jest 

jak melony, zimna w środku, gorąca na zewnątrz; ich słowa są wyniosłe, ale ich uczucia zimne; 

dużo mówią, ale niewiele robią. Tak jak bębny, trąbki i chorągwie w bitwie robią wielki hałas i 

tworzą wspaniałe widowisko, ale nie walczą, tak tacy przyjaciele prawią wspaniałe komplementy, 

ale tylko na pokaz, mówią wiarygodnie i  obiecują przekonywająco, a jednak nie mają ani ochoty, 

ani serca, aby w ogóle z serdecznością i wiernie wykonać cokolwiek, co zarzekali się, że zrobią. 

Bycie uwolnionym od takich przyjaciół jest miłosierdziem dlatego król Antygon zwykł modlić się 

do Boga, aby uchronił go przed jego przyjaciółmi; a kiedy jeden z członków jego rady zapytał go, 

dlaczego tak się modli, odpowiedział: Każdy człowiek będzie się bronił i stronił przed swoimi 

otwartymi wrogami, ale przed naszymi rzekomymi lub udawanymi przyjaciółmi, z których niewielu 

jest wiernych, nikt nie może się sam ochronić, ale potrzebuje ochrony z Nieba. Jednakże pomimo 

tego wszystkiego, istnieją niektórzy ludzie, którzy są prawdziwymi, wiernymi i aktywnymi 

przyjaciółmi, przyjaciółmi w biedzie, serdeczni i niezawodni; dlatego ze względu na nich, 

zwłaszcza tych, którzy byli bardzo, bardzo długo pod karcącą rózgą i w ognistym piecu, i którzy 

byli często przelewani z naczynia do naczynia, raz jeszcze ukazałem drukiem moją kolejną pracę 

światu. 

 Po ósme i ostatnie, nie ma żadnych autorów ani autora, który by zajął się tym tematem tak 

jak ja; a przynajmniej żadna ich taka książka nie wpadła mi w ręce i dlatego nie wiem, czy być 

może niniejsze dzieło nie spotka się z wdzięczna akceptacją świata; a jeśli przez niniejszą pracę 

inni, którzy są bardziej zdolni, zostaną sprowokowani do bardziej godnego zajęcia się tym tematem, 

to będę się z tego radował (1 Tes. 1:7-8 UBG, 2 Kor. 9:1-2 UBG). Dodam tylko, że chociaż wiele z 

poniższych spraw zostało omówionych podczas nawiedzenia przez Pana mojego drogiego 

towarzysza jarzma, mnie i kilku innych przyjaciół, to jednak w poniższym traktacie zawartych jest 

wiele rzeczy  szczególnej wagi, których jeszcze w żaden sposób nie udostępniłem światu. I w ten 

sposób przedstawiłem wam prawdziwy i wierny opis powodów, które przeważyły we mnie, aby 

przedstawić światu, to znaczy opublikować, niniejszy traktat i zadedykować go wam, 

przechodzącym przez doświadczenia czytelnikom. 

 II.  Drugą obiecaną rzeczą przeze mnie na wstępie było udzielenie tobie, drogi czytelniku 

małej dobrej rady, abyś mógł tak czytać następujący traktat, żeby mogło to obrócić się bardzo na 

korzyść twojej duszy; gdyż tak jak wielu łowi ryby i nie łapie nic (Łk 5:5 UBG), tak wielu czyta 

dobre książki i nic z nich nie zyskuje, bo czyta je pobieżnie, powierzchownie i bez należytej uwagi; 

ale kto czytał by z tego mieć jakąś korzyść, ten musi, 

 Po pierwsze, czytać i szukać błogosławieństwa: Paweł może sadzić, a Apollos podlewać, ale 

wszystko będzie bezcelowe, jeśli Pan nie da wzrostu (1 Kor. 3:6-7 UBG). Bóg musi dokonać swego 

dzieła, gdy wszystko zostanie już wykonane przez człowieka, bo w przeciwnym razie wszystko, co 

zostało zrobione, nie przyniesie ci nic dobrego. Jeśli chcesz, drogi czytelniku, aby niniejsza praca 

była skuteczna i odniosła sukces w twoim życiu, to musisz odwrócić swój wzrok od człowieka i 

skierować go na Boga, który jako jedyny może niniejsze dzieło uczynić dla ciebie 

błogosławieństwem. Jak bez błogosławieństwa z Nieba, twoje ubrania nie mogą cię ogrzać, ani 

jedzenie  odżywić, ani lekarstwa uleczyć, ani przyjaciele pocieszyć (Mi 6:14-15 UBG), tak też bez 

tegoż błogosławieństwa, bez cennego tchnienia i oddziaływania Ducha Świętego, twoje czytanie, 

nie przyniesie ci nic dobrego i nie obróci się na twoją korzyść w dniu Chrystusa; dlatego skieruj 

swój wzrok ku Niebu (Ag 1:6 UBG). Jest to spostrzeżenie Seneki, że rolnicy w Egipcie nigdy nie 

patrzą w niebo na deszcz w czasie suszy, ale kierują swój wzrok na rzekę Nil czekając na jej 

wylanie z brzegów, jako jedyną przyczynę ich obfitości. Niestety, jak wielu jest w naszych czasach 

tych, którzy zabierając się za czytanie chrześcijańskiej książki, nigdy nie spoglądają w górę, i nie 

patrzą na deszcz błogosławieństwa Bożego, ale kierują swój wzrok tylko na Nil; patrzą tylko na 

dowcip, naukę, sztukę, polot, elokwencję itd. autora, nigdy nie sięgając wzrokiem Nieba; i z tego 

powodu dzieje się tak, że chociaż dużo czytają, to jednak niewiele z tego zyskują. 

 Po drugie, ten, kto chce czytać, aby osiągnąć z tego korzyść musi czytać i rozmyślać nad 

tym co czyta. Rozważanie jest pożywieniem naszych dusz, jest to jakby sam żołądek i naturalne 



kwasy, przez które trawione i przyswajane są duchowe prawdy. Prędzej człowiek będzie mógł żyć 

bez serca, aniżeli będzie mógł stać się dobry dzięki temu, co czyta, bez rozmyślania nad tym. 

Modlitwa, powiadał Bernard, bez rozważania jest sucha i formalna, a czytanie bez rozważania jest 

bezużyteczne i nie przynosi korzyści. Ten, kto chciałby być mądrym, roztropnym, zdolnym i 

doświadczonym mężem stanu, nie powinien mówić pochopnie i chaotycznie o miastach, krajach, 

zwyczajach, prawach i obyczajach ludzi, bez poważnego zastanowienia się i rozmyślania nad 

rzeczami, które mogą uczynić go prawdziwym mężem stanu i ekspertem w sprawach na które się 

wypowiada; tak samo ten, kto chce odnieść korzyść z czytania, dopełnić swoją wiedzę i uczynić 

doskonałym swoje doświadczenie w sprawach duchowych, nie może powierzchownie, pobieżnie i 

pospiesznie błąkać się i przebiegać oczami po tej czy innej księdze, ale zastanawiać się nad tym, co 

czyta, tak jak Maryja rozważała w swoim sercu to, co powiedział jej anioł i pasterze (Łk 2:19 

UBG). ,,Panie,” powiadał Austin, ,,im więcej rozmyślam o Tobie, tym słodszy stajesz się dla mnie”; 

podobnie będzie z tobą, szanowny czytelniku, im więcej będziesz rozmyślał nad niniejszym 

dziełem, tym słodsze będzie dla ciebie. Zazwyczaj największą korzyść odnoszą z czytania ci, którzy 

najwięcej rozważają to co czytają. Rozważanie jest obowiązkiem tuczącym duszę, wzmacniający 

łaskę i koronującym obowiązek. Person nazywał rozmyślanie pielęgniarką pielęgnującą modlitwy; 

Hieronim, z kolei, nazywał je swoim rajem; Bazyli zaś skarbcem, w którym są zamknięte wszystkie 

łaski; Teofilakt natomiast bramą i drzwiami, przez które wchodzimy do chwały; a Arystoteles, 

chociaż poganin, umieścił szczęście w rozmyślaniu umysłu. Możesz dużo czytać i dużo słuchać, 

drogi czytelniku, a mimo to bez rozważania tego co czytasz nigdy nie będziesz doskonały i nigdy 

nie będziesz wybitnym chrześcijaninem. 

 Po trzecie, czytaj i wypróbowuj to, co czytasz; nie bierz niczego na słowo, ale wszystko 

poddawaj próbie lub sprawdzaj i badaj (1 J 4:1 UBG), tak jak robili to szlachetni Berejczycy (Dz 

17:11 UBG). Gdy ktoś otrzymuje złoto w spadku nawet po ojcach to sprawdza je, określa jego 

próbę, oszacowuje jego wartość i waży je, podobnie powinieneś postąpić i ty drogi czytelniku 

wobec wszystkich tych niebiańskich prawd, które są tobie przekazywane przez twoich duchowych 

ojców. I mam nadzieję, że podczas próby nie stwierdzisz niczego innego poza tym, że ciężar tego 

złota będzie zgodny z wagą świątynną; i chociaż nie wszystko jest złotem, co się świeci, to jednak 

uważam, że nie znajdziesz w niniejszym dziele niczego świecącego, co nie zostałoby uznane po 

poddaniu próbie za prawdziwe złoto. 

 Po czwarte, czytaj i rób, czytaj i wprowadzaj w praktykę to, co czytasz, bo inaczej całe 

czytanie nic ci nie pomoże. Ten, kto ma w ręku dobrą księgę, ale nie ma jej lekcji w swoim sercu 

lub życiu, podobny jest do osła, który dźwiga ciężary i żywi się ostami. Według Bożej miary 

człowiek nie wie więcej, aniżeli czyni. Wyznawanie religii bez jej praktykowania sprawia, że taki 

człowiek staje się dwakroć gorszym synem ciemności; nawet dobre mówienie o religii jest tylko 

brzmieniem cymbałów, natomiast dobre jej praktykowanie jest jak postępowanie anioła [Izydor]. 

Temu, kto praktykuje to, co czyta i rozumie, Bóg pomoże zrozumieć to, czego taki człowiek nie 

rozumie. Nie istnieje lęk, że się będzie wiedziało zbyt dużo, natomiast zawsze istnieje poważna 

obawa, że się będzie praktykowało zbyt mało z tego co się wie; człowiekiem najwięcej czyniącym 

będzie człowiek najwięcej wiedzący; a najpotężniejszym człowiekiem w praktykowaniu okaże się 

na końcu człowiek najbardziej obeznany z Pismem Świętym (J 7:16-17; Ps. 119:98-100 UBG). 

Teoria jest przewodnikiem praktyki, a praktyka życiem teorii. Salwian pisał, jak poganie robili 

wyrzuty niektórym chrześcijanom, którzy swoim lubieżnym życiem narażali ewangelię Chrystusa 

na wyrzuty i hańbę. „Gdzie”, powiadali poganie, „jest to dobre prawo, w które oni (chrześcijanie) 

wierzą? Gdzie są te zasady pobożności, których się uczą? Czytają świętą ewangelię, a mimo to są 

nieczyści; czytają pisma apostołów, a mimo to żyją w pijaństwie; podążają za Chrystusem, a mimo 

to nie są Mu posłuszni; wyznają święte prawo, a mimo to prowadzą nieczyste życie”. Ach, jakże 

wielu kaznodziejów może w dzisiejszych czasach smutnie uskarżać się na wielu czytelników ich 

dzieł: ,,Czytają nasze dzieła, a jednak w swoim życiu zaprzeczają im; uznają nasze dzieła za dobre, 

a jednak swoim postępowaniem robią im wyrzuty; pochwalają nasze dzieła w swoich rozmowach, a 

jednak lekceważą je w swoich praktykach”; pomimo tego wszystkiego mam nadzieję, że wy, w 

których ręce wpadnie ten niniejszy traktat będziecie postępować lepiej. Samarytanka nie chciała 



napełnić swojego wiadra wodą, żeby o niej rozmawiać, ale żeby jej napić się (J 4:7 UBG); a 

Rachela nie pragnęła, by tylko posiadać mandragorę w swym ręku, ale żeby dzięki niej była wstanie 

zajść w ciążę (Rdz 30:15 UBG). Praktykowanie jest łatwe. Ale, 

 Po piąte, czytaj i stosuj stale to co przeczytałeś. Czytanie to tylko naciąganie łuku, 

zastosowanie to uderzanie strzały w cel. Najwyborniejsze prawdy nie przyniosą ci więcej korzyści, 

niż gdy zostaną przez ciebie zastosowane; lepiej by było tobie, szanowny czytelniku, nie czytać 

niniejszego dzieła, aniżeli nie stosować tego, co przeczytasz, w życiu. Żaden człowiek nie cieszy się 

dobrym zdrowiem przez czytanie dzieł Galena lub poznanie aforyzmów Hipokratesa, ale tylko i 

wyłącznie przez ich praktyczne stosowanie. Czytanie całej literatury chrześcijańskiej świata nigdy 

nie przyczyni się do zdrowia twojej duszy, dopóki nie zastosujesz tego co przeczytałeś. 

Prawdziwym powodem, dla którego wielu czyta tak dużo i tak mało przez to zyskuje, jest to, że nie 

stosują i nie odnoszą tego, co czytają, do własnej duszy. 

 Po szóste i ostatnie, czytaj i módl się. Ten, kto nie modli się sumiennie nad tym, co czyta, 

znajdzie w swoim czytaniu mało słodyczy i korzyści. Żaden człowiek nie odnosi tak wielkiej 

korzyści z czytania, jak ten, kto modli się o to, co czyta. Luter wyznał, że więcej odniósł z poznania 

Pisma Świętego przez modlitwę w krótkim okresie czasu, niż przez dłuższe studiowanie. Tak jak 

apostoł Jan przez płacz uzyskał otworzenie zapieczętowanej księgi, tak ludzie z pewnością 

zyskaliby znacznie więcej niż zyskują czytając dzieła dobrych ludzi, gdyby tylko bardziej modlili 

się nad tym, co czytają. Ach, chrześcijaninie, módl się przed czytaniem i po przeczytaniu, aby 

wszystko to mogło zostać pobłogosławione i uświęcone dla ciebie; a kiedy będziesz kończył czytać, 

to zakańczaj zwykle w ten sposób:  

 

                           

          Niech tak żyję i umieram, 

                   abym mógł żyć wiecznie. 

 

 

 A kiedy jesteście na górze, zanosząc prośby za siebie, wspominajcie także tego w sercach, 

który jest gotów ponosić wydatki i samego siebie wydać za was i za wasze dusze (2 Kor 12:15 

UBG). Och, módlcie się za mnie, abym coraz bardziej znajdował się pod obfitymi wpływami i 

chwalebnymi wylewami Ducha; abym mógł być zdolnym sługą Nowego Testamentu, nie litery, ale 

Ducha (2 Kor. 3:6 UBG), abym zawsze znajdował w sobie wieczne źródło i przelewający się, zdrój, 

które zawsze uczynią mnie wiernym, stałym i obfitującym w dziele Pana; i abym mógł codziennie 

żyć według tych wewnętrznych nauk Ducha, które umożliwiły by mi przemawianie z serca do 

serca, z sumienia do sumienia i z doświadczenia do doświadczenia; abym mógł być „płonącym i 

świecącym, światłem”, aby wieczne ramiona Boże były wciąż pode mną; żebym, póki żyję, mógł 

służyć Jego chwale i dobru jego ludu; aby żadne zniechęcenia nie zniechęciły nikogo do mojej 

pracy; a kiedy moja praca zostanie wykonana, abym mógł z radością, a nie ze smutkiem zdać z niej 

sprawę. Będę podążał za tą niniejszą biedną pracą w moich słabych modlitwach, aby mogła 

przyczynić się w wielkim stopniu do waszego wewnętrznego i wiecznego szczęścia, i na tym 

spocząć. 

 

 

Sługa waszych dusz w naszym najdroższym Panu, 

 

 

Tomasz Brooks.  

        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. WPROWADZENIE DO TEKSTU KAZANIA. 

 

 ,,Zamilkłem i nie otworzyłem moich ust; bo ty to sprawiłeś” (Ps. 39:9 UBG).  

 

 

 Aby nie kłopotać cię, drogi czytelniku żmudną przedmową, w której zwykle zawarty jest 

potok słów, a tylko kropla sedna sprawy przejdę od razu do rzeczy. 

 Psalm w którym zawarty jest powyższy werset składa się z dwóch części, na które składają 

się narracja i modlitwa. W tej pierwszej odkryta jest choroba psalmisty; a w tej drugiej 

przedstawiony jest zastosowany środek zaradczy. Omawiany werset znajduje się w drugiej części 

tego psalmu, gdzie przedstawiony jest sposób uzdrowienie Dawida, czyli sposób, w jaki jego dusza 

została zmuszona do milczenia i okazywania cichego i spokojnego usposobienia. Najpierw rzucę 

trochę światła na słowa tego wersetu, a potem przejdę do punktu, na którym zamierzam się oprzeć. 

  ,,Zamilkłem”. Hebrajskie słowo „ne-elamti" od „alam" oznacza być niemym, mieć 



związany język lub milczeć, a również związać, ponieważ ci, którzy są niemi, są tacy, z tego 

względu, że mają jak gdyby związane języki, a ich usta są jakby zszyte i związane. Ach, widok 

Bożej ręki w cierpieniach, które go spotkały, każe Dawidowi nakazać milczenie swojemu sercu i 

językowi.  

 ,,….i nie otworzyłem moich ust; bo ty to sprawiłeś.” Dawid patrzy poza wszystkie 

drugorzędne przyczyny do pierwszej przyczyny i milczy, ponieważ widzi w tym wszystkim rękę 

Bożą, dlatego siedzi niemy i cicho. Widok Boga w udręce ma nieodpartą skuteczność, aby uciszyć 

serce i zamknąć usta człowieka posiadającego w sobie łaskę Bożą. W słowach tego wersetu można 

zauważyć trzy rzeczy: 

 1. Osobę mówiącą, czyli Dawida; Dawida króla, Dawida świętego, Dawida „męża według 

Bożego serca”, Dawida jako typa chrześcijanina; i tutaj musimy patrzeć na Dawida nie jako na 

króla, ale właśnie jako na chrześcijanina, jako na człowieka, którego serce było prawe wobec Boga. 

 2. Postępowanie i zachowanie Dawida pod smagającą go rękę Bożą, wyrażone tymi 

słowami: „Zamilkłem i nie otworzyłem moich ust”. 

 3. Powód jego pokornego i słodkiego zachowania się wyrażony w tych słowach: ,,…..bo ty 

to sprawiłeś”. 

 Moje twierdzenie wynikające z powyższego wersetu kazania jest takie: 

 Doktryna. Że wielkim obowiązkiem i troską dusz pełnych łaski Bożej jest milczenie i 

bycie cicho w obliczu największych ucisków, najsmutniejszych dopustów opatrzności i 

najostrzejszych prób, z jakimi spotykają się na tym świecie. 

 Aby bliżej przedstawić i wyjaśnić tę wielką i użyteczną prawdę zbadam następujące rzeczy: 

 Najpierw, czym jest milczenie, na które wskazuje powyższe twierdzenie? 

 Potem, co obejmuje te pełne łaski i święte milczenie? 

 Następnie, czego te święte milczenie nie wyklucza? 

 I wreszcie, przedstawię powody takiego zachowania chrześcijanina; a następnie odniosę to 

wszystko do nas poprzez zastosowanie tego do naszych własnych dusz.  

  

 

 

   

 2. JAKIEGO RODZAJU JEST TO MILCZENIE, O KTÓRYM MOWA W TEKŚCIE 

KAZANIA? 
 

 

 Ponieważ istnieje wiele rodzajów milczenia należy zbadać, na które wskazuje omawiany 

werset psalmu. 

 Po pierwsze, istnieje milczenie stoickie. Dawni stoicy uważali, że jest to zupełnie poniżej 

człowieka, który ma rozum i właściwe zrozumienie, by radować się z jakiegokolwiek dobra lub 

opłakiwać jakiekolwiek zło; ale ta stoicka cisza jest tak grzeszną niewrażliwością, że bardzo 

prowokuje świętego Boga (Iz 26:10-11 UBG). Bóg sprawi, że najbardziej niewrażliwy grzesznik 

stanie się wrażliwy albo przez dotknięcie go Swoją karcącą ręką tutaj na tym doczesnym świecie, 

albo przez Swój gniew w piekle. Pogańskim i okropnym grzechem jest być bez naturalnych uczuć, 

(Rzym. 1:31 UBG). I tego grzechu wydaje się być bezwzględnie winnym Kwintus Fabiusz 

Maximus, który gdy usłyszał, że jego matka i żona, które bardzo kochał, zostały zabite przez 

upadek domu, a jego młodszy syn, odważny, pełen nadziei młodzieniec, zmarł w tym samym czasie 

w Umbrii, nigdy nie zmienił swojego oblicza, ale dalej prowadził sprawy ojczyzny tak, jak gdyby 

nie spotkało go takie nieszczęście. Takie jego postępowanie świadczy więcej o głupocie niż o 

cierpliwości. 

 Podobnie postąpił Harpalus, otóż wcale się nie przeraził, gdy zobaczył dwóch swoich 

małych synów, zabitych i leżących przyprawionych na dużym półmisku, gdy król Astyages podał 

ich mu w czasie wieczerzy. To była pijacka niewrażliwość. Z pewnością, jeśli strata dziecka w 

domu nie będzie dla ciebie niczym więcej niż stratą pisklęcia na podwórku, to twoje serce jest podłe 



i nikczemne, i możesz spodziewać się bolesnego, przebudzającego cię sądu Bożego. Nasza epoka 

jest pełna takich potworów, którzy uważają, że poniżej wielkości i wspaniałomyślności ich ducha 

jest bycie poruszonym, wzruszonym lub utrapionym z powodu jakichkolwiek nieszczęść, które się 

im przytrafiają. Nie znam nikogo bardziej dojrzałego do i przygotowanego na piekło, od takich 

ludzi. 

 Arystoteles mówił o rybach, że chociaż mają wbite w boki oszczepy, to jednak się nie budzą. 

Podobnie Bóg wbija niejeden ostry oszczep w serce niejednego grzesznika, a jednak tacy ludzie nic 

nie czują i na nic się nie skarżą. Dusze tych ludzi wykrwawiają się na śmierć. Seneka, List X., 

opisuje niejakiego Senecio Korneliusza, który bardziej dbał o swoje ciało niż o duszę, i o pieniądze 

bardziej niż o Niebo; otóż kiedy człowiek ten po spędzeniu całego dnia przy swoim umierającym 

przyjacielu (który w końcu zmarł tego dnia) wrócił do domu, to wesoło zjadł posiłek, szybko się 

pocieszył po tej stracie, i wesoło położył się spać. Jego smutki się skończyły, a czas jego żałoby 

upłynął, zanim zmarły przyjaciel został pochowany. Taka głupota jest przekleństwem, które 

spoczywa na niejednym człowieku. Ale ta stoicka cisza, która jest tylko grzeszną nadętością ducha, 

nie jest ciszą, o której mowa w omawianym wersecie kazania.  

 Po drugie, istnieje milczenie zachowawcze. Wielu milczy z jej powodu, bo gdyby nie 

milczeli to wystawili by się bardziej albo na wściekłość i furię ludzi, albo na ich intrygi i spiski; 

dlatego, aby zapobiec temu, milczą, i kładą rękę na swoich ustach, aby ludzie wrodzy nie mogli 

położyć swoich rąk na ich (to znaczy milczących) majątki, życie lub wolność: „Również i Saul 

poszedł do swego domu do Gibea. A szli za nim wojownicy, których serca Bóg dotknął. Lecz 

synowie Beliala powiedzieli: Ten ma nas wybawić? Wzgardzili nim i nie przynieśli mu żadnych 

darów. On zaś milczał” (1 Sam 10:26-27 UBG), Saul zachował się jakby był głuchy. Ten nowy król, 

który dopiero niedawno wszedł na swój królewski urząd, widząc, że jego stan, był niski i pośledni, 

że przyjaciół miał nielicznych, a  wrogów licznych i potężnych, wśród których byli również 

synowie Beliala, tj. ludzie bez jarzma, jak wskazuje na to słowo tam użyte, którzy byli desperacko 

nikczemni, którzy zostali przeznaczeni na karę piekła, którzy byli wcielonymi diabłami, którzy nie 

poddawali się rozumowi ani religii, ani też nie chcieli podlegać prawom natury ani ludzkim, ani 

nawet prawom Bożym; ten młody książę, aby zapobiec rokoszom i buntom, przelaniu bratniej krwi 

i zniszczeniu, roztropnie i zachowawczo wolał raczej położyć rękę na swoich ustach niż wziąć byka 

za rogi lub lwa za grzywę; nie brakło mu ani rozumu, ani woli, aby milczeć; był głuchy na wszystko 

co mówili źli ludzie, gdyż jego nieutwierdzona pozycja wśród ludu wymagała milczenia.  

 Henryk Szósty, cesarz Niemiec, mawiał: Qui nescit tacere, nescit loqui, Kto nie umie 

milczeć, nie umie mówić. Saul wiedział, że nadszedł czas na milczenie; wiedział, że jego praca 

polega raczej na byciu słuchaczem niż mówcą. Ale to też nie jest rodzaj milczenia, o którym mówi 

tekst kazania.  

 Po trzecie, istnieje głupie milczenie. Niektórzy głupcy nie potrafią ani dobrze czynić, ani 

dobrze mówić, a ponieważ nie potrafią wyrazić się tak, jak by chcieli, ani tak, jak powinni, to są tak 

mądrzy, że milczą (Przys. 17:28 UBG) „Nawet głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego, a kto 

zamyka swoje wargi- za rozumnego”. Jak nie może być mądry, ten kto dużo mówi, tak nie może 

być uznany za głupca, ten kto nic nie mówi. Na świecie jest wielu mądrych głupców; to znaczy 

głupich ludzi, którzy trzymając język za zębami, zdobywają uznanie i zaszczyt bycia roztropnymi 

ludźmi. Ten, kto nie odkrywa swego braku mądrości przez głupie paplanie, jest uważany za 

mądrego, chociaż w rzeczywistości może być inaczej. Milczenie jest tak rzadką cnotą, oczywiście 

gdy rządzi nią mądrość, że uważa się je za cnotę tam, gdzie głupota nią się zasłania. Cisza była tak 

bardzo szanowana wśród starożytnych Rzymian, że wznosili jej ołtarze. Ten człowiek będzie 

uchodził za rozumnego, kto tak dalece rozumie siebie, że wie kiedy powstrzymać swój język przed 

mówieniem. Bo choć to wielka udręka być głupcem, to jednak większą jest, gdy człowiek będąc 

głupcem, przez swoje mówienie pokazuje to wszystkim. Ale i to głupie milczenie nie jest 

milczeniem o którym mowa w omawianym wersecie psalmu Dawida. 

 Po czwarte, istnieje ponure milczenie. Wielu, dla zaspokojenia humoru, czy też 

pożądliwości, milczy ponuro; są oni niepokojeni jakby przez niemego ducha, który był najgorszym 

duchem ze wszystkich rodzajów duchów nieczystych, o których czytamy w Piśmie (Mk 9:17-28 



UBG). Z pewnością wśród nas istnieje pokolenie, które będąc pod karcącą ręką Boga, nie otwiera 

ust, by błagać Boga, albo by Go chwalić, ani nie używa języka, by Go usprawiedliwiać. Są jakby 

pod wpływem niemego ducha; który przez jakiś czas wpływał na króla Achaba, który pod jego 

wpływem któregoś dnia ,,….przyszedł….do swego domu smutny i zagniewany….I położył się na 

swoim łożu, odwrócił swoją twarz i nie jadł chleba” (1 Krl 21:4 UBG). Ambicja i pożądliwości 

Achaba zostały pokrzyżowane, a jego humor rozdrażniony, dlatego postanowił zagłodzić się i 

umrzeć ze zgryzoty. Ponure milczenie jest zarówno grzechem, jak i karą. Żaden demon tak nie 

gryzie, nie niepokoi, nie doskwiera i nie zżera ludzkiego ducha, jak ten niemy duch, jak te posępne 

milczenie.      

 Niektórzy piszą o pewnym demonie, którego nazywają Hudgin, który, jak mówią, nikogo 

nie skrzywdzi, chyba że sam zostanie znieważony. Nie mogę tego jednak powiedzieć o ponurym 

milczeniu, bo znieważa oraz krzywdzi ono wielu naraz, Boga i Chrystusa oraz ciała i dusze ludzkie. 

Z tej przyczyny nie jest to także rodzaj milczenia, który Dawid miał na myśli w omawianym 

wersecie psalmu. 

 Po piąte, istnieje również milczenie wymuszone. Wielu milczy z konieczności. Ten, kto 

znajduje się w rękach swego wroga, chociaż cierpi wiele przykrych rzeczy, milczy w swoich 

cierpieniach, ponieważ wie, że jest narażony na gorsze; bo ten, kto odebrał mu wolność, może 

odebrać i życie; kto zabrał mu pieniądze, może pozbawić także głowy; kto upuścił mu trochę krwi 

ze stopy, może upuścić ja mu i z gardła, jeśli nie będzie milczał i zachowywał się cicho; jest to więc 

milczenie wymuszone siłą. W podobny sposób zachowuje się wielu ludzi znajdujących się pod 

karcącą ręką Boga, sumienie mówi im, że teraz są w rękach wroga i mocy tego Boga, którego 

znieważyli, którego Syna ukrzyżowali, którego Ducha zasmucili, którego sprawiedliwe prawa 

naruszyli, których nakazami pogardzali, i których sługi czyli wierzących znieważali i zwalczali; i że 

Ten kto zabrał jedno dziecko, może zabrać wszystkie pozostałe; a jeśli zabrał żonę, to może zabrać i 

męża; a jeśli zabrał część majątku, to może i całą resztę; i że jeśli zesłał pewne cierpienia na ciało, 

to może także na zawsze wrzucić zarówno ciało, jak i duszę do ognia piekielnego; a jeśli zamknął 

go w swojej komnacie, to może także wykluczyć go z udziału w Niebie, jeśli tylko zechce. Myśli i 

świadomość tych rzeczy sprawiają, że wielu grzeszników milczy pod karcącą ręką Boga; ale jest to 

tylko wymuszone milczenie! I takie było milczenie Filipa II, króla Hiszpanii, który gdy jego 

niezwyciężona Armada, która była przygotowywana przez trzy lata, została pokonana, wydał 

rozkaz, aby w całej Hiszpanii dziękowano Bogu i świętym katolickim, że porażka nie była  bardziej 

dogłębna. Tak jak pałka zmusza psa do milczenia i spokoju, a rózga dziecko do milczenia i 

zachowywania się cicho, tak lęk przed tym, co Bóg uczynił i co może uczynić, zmusza wiele dusz 

do milczenia, (Jer. 3:10 UBG, 1 Krl 14:5-18 UBG). Ale i ten rodzaj milczenia nie jest tym o którym 

mówi werset kazania. Wymuszone milczenie nie jest wcale milczeniem w oczach Bożych.  

 Po szóste, istnieje milczenie rozpaczy. Zrozpaczona dusza jest Magor-missabib, to znaczy 

postrachem dla siebie; ma piekło w sercu i przerażenie w sumieniu. Spogląda w górę i widzi tam 

Boga marszczącego brwi i krwawiącego Chrystusa; spogląda do wewnątrz i tam odkrywa, że 

sumienie oskarża go i potępia; patrzy na prawo i słyszy tam wszystkie jego grzechy jak wołają: 

,,Jesteśmy twoi i pójdziemy za tobą; z tobą do grobu, i z tobą na sąd, a od sądu do piekła z tobą;” 

patrzy na lewą stronę i widzi tam piekielne duchy w przerażających kształtach, makabryczne i 

straszne, czekające, aby porwać   jego zrozpaczoną duszę, gdy ta tylko pożegna się z jego nędznym 

ciałem; patrzy ponad siebie i widzi tam bramy Niebios zamykające się przed nim; spogląda w dół, 

pod siebie i widzi tam piekło, które się przed nim otwarło; a z powodu tych ponurych widoków jest 

pełen sekretnych wniosków przeciwko własnej duszy. ,,Dla innych jest miłosierdzie,” mówi taka 

zrozpaczona dusza, ,,ale nie dla mnie; łaska i przychylność dla innych, ale nie dla mnie; 

przebaczenie i pokój dla innych, ale nie dla mnie; błogosławieństwo i szczęście dla innych, ale 

żadne dla mnie: nie ma pomocy, nie ma ratunku, nie,” (Jer. 2:25; 18:12 UBG). I takim się wydaje 

być przypadek tego, który umarł z rozpaczliwym powiedzeniem na ustach: Spes et fortuna Delete, 

Żegnaj, życie i nadziejo razem. Teraz, pod wpływem tych ponurych obaw i smutnych konkluzji o 

swoim obecnym i przyszłym stanie, zrozpaczona dusza milczy, przepełniona przerażeniem i 

osłupiała (Ps. 77:4 UBG): „….jestem tak zaniepokojony, że nie potrafię mówić”. Jednakże również 



nie o takie milczenie chodzi w tekście kazania. 

 Po siódme i ostatnie, istnieje milczenie rozważne, święte, i pełne łaski Bożej, które 

wypływa ze świętych i roztropnych zasad oraz z przyczyn i rozważań pełnych łaski; i to jest 

milczenie, o którym mowa w tekście kazania. I to je właśnie w pełni przedstawię w moich 

odpowiedziach na drugie pytanie, które stanowi wstęp do następnego rozdziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. CO OBEJMUJE ROZTROPNE, PEŁNE ŁASKI I ŚWIĘTE MILCZENIE? 

 

 

  

 Po pierwsze, obejmuje widzenie Boga i uznanie Go za autora wszystkich nieszczęść, które 

nas spotykają, co mamy wyraźnie powiedziane w omawianym wersecie tekstu kazania: ,,Zamilkłem 

i nie otworzyłem moich ust; bo ty to sprawiłeś”. Psalmista patrzy poprzez przyczyny drugorzędne 

na przyczynę pierwotną i tak siedzi przed Panem w milczeniu. Nie ma tak małej choroby, w której 

zesłaniu Bóg nie miałby udziału; choćby to był tylko mały ból małego palca. Tak jak skryba jest 

bardziej postrzegany, i o którym właściwie się mówi, że sam pisze, niż samo jego pióro; a kto 

wytwarza i przechowuje zegary, jest słuszniej uważany, za tego, który sprawia, że chodzą i wybijają 

godziny, niż same kółka i ciężarki, które znajdują się w zegarze lub na nim wiszą; tak każdy 

robotnik jest bardziej postrzegany za i słusznie się o nim mówi, że jest sprawcą i twórcą swoich 

dzieł, a nie przybory, których używa jako swoich narzędzi. Podobnie Pan, który jest głównym 

Sprawcą i kierującym we wszystkich działaniach i który ma największy udział we wszystkich 

naszych utrapieniach, powinien być bardziej postrzegany i uznany za takiego, aniżeli jakiekolwiek 

inne przyczyny, czy to podrzędne czy niższego rzędu. I tak Hiob, widział działanie Boga we 

wszystkim: „PAN dał, i PAN też wziął” (Hi 1:21 UBG). Gdyby nie widział ręki Boga w swoich 

utrapieniach, to zawołałby: ,,O ci niegodziwi Chaldejczycy, ograbili mnie i splądrowali moje dobra; 

a ci źli Sabejczycy, okradli i skrzywdzili mnie!” Ponieważ Hiob dostrzegł Boże działanie w tym co 

się stało poprzez ręce Chaldejczyków i Sabejczyków, to z tej przyczyny położył rękę na swoich 

ustach. Tak samo i Aaron, widząc rękę Boga w przedwczesnej śmierci swoich dwóch synów, 

zamilkł, (Kpł 10:3 UBG). Widok Boga w tym smutnym uderzeniu był uzdą zarówno dla jego 

umysłu, jak i ust, dlatego ani nie szemrał, ani nie burczał. Podobnie i Józef widział rękę Bożą w 

sprzedaży go przez swoich braci do Egiptu, (Rdz 45:5-8 UBG). 

 Ludzie, którzy nie widzą ręki Boga w utrapieniu które doświadczają, albo widząc ją nie 

poddają się pod jej działanie łatwo wpadają w rozgorączkowanie i pasję, a kiedy one wzrosną, a 

serca zapłoną, to zaczynają być pyskaci i bez zażenowania mówią Bogu prosto w twarz, że dobrze, 

że się rozgniewali, (Jon 4:8-9 UBG). Ci, którzy nie uznają, że Bóg jest sprawcą wszystkich swoich 

nieszczęść, będą wystarczająco gotowi, by popaść w tę szaloną zasadę Manichejczyków, którzy 

utrzymywali, że sprawcą wszystkich nieszczęść jest diabeł; jak gdyby w mieście mogło wydarzyć 

się jakieś zło utrapienia, a Pan nie miał by w tym ręki, (Am 3:6 UBG). Ci, którzy widzą karcącą 

rękę Boga we wszystkich swoich udrękach, wraz z Dawidem położą ręce na ustach, kiedy rózga 

Boża będzie na ich plecach, (2 Sam. 16:11-12 UBG). Jeśli ręka Boża nie będzie dostrzegana w 

utrapieniu, to serce człowieka przechodząc przez nie będzie się tylko irytować i wściekać.  

 Po drugie, obejmuje ono i akceptuje święte i pełne łaski zrozumienie majestatu, 

suwerenności, autorytetu i obecności tego Boga, w którego karcącej dłoni jesteśmy: ,,PAN jest w 

swoim świętym przybytku. Niech cała ziemia zamilknie przed nim” (Ha 2:20 UBG) lub, jak 

czytamy w języku hebrajskim: „Umilknij, cała ziemio przed Jego obliczem”. Gdy Bóg chce, aby 

wszyscy ludzie na ziemi byli oniemiali, cisi i milczący przed Nim, to, nakazuje im aby spojrzeli na 

Niego w Jego świątyni, gdzie zasiada wyniesiony, w majestacie i chwale: „Umilknij przed obliczem 

Pana BOGA” (Sof 1:7 UBG). Nie gadaj, nie szemraj, nie sarkaj, nie kłóć się, umilknij, milcz, bądź 

cicho, połóż rękę na ustach, gdy Boża ręka jest na twoich plecach, który jest totus occulus, cały 

okiem, aby widzieć wszystko, jak również cały ręką, aby ukarać. Jak oczy dobrze narysowanego 

obrazu są utkwione w tobie, niezależnie od tego z jakiego kąta na nie popatrzysz, tak jest i z oczami 

Pana; dlatego masz powód, aby stać przed nim w milczeniu.  

 W ten sposób Aaron miał oczy skoncentrowane na suwerenności Boga, co  go uciszyło. A 

Job zważał na majestat Boży i to go uspokajało. A Heli zważał  na autorytet i obecność Bożą, co 

sprawiło, że zamilkł. Człowiek nigdy nie ukorzy się ani nie zamilknie pod ręką Bożą, dopóki nie 

zobaczy, że ręka Boża jest ręką potężną: „Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga” (1 P 5:6 UBG). 

Kiedy ludzie patrzą na rękę Boga jako rękę słabą, niedołężną, poślednią i marną, to ich serca unoszą 

się przeciwko niej. „Któż to jest PAN”, powiedział faraon, „abym miał słuchać jego głosu?” (Wj 



5:2 UBG). I dopóki faraon nie przekonał się i nie zaczął postrzegać ręki Bożej jako potężnej ręki i 

nie poczuł ją jako taką, to nie wypuścił Izraela. Kiedy Tiribazos, szlachetny Pers, został 

aresztowany, najpierw dobył miecza i bronił się; ale kiedy ci co chcieli go aresztować oskarżyli go 

w imieniu króla i poinformowali go, że przybyli od króla, który nakazał im, aby go przyprowadzili 

do niego, chętnie ustąpił. Podobnie gdy dopadają nas ciężkie doświadczenia, to szemrzemy i 

narzekamy, walczymy i zmagamy się z nimi na śmierć i życie, zanim poddamy się temu Bogu, 

który nas smaga, zanim nie zobaczymy Jego majestatu i władzy w tych utrapieniach, i zanim nie 

zaczniemy postrzegać Go jako król królów i Pana panów (Iz 26:11-12 UBG). Dopiero postrzeganie 

Boga jako takiego sprawia, że serce człowieka uniża się pod Jego wszechmocną ręką, (Obj. 1:5 

UBG). Trakowie nie znający godności i majestatu Boga; kiedy grzmiało i błyskało na niebie, 

wyrażali swoje szaleństwo i głupotę, strzelając strzałami w niebo, wyrażając w ten sposób swoją 

groźbę. Jednakże tak jak widok Bożej łaski rozwesela duszę wierzącego, tak widok Bożej wielkości 

i chwały ucisza jego duszę.  

 Po trzecie, pełne łaski i roztropne milczenie obejmuje przybranie postawy pełnej świętej 

cichości oraz spokoju ducha i umysłu pod karcącą ręką Boga.  Cisza pełna łaski Bożej powoduje 

usunięcie wszelkiego wewnętrznego rozgorączkowania, szemrania, gryzienia się, kłótni, 

awanturowania się i wrzenia serca: ,,Zaprawdę, moja dusza zachowuje milczenie przed Bogiem” 

(Ps 62:1 KJV), albo milczy, albo jest uciszona; to znaczy dusza moja jest cicha i uległa Bogu; gdyż 

wszelkie szemranie i sarkanie, namiętności i burzliwe uczucia, zostały uśmierzone, ujarzmione i 

opanowane. Widać to jasno w powyższym wersecie; a także jest to widoczne w poprzednich 

przypadkach Aarona, Heliego i Hioba. Widzieli oni, że to Ojciec włożył te gorzkie kielichy w ich 

ręce, Jego miłość zaś, położyła te ciężkie utrapienia na ich ramiona, a łaska założyła te jarzma na 

ich szyje; wiedza ta spowodowała wielką ciszę i spokój w ich duchu. Dariusz gryzł się z bólu, gdy 

chirurg odcinał mu nogę. Podobnie niektórzy ludzie, kiedy Bóg odcina im jedną czy drugą łaskę, 

gryzą się z bólu, ukrywają i chowają swój smutek i kłopoty; ale gdyby można było tylko zajrzeć w 

ich serca, to odkryłoby się, że całe jest w zgiełku, w złym porządku, i całe płonie; i jakkolwiek tacy 

ludzie mogą się wydawać na zewnątrz spokojni i opanowani, to jednak w środku wszystko gotuje 

się i kipi pogrążone w parzącej gorączce. David był kiedyś w takim gorączkowym ataku, (Ps. 39:3 

UBG). Jednakże  święte milczenie łagodzi wszelkie zamieszanie w umyśle i sprawia, że człowiek 

wierzący w cierpliwości posiada własną duszę, co obok posiadania Boga jest najwspanialszym i 

najsłodszym posiadaniem na całym świecie (Łk 21:19 KJV) Zasada milczenia jest tak samo w sercu 

i umyśle takiego człowieka, jak na jego języku, który jest prawdziwie i Niebiańsko milczący pod 

karcącą ręką Boga. Tak jak służba języka oderwana od służby serca nie jest służbą w oczach 

Bożych; tak cisza języka oderwana od ciszy serca nie jest milczeniem w rozumieniu Bożym. 

Milczenie człowieka jest wtedy pełne łaski Bożej, gdy wszystko w  człowieku wewnątrz i na 

zewnątrz zachowuje spokój i ciszę (Iz 29:13 UBG; Mt 15:8-9 UBG).   

 Terpander, harfiarz i poeta, był tym, który dzięki słodyczy swych wierszy i muzyki potrafił 

łagodzić burzliwe poruszenia ludzkich umysłów, tak jak Dawid za pomocą swojej harfy czynił to z 

Saulem. Kiedy lud Boży znajduje się pod rózgą, Bóg swoim Duchem i słowem tworzy w ich 

duszach taką słodką muzykę, która łagodzi wszelkie gwałtowne wzburzenia, pasje i zamieszanie, 

(Ps. 94:17-19 UBG; Ps. 119:49-50 UBG), tak że siedzą jak Noe, cicho i spokojnie; i w pokoju 

zachowują swoje dusze.  

 Po czwarte, roztropne i święte milczenie, obejmuje pokorną postawę, usprawiedliwiającą, 

oczyszczającą i uniewinniającą Boga z wszelkiej winy, surowości i niesprawiedliwości we 

wszystkich utrapieniach, jakie Bóg na nas sprowadza; „….abyś okazał się sprawiedliwy w swoich 

słowach i czysty w swoim sądzie”, to znaczy, gdy korygujesz (Ps 51:4 UBG). Osądzanie przez 

Boga swego ludu jest jego korygowaniem lub karceniem: „Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana 

jesteśmy karceni” (1 Kor 11:32 UBG). Wielką troską Dawida, gdy znajdował się pod karcącą ręką 

Boga, było uniewinnianie Pana z wszelkiej niesprawiedliwości. Dawid uważał, że we wszystkich 

cierpieniach, które Bóg na niego sprowadził, nie było najmniejszego śladu, cienia, skazy, plamy czy 

mieszaniny niesprawiedliwości; pragnął przyjąć hańbę na siebie i potwierdzał, że Pan jest 

sprawiedliwy i że nie ma żadnej niesprawiedliwości, okrucieństwa ani skrajności we wszystkim, co 



Pan na niego sprowadził. I tak w Psalmie 119, Dawid słodko i chętnie podpisuje się pod Bożą 

sprawiedliwością która przejawiła się w tych ostrych i mądrych cierpieniach, którymi Bóg go 

doświadczył. „Wiem, PANIE, że twoje sądy są sprawiedliwe i że słusznie mnie 

trapiłeś…..Sprawiedliwy jesteś, PANIE, i słuszne są twoje sądy” (Ps 119:75,137 UBG). Sądy Boże 

są zawsze sprawiedliwe i słuszne; Bóg nigdy nie trapi człowieka inaczej jak tylko w wierności. Jego 

wola jest zasadą sprawiedliwości; dlatego dusza obdarzona łaską Bożą nie ośmiela się czepiać ani 

kwestionować Jego postępowania. Trapiona dusza wie, że sprawiedliwy Bóg nie może nic uczynić 

poza tym, co jest sprawiedliwe; uznaje, że Bogiem nie można kierować i dlatego cierpiący człowiek 

przykłada swoje usta do prochu i milczy przed Nim, bo któż ośmieli się powiedzieć: „Czemu tak 

czynisz?” (2 Sam. 16:10 UBG).  

 Turcy, po otrzymaniu kary okrutnej chłosty zmuszeni są wrócić do sędziego, który to 

nakazał, pocałować jego rękę, podziękować mu i zapłacić urzędnikowi, który ich wychłostał, i 

przez to oczyścić sędziego i takiego urzędnika z wszelkich podejrzeń o niesprawiedliwość. 

Ucałowanie w milczeniu rózgi i ręki, która nią chłoszcze, jest najszlachetniejszym sposobem 

oczyszczenia Pana z wszelkiej niesprawiedliwości.  

 Niewola babilońska była najokrutniejszą i najcięższą udręką, jaką Bóg zesłał na jakikolwiek 

lud pod niebem; o czym świadczy Dan 9:12 UBG. Jednakże pomimo tych bolesnych utrapień 

mądrość Boża jest… usprawiedliwiona przez swoje dzieci: ,,Aczkolwiek ty jesteś sprawiedliwy we 

wszystkim, co nam przyszło, bo postąpiłeś sprawiedliwie, a my postąpiliśmy niegodziwie” (Neh. 

9:33 UBG). „PAN jest sprawiedliwy, bo zbuntowałam się przeciwko jego słowu” (Lam 1:18 UBG). 

Święta cisza jaśnieje najbardziej w pokornym usprawiedliwieniu i oczyszczeniu Boga z tego 

wszystkiego, o co zepsute serce jest skłonne oskarżyć Boga w dniu swego utrapienia. Bóg, dlatego, 

że jest dobry, nie może dawać nic, ani robić nic, jak tylko to, co jest dobre; inni czynią to często, On 

nie może tego nie robić nawet prawdopodobnie, stwierdził Luter, w komentarzu do Psalmu 120.  

 Po piąte, święte milczenie prowadzi do wyciągnięcia przez człowieka pełnych łaski i 

błogosławionych, uspokajających duszę wniosków dotyczących wyniku i działania tych 

doświadczeń, które go trapią (Lam. 3:27-34 UBG). W tym drogocennym wersecie można 

zaobserwować tych pięć uspokajających duszę wniosków.  

 (1) Po pierwsze, i to bardziej ogólnie, że utrapienia będą pracować dla jej dobra, werset 27, 

„Dobrze jest człowiekowi nosić jarzmo od swej młodości.” Dusza pełna łaski Bożej sekretnie 

konkluduje, że jak gwiazdy świecą najjaśniej w nocy, tak Bóg sprawi, że ona (ta dusza) będzie 

świecić i błyszczeć jak szlachetny kruszec, gdy znajduje się w tym piecu, a gdy wyjdzie z tego 

pieca utrapień to, ponieważ Bóg zna jej drogę, to po wypróbowaniu danego człowieka, wyjdzie on 

jak złoto (Iz 23:10 UBG). 

 ,,Z pewnością, jak spróbowanie miodu otworzyło oczy Jonatanowi, tak ten krzyż i to 

cierpienie otworzy moje oczy,” myśli sobie taka dusza; ,,przez ten cios będę miała jaśniejszy widok 

moich grzechów i siebie, a także pełniejszy widok mojego Boga,” (Hi 33:27-28; 40:4-5; 42:1-7 

UBG).   

 ,,Z pewnością te utrapienie spowoduje oczyszczenia mnie z mojego żużlu” (Iz 1:25 UBG). 

 ,,Z pewnością, jak oranie ziemi zabija chwasty, a bronowanie kruszy twarde bryły ziemi, tak 

moje utrapienia zabiją moje grzechy i zmiękczą moje serce,” (Oz 5:15; 6:1-3 UBG). 

 ,,Z pewnością, jak plaster z maścią wyciąga jądro rany, tak utrapienia, które mnie, dotykają 

wyciągną jądro mojej pychy, miłości własnej, zawiści, przywiązania do ziemskich spraw, suchej 

formalności i obłudy,” (Ps. 119:67,71 UBG). 

 ,,Z pewnością przez nie Pan będzie coraz bardziej krzyżował moje serce dla świata, a świat 

dla mego serca,” (Gal 6:14 UBG; Ps 131: 1-3 UBG).  

 ,,Z pewnością przez te utrapienia Pan zabierze pychę od mojej duszy,” (Hi 33:14-21 UBG). 

 ,,Z pewnością te cierpienia są tylko nożami ogrodniczymi Pana, którymi wykrwawia moje 

grzechy i przycina moje serce, czyniąc je przez to bardziej żyznym i owocnym; są tylko 

narzędziami Pana, przez który mnie oczyszcza i uwalnia od tych duchowych chorób i dolegliwości, 

które są najbardziej śmiertelne i niebezpieczne dla mej duszy.”  

 ,,Utrapienia są takim eliksirem, który usuwa wszelkie złe nawyki i grzechy, (Zach 13:8-9 



UBG) lepiej niż cała benedicta medicamenta” (błogosławione i święte leki), jak je nazywają 

lekarze.  

 ,,Z pewnością utrapienia powiększą moje duchowe doświadczenia,” (Rzym. 5:3-4 UBG).  

 ,,Z pewnością przez nie stanę się bardziej uczestnikiem Bożej świętości,” (Hbr 12:10 UBG). 

Jak szare mydło sprawia, że ubranie staje się czyste, tak ostre utrapienia czynią serca świętymi.  

 ,,Z pewnością przez te doświadczenia Bóg powie mi więcej o sobie,” (Oz 2:14 UBG). 

 „Z pewnością przez te udręki Pan będzie coraz bardziej przyciągał moje serce do szukania 

Go,” (Iz 26:16 UBG). Tacjan mówił o pogańskich Grekach, że gdy byli chorzy, to posyłali po 

swoich bogów, aby byli z nimi, tak jak zrobił to Agamemnon podczas oblężenia Troi, który posłał 

po swoich dziesięciu doradców. Podobnie postępują wierzący. „W swoim utrapieniu będą mnie 

pilnie szukać” (Oz 5:15 UBG) lub, jak to oddaje oryginał hebrajski, „będą mnie wcześnie rano 

szukać”; w czasach ucisku chrześcijanie pilnie, szybko i wcześnie szukają Pana.   

 ,,Zaiste przez te próby i doświadczenia Pan skupi moją duszę bardziej niż kiedykolwiek na 

wielkich sprawach przyszłego świata,” (J 14:1-3; Rzym. 8:17-18; 2 Kor. 4:16-18 UBG).  

 ,,Zaiste przez te utrapienia Pan wypracuje we mnie więcej czułości i współczucia wobec 

tych, którzy cierpią,”(Hbr 10:34; 13:3 UBG). Jak powiedziała królowa Tyru:  

 

    Nieszczęścia nauczyły mnie opłakiwać,  

      Wszystkich, których utrapienia doprowadzają do jęczenia. 

 

Rzymianie ukarali człowieka wyglądającego przez swoje okno, z koroną róż na głowie, w czasie 

powszechnego nieszczęścia. A u nas w Anglii, Biskup Bonner był pełen śmiałości; ale pozbawiony 

litości i współczucia; obawiam się, że nasze czasy są pełne takich Bonnerów. 

  Zaiste utrapienia są tylko oznaką Bożej miłości: „Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i 

karcę” (Obj. 3:19 UBG). Seneka przekonał swego przyjaciela Polibiusza, by spokojnie zniósł swoje 

nieszczęście, ponieważ był ulubieńcem cesarza, mówiąc mu, że nie było zgodne z prawem 

narzekać, podczas gdy Cezar był jego przyjacielem. Podobnie mówi święty chrześcijanin do swojej 

duszy, ,,O moja duszo, bądź cicho, zamilcz; wszystko dzieje się w miłości, wszystko jest owocem 

łaski Bożej. Widzę miód na szczycie każdej rózgi, widzę, że każda rózga jest tylko gałązką 

rozmarynu, moja żółć jest wymieszana z cukrem, a piołun z winem; dlatego milcz, moja duszo!” I 

ten ogólny wniosek, że wszystko będzie służyć ku dobremu, miał ten błogosławiony skutek w 

odniesieniu do kościoła, że siedział on samotnie w milczeniu (Lam. 3:27 UBG). Utrapienia 

osłabiają piękno świata zewnętrznego, który może nas nęcić; osłabiają pożądliwości ciała 

wewnątrz, które mogłyby nas w przeciwnym wypadku usidlić! I wzmacniają ducha w jego kłótni z 

ciałem i światem; przez co wszystko okazują się być dla nas wielką korzyścią.  

 (2) Po drugie, utrapienia powodują, że wierzący stają się pokorni i skłaniają się do niskich: 

,,Niech przytyka swoje usta do prochu może jest jeszcze nadzieja” (Lam. 3:29 BW). Niektórzy 

twierdzą, że te słowa są aluzją do sposobu postępowania tych, którzy będąc podbitymi i 

ujarzmionymi nadstawiali swoje szyje pod stopy zdobywcy, aby je podeptał, i przez to jak gdyby 

lizali pył znajdujący się pod jego stopami. Inni uczeni uważali te słowa za aluzję do biednych 

proszących, którzy rzucali się do stóp książąt, aby wzbudzić w nich litość i współczucie do siebie. 

Czytałem o pewnym człowieku Arystypie, który upadł na ziemię przed Dionizym i ucałował jego 

stopy, gdy przedstawiał mu swoją prośbę; a zapytany o powód tego zachowania, odpowiedział: 

Aures habet in pedibus, Jego uszy są w jego stopach. Jakiekolwiek jest tłumaczenie powyższego 

wersetu Pisma, to jednak wskazuje ono nam na to, że święte serca będą pokorne pod karcącą ręką 

Boga. Gdy rózga Boża będzie na ich plecach, to ich usta będą w prochu. Dobre serce będzie uniżać 

się najbardziej, gdy ręka Boża będzie podniesiona najwyżej, (Dz 9:1-8 UBG). 

 (3) Po trzecie, trzecia wyciszająca duszę konkluzja, znajduje się w Lam. 3:31„Pan bowiem 

nie odrzuca na wieki;”rózga nie zawsze będzie uderzać w plecy sprawiedliwego. „….uciekną 

daleko gnane wiatrem jak plewy na górach i jak biegacz stepowy przed wichurą. Oto w porze 

wieczornej trwoga, a nim nadejdzie poranek, już go nie ma” (Iz 17:13-14 UBG). Jak powiedział 

Atanazy do swoich przyjaciół, kiedy przyszli opłakiwać jego nędzę i wygnanie, Nubecula est, cito 



transibit; to tylko mała chmurka, powiedział, i szybko przeminie. Nie ma nikogo z cierpiących 

Bożych ludzi, kto nie miałby swojego jasnego odstępu, swoich przerw, wytchnienia czy chwil na 

zaczerpnięcie oddechu; zaprawdę, tak krótko karcąca ręka Pańska spoczywa na Jego ludzie, że 

Luter nie mógł znaleźć wystarczających zdrobnień, by to wyrazić; bo nazywa to bardzo małym 

krzyżem, który nosimy: „Chodź, mój ludu! Wejdź do swoich komnat i zamknij swoje drzwi za 

sobą. Skryj się na krótką chwilę, aż gniew przeminie” (Iz. 26:20 UBG). Gniew nie mija powoli lecz 

przemija szybko. Ostrość, krótkość i nagłość udręk świętych symbolizują bóle porodowe niewiasty 

(J 16:21 UBG), które są ostre, krótkie i nagłe. 

 (4) Po czwarte, czwarta konkluzja uciszająca duszę, występuje w Lamentacjach 3:32 (UBG) 

„A jeśli zasmuca, znów się lituje według obfitości swego miłosierdzia”. Także Hab. 3:2 mówi o 

tym: „W gniewie pamiętaj o miłosierdziu” oraz Ps 30:5 (UBG): ,,choćby płacz trwał przez noc, 

rankiem nastanie radość.” Płacz karconych wierzących będzie trwał tylko do rana. Bóg zamieni ich 

zimową noc w letni dzień, ich płacz w śpiew, ich smutek w radość, ich żałobę w muzykę, ich 

gorycz w słodycz, a ich pustynię w raj. Życie chrześcijanina wypełnione jest na przemian  

chorobami i zdrowiem, słabością i siłą, niedostatkiem i dostatkiem, hańbą i dobrą sławą, 

utrapieniami i pociechami, nieszczęściami i łaską, smutkiem i radością, oraz żałobą i wesołością; 

gdybyśmy jedli zawsze tylko sam miód to by to nam zaszkodziło, a gdyby sam piołun, to by 

doprowadziło do ciężkich zaburzeń działania naszego organizmu; podobnie byłoby w życiu 

duchowym w związku z występowaniem tylko samych błogosławieństw, albo tylko samych 

utrapień dlatego połączenie występowania ich obu w naszym życiu naprzemiennie jest najlepsza 

rzeczą, aby utrzymać nasze dusze w zdrowym stanie. Najlepiej dla naszego duchowego zdrowia 

duszy jest to, aby wiał na nią zarówno południowy wiatr miłosierdzia, jak i północny wiatr 

przeciwności; i chociaż każdy wiatr, który wieje, działa dobrze na świętych, to jednak z pewnością 

ich grzechy umierają najbardziej, a ich łaski najlepiej rozwijają się, gdy znajdują się najpierw pod 

suchym i ostrym północnym wiatrem nieszczęścia, a potem pod wpływem ciepłego, odżywczego 

południowego wiatru miłosierdzia i dobrobytu. 

 (5) Po piąte, piąta wyciszająca duszę konkluzja, przedstawiona jest w Lament. 3:33 (UBG): 

„Gdyż nie trapi chętnie [albo jak mówi oryginał hebrajski „ze swego serca”] ani nie zasmuca synów 

ludzkich”. Pierwowzór Kościoła stwierdza w Lamentacjach, że: serca Boga nie było w jego 

utrapieniach, chociaż Jego ręka tak. Że nie ma On upodobania w trapieniu swoich dzieci; że takie 

postępowanie jest wbrew Jego sercu; jest to dla Niego smutek, gdy musi być dla nich bolesnym, 

jest to bólem dla Niego, gdy musi ich karać, jest to jakby ciężarem dla Niego, gdy musi ich 

uderzyć; nie ma On woli, ani nastawienia, nie ma skłonności, ani też usposobienie do tego dzieła 

trapienia Swego ludu; dlatego nazywa to swoim niesamowitym dziełem i dziwną pracą (Iz 28:21 

BW). Miłosierdzie i kara pochodzą od Boga, tak jak miód i żądło od pszczoły, która wytwarza miód 

naturalnie, zgodnie ze swoją naturą, ale nie kąsa naturalnie, czyni to tylko wtedy, gdy jest 

sprowokowana. Bóg, z kolei, ma naturalne upodobanie w okazywaniu miłosierdzia, (Mich 7:18 

UBG); nie czerpie przyjemności z wydawania swego ludu na przeciwności losu, (Oz 9:8 UBG). 

Miłosierdzie i dobroć wypływają z Niego swobodnie i naturalnie; nigdy nie jest surowy, ani 

szorstki; nigdy nie kąsa nas, ani nie przeraża; czyni to dopiero wtedy, gdy jest przez nas smutno 

sprowokowany. Ręka Boga może czasem bardzo mocno ciążyć na Jego ludzie, podczas gdy w tym 

samym czasie Jego serce i jego wnętrzności mogą litować się nad Jego ludem, (Jer. 31:18-20 UBG). 

Żaden człowiek nie może wiedzieć, jak serce Boga jest nastawione wobec karanych przez Boga 

ludzi patrząc tylko na Bożą rękę; gdyż Jego ręka miłosierdzia może być otwarta dla tych, przeciwko 

którym jest skierowane Jego serce, jak to widać w przypowieści o Bogaczu któremu obrodziło pole 

i o Bogaczu i Łazarzu, zapisanych w Ewangeliach; z kolei, Jego karcąca ręka może ciążyć surowo 

na tych, w których Jego serce ma upodobanie, jak to przedstawiono w Słowie Bożym w odniesieniu 

do Hioba i Łazarza. I w ten sposób widzisz, szanowny czytelniku, jakie są te łaskawe, 

błogosławione, uspokajające duszę wnioski dotyczące wyniku i działania ucisków, które obejmuje 

święte a zarazem roztropne milczenie. 

 Po szóste, święte i roztropne milczenie obejmuje surowy nakaz i pełne powagi polecenie, 

które sumienie nakłada na duszę, aby była cicho i zachowywała spokój. „Odpoczywaj w Panu” (lub 



jak mówi oryginał hebrajski „Milcz przed Panem”) ,,i czekaj na niego cierpliwie” (Ps 37:7 KJV). 

„Nakazuję ci, duszo moja, nie szemrać ani nie sarkać; rozkazuję ci, duszo moja zamilknąć i być 

cicho pod karzącą ręką Boga.” Jak Chrystus nakazał porywistej wichurze i szalejącemu morzu 

uspokoić się, „….zgromił wichry i morze i nastała wielka cisza” (Mt 8:26 UBG), tak sumienie 

wierzącego nakłada na jego duszę obowiązek milczenia i bycia cicho: „Oczekuj PANA,; bądź 

dzielny, a  on umocni twoje serce: oczekuj więc PANA” (Ps 27:14 UBG). Uspokój się moja duszo, 

bądź cicho, zostaw swoje sarkanie, zostaw swoje szemranie, zostaw narzekanie, zostaw swoje 

rozdrażnienie oraz irytację, i połóż rękę na ustach i milcz. Sumienie uśmierza i ucisza wszelką 

wrzawę i zgiełki, które są w duszy, za pomocą argumentacji podobnej do tej, jakiej użył sekretarz 

miejski, który uciszył wrzawę w Efezie: „Grozi nam bowiem oskarżenie o dzisiejsze rozruchy, bo 

nie ma żadnego powodu, którym moglibyśmy wytłumaczyć to zbiegowisko” (Dz 19:40 UBG). ,,O 

moja duszo, bądź cicho i uspokój się, bo inaczej będziesz pewnego dnia wezwana do 

wytłumaczenia się ze wszystkich tych wewnętrznych zgiełków, szemrania i pasji, które są w tobie, 

bo nie można znaleźć wystarczającej przyczyny, dlaczego miałabyś szemrać, kłócić się, czy też 

awanturować, gdy znajdujesz się pod sprawiedliwie karcącą ręką Boga.”  

 Po siódme, święte i roztropne milczenie obejmuje całkowite poddanie się Bogu, wraz z 

rezygnacją ze wszystkiego co nasze i z nas samych, podczas gdy znajdujemy się pod Jego karcącą 

ręką. Cicha dusza oddaje się Bogu. Sekretnym językiem duszy są następujące słowa: „Panie, oto 

jestem; czyń ze mną, co chcesz, kształtuj mnie, tak jak Tobie się to podoba, oddaję się do Twojej 

dyspozycji.”   

 Pewna dobra kobieta, zapytana, gdy była chora, czy chce żyć, czy umrzeć, odpowiedziała: 

„Niech będzie tak, jak się Bogu podoba”. ,,Ale”, powiedziała pewna osoba, która znajdowała się 

obok niej: „jeśli Bóg chciałby, abyś to ty zadecydowała, to co byś wybrała?” — Zaiste — rzekła — 

gdyby Bóg zwrócił się z tym do mnie, to ja bym odpowiedziała tak jak poprzednio i ponownie 

oddała tę sprawę w Jego ręce. — Postawa duszy tej kobiety była unikalna w dobrym słowa tego 

znaczeniu. Cóż, powiada dusza pełna łaski Bożej, ambitny człowiek oddaje się zaszczytom, ale ja 

oddaję się Tobie Panie Boże; zmysłowa osoba oddaje się swoim przyjemnościom, ale ja oddaję się 

Tobie; chciwiec oddaje się swoim sakiewkom, ale ja oddaję się Tobie; rozpustnik oddaje się swoim 

pożądliwościom, ale ja się oddaję Tobie; pijak oddaje się kielichom, ale ja oddaję się Tobie; papista 

oddaje się swoim posągom i obrazom, a ja oddaję się Tobie; Turek poddaje się swojemu 

Mahometowi, a ja poddaję się Tobie; heretyk oddaje się swoim heretyckim poglądom, ale ja się 

oddaję Tobie. ,,Panie, nałóż na mnie brzemię, jakie chcesz, tylko niechaj Twe wieczne ramiona będą 

pode mną” [Luter]. Uderz, Panie, uderz i nie oszczędzaj, bo znajduję się w granicach Twojej woli, 

nauczyłem się mówić amen Twojemu amen; interesujesz się mną bardziej niż ja sobą samym, 

dlatego oddaję się Tobie, chcę  być do Twojej dyspozycji i jestem gotów przyjąć do swego wnętrza 

wszystko to co odciśniesz swoją pieczęcią we mnie. O błogosławiony Panie! czyż nie powtarzałeś mi 

raz za razem, jak niegdyś król? Izraela rzekł do króla Syrii: „Twój jestem ja i wszystko, co mam” (1 

Krl 20:4 UBG).  ,,Jestem twój, o duszo, aby cię zbawić, moje miłosierdzie jest twoje, aby ci 

przebaczyć; moja krew jest twoją, aby cię oczyścić; moje zasługi są twoje, aby cię usprawiedliwić; 

moja sprawiedliwość jest twoją, aby cię nią przyodziać; mój Duch jest twoim, aby cię prowadzić; 

moja łaska jest Twoją, aby cię wzbogacić; a moja chwała jest twoją, aby cię wynagrodzić”; dlatego 

dusza obdarzona Bożą łaską, nie może nie zrezygnować z siebie samej dla Boga. ,,Panie oto jestem, 

czyń ze mną, co w Twoich oczach wydaje się dobre. Wiem, że najlepszym sposobem na 

wypełnianie własnej woli jest poddanie się Twojej woli i powiedzenie amen Twojemu amen”.  

 Czytałem o pewnym człowieku, który spotkawszy się z pasterzem w mglisty poranek 

zapytał go, jaka będzie pogoda? Na co pasterz odpowiedział, że będzie taka pogoda, jaka mu się 

podoba. A po uprzejmym poproszeniu, aby wyjaśnił co ma na myśli dodał: ,,Panie, będzie taka 

pogoda, jaka podoba się Bogu, a jaka pogoda podoba się Bogu, taka podoba się i mnie”. Kiedy 

wola chrześcijanina jest wtopiona w wolę Bożą, to na pewno się spełni.   

 Po ósme i ostatnie: święte i roztropne milczenie przyjmuje postawę cierpliwego oczekiwania 

na Pana w utrapieniach, aż nadejdzie uwolnienie (Ps. 40:1-3 UBG). „Tylko w Bogu spocznij, moja 

duszo, bo od niego pochodzi moja nadzieja” (Ps 62:5 UBG). ,,Dobrze jest cierpliwie [lub jak mówi 



oryginał hebrajski w ciszy] oczekiwać na zbawienie PANA” (Lam 3:26 UBG). Rolnik cierpliwie 

czeka na drogocenne owoce ziemi (Jak 5:7-8 UBG), marynarz, z kolei, cierpliwie czeka na wiatr i 

przypływ morza, a stróż nocny na zaświtanie dnia; podobnie milcząca dusza w nocy nieszczęścia 

czeka cierpliwie na świt dnia miłosierdzia. Miłosierdzia Boże nie są nazwane szybkimi, ale 

pewnymi miłosierdziami Dawida, dlatego dusza pełna łaski Bożej czeka na nie cierpliwie. I to by 

było na tyle jeśli chodzi o to, co obejmuje roztropne i pełne łaski milczenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. CZEGO ROZTROPNE I ŚWIĘTE MILCZENIE W UCISKU NIE WYKLUCZA? 
 

 

 1. Po pierwsze, święte i roztropne milczenie w utrapieniu nie wyklucza i nie usuwa 

przeżywania i odczuwania naszego nieszczęścia. Autor Psalmu 39, chociaż zamilkł i położył swoją 

rękę na ustach (werset 9), to jednak bardzo odczuwał swoją udrękę (wersety 10 i 11): „Oddal ode 

mnie twoje karanie, bo ginę od uderzeń twojej ręki. Gdy karą chłoszczesz człowieka za nieprawość, 

to jak mól niszczysz jego piękno; doprawdy marnością jest każdy człowiek”. Psalmista był 

świadomy swego bólu jak i grzechu; i pomodliwszy się o uwolnienie od grzechu w poprzednich 

wersetach, w następnych, prosi Boga, o usunięcie bólu. Choroby, bóle, dolegliwości i cierpienia, 

wszystkie one są dziećmi grzechu, a ten, kto nie odczuwa ich jako owocu i wytworu grzechu, tylko 

dodaje nieprawość do swojego grzechu i prowokuje Pana, aby przydał utrapień do jego cierpień, 

(Iz. 26:9-11 UBG). Żaden człowiek nigdy nie będzie oskarżany przez Boga za odczuwanie swego 

utrapienia, nawet jeśli się nim martwił, i mdlał pod jego ciężarem. Łaska nie niszczy natury, ale 

raczej ją doskonali. Łaska jest szlachetnym potomstwem; nie zakuwa ludzi w dyby ani nie zamienia 

w stoików. Im więcej łaski Bożej ma człowiek, tym bardziej świadomy jest oznak, zmarszczenia 

brwi, uderzeń i batów niezadowolonego Ojca. Chociaż Kalwin, przechodząc nawet największe 

cierpienia, nigdy nie szemrał, ani nie sarkał, to jednak często słyszano jak powiadał: „Jak długo, 

Panie, jak długo?”. Pewien religijny dowódca wojska postrzelony w bitwie, jęczał gdy jego rana 

została zbadana, a kula wycięta, tak, że niektórzy stojący obok niego, litowali się nad jego bólem; 

na co odpowiedział im: ,,Chociaż jęczę, to jednak błogosławię Boga, nie narzekam i nie sarkam”. 

Bóg pozwala swemu ludowi jęczeć, ale nie sarkać. Jest to prowokujący Boga grzech, gdy człowiek 

leży głupio i nie zważa na ból pod karcącą ręką Boga (gdyż dla głupiego ducha, zatwardzonego 

serca i bezczelnego oblicza nie jest to żaden sąd Boży). Bóg rozgrzeje piec cierpienia takiego 

człowieka, który będąc utrapionym nie zważa na cierpienie, siedmiokrotnie gorętszą udręką: „Kto 

wydał Jakuba na rabunek, a Izraela łupieżcom? Czy nie PAN, przeciwko któremu zgrzeszyliśmy? 

Nie chcieli bowiem kroczyć jego drogami ani słuchać jego prawa. Dlatego PAN wylał na niego 



zapalczywość swego gniewu i gwałtowną wojnę. Rozgorzała wokół niego, lecz on tego nie poznał, 

paliła go, ale nie wziął tego do serca” (Iz 13:24-25 UBG). Głupota naraża człowieka na największy 

gniew i surowość Bożą. 

 Lekarz, gdy stwierdzi, że eliksir, który podał pacjentowi, nie zadziałał, zastępuje go jeszcze 

mocniejszym; a jeśli i ten nie zadziała, daje następny jeszcze mocniejszy. Jeśli delikatny plaster nie 

zadziała na ranę odpowiednio, to chirurg zastosuje środek bardziej gryzący; a jeśli to nie wystarczy, 

to robi użytek ze swego noża, aby przypalić ranę. Podobnie, kiedy Pan karze, a ludzie tego nie 

czują; kiedy uderza, a oni nie smucą się, i kiedy ich rani, a oni się nie budzą z duchowego letargu: 

to wtedy piec cierpienia staje się gorętszy niż kiedykolwiek; Boży gniew zapala się, wtedy nakłada 

na człowieka kajdany za kajdanami i łańcuchy za łańcuchami dopóki nie uczyni życia takich 

opornych ludzi piekłem. Utrapienia są podstawowym napitkiem świętych; a gdzie czytamy w całym 

Piśmie Świętym, że kiedykolwiek, jakikolwiek ze świętych pił ten dietetyczny napitek i nie 

odczuwał tego? 

 2. Po drugie, święte i roztropne milczenie nie wyklucza modlitwy o wybawienie z naszych 

udręk. Chociaż w tekście Psalmu 39 Dawid z początku milczał to jednak potem modlił się o 

wybawienie: „Oddal ode mnie twoje karanie”; (werset 10) i w wersetach 12 i 13: „Wysłuchaj mojej 

modlitwy, PANIE, i nakłoń ucha na moje wołanie; nie bądź głuchy na moje łzy; bo jestem gościem 

u ciebie i przychodniem, jak wszyscy moi ojcowie. Oszczędzaj mnie, abym się wzmacniał, zanim 

odejdę i już mnie nie będzie”. W liście Jakuba natomiast  czytamy „Cierpi ktoś wśród was? Niech 

się modli” (Jak 5:13 UBG); a w Psalmie 50: ,,I wzywaj mnie w dniu utrapienia; wtedy cię wybawię, 

a ty mnie uwielbisz” (Ps. 50:15 UBG). Czasy nieszczęścia, z Bożego nakazu, są szczególnymi 

czasami błagania. Serce Dawida częściej był rozstrojone utrapieniami niż jego harfa; ale potem 

modlił się i niebawem wołał: „Powróć moja duszo, do swego odpoczynku” (Ps. 116:7 UBG). 

Jonasz, z kolei, modlił się w brzuchu wielkiej ryby, Daniel zanosił prośby do Boga będąc wśród 

lwów, Hiob, gdy był na gnojowisku, a Jeremiasz w lochu itd.; ba, nawet pogańscy marynarze, 

pomimo bycia odważnymi, to jednak podczas burzy spowodowanej ucieczką Jonasza, wołali każdy 

do swego boga, (Jon 1:5-6 UBG). Wołanie do Boga, zwłaszcza w czasach nieszczęścia i kłopotów 

jest lekcją, której uczy nas samo światło i prawo natury. Posłaniec perski, chociaż poganin, jak 

zauważył Ajschylos, mówił tak: „Kiedy siły greckie gorączkowo ścigały nasz zastęp, i musieliśmy 

zapuścić się nad wielką wodę Strymonu, wtedy zamarzniętej, ale zaczynającej odtajać, to gdy 

wszyscy jak jeden mąż rzuciliśmy się na taflę tej wody, wtedy na własne oczy widziałem, jak wielu 

z tych chwackich wojowników, którzy wcześniej, jak sam słyszałem, śmiało twierdzili, że nie ma 

Boga, każdy na kolanach pobożnie modlił się o to, aby lód wytrzymał, dopóki nie przejdą”. A czy 

ślepa natura zrobi coś więcej niż łaska? Jeśli czas utrapienia nie jest czasem zanoszenia modlitw do 

Boga, to nie wiem jaki czas jest takim czasem. 

 Tak jak istnieją dwa rodzaje antidotum na truciznę, to jest gorące i zimne, tak istnieją dwa 

rodzaje antidotum przeciwko wszystkim kłopotom i utrapieniom tego doczesnego życia, a 

mianowicie modlitwa i cierpliwość: jedno gorące, drugie zimne: jedne hartuje, drugi ożywia. 

Chryzostom zrozumiał to wystarczająco dobrze, gdy zawołał: ,,Och, bycie pozbawionym 

możliwości modlenia się jest bardziej gorzkie niż śmierć”; po czym zauważa, że Daniel wybrał 

raczej utratę swojego życia, niż zaprzestania modlitwy. Podsumowując, święta cisza nie wyklucza 

modlitwy. 

 3. Po trzecie, święte i roztropne milczenie nie wyklucza tego, że osoba karcona jest 

dotknięta i utrapiona swoimi grzechami jako merytorycznej  przyczyny wszystkich jej smutków i 

cierpień. ,,Czemu więc żali się człowiek żyjący, człowiek – z powodu kary za swoje grzechy? 

Doświadczajmy i badajmy nasze drogi, nawróćmy się do PANA” (Lam. 3:39-40 UBG). ,,Oto 

jestem nędzny, cóż ci odpowiem? Przyłożę swoją rękę do ust. Raz mówiłem i drugi, ale więcej nie 

odpowiem, niczego więcej nie dodam” (Hi 40:4-5 UBG). ,,Zniosę gniew PANA, bo zgrzeszyłem 

przeciw niemu” (Mich 7:9 UBG). We wszystkich naszych smutkach powinniśmy badać czy nie 

zgrzeszyliśmy; i kiedy ręka Boża jest na naszych plecach, to nasze ręce powinny być na naszych 

grzechach.  

 Pewien człowiek posiadał dobre powiedzenie: „Nie ukrywam swoich grzechów, ale je 



ujawniam; nie wycieram ich, ale skrapiam; i nie usprawiedliwiam ich, ale oskarżam. Początkiem 

mojego zbawienia jest wiedza o moich przewinieniach”. Kiedy ktoś powiedział księciu Henrykowi, 

temu ulubieńcowi ludzi, że to grzechy ludu sprowadziły na niego utrapienie, to odpowiedział, ,,O 

nie, mam dość własnych grzechów, które mogły to spowodować.” „Oto ja zgrzeszyłem,” 

powiedział pewnego razu podobnie Dawid, ,,ja źle postąpiłem. Lecz te owce cóż uczyniły?” (2 

Sam. 24:17 UBG). Kiedy chrześcijanin jest pod karcącą ręką Boga, to może śmiało powiedzieć: 

,,Mogę podziękować temu mojemu pysznemu sercu, temu miłującemu ten doczesny świat sercu, 

temu przewrotnemu sercu, temu formalnemu, tępemu, odstępującemu i samolubnemu mojemu 

sercu; za to, że ten kielich jest tak gorzki, ten ból tak przeszywający, ta strata tak wielka, ta choroba 

tak nawracająca, a ta rana tak nieuleczalna; to moje własne ja, i mój własny grzech, spowodowały, 

że dopadły mnie te powodzie boleści.” 

 4. Po czwarte, święte i roztropne milczenie nie wyklucza nauczania i instruowania innych, 

gdy cierpimy. Słowa cierpiącego poruszają do głębi; niejednokrotnie oddziaływają silnie, potężnie, 

w unikalny sposób i zbawiennie na dusze i sumienia innych ludzi. Wiele listów zostało napisanych 

do kościołów przez Pawła, gdy był on spętany łańcuchami, a mianowicie Galacjan, Efezjan, 

Filipian, Kolosan, Filemona; również będąc w pętach w więzieniu niejako duchowo zrodził 

Onezyma, (Filem. 1:10 UBG). I wielu braci w Panu nabrało odwagi i ufności przez słowa 

cierpiącego uwięzienie Pawła, i zostało utwierdzonych w wierze i stało się uczestnikami łaski przez 

jego posługę  (Filip. 1:7,13,14 UBG). Jak słowa umierających wielokrotnie pozostają w pamięci i 

oddziaływają chwalebnie na słuchających, tak i niejednokrotnie słowa osób dotkniętych 

utrapieniami przemawiają do nich również bardzo szlachetnie i skutecznie. Czytałem o pewnym 

człowieku imieniem Adrian, który widząc  jak męczennicy cierpią straszne rzeczy dla sprawy 

Chrystusa, zapytał, co im umożliwia cierpieć takie rzeczy? Na co jeden z męczenników zacytował 1 

Kor. 2:9 UBG, ,,Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, 

to przygotował Bóg tym, którzy go miłują”. Te wypowiedziane słowa były jak złote jabłka w 

srebrnych rzeźbach, (Przys 25:11 UBG), bo nie tylko z ich powodu się nawrócił, ale i sam również 

został męczennikiem. I to był także sposób nawrócenia Justyna Męczennika, jak sam to wyznał. 

Bez wątpienia wielu zostało uszczęśliwionych słowami cierpiących. Język utrapionych był dla 

wielu wybornym srebrem. Słowa cierpiących niejednokrotnie są zarówno miłe, jak i pożyteczne; 

łechczą ucho i zdobywają serce; wślizgują się niezauważalnie w dusze słuchaczy i działają 

skutecznie nad ich sercami: „Słowa z ust mądrego są łaskawe” (Kaz 10:12 UBG), albo łaską, jak 

jest w hebrajskim oryginale: tak też tłumaczył ten werset Hieronim, Verba oris sapientis gratia, 

Słowa z ust mędrca są łaską. Usługują łaską innym i zdobywają łaskę i przychylność innych. 

Łaskawe usta czynią łaskawymi serca; łaskawe słowa są wdziękiem i ozdobą dla mówiącego a  

pocieszeniem, zachwytem i korzyścią dla słuchacza.   

 Słowa ust mędrca nigdy nie są bardziej pełne łaski niż wtedy, gdy jest on najbardziej 

udręczony i zasmucony. Wtedy w jego słowach znajdziemy najwartościowsze rzeczy największej 

wagi, wtedy jego usta, podobnie jak małżonki, są jak szkarłat; czerwone i mówią dużo o 

ukrzyżowanym Chrystusie i są cienkie jak nić, nie nabrzmiałe próżnymi i bezużytecznymi 

dodatkami. Wtedy jego usta mówią o mądrości, a jego język o sądzie, bo prawo Boże jest w jego 

sercu, (Ps. 37:30 UBG); wtedy jego usta ociekają miodem jak z plastrów (Pnp 4:11 UBG), wtedy 

jego język jest drzewem życia, którego liście są lecznicze, (Przys 12:18 UBG). Jak trąbienie 

srebrnymi trąbami oznaczało największą radość dla Żydów w dniu ich radości, (Li 10:10 UBG), tak 

usta mądrego człowieka, jak srebrna trąba, brzmią najbardziej radośnie i pożytecznie dla innych w 

dniach jego smutku. 

 Jak pewien poganin mógł powiedzieć: Gdy mądry człowiek mówi, to otwiera bogaty 

skarbiec i komodę swego umysłu; tak i ja mogę powiedzieć, gdy cierpiący święty odzywa się: Och 

jakie perły, i klejnoty on rozsypuje!  

 5. Po piąte, święte i roztropne milczenie nie wyklucza umiarkowanej żałoby lub płaczu pod 

karcącą ręka Boga. Pismo powiada „I Ezechiasz płakał bardzo rzewnie”(Iz 38:3 UBG), lub, jak 

mówi oryginał hebrajski, „zapłakał wielkim płaczem.” A czy Pan był z niego niezadowolony z 

powodu jego wielkiego płaczu? Nie; bo werset piąty tego samego rozdziału księgi Izajasza mówi: 



„Wysłuchałem twojej modlitwy, widziałem twoje łzy. Oto dodam do twoich dni piętnaście lat.” Bóg 

miał też bukłak na jego łzy, jak i worek na jego grzechy, (Ps. 58:8 UBG). Nie ma wody tak słodkiej 

jak łzy świętych, gdy nie przelewają brzegów umiaru. Łzy nie są nieme; mają głos, a ich oratorium 

oddziałuje na wszechmocnego Boga w potężny sposób. I dlatego płaczący prorok Jeremiasz wzywa 

do lania łez: ,,Ich serce wołało do Pana. Murze córki Syjonu, wylewaj łzy we dnie i w nocy jak 

strumień, nie dawaj sobie odpoczynku i niech nie uspokaja się źrenica twego oka” (Lam.2:18 

UBG); (lub, jak mówi oryginał hebrajski, Niech córki twego oka nie milczą. To, co nazywamy 

źrenicą oka, Hebrajczycy nazywają córką oka, ponieważ jest tak drogie i czułe dla człowieka, jak 

jego jedyna córka; i dlatego, że w nim, to jest w oku, odbija się podobizna małej córeczki). 

Omawiając te słowa Jeremiasza Bellarmine powiada: ,,Płacz głośno, nie swoim językiem, ale 

swoimi oczami; nie swoimi słowami, ale swoimi łzami; bo to jest taki rodzaj modlitwy, który 

powoduje, że błaganie najmocniej dobija się do uszu wielkiego Boga Niebios”. Kiedy Bóg uderza, 

to oczekuje, że będziemy drżeć; kiedy Jego ręka jest podniesiona wysoko, to Bóg oczekuje, że 

nasze serca się uniżą; a kiedy ma On rózgę w dłoni, to oczekuje że będziemy mieli łzy w oczach, co 

można zobaczyć porównując następujące wersety Pisma: (Ps. 55:2; Ps. 38:6 i Hi 30:26-31 UBG). 

Dobrzy ludzie łatwo płaczą, powiadał jeden z Greckich poetów; a im lepsi są, tym bardziej 

skłaniają się do płaczu, zwłaszcza w nieszczęściu. Podobnie było w przypadku Dawida (którego łzy 

były zamiast klejnotów zwykłą ozdobą jego łoża), Jonatana, Hioba, Ezdrasza, Daniela itd. Jak, 

(może ktoś powiedzieć), Bóg otrze moje łzy w Niebie, jeśli nie potrafiłem wylać ani jednej ich 

kropli na ziemi? I jak będę zbierać z radością, jeśli nie zasieję we łzach? Urodziłem się we łzach i 

ze łzami umrę; dlatego, czemuż miałbym żyć bez nich w tej dolinie łez? 

 Jest czas na płacz, jak i na śmiech; jest czas smutku i czas pląsów (Kaz 3:4 UBG). Szata 

żałobna wśród Żydów była czarna i czarna szata oznaczała żałobę i smutek. Psalmista w jednym 

Psalmie powiada: „Czemu chodzę smutny?” (Ps. 43:2 UBG); hebrajskie słowo kedar oznacza 

czarny. Czemu chodzę na czarno? Czasami chrześcijanie muszą zdjąć swoje normalne codzienne 

szaty i ozdoby i założyć swoje czarne, żałobne ubranie, (Wyj. 33:3-6 UBG). 

 6. Po szóste, pełne łaski i roztropne milczenie nie wyklucza wzdychania, jęczenia i ryczenia 

w utrapieniach. Człowiek może wzdychać, jęczeć i ryczeć pod ręką Boga, a jednak milczeć. To nie 

wzdychanie, ale odburkiwanie; nie jęczenie, ale sarkanie; i nie ryczenie, ale szemranie, są 

przeciwieństwem świętego milczenia: „….a synowie Izraela wzdychali i wołali z powodu niewoli” 

(Wj. 2:23 UBG); „Kiedy bowiem mam jeść, przychodzi moje wzdychanie (lub, jak mówi hebrajski 

oryginał przed moim jedzeniem), (Hi 3:24 UBG); jego westchnienie, jak zła pogoda, przyszło 

nieproszone i niepożądane; „Panie, przed Tobą są wszystkie moje pragnienia i moje wzdychanie nie 

jest przed tobą ukryte” (Ps 38:9; „Z powodu głosu mego jęczenia moje kości przylegają do skóry 

(Ps. 102:5 KJV); „A moje ryczenia rozlewają się jak wody” (Hi 3:24 KJV); „Jestem osłabiony i 

boleśnie załamany, ryczę z powodu trwogi mego serca” (Ps. 38:8 KJV); „Boże mój, Boże mój, 

czemuś mnie opuścił? Dlaczego jesteś tak daleko od wspomożenia mnie, i od słów mojego 

ryczenia?” (Ps. 22:1 KJV); „Gdy milczałem moje kości starzały się, z powodu mojego ryczenia 

przez cały dzień” (Ps. 32:3 KJV). Psalmista ryczał, ale nie wpadał w gniew; ryczał, ale nie sarkał. 

Kiedy człowiek jest w skrajnych okolicznościach, to natura skłania go do ryczenia, a prawo łaski 

nie jest przeciwko temu; i chociaż wzdychanie, ryczenie i jęczenie, nie mogą wybawić człowieka z 

jego nieszczęścia, to jednak przynoszą mu trochę ulgi w jego utrapieniach. Kiedy Solon opłakiwał 

śmierć swego syna, to powiedziano mu, że płacz nic nie pomoże. Na co odpowiedział: Zaiste, 

dlatego płaczę, bo płacz nie pomoże. Podobnie chrześcijanin wiele razy wzdycha, bo wzdychanie 

nie pomoże; i jęczy, bo jęczenie nie pomoże; i ryczy, bo ryczenie także nie pomoże. Czasami 

smutki świętych są tak wielkie, że wszystkie ich łzy wysychają, a oni sami nie mogą się uspokoić 

płaczem; dlatego, aby ulżyć sobie chociaż w małym stopniu wzdychają i jęczą; a pomimo tego, że 

tak robią ich serce milczy i jest ciche przed Panem. Apostoł Piotr płakał i szlochał, a jednak milczał. 

Czasami westchnienia i jęki świętego w jakiś sposób wyrażają to, czego jego język nie potrafi w 

żaden sposób wypowiedzieć. 

 7. Po siódme, święte i roztropne milczenie nie wyklucza ani nie zabrania użycia 

jakichkolwiek sprawiedliwych lub zgodnych z prawem środków, dzięki którym osoby mogą być 



wybawione z ich utrapień. Bóg nie chciałby, aby jego lud był tak zapatrzony w swoje utrapienia, 

żeby nie używał sprawiedliwych środków, mogących ich wybawić z ich ucisków: ,,A gdy będą was 

prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego” (Mt 10:23 UBG). Kiedy apostoł Piotr był w 

więzieniu, święci zgromadzili się, by modlić się, jak mówi Dz 12:5,12 (UBG); i byli tak gwałtowni 

i żarliwi w swoich modlitwach do Boga, tak błagali i oblegali Pana, tak prosili i wołali u bram 

Niebios, (werset 5), że Bóg nie mógł odpocząć, dopóki przez wiele cudów mocy i miłosierdzia nie 

oddał im Piotra w ramach udzielania im swojej najtkliwszej łaski: Dz. 28-25. W przypadku Pawła 

wierzący użyli takich sprawiedliwych środków, aby zapobiec jego pojmaniu w Damaszku. „A po 

upływie wielu dni Żydzi postanowili go zabić. Saul jednak dowiedział się o ich zasadzce. A strzegli 

bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy i spuścili w koszu po 

sznurze przez mur” (Dz 9:23-25 UBG). Krew wierzących jest cenna w oczach Boga, dlatego nie 

powinna być nikczemna w ich własnych. Kiedy opatrzność otwiera drzwi ucieczki, nie ma powodu, 

dla którego święci mieliby się wystawiać jako tarcza czy cel dla swoich wrogów, aby ci w nich 

strzelali. W 2 Tes. 3:1-2, Apostoł Paweł i jego współpracownicy wyrazili prośbę, aby bracia modlili 

się za nich, aby byli wybawieni od ludzi przewrotnych (atopoi, niedorzecznych) i złych (poneroi, 

nikczemnych); bo nie wszyscy ludzie mają wiarę. Jest to miłosierdzie, o które warto zabiegać, aby 

zostać wybawionym z rąk przewrotnych, nikczemnych i dokuczliwych ludzi. 

 Utrapienia są złe same w sobie i możemy pragnąć i dążyć do uwolnienia się od nich, (Jak 

5:14-15; Iz 38:18-21 UBG); zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne środki mogą zostać użyte dla 

naszego własnego zachowania przy życiu. Gdyby Noe nie zbudował arki, to został by zmieciony 

przez potop, chociaż schroniłby się wraz z Nemrodem i jego zausznikami na szczycie wieży Babel, 

której wysokość wynosiła tysiąc pięćset czterdzieści sześć kroków jak relacjonował Heylin. 

Chociaż nie wolno nam ufać środkom, to jednak możemy i powinniśmy ich używać; w czasie 

korzystania z nich, patrzmy na Boga, który może je tylko pobłogosławić; jednakże pamiętajmy, że  

to my musimy wykonać naszą część pracy. Jak pilot, który prowadząc statek trzyma rękę na sterze, 

a jednocześnie oko na gwieździe, która go kieruje w tym samym czasie; tak i ty szanowny 

czytelniku, kiedy twoja ręka będzie na środkach, to niech twoje oko będzie zwrócone na twojego 

Boga, a nadejdzie wybawienie. Możemy zaniedbać Boga zarówno przez zaniedbywanie środków, 

jak i poprzez ufanie środkom; dlatego najlepiej jest korzystać ze środków, ale przy używaniu ich 

żyć ponad nimi. Augustyn opowiada o człowieku, który wpadł do dołu, który pytany przez 

przechodzącego obok innego człowieka co tam robił i jak tam się znalazł, odpowiedział: ,,Oh, nie 

pytaj mnie, jak tu się znalazłem, ale pomóż mi i powiedz, jak mogę stąd wyjść”.   

 8. Po ósme i ostatnie, święte i roztropne milczenie nie wyklucza słusznego i trzeźwego 

narzekania na autorów, sprawców, narzędzi i pomocników którzy mieli udział w trapieniu nas. 

„Aleksander, ludwisarz, wyrządził mi wiele zła; niech mu Pan odda według jego uczynków.” (2 

Tym 4:14 UBG). Niektórzy uważają, że ten Aleksander jest tym samym Aleksandrem, o którym 

mowa w Dz 19:33 (UBG), który stał tak blisko Pawła w Efezie, że ryzykował utratę życia, gdy 

chciał wystąpić w jego obronie; ale jeśli chwalebni wyznawcy wpadną w furię prześladując nas, to 

wtedy możemy narzekać: 2 Kor. 9:24 (UBG): „Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem czterdzieści 

razów bez jednego”. Majmonides donosił, że, Żydzi wymierzają nie więcej niż czterdzieści razów, 

choćby chłostany był mocny jak Samson, ale jeśli chłostany jest osobą wątłą to zmniejszają liczbę 

razów. Żydzi biczowali Pawła z największą surowością, poprzez sprawianie, że tak często cierpiał z 

powodu skrajnej surowości żydowskiego prawa otrzymując maksymalnie dozwoloną liczbę razów, 

podczas gdy ludzie słabi otrzymywali mniejszą ich liczbę. W 2 Kor 9:25 (UBG): Paweł powiada 

„Trzy razy byłem bity rózgami”, czyli przez Rzymian, których zwyczajem było bicie winnych 

rózgami. 

 Gdy faraon sprawiał, że Izrael jęczał, to Izrael wnosił skargę przeciwko faraonowi do 

Strażnika Izraela, (Wyj. 2:23-25 UBG); a gdy dumny i bluźnierczy król Asyrii nadszedł ze swoją 

potężną armią, aby zniszczyć Ludu Pana, Ezechiasz rozwinął jego list bluźnierczy przed Panem, (Iz 

37:14-21 UBG).  

 Powiedzeniem Sokratesa było to, że każdy człowiek na tym doczesnym świecie potrzebuje 

wiernego przyjaciela i zaciekłego wroga; jednego, by mu doradzał, a drugiego, by się pilnował, i 



tego król Ezechiasz doświadczył w swoim życiu.  

 Chociaż łuk Józefa był mocny, a ramiona jego rąk były wzmocnione rękami potężnego Boga 

Jakuba, to jednak Józef mógł powiedzieć, że łucznicy lub mistrzowie strzał, jak to jest wyrażone w 

hebrajskim oryginale boleśnie go zasmucili, strzelali do niego i nienawidzili go, (Rdz 49:23-24 

UBG). Dawid, z kolei, skarżył się na Doega, (Ps. 109:1-21 UBG). Nawet sam Pan Jezus Chrystus, 

który był najdoskonalszym wzorem spokoju i milczenia w najcięższych próbach, skarżył się na 

Judasza, Piłata i resztę swoich prześladowców, (Ps 69:20-30 UBG). Zaiste, chociaż Bóg czyni 

wrogów swego ludu robotnikami, którzy   kształtują, ociosują i dopasowują Jego lud, tak by ten stał 

się odpowiednimi kamieniami do Jego świętej budowli, i dlatego czyni jednych wrogów 

złotnikami, aby dodać perły do swojej korony, innych rózgami do wytrzepania kurzu z Jego ludu, 

jeszcze innych robotnikami, aby usunęli jego rdzę, kolejnych ogniem do usuwania żużlu, a 

ostatnich czyni wodą do usuwania nieczystości, cielesności i ziemskości z trapionych wierzących, 

to jednak wierzący mogą przy tym wskazywać na nich to jest swoich wrogów i wylewać swoje 

skargi do Boga przeciwko nim, (Ps. 142:2-7 UBG). Powyższą prawdę mógłbym udowodnić za 

pomocą ponad stu wersetów Pisma Świętego; ale teraz nadszedł czas, aby przedstawić przyczyny 

takiego zachowania wierzących. 

 

 5. OSIEM POWODÓW, DLA KTÓRYCH CHRZEŚCIJANIE MUSZĄ 

ZACHOWYWAĆ SIĘ CICHO I MILCZEĆ W SWOICH NAJWIĘKSZYCH UCISKACH, 

NAJSMUTNIEJSZYCH DOPUSTACH OPATRZNOŚCI I NAJOSTRZEJSZYCH 

PRÓBACH, KTÓRE NAPOTYKAJĄ NA TYM ŚWIECIE. 

  

  

 Powód 1. Aby lepiej słyszeli i rozumieli głos rózgi. Tak jak słowo Boże, Duch, i sumienie 

mają głos, tak i Boża karcąca rózga posiada go na swój sposób. Utrapienia są rózgą gniewu Bożego, 

rózgą Jego niezadowolenia i rózgą Jego pomsty; Bóg daje polecenie swojej rózdze, aby obudziła 

Jego lud, aby doprowadziła do zreformowania wierzących lub wywarła pomstę na nich za  

naruszenie Jego przymierza z nimi, jeśli nie będą chcieli znosić rózgi, ucałować jej i siedzieć cicho i 

w milczeniu pod nią. „Głos PANA woła do miasta (ale roztropny sam ujrzy twoje imię): Słuchajcie 

rózgi i tego, kto ją ustanowił” (Mich 6:9 UBG). Rózgi Boże nie są nieme, wszystkie są głośne, 

wszystkie przemawiają, jak również uderzają; każda gałązka rózgi ma głos. Ach! duszo, mówi jedna 

gałązka rózgi w czasie chłosty, mówisz, że boli; cóż, powiedz mi, czy dobrze jest prowokować 

zazdrosnego Boga? Ach! duszo, mówi inna gałązka, mówisz, że jest to gorzka rzecz, i że dociera to 

do twojego serca, ale czy to nie twoje własne uczynki sprowadziły na ciebie tę chłostę? (Jer. 4:18 

UBG). Ach! duszo, mówi inna gałązka, gdzie jest zysk, przyjemność i słodycz, które znajdowałaś w 

odstępowaniu od Boga? (Rzym 6:20-21 UBG). Ach! duszo, mówi jeszcze inna gałązka, czy nie było 

najlepiej z tobą, kiedy byłaś w zażyłej społeczności z Bogiem i kiedy byłaś pokorna i bliska w swoim 

chodzeniu z Nim? (Mich 6:8 UBG). Ach! chrześcijaninie, mówi kolejna gałązka, czy będziesz 

przeszukiwać swoje serce i badać swoje drogi, tak, aby nawrócić się do Pana, twego Boga? (Lam 

3:40 UBG). Ach! duszo, mówi następna gałązka, czy chcesz umrzeć dla grzechu i świata bardziej 

niż kiedykolwiek przedtem? (Rzym 14:6-8; Gal 6:14 UBG). Czy chcesz, mówi jeszcze inna gałązka, 

umrzeć dla relacji a nawet dla siebie samego bardziej niż kiedykolwiek przedtem? Ach! duszo, 

mówi inna gałązka, czy będziesz bardziej niż kiedykolwiek przedtem żyła dla, lgnęła do, ceniła i 

stawiała jeszcze mocniej wszystko na Chrystusa? Ach! duszo, mówi następna gałązka, czy chcesz 

kochać Chrystusa miłością bardziej płomienną, i pokładać nadzieję w Nim z większym 

przeświadczeniem i polegać na Nim z większą ufnością i czekać na Niego z bardziej niezwyciężoną 

cierpliwością itd.? Teraz, jeśli dusza nie będzie cicho i nie zamilknie znajdując się pod rózgą, to jak 

to będzie możliwe, żeby kiedykolwiek usłyszała głos rózgi, lub przysłuchiwała się głosowi każdego 

z tworzących ją gałązek? Rózga przemawia gdy znajduje się w rękach ziemskich ojców; jednakże 

dzieci jej nie słyszą ani nie rozumieją dopóki nie zostaną zmuszone do uspokojenia się, uciszenia, 

ucałowania jej i siadnięcia w milczeniu pod nią. Podobnie  i my nie będziemy słyszeć lub rozumieć 

głosu rózgi, która jest w ręku naszego niebiańskiego Ojca, dopóki nie ucałujemy jej, i nie 



usiądziemy pod nią w milczeniu. 

 Powód 2. Dusze obdarzone łaską Bożą powinny być cicho i milczeć w swoich największych 

uciskach i najostrzejszych próbach, aby mogły się odróżnić od ludzi tego świata, którzy zwykle się 

złoszczą i irytują, sarkają i szemrają, złorzeczą  i zachowują się arogancko, gdy znajdują się pod 

karcącą ręką Boga: „A będą się tułali po ziemi, uciskani i wygłodzeni; a cierpiąc głód, będą się 

złościć i złorzeczyć swemu królowi oraz swemu Bogu, spoglądając ku górze. I spojrzą na ziemię, a 

oto ucisk i ciemność, mrok i cierpienie, i będą zapędzeni w ciemności” (Iz 8:21-22 UBG). Ach! jak 

rozdrażnieni i przeciwstawiający się, jak burzliwi i bezmyślni, oraz jak szaleni i straceńczy są ci 

nieszczęśnicy pod napominaniem Bożym! Patrzą w górę i w dół, w tę stronę i w tamtą, i nie 

znajdując pomocy, wsparcia, wspomożenia, ani uwolnienia, jak szaleńcy z przytułku dla 

obłąkanych, ba, nawet jak same diabły wcielone, wybuchają złorzeczeniem przeciw Bogu i królowi. 

„Ryczymy wszyscy jak niedźwiedzie, jak gołębie ciągle wzdychamy; oczekujemy sądu, ale go nie 

ma; oczekujemy na wybawienie, ale jest od nas daleko” (Iz 59:11 UBG). Wyrażają swoje 

wewnętrzne zmartwienie i oburzenie poprzez ryczenie jak niedźwiedzie. Gdy niedźwiedziom 

zabrane są ich młode, albo gdy wpadną do dołu pułapki, och, jak strasznie wtedy ryczą, wściekają 

się, rozrywają wszystko dookoła i rzucają się! Podobnie, kiedy niegodziwi ludzie wpadną w dół 

utrapienia, to wtedy och, jak ryczą, wściekają się, szarpią i krzyczą; jednakże nie z powodu swoich 

grzechów, ale kar za nie; są oni jak Kain i powiadają: „Zbyt ciężka jest moja kara, bym mógł ją 

znieść (Rdz 4:13 UBG). ,,Twoi synowie leżeli omdlali na rogach wszystkich ulic, jak dziki wół w 

sieci. Są pełni gniewu PANA, upomnienia twego Boga”(Iz 51:20 UBG). Kiedy myśliwy złapie 

dzikiego bawołu w swoją sieć i tak go nią zaplącze, że ten zwierz nie może się wyplątać z niej, to 

wtedy, och, jak bardzo taki bawół będzie zaciekły i wściekły; jak bardzo będzie się szamotał i 

walczył, aby się z niej wydostać! Takimi dzikimi bawołami są niegodziwi ludzie, gdy wpadną w 

sieć utrapienia. 

 O Marcellusie rzymskim wodzu mówi się, że nie mógł milczeć ani gdy został pokonany, ani 

jako zwycięzca. Podobnie jest ze złymi ludźmi; nie potrafią milczeć, ani najedzeni, ani poszcząc, 

ani będąc chorzy ani zdrowi, ani gdy są bogaci, ani w ubóstwie, ani w więzach, ani na wolności, ani 

w dobrobycie, ani też w niepowodzeniach. ,,I Babilon stanie się rumowiskiem, legowiskiem 

smoków, zdumieniem i świstaniem, pozbawionym mieszkańców. Będą ryczeć razem jak lwy, 

warczeć jak lwie szczenięta” (Jer 51:37-38 UBG). Gdy lew ryczy, wszystkie zwierzęta polne drżą, 

(Am 3:8 UBG), tak że, wiele z nich, które mogłyby go prześcignąć, jest tak zdumionych i 

oszołomionych grozą jego ryku, że nie są w stanie ruszyć się z miejsca. Takimi ryczącymi lwami są 

niegodziwi ludzie, gdy znajdują się pod karcącą rózgą Boga. „….a ludzie gryźli z bólu języki. I 

bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów” 

(Obj 16:10-11 UBG). I dlatego dusze obdarzone łaską Bożą mają powód, by milczeć w swoich 

najcięższych próbach, aby mogli odróżnić się od niegodziwych ludzi, którzy są: „….jak wzburzone 

morze niemogące się uspokoić, którego wody wyrzucają muł i błoto”, (Iz 57:20 UBG).  Czasownik 

rasha tu użyty oznacza wywołać poruszenie, być niezmiernie zajętym, niespokojnym lub 

dokuczliwym. Ach! jakie zamieszanie robią źli ludzie, gdy znajdują się pod karcącą ich ręką Bożą! 

Podobnie morze jest niespokojne i cały czas w ruchu, gdy nie ma burzy; nie może ustać w miejscu, 

ale ma swój przypływ i odpływ; a o ileż bardziej jest niespokojne, gdy burza za burzą sprawia, że  

ryczy i burzy się, pieni i wyrzuca błoto i muł. Rozszalałe morze to odpowiedni symbol na 

oznaczenie złego człowieka, który znajduje się pod karcącą ręka Boga.   

 Powód 3. Trzecim powodem, dla którego dusze pełne łaski powinny siedzieć cicho i milczeć 

podczas najostrzejszych prób, jest to, żeby mogli być podobni do Chrystusa, ich Głowy, który był 

cichy i milczał podczas swoich najcięższych prób: „Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich 

ust, Jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył 

swoich ust” (Iz 53:7 UBG). Chrystus miał jakby związany język, gdy przechodził przez swoje 

wszystkie smutki i cierpienia. „…..Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli 

w jego ślady; Który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu; Który, gdy mu 

złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, 

który sądzi sprawiedliwie” (2 P 2:21-23 UBG). Chrystus na krzyżu nie tylko dał nam wykład o 



cierpliwości i milczeniu, ale i przekazał nam również, kopię lub wzór obu, do zachowywania i 

naśladowania przez nas, gdy sami będziemy pod karcącą rózgą Boga. Będzie naszym grzechem i 

wstydem, jeśli nie zniesiemy w cierpliwości i milczeniu wszystkich naszych utrapień, szczególnie 

gdy weźmie się pod uwagę to, jak godny podziwu wzór postawił przed nami Chrystus. Mówi się o 

Antiochu, że mając walczyć z Judaszem, wodzem wojsk żydowskich, pokazał swoim słoniom sok 

winogron i morwy, aby sprowokować je do zaciętszej walki (1 Mach 6:34 UBG). Podobnie postąpił 

Duch Święty, przedstawiając nam przed oczami rany i pohańbienie, smutki i cierpienia, bóle i 

udręki oraz pot i krew naszego najdroższego Pana i jego niezłomną cierpliwość i godne podziwu 

milczenie w czasie przechodzenia tego wszystkiego, aby pobudzić nas i zachęcić do naśladowania 

Wodza naszego zbawienia w cierpliwości i milczeniu, we wszystkich naszych własnych 

cierpieniach.    

 Hieronim przeczytawszy o życiu i śmierci Hilariona, który żył świątobliwie i umarł 

spokojnie, zamknął księgę, mówiąc: Dobrze! Hilarion będzie mistrzem, za którym pójdę; jego dobre 

życie będzie moim wzorem, a jego dobra śmierć moim przykładem. Oh, o ile więcej wszyscy 

powinniśmy powiedzieć: ,,Przeczytaliśmy jak Chrystus był udręczony, uciskany, przygnębiony, 

pogardzany, prześladowany itd.; i czytaliśmy, jak cichy, jak spokojny, jak cierpliwy i jak milczący 

był w czasie doświadczania tego wszystkiego; Oh! Będzie On wzorem, według którego będziemy 

chodzić i mistrzem, za którym będziemy podążać. Ale niestety, jakże rzadko można spotkać 

człowieka, którego można by obsypać pochwałami Salviana: ,,Doskonały uczeń jedynego mistrza”. 

Poganie mieli takie wyobrażenie, co do oddawania chwały swoim bogom (jak donosi Laktancjusz), 

otóż uważali, że sposobem na uczczenie ich bogów było bycie podobnym do nich; i dlatego 

niektórzy ludzie byli nikczemni, uważając za hańbę dla ich bogów, gdyby byli do nich niepodobni. 

Ja ze swej strony jestem pewien, że sposobem na uczczenie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest 

bycie podobnym do Niego w cierpliwości i milczeniu, zwłaszcza gdy na naszych plecach znajduje 

się bolesna rózga, a gorzki kielich w naszej dłoni. 

 Powód 4. Czwartym powodem, dla którego lud Boży powinien milczeć i siedzieć cicho w 

swoich utrapieniach, jest to, że dziesięć tysięcy razy większym sądem i utrapieniem jest bycie 

wydanym na łup własnej drażliwości, uporu, sarkania i szemrania, w czasie doświadczania utrapień, 

niż samo doświadczanie utrapień. Takie złe zachowywanie się w czasie przechodzenia ucisków jest 

zarówno grzechem jak i karą diabła. Bóg wciąż go trapi, doświadcza i przeciwstawia mu się, a on 

dalej irytuje się, narzeka, złości i buntuje się przeciwko Bogu. Lepiej żeby nasz grzech nie równał 

się grzechowi diabła, i aby kara jaką doświadczamy nie równała się karze jaką on doświadcza. 

Lepiej by było, gdyby człowiek miał doświadczyć jednocześnie wszystkich utrapień wszystkich 

trapionych ludzi na całym świecie, niż być wydanym na pastwę swego uporu, sarkania i szemrania 

w czasie przechodzenia przez nawet najmniejsze utrapienie. Gdy widzimy duszę irytującą się, 

denerwującą się i tupiącą nogami ze złości, gdy znajduje się pod działaniem potężnej ręki Boga, to 

widzimy tym samym jednego z pierworodnych szatana, który przypomina jego zachowanie co do 

joty. Żadne dziecko nie może być tak bardzo podobne do ojca, jak ta rozzłoszczona dusza jest 

podobna do ojca kłamstwa; który choć jest zakuty w kajdany od prawie sześciu tysięcy, lat, to 

jednak nigdy nie leżał spokojnie ani jednego dnia, ani jednej nocy, ani jednej godziny przez cały ten 

czas, ale wciąż irytuje się, złości, rzuca i szarpie w swoich kajdanach i łańcuchach, jak oszalały 

książę. Jest on lwem, nie barankiem; ryczącym lwem, nie śpiącym; nie lwem stojącym spokojnie, 

ale lwem krążącym dookoła tu i tam; i nie jest usatysfakcjonowany łupem, który posiada, ale jest 

nienasycony w swoich zamiarach napełnienia piekła duszami ludzkimi, (1 P 5:8 UBG). Nigdy nie 

brakuje mu owocu dla Ewy ani winogron dla Noego, ani szaty na zmianę dla Gechaziego, ani prętu 

ze złota dla Achana, ani korony dla Absaloma, ani sakiewki dla Judasza, ani doczesnego świata dla 

Demasa. Jeśli rozejrzymy się w jednym towarzystwie, to znajdziemy tam szatana, który rozdaje 

swój pokarm odpowiedni dla każdego podniebienia; jeśli rozejrzymy się w innym towarzystwie, to 

znajdziemy go tam również jak dopasowuje sznurówki do każdego buta; jeśli zajrzymy do jeszcze 

innego towarzystwa, to ujrzymy go tam jak dopasowuje ubrania do każdego grzbietu. Jest pod 

gniewem Bożym, dlatego nie potrafi usiedzieć na jednym miejscu spokojnie. Oto w jednym miejscu 

jak Jael wabi biedne dusze mlekiem i morduje je palikiem; w innym jak Joab, ściska się jedną ręką 



z duszą ludzką a dźga drugą. W jeszcze innym miejscu całuje a następnie zdradza jak Judasz; a w 

jeszcze innym wraz z nierządnicą Babilonem wyciąga do ludzi złoty puchar z trucizną. Nie może 

się nigdy uspokoić; a im bardziej niespokojnie zachowują się ludzie doświadczający karcenia 

Bożego, tym bardziej przypominają zachowanie szatana, którego całe życie wypełnione jest 

irytowaniem się i złoszczeniem na Boga. Niech nikt nie myśli, powiedział Luter, że diabeł już nie 

żyje, albo śpi, gdyż jak Ten, który strzeże Izraela, tak i ten, co Izraela nienawidzi, nie drzemie ani 

nie śpi.   

 Powód 5. Kolejny powód, dla którego dusze pełne łaski powinny milczeć i zachowywać się 

cicho w największych utrapieniach i najostrzejszych próbach, jakie się im przydarzają, jest taki, że 

święte i roztropne milczenie podczas przechodzenia ucisków i nieszczęść, najlepiej uzdalnia i 

przystosowuje uciśnionych do przyjęcia Bożego miłosierdzia i łask. Kiedy butelka stoi nieruchomo, 

wtedy możemy w nią wlać swoje najsłodsze lub najmocniejsze trunki; tak samo kiedy dusza leży 

nieruchomo, to wtedy Bóg może w najlepszy sposób wlać do niej słodką wodę miłosierdzia i mocną 

wodę Boskiej pociechy. W Hbr 12:11 (UBG) czytamy o błogim owocu sprawiedliwości: ,,A żadne 

karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc 

sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Z kolei, w Jak 3:18 (UBG) czytamy: ,,A owoc 

sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój”. Cicha i pełna pokoju dusza 

jest jak statek, który stoi spokojnie i cicho zacumowany w porcie; w takim wypadku można 

załadować na niego takie towary jakie się chce; podobnie gdy dusza jest cicha, spokojna i milcząca 

pod karcącą ręką Bożą, to wtedy jest najbardziej odpowiednia i znajduje się w najbardziej 

korzystnej sytuacji, aby przyjąć dużo od Boga, Chrystusa,  z Nieba, z obietnic i z obrzędów 

religijnych, może także czerpać miłość Bożą, zobaczyć rozjaśnianie oblicza Bożego nad sobą, a 

także przyjąć słowo i radę od Boga; natomiast gdy dusze są niespokojne, to zachowują się jak statek 

podczas burzy, na który nie można nic załadować.  

 Luter, mówiąc o Bogu, powiadał, że Bóg nie mieszka w Babilonie, ale w Salem, gdyż 

Babilon oznacza zamęt, a Salem pokój. Podobnie, jeśli chodzi o ducha człowieka, to Bóg nie 

mieszka w duchach niespokojnych i pełnych zamieszania, ale w spokojnych i cichych. Niespokojne 

duchy nie potrafią przyjąć rady ani pociechy, łaski ani pokoju, etc., „Moja dusza nie dała się 

pocieszyć” (Ps. 77:2 UBG). Niecierpliwy pacjent nie zażyje żadnych leków, ponieważ nie ma 

żadnej ochoty, aby patrzeć oczami na, wziąć ręką i spróbować językiem, oraz aby żołądek strawił 

wszystko, co jest potrzebne, aby taki człowiek wyzdrowiał i czuł się dobrze. Kiedy człowiek jest 

chory a do tego uparty, to nie będzie chciał zażyć żadnych lekarstw; najsłodsza muzyka nie będzie 

brzmiała melodyjnie  w jego uszach: „Dlatego powiedz synom Izraela: Ja jestem PAN,  

wyprowadzę was spod ciężarów Egipcjan, wyrwę was z ich niewoli i wybawię was wyciągniętym 

ramieniem i przez wielkie sądy. Wezmę was sobie za lud i będę wam Bogiem. Poznacie, że ja 

jestem PAN, wasz Bóg, który was wyprowadza spod ciężarów Egipcjan. I wprowadzę was do 

ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi; i dam ją wam w dziedzictwo. Ja 

jestem PAN” (Wj 6:6-7 UBG). Najlepsze eliksiry i obietnice wraz z pociechami, na jakie mogły 

sobie pozwolić Niebo i ziemia, były w powyższych słowach udzielone ludowi Izraela, ale on nie 

wyciągnął ręki, aby je przyjąć. Oto z ust Mojżesza spływały jakby plastry miodu, ale lud nie czuł 

ich słodyczy. I pomimo że przedstawione mu zostało to, co najlepsze na ziemi i w Niebie, to jednak 

dusze Izraelitów były zamknięte, tak że nic nie mogło wejść do ich wnętrza. Oto słowa te były taką 

porywającą i rajską muzyka, że mogły wielce zachwycić ich serca i być przyjemne dla ich uszu; 

jednakże oni nie słyszeli jej. Słowa te miały służyć ożywianiu, wspieraniu, wzmacnianiu, 

pocieszaniu, podnoszeniu i odświeżaniu ich dusz, ale oni nie potrafili ich usłyszeć: ,,I Mojżesz 

mówił tak do synów Izraela, ale nie usłuchali go z powodu udręki ducha i ciężkiej niewoli” (Wj 6:9 

UBG). Byli pod wpływem gorączkowych ataków udręki, więc nie mogli  słyszeć, widzieć, 

smakować ani przyjąć niczego, co mogłoby być dla nich miłosierdziem lub pocieszeniem. Byli 

chorzy z niecierpliwości i niezadowolenia: a ponieważ te przywary mocno do nich przylgnęły, to 

nic nie mogło ich zachęcić, ani nic im nie pasowało. Kiedy ludzie znajdują się pod silną udręką 

ducha i nie mają wiary, to nie mają uszu do słuchania ani rozumu, ani religii.  

 Powód 6. Następnym powodem, dla którego dusze obdarzone łaską Bożą powinny milczeć 



pod karcącą rózgą, jest to, że jest bezowocnym i bezużytecznym, aby zmagać się i rywalizować lub 

walczyć z Bogiem. Żaden człowiek nigdy niczego nie osiągnął przez sarkanie lub szemranie pod 

ręką Bożą, chyba że było to więcej gniewnych spojrzeń Boga, ciosów i ran. Tych, którzy nie będą 

leżeć cicho i spokojnie, gdy miłosierdzie zwiąże ich jedwabnymi sznurami, sprawiedliwość spęta 

żelaznymi łańcuchami; jeśli złote kajdany cię nie utrzymają, to zrobią to żelazne. Jeśli jakiś nowy 

Jonasz będzie się irytował, złościł, i rzucał, to sprawiedliwość Boża wyrzuci go za burtę, żeby go 

ochłodzić i stłumić jego bunt, następnie przetrzyma go jako jeńca w brzuchu wielkiej ryby aż jego 

upór zostanie złamany, a jego duch ucichnie przed Panem. ,,Czy to jest przeciwko mnie, że mnie do 

gniewu pobudzają? - mówi Pan? Czy nie raczej przeciwko nim, ku ich własnemu pohańbieniu?” 

(Jer7:19 UBG). Bóg jak gdyby mówił: ,,Prowokując mnie, prowokują tylko siebie samych; 

pobudzając mnie do gniewu pobudzają do gniewu siebie samych; a drażniąc mnie, drażnią i 

pobudzają do złości samych siebie”. „Czy będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czy jesteśmy 

mocniejsi od niego?” (1 Kor 10:22 UBG).  

 Zanchy przedstawia dwie rzeczy, które wynikają z powyższego wersetu Pisma:  

 1. Że źle jest prowokować Boga do gniewu, ponieważ jest silniejszy od nas. 

 2. Że chociaż Bóg jest silniejszy od nas, to jednak są tacy, którzy pobudzają Go do gniewu; i 

oczywiście nie ma nikogo, kto by go bardziej prowokował niż ci, którzy złoszczą i wściekają się, 

gdy Jego ręka ich dotyka. Chociaż kielich jest gorzki, to jednak jest on włożony  do twojej ręki 

przez twego dobrego Ojca; i chociaż krzyż jest ciężki, to jednak Ten, kto położył go na twoich 

barkach, sam będzie niósł jego cięższy koniec; dlaczego więc miałbyś z tej przyczyny sarkać? Czy 

niedźwiedzie i lwy nie otrzymują ciosy i szturchnięcia od swoich opiekunów, a ty, drogi wierzący 

czytelniku, nie miałbyś przyjąć kilku lekkich ciosów i szturchnięć od Stróża Izraela? Dlaczego glina 

miałaby spierać się z garncarzem lub stworzenie ze swoim Stwórcą, lub sługą ze swoim panem, lub 

słabość z siłą, lub biedne stworzenie czyli zupełna nicość z wszechmocnym Bogiem? Czy 

ściernisko może ostać się przed ogniem? Czy plewy mogą przetrwać na miejscu trąbę powietrzną? 

Albo czy robak może zapobiec zadaniu mu ciosu przez Wszechmocnego? Uparty i niecierpliwy 

duch pod ręką Boga będzie tylko sprowadzał na siebie większe utrapienia, będzie przydawał sobie 

łańcuch do łańcucha, krzyż do krzyża, jarzmo do jarzma i ciężar do ciężaru. Im więcej ludzie tupią i 

rzucają się w swoich napadach złości, tym bardziej wzmacniają swoją dolegliwość i tym dłużej 

czasu upłynie, zanim nastąpi wyleczenie. Najłatwiejszym i najpewniejszym sposobem wyleczenia 

się jest leżeć spokojnie i cicho. Tam, gdzie cierpliwość dopełnia swego doskonałego dzieła, tam 

uzdrowienie będzie pewne i łatwe. Kiedy człowiek ma już nastawioną kość w złamanej nodze, to 

leży cicho i spokojnie, co powoduje, że jego uzdrowienie nadchodzi szybko i łatwo; ale kiedy 

złamana noga konia zostanie nastawiona, to ten denerwuje się, rzuca, miota i szarpie, rozłączając 

kość jego złamanej nogi raz za razem, i tak jego wyleczenie jest trudniejsze i żmudniejsze. Tacy 

chrześcijanie, którzy pod ręką Boga są jak koń lub muł stający okoniem lub szarpiący się, tylko 

przydadzą sobie smutków i cierpień i oddalą od siebie dzień swego wybawienia. 

 Powód 7. Dalszym powodem, dla którego chrześcijanie powinni milczeć i zachowywać się 

cicho w obliczu swoich cierpień, jest to, że przez takie zachowanie krzyżują i udaremniają wielki 

plan i oczekiwanie szatana. We wszystkich nieszczęściach, które ten ojciec kłamstwa sprowadził na 

Hioba, jego zamiarem było nie tyle uczynienie Hioba żebrakiem, ile uczynienie z niego bluźniercy; 

i nie chodziło tu tylko o to by unieszczęśliwić Hioba zewnętrznie, ile by uczynić go nieszczęśliwym 

wewnętrznie, przez sprowokowanie Hioba, aby sarkał i szemrał przeciwko sprawiedliwej ręce 

Bożej, i przez to dał diabłu podstawy do wniesienia oskarżenia przeciwko Hiobowi przed Panem. 

Diabeł jest niestrudzonym oskarżycielem braci: „….bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, 

który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem’ (Obj 12:10 UBG). Szatan jest wielkim 

podżegaczem pragnącym wszczynać nieporozumienia i waśnie pomiędzy Bogiem a Jego dziećmi. 

Posiada mennicę w piekle, gdzie jako niestrudzony jej zarządca, wciąż knuje i wybija oskarżenia 

przeciwko świętym. Najpierw wabi i kusi dusze do grzechu, a następnie oskarża je o popełnienie 

tych właśnie grzechów, do których je kusił, aby okryć je hańbą przed Bogiem i spowodować jeśli to 

możliwe wykluczenie ich z łaski u Boga; i chociaż wie z góry, że Bóg i Jego lud są przez więź 

przymierza i przez krew Odkupiciela, tak blisko złączeni, że nigdy nie będzie można ich oddzielić, 



to jednak taka jest  wściekłość, gniew, zazdrość i złośliwość złego, że będzie starał się zrobić to, o 

czym wie, że nigdy mu się nie uda uczynić. Gdyby mógł spowodować, żeby  Hiob się zbuntował 

lub złościł pod rózgą Boga, to szybko zaniósłby nowiny o tym do Nieba i byłby taki bezczelny, że 

zapytałby Boga czy to było postępowanie, które przystoi takiej osobie, o której sam Bóg wydał tak 

chwalebne świadectwo? Szatan wie, że w najmniejszym grzechu jest więcej zła niż we wszystkich 

cierpieniach, które można zadać człowiekowi; i gdyby tylko mógł zrobić wyłom w cierpliwości 

Hioba, ach, jak by znieważał samego Boga! Gdyby mógł zrobić z Hioba buntownika, to szybko 

domagałby się osądzenia Hioba według prawa stanu wojennego; ale Hiob, pozostając niemym i 

milczącym we wszystkich swoich próbach, zawstydził szatana i zarazem pokrzyżował wszystkie 

jego plany. Najlepszym sposobem na przechytrzenie diabła, jest zachowywanie milczenia w czasie 

znajdowania się pod karcącą ręką Boga; ten, który szemra wtedy, jest pokonywany przez szatana, 

ale ten, który milczy zwycięża go, a zwyciężenie diabła, jest czymś więcej niż zwyciężeniem 

świata.  

 Powód 8. Ostatnim powodem, dla którego chrześcijanie powinni milczeć i zachowywać się 

cicho podczas swoich najcięższych prób, jest: to, że w ten sposób powielają te szlachetne wzorce, 

nadane im przez wcześniejsze pokolenia wierzących, którzy byli cierpliwi i milczący gdy 

znajdowali się pod Bożą karcącą rózgą, jak np Aaron (Kpł. 10:3 UBG); Heli (1 Sam. 3:18 UBG); 

Dawid (2 Sam. 16:7-13 UBG); Hiob, (Hi 1:21-22 UBG); Eliakim, Szebna, Joach i Judejczycy (Iz 

36:11,12,21 UBG). Z kolei wierzący opisani w Dz 21:12-14 (UBG) zdali się na wolę Pana; a 

chmura świadków o której mowa w Hbr 11 wytrwała cierpliwie w wielkich utrapieniach. Przykłady 

wierzących pełnych łaski, którzy wytrwali w przeciwnościach są bardziej rozbudzające, 

przekonujące, pobudzające i zachęcające do cierpliwego wytrwania w przeciwnościach niż nakazy, 

ponieważ widzimy w nich, że okazywanie i uzewnętrznianie posiadanej łaski poprzez pobożne 

postępowanie jest możliwe, chociaż trudne. Kiedy widzimy chrześcijan (którzy podlegają 

podobnym ułomnościom jakim podlegamy i my sami) milczących i zachowujących się spokojnie 

pod karcącą ręka Boga, to uświadamiamy sobie, że możliwe jest osiągnięcie tego samego 

szlachetnego usposobienia charakteryzującego się między innymi zachowywaniem milczenia i 

spokoju w czasie przechodzenia Bożego dyscyplinowania. Z pewnością naszym największym 

zaszczytem i chwałą na tym doczesnym świecie jest przyglądanie się i naśladowanie najlepszych i 

najwartościowszych przykładów. To, co Plutarch powiedział o Demostenesie, że był on doskonały 

w chwaleniu godnych czynów swoich przodków, ale już nie w naśladowaniu ich, można 

powiedzieć o wielu wierzących w naszych czasach.  Oh! są bardzo chętni do i znakomici w 

wychwalaniu cierpliwości Hioba, ale nie w naśladowaniu jej; w chwaleniu milczenia Aarona, 

Dawida i Helego, ale już nie w powielaniu go. Największą chwałą Cezara było kroczenie śladami 

Aleksandra Wielkiego, a Selymusa, tureckiego władcy, kroczenie śladami Cezara; podobnie 

Temistokles szedł śladami Hiltiadesa. Jednakże o ileż bardziej powinniśmy uważać za naszą 

największą chwałę naśladowanie wspaniałych przykładów tych godnych naśladowania wierzących, 

których ten doczesny świat nie był godny! Kiedy ludzie starają się żyć tak jak żyli najwierniejsi 

naśladowcy Chrystusa, to wskazuje to na posiadanie w ich sercach wielkiej miłości do Boga. I to by 

było na tyle jeśli chodzi o temat powodów milczenia w czasie przechodzenia przez uciski. Przejdę 

teraz do zastosowania tej prawdy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6.  TA PRAWDA PATRZY NAPOMINAJĄCO NA PIĘĆ RODZAJÓW LUDZI. 

  

  

 Widzicie, umiłowani, na podstawie tego, co zostało powiedziane, że największym 

obowiązkiem i troską chrześcijan jest: zachowywanie ciszy  i milczenia w największych 

utrapieniach, najsmutniejszych dopustach opatrzności i w najostrzejszych próbach, które spotykają 

na tym doczesnym świecie. A ponieważ tak musi być, to ta prawda patrzy z niesmakiem i 

napominająco na pięć rodzajów ludzi. 

 6.1 Po pierwsze, patrzy z niesmakiem i smutno na szemrzących, którzy nie robią nic poza 

sarkaniem i szemraniem pod karcącą ręką Boga. Był to grzech starożytnego Izraela, (Wj 16:7-9; Li 

14:27,29; Li 17:5,10; Wj 15:24; Pwt 1:27; Ps 106:25 UBG), a w naszych czasach jest to grzech 

Anglii. Ach! Co za szemranie rozlega się dzisiaj między nami, przeciw Bogu, przeciw Jego 

instrumentom, oraz przeciw dopustom Jego Opatrzności? Jedni szemrzą z powodu tego, co stracili, 

drudzy z powodu lęku, że mogą dopiero coś stracić; inni szemrzą, że nie stoją wyżej w hierarchii 

społecznej, kolejni, że są pośledniego stanu; następni szemrzą z powodu tego, że pewna grupa 

rządzi, a jeszcze inni z powodu tego, że to nie oni rządzą; niektórzy szemrają, ponieważ ich łaski 

nie są tak wielkie jak u innych; następni szemrają, że ich łaski nie są takie same jak innych, kolejni 

szemrają, że są utrapieni, a ostatni, że inni nie są tak mocno utrapieni jak oni. Och, Anglio, Anglio! 

Gdybyś nawet nie była winna innych grzechów to i tak twoje szemranie wystarczyłoby, aby cię 

zgubić, gdyby Bóg nie okazał ci wielkiej litości i współczucia. Ale więcej o tym powiem później, 

dlatego niech  te dotknięcie tego tematu wystarczy na tę chwilę. 

 6.2 Po drugie, ta prawda patrzy z niesmakiem na tych, którzy irytują się, gniewają i 

złoszczą, gdy znajdują się pod dyscyplinującą ręką Boga. Wielu, gdy czują, że rózga powoduje ból, 

ach, jak się irytują i wściekają! Gdy są uciskani i wygłodzeni złoszczą się i złorzeczą Bogu (Iz 8:21 

UBG). „Głupota człowieka wypacza jego drogę, a jego serce zapala się gniewem przeciwko 

PANU” (Przys 19:3 UBG). Serce może być pełne złości i krnąbrne, podczas gdy język nie bluźni. 

Głupota sprowadza na człowieka nieszczęście, a nieszczęście sprawia, że człowiek się złości. 

Człowiek w nieszczęściu jest bardziej skłonny do irytowania się i złoszczenia na Pana, niż na 

grzech, który doprowadził go do cierpienia, (2 Krl 6:33; Ps 37:1,7-8 UBG). Rozzłoszczona dusza 

ośmiela się mówić przeciwko samemu Bogu. Kiedy faraon był rozzłoszczony to ośmielił się bluźnić 

Bogu: „Któż to jest PAN, abym miał słuchać jego głosu…..?” (Wj 5:2 UBG). A kiedy Jonasz jest w 

gniewliwym humorze, to ośmielił się powiedzieć Bogu prosto w twarz, „….To dobrze, że się 

gniewam, nawet aż na śmierć” (Jon 4:8 UBG). Jonasz dobrze by zrobił, gdyby rozgniewał się na 

swój grzech; jednakże postąpił bardzo źle, ponieważ zamiast tego rozgniewał się na swojego Boga. 

Bóg wypróbuje każdą żyłę w sercu człowieka (który wścieka się i gniewa, bo nie może zerwać 

sznurów za pomocą który jest związany), zanim z nim skończy, (Ezech 16:43 UBG). Dobrzy ludzie 

wystrzegają się gniewu, a kiedy czasami nie, to kosztuje ich drogo, jak to Hiob i Jonasz odkryli 

przez doświadczenie. Żaden człowiek nigdy nie dostał niczego przez swoje złoszczenie się, 

gniewanie i szarpanie, chyba tylko mocniejsze ciosy lub cięższe łańcuchy; dlatego nie złość się, 

drogi wierzący czytelniku, gdy Bóg uderza. 

 6.3. Po trzecie, ta prawda patrzy z niesmakiem na tych, którzy głupio oskarżają Boga w dniu 

swego nieszczęścia. ,,Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje?” (Lam 3:39 BW). Kto zasłużył 

na powieszenie, nie ma powodu, aby oskarżać sędziego o okrucieństwo, jeśli ten zamieni mu je na 

karę chłosty; a my, którzy zasłużyliśmy na potępienie, nie mamy powodu, aby oskarżać Boga o to, 

że jest zbyt surowy, jeśli zamieni je nam na ojcowskie lanie. Człowiek zamiast raczej wziąć swoją 

winę na siebie i cicho znieść hańbę swojej własnej głupoty woli zrzucać winę na samego Boga, 

(Rdz 3:12 UBG). Jest to bardzo niegodziwą rzeczą, gdy oskarżamy Boga, aby się usprawiedliwić i 

uniewinnić, kosztem obwiniania Go i zrzucamy winę gdziekolwiek indziej, a nie na nasze własne 

serca i drogi. Hiob był człowiekiem szlachetniejszego ducha: „W tym wszystkim Hiob nie 

zgrzeszył ani nie oskarżał Boga o nic niewłaściwego” (Hi 1:22 UBG). Kiedy Bóg oskarża wielu 

ludzi wprost, to oni zaraz głupio oskarżają Go; zrzucając na Niego ciężar i winę za wszystko; 

jednakże doprowadzi ich to na końcu tylko do rozgoryczenia. Kiedy jesteś w utrapieniu, drogi 



czytelniku, to możesz pokornie powiedzieć Bogu, że czujesz ciężar Jego ręki; ale nie możesz Go 

winić, za to, że Jego ręka ciąży na tobie. Żadnemu człowiekowi nie wyszło nigdy na dobre 

wysuwanie głupiego oskarżenia przeciwko Bogu; a miałoby wyjść tobie? Na pewno nie. Głupio 

oskarżając Boga w dniu swego nieszczęścia, tylko prowokujesz Pana, by cię oskarżył na wskroś, 

bardziej zaciekle i gniewnie, za pomocą swoich najbardziej śmiercionośnych strzał ponawianych 

nieszczęść. Twoją największą mądrością, szanowny wierzący czytelniku, jest obwinianie swoich 

grzechów i położenie swojej ręki na ustach; bo dlaczego głupota miałaby oskarżać niewinność? 

Człowiek, który ośmiela się oskarżać samego Boga o podniesienie na niego ręki jest daleki od 

milczenia i cichego siedzenia pod karcącą dłonią Boga. 

 6.4 Po czwarte, ta prawda patrzy krzywo i ze smutkiem na tych, którzy nie będą milczeć ani 

nie będą usatysfakcjonowani pod trapiącą ich ręka Boga, dopóki Pan nie poda im konkretnych 

powodów, dla których wyciągnął na nich swą karcącą dłoń. Dobrzy ludzie czasami uderzają nogami 

o ten kamień potknięcia: „Czemu mój ból ma trwać wiecznie i moja rana ma być nieuleczalna, i nie 

chce się goić?” (Jer 15:18 UBG). Chociaż Bóg zawsze ma powód do tego, co czyni, jednak nie jest 

zobowiązany, aby wyjawiać nam przyczyny swojego postępowania. Pasja Jeremiasza dosięgnęła 

szczytu, a jego krew kipiała; co spowodowało, że nic go nie mogło uciszyć ani usatysfakcjonować, 

prócz podania przez Boga powodów, dla których jego (to jest Jeremiasza) ból był nieustanny, a jego 

rana nieuleczalna. Podobnie było z Hiobem: ,,Czemu mnie wziąłeś za cel, abym był sam dla siebie 

ciężarem?” Jest to złą i niebezpieczną rzeczą, gdy człowiek się czepia lub podaje w wątpliwość 

postępowanie Tego, który jest najwyższym Panem wszystkich, który może zrobić ze swoją 

własnością to, co mu się podoba, (Rzym. 9:20; Dan. 4:34-35 UBG). Bóg nie tłumaczy się przed 

nikim i nie da się manipulować ani kontrolować, dlatego, któż może Mu powiedzieć: ,,Co czynisz?” 

Jak nikt nie może kwestionować prawa Boga do karcenia go, ani Jego sprawiedliwości w karceniu 

go, tak nikt nie może kwestionować powodów, dla których Bóg go trapi. Jak żaden człowiek nie 

może zmusić Boga do podania powodu Jego postępowania, tak żaden człowiek nie może ośmielać 

się zapytać Go o szczegółowe przyczyny jego karcenia i poddawania próbie. Ziemscy królowie 

uważają, że nie są zobowiązani do podawania swoim poddanym powodu swojego postępowania 

(Kaz 8:4 UBG); dlatego, dlaczego mielibyśmy chcieć zobowiązywać Boga do podawania nam 

powodu swoich poczynań, który jest Królem królów i Panem panów, i którego wola jest 

prawdziwym powodem i jedyną zasadą sprawiedliwości? Boże ogólne podstawy i powody, 

przedstawione w słowie Bożym, odnośnie tego, dlaczego Bóg trapi wierzących, na przykład dla ich 

dobra (Hbr 12:10 UBG); dla oczyszczenia ich z grzechów, (Iz 1:25 UBG); dla zreformowania ich 

życia, (Ps. 119:67,71 UBG); i dla zbawienia ich dusz, (1 Jor 11:32 UBG), — powinny wypracować 

w nich milczenie i usatysfakcjonowanie podczas przechodzenia przez nich przez wszystkie ich 

udręki, choćby Bóg nigdy nie zaspokoił ich ciekawości, poprzez zdanie im relacji z niektórych 

bardziej ukrytych przyczyn, które mogą leżeć ukryte w otchłani Jego wiecznej wiedzy i nieomylnej 

woli. Ciekawość to duchowe pijaństwo duszy; bo jak pijak nigdy nie będzie zaspokojony, 

niezależnie od tego jak głęboki będzie garniec wina, dopóki nie zobaczy jego dna, tak niektórzy 

ciekawi chrześcijanie, których dusze są pokryte trądem ciekawości, nigdy nie będą 

usatysfakcjonowani dopóki nie zrozumieją sedna i najtajniejszych powodów, z powodu których 

Bóg postępuje wobec nich tak, a nie inaczej; jednakże tacy ludzie są głupcami, którzy chcą 

wiedzieć więcej niż chciałby tego Bóg. Czy ciekawość Adama nie uczyniła jego i jego potomstwa 

głupcami? Jak wzrok człowieka, który wpatruje się w i przygląda słońcu może stać się przyćmiony, 

i pogorszyć się, tak że taki człowiek będzie widział gorzej niż w przeciwnym razie, tak duchowy 

wzrok wielu, przez ciekawskie wnikanie i zaglądanie do sekretnych powodów Bożego 

postępowania wobec nich, staje się tak  przyćmiony i niewyraźny, że ludzie ci nie potrafią dostrzec 

tych prostych powodów, które Bóg zawarł w swoim słowie, dla których trapi i doświadcza synów 

ludzkich. 

  Czytałem o niejakim sir Williamie Champney (żyjącym za panowania króla Henryka III), 

który kiedyś mieszkał w Tower Street w Londynie, a który był pierwszym człowiekiem, który 

zbudował wieżyczkę na szczycie swojego domu, aby mógł lepiej podglądać wszystkich swoich 

sąsiadów, ale zdarzyło się, że niedługo potem oślepł; tak że ten, który nie mógł być 



usatysfakcjonowany widzeniem tak, jak widzieli inni, ale chciał widzieć więcej niż oni, nie widział 

po prostu w ogóle nic, przez sprawiedliwy sąd Boży nad nim. Podobnie jest to sprawiedliwą i 

słuszną rzeczą u Boga, aby porazić duchową ślepotą tych, którzy nie są usatysfakcjonowani 

widzeniem powodów podanych w słowie Bożym, dlaczego Bóg ich trapi, ale są ciekawie wścibscy 

i szukają ukrytych i bardziej sekretnych powodów Jego surowości wobec nich. Ach, 

chrześcijaninie, twoją mądrością i obowiązkiem jest siedzenie w ciszy i milczenie pod karcącą ręką 

Boga z powodu objawionych w Piśmie przyczyn, a nie robieniem wścibskich badań w odniesieniu 

do bardziej sekretnych przyczyn, które są zamknięte w złotej szkatułce na piersi Boga, (Pwt 29:29 

UBG). 

 6.5 Po piąte, ta prawda patrzy z niesmakiem i smutno na tych, którzy zamiast milczeć i 

siedzieć cicho, gdy przechodzą przez uciski, to wykorzystują wszystkie grzeszne uniki i sposoby, 

aby wydostać się ze swoich kłopotów; których nie obchodzi to, że zrywają w ten sposób z Bogiem, 

z ludźmi i własnym sumieniem, bo chcą za wszelką cenę zerwać łańcuchy, którymi są spętani; 

których nie obchodzi, w jaki sposób drzwi więzienia są otwierane, byle tylko mogli uciec; ani 

jakimi rękoma rygle bramy więzienia są odsuwane, byle tylko mogli znaleźć się na wolności. ,, 

Strzeż się, abyś nie zważał na nieprawość; gdyż wybrałeś to sobie zamiast utrapienia” (Hi 36:21 

UBG). Dokonuje tylko złego wyboru ten, kto wybiera raczej grzech niż cierpienie; a jednak 

czasami dobrzy ludzie dokonali takiego złego wyboru, gdy dopadły ich kłopoty. Chociaż żaden lew 

nie ryczy tak głośno, jak własne sumienie w piersiach; to jednak niektórzy, aby uwolnić się z 

zewnętrznych kłopotów, pobudzili tego lwa w swoich piersiach do ryczenia; tak, że, uwolnili się od 

zewnętrznych tortur w taki sposób, że sami ściągnęli na siebie wewnętrzne męki. Kupuje swoją 

wolność od cierpienia zbyt drogo ten, kto kupuje ją z równoczesną utratą dobrego imienia lub 

dobrego sumienia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. SZEŚĆ ROZWAŻAŃ, CELEM ZAPOBIEŻENIA STOSOWANIU PRZEZ LUDZI 

GRZESZNYCH ZMIAN I KURSÓW, ABY WYZWOLIĆ SIĘ ZE SWOICH UCISKÓW. 

 

 

 Ponieważ nawet w dobrych ludziach pojawia się czasem zbyt duża inklinacja i skłonność do 

grzeszenia i robienia uników, aby się wyzwolić z ucisków, zamiast raczej milczeć i siedzieć cicho w 

czasie ich doświadczania, niech mi będzie wolno podać tutaj sześć rozważań, aby temu zapobiec.  

 7.1 Rozważmy najpierw to, że nieskończenie więcej zła znajduje się w najmniejszym 

grzechu, niż w największych nieszczęściach i utrapieniach, które mogą cię spotkać, drogi wierzący 

czytelniku; zaiste, w najmniejszym grzechu tkwi więcej zła niż we wszystkich utrapieniach, które 

kiedykolwiek dotknęły ten doczesny świat, ba, a nawet niż są we wszystkich cierpieniach i mękach 

piekła. Najmniejszy grzech jest obrazą wielkiego Boga, jest złem dla nieśmiertelnej duszy, jest 

naruszeniem sprawiedliwego prawa; i nie można go zmyć, jak tylko przez krew Pana Jezusa; 

najmniejszy grzech może odciąć na zawsze duszę od Nieba, i zamknąć ją jako pilnie strzeżonego 

więźnia w piekle na wieki wieków. Należy raczej unikać i zapobiegać powstawaniu najmniejszego 

grzechu, nawet gdyby miało to oznaczać przechodzenie przez największe cierpienia; gdyż jeśli ten 

bazyliszek (grzech) nie zostanie zmiażdżony w zarodku, to wkrótce stanie się wężem; sama myśl o 

grzechu, samo pomyślenie o nim, przerodzi się w działanie, działanie w przyzwyczajenie, a 

przyzwyczajenie w nawyk, a wtedy zarówno ciało, jak i dusza stają się bezpowrotnie stracone na 

całą wieczność. Najmniejszy grzech jest bardzo niebezpieczny. Cezar został zadźgany sztyletami; 

Herod został zjedzony przez robactwo; a papież Adrian udusił się przez komara; mysz jest mała, a 

jednak zabija słonia, jeśli wejdzie do jego trąby; skorpion także jest mały, ale potrafi użądlić lwa na 

śmierć; lampart, z kolei, choć jest wielki, to jednak można go otruć główką czosnku. Najmniejsza 

iskra może pochłonąć największy dom, a najmniejsza dziura może doprowadzić do zatopienia 

największego statku; otwarta mała furtka może doprowadzić do zdobycia największego miasta; a 

odrobina trucizny rozprzestrzenia się po całym organizmie człowieka uśmiercając zdrowe komórki, 

aż doprowadzi do oddzielenia duszy od takiego ciała. Jeśli wąż będzie mógł chociaż tylko poruszyć 

swoim ogonem w umyśle człowieka, to znaczy zasiać tam swą złą myśl, to wkrótce będzie mógł 

zaskoczyć duszę, jak widzimy to na tym wiekopomnym przykładzie Adama i Ewy. Drzewa leśne, 

jak mówi pewna przypowieść, urządziły pewnego razu uroczysty sejm, na którym omawiały 

niezliczone krzywdy, jakie wyrządziła im siekiera, dlatego sporządziły akt, aby żadne drzewo nie 



dawało odtąd siekierze drewna na stylisko, pod groźbą ścięcia. W jakiś czas potem, siekiera  

wędrowała po lesie, i błagała o drewno cedr, dąb, jesion, wiąz, a nawet topolę; ale żadne z nich nie 

użyczyło mu ani kawałka. W końcu powiedziała, że potrzebuje tak małego kawałka drewna, żeby 

mogła zrobić tak małe stylisko, żeby mogło posłużyć jej do ścinania wrzosów, dzikiej róży i innych 

krzaków, twierdząc, że takie krzewy jak one wysysają sok z ziemi oraz utrudniają rośnięcie i 

zasłaniają chwałę pięknych i wspaniałych drzew; słysząc to wszystkie drzewa były tak  

zadowolone, że zgodziły się dać siekierze potrzebne drewno; na co siekiera udawała, że przeszła 

gruntowną reformację, ale wszystko to obróciło się w smutną deformację, bo kiedy dostała drewno i 

zrobiła swoje stylisko, to ścięte zostały cedr, dąb, jesion, wiąz, topola i wszystko co stało na jej 

drodze. Takie są subtelne działania grzechu; obiecuje usunąć krzewy i krzaki nieszczęść i utrapień, 

które przeszkadzają duszy w czerpaniu tego soku, słodyczy, pociechy, radości i zadowolenia, 

którymi inaczej mogłaby się cieszyć. Jednakże jeśli poddasz się mu chociaż troszeczkę, drogi 

czytelniku, to zamiast usunięcia twoich problemów, grzech zetnie twój pokój, twoje nadzieje i twoje 

zadowolenie, ba, odetnie nawet twoją cenną duszę. Czym jest oddychanie żyły wobec spuszczenia 

krwi  z gardła?, albo czym jest zadrapanie na dłoni, wobec dźgnięcia nożem w serce? Tym samym 

są największe uciski w odniesieniu do najmniejszych grzechów; dlatego, chrześcijanie, nigdy nie 

używajcie grzesznych lawirowań, zmian i uników, aby wydostać się z kłopotów, ale raczej bądźcie 

milczący i zachowujcie spokój w czasie, gdy przez nie przechodzicie, aż Pan doprowadzi do 

waszego z nich wyzwolenia. 

 7.2 Po drugie, rozważcie sobie, szanowni czytelnicy, że jest rzeczą niemożliwą, aby 

ktokolwiek uwolnił się ze swoich kłopotów za pomocą grzeszenia. Abraham, Hiob i Jonasz 

próbowali tego, ale nie mogli tego dokonać. Diabły doświadczają tego od około sześciu tysięcy lat; 

nie byli by teraz zakuci w kajdany, gdyby mogli uwolnić się z nich za pomocą grzeszenia. Gdyby 

potępieni mogli sami się wydostać z wiecznego ognia, za pomocą swego grzeszenia, to teraz nie 

byłoby nikogo wyjącego w pożerającym i nieugaszonym ogniu, (Iz 33:14 UBG). Piekło nie 

miałoby mieszkańców, gdyby potępieni mogliby się z niego wydostać poprzez grzeszenie. Ach! 

Chrześcijanie, diabły i potępione duchy tak samo będą mogli uwolnić się z piekła za pomocą 

grzeszenia, jak wy będziecie mogli uwolnić samych siebie tym samym sposobem z waszych 

utrapień. Chrześcijanie, prędzej powstrzymacie słońce  od poruszania się wyznaczonym mu 

kursem, zmieścicie całe morze w skorupie orzecha, okrążycie ziemię przęsłem i wskrzesicie 

umarłych, niż będziecie kiedykolwiek mogli uwolnić się za pomocą grzeszenia ze swoich cierpień; i 

dlatego lepiej jest milczeć i siedzieć cicho w czasie ich doświadczania, niż próbować tego, czego 

nie można dokonać. Te drugie rozważanie otrzyma dalsze potwierdzenie w następnym punkcie.     

 7.3 Po trzecie, tak jak niemożliwe, tak i bardzo szkodliwe oraz niebezpieczne jest 

próbowanie uwolnienia się ze swoich utrapień za pomocą grzeszenia; bo usiłując tak zrobić, aby się 

wydostać ze swojej gehenny  wpada się w wiele nowych utrapień, jak Jonasz i Jakub; i trudząc się, 

aby wybawić się za pomocą grzeszenia z mniejszych bied, świadome grzeszenie sprowadza 

większe biedy, tak jak to się stało w przypadku Saula; a usiłując wyzwolić się za pomocą grzeszenia 

spod zewnętrznych ucisków wpada się pod wewnętrzne uciski i cierpienia, które są 

najboleśniejszymi i najsmutniejszymi udrękami ze wszystkich kłopotów. Tak stało się ze Spirą, 

Hieronimem z Pragi, Bilneyem i innymi. Niektórzy ludzie próbując wyrwać się za pomocą 

grzeszenia ze swoich dotychczasowych udręk popadli w taki okropny i przerażający stan sumienia, 

że nie mogli ani jeść, ani pić, ani spać, ale byli gotowi targnąć się na swoje życie.  

 Cyprian w swoim kazaniu de lapsis mówi o niektórych ludziach, którzy porzucając wiarę, 

aby uniknąć cierpienia, zostali wydali na opętanie przez złe duchy i umarli straszliwą śmiercią. O 

człowieku, nie wiesz, jaki straszny grzech,  pokusa, wyrok, czy uderzenie, może cię dopaść, jeśli 

będziesz próbował oswobodzić się ze swoich cierpień za pomocą grzeszenia. Cóż da zobaczenie 

Wenecji, jeśli przy tym umrze się u jej bram? Lepiej jest milczeć i zachowywać spokój przechodząc 

swoje udręki, niż za pomocą grzesznych zmian i uników popaść w większe nieszczęścia i męki.  

 7.4 Po czwarte, rozważ to sobie, drogi wierzący, że jest to bardzo niegodziwą i niegodną 

rzeczą, by wyrywać się ze swoich udręk i bied za pomocą grzeszenia. Dowodzi to, że taki człowiek 

jest podłego, słabego, pośledniego, nikczemnego i zniewieściałego ducha, ponieważ zniża się do 



użycia niegodziwych zmian i uników, aby wygrzebać się ze swoich kłopotów. Ludzie szlachetnego, 

odważnego i altruistycznego ducha będą gardzić i nie zniżą się do użycia takich haniebnych 

środków, (Dan. 3:8-30 UBG; i inni bohaterowie wiary opisani w Heb 11:36-39 UBG, których świat 

nie był godny).  Hieronim pisze o odważnej kobiecie, która będąc poddana torturze łamania kołem 

kazała swoim prześladowcom zrobić wszystko co najgorsze, bo była zdecydowana raczej umrzeć 

niż skłamać. Podobnie książę Conde, wzięty do niewoli przez Karola IX, króla Francji, gdy tenże 

król przedstawił mu wybór czy wybiera pójście na mszę, karę śmierci, czy też dożywotnie 

uwięzienie, odpowiedział szlachetnie, że z Bożą pomocą nigdy nie wybierze pierwszej rzeczy, a co 

się tyczy pozostałych to zostawia to do decyzji króla i Opatrzności Bożej. 

 Dusza prawdziwie szlachetna prędzej rozstanie się ze wszystkim, niż porzuci spokój 

czystego sumienia. Tak błogosławiony Hooper pragnął raczej zostać zwolniony z biskupstwa niż 

poddać się pewnym ceremoniom. 

 Czytałem o Marku Aretusie, wybitnym słudze Pana w dziele głoszenia ewangelii, który w 

czasach Konstantyna był przyczyną obalenia świątyni bożków; ale Julian, stając się cesarzem,  

nakazał mieszkańcom tego miejsca odbudować ją ponownie. Wszyscy byli na to gotowi, tylko on 

odmówił; po czym jego własny lud, któremu głosił, rzucił się na niego, zdarł wszystkie jego szaty, a 

potem maltretował jego nagie ciało i oddał je dzieciom i uczniom, by nakłuwali je scyzorykami; ale 

gdy to wszystko nic nie pomogło, wystawili go na upał słoneczny i nasmarowali całe jego nagie 

ciało miodem, aby mógł być gryziony i kąsany na śmierć przez muchy i osy; całe to okrucieństwo 

dopadło go, ponieważ nie chciał zrobić nic na rzecz odbudowy tej świątyni bożków; ale gdy i to nie 

pomogło, to posunięto się tak daleko, że zaproponowano mu, iż jeśli odda chociaż pół pensa na 

poczet kosztów odbudowy świątyni, to zostanie wypuszczony, jednakże odmówił tej haniebnej 

propozycji ze szlachetną chrześcijańską pogardą, chociaż wpłata pół pensa mogła by uratować mu 

życie. Czyniąc tak, żył tylko według tej szlachetnej zasady, którą większość chwali, ale niewielu 

praktykuje, a mianowicie: że chrześcijanie muszą raczej wybrać cierpienie najgorszych mąk, niż 

popełnić nawet najmniejszy grzech, przez który   Bóg mógłby zostać pohańbiony, bluźniono by 

jego imieniu, religia byłaby ganiona, wyznanie pogardzane, a słabi wierzący zniechęceni; a w 

dodatku sumienia ludzi mogłyby zostać zranione, a ich dusze zagrożone potępieniem. Teraz 

powiedzcie mi, chrześcijanie, czy nie lepiej  jest milczeć i zachowywać się spokojnie w czasie 

przechodzenia przez najcięższe próby i utrapienia, niż trudzić się, aby grzeszeniem wyplątać się z 

nich i przez to głosić całemu światu, że jesteście osobami o bardzo nędznym, niegodziwym i 

niegodnym duchu?  

 7.5 Po piąte, rozważ sobie, szanowny czytelniku, że grzeszne lawirowania, zmiany i środki, 

Bóg zawsze obkładał klątwą i wyrywał z korzeniami. Złoty pręt Achana był tylko prętem, który 

doprowadził go do obłożenia klątwą i śmierci, a płaszcz babiloński jego całunem, który go okrywał. 

Achab kupił winnicę krwią właściciela, ale niebawem została ona podlana jego własną krwią, 

zgodnie ze słowem Pana. Gehazi musiał zdobyć talent srebra i dwie szaty na zmianę, za pomocą 

kłamstwa, dlatego otrzymał wraz z nimi trąd, który przylgnął do niego i jego potomstwa na wieki, 

(2 Krl 5:22-27 UBG). Tymi rękami, którymi Judasz wziął pieniądze, by zdradzić swego Mistrza, 

sporządził także stryczek, żeby się powiesić. Bogaty i nieszczęsny żarłok z przypowieści o Bogaczu 

i Łazarzu żył sobie wystawnie i chodził odważnie dzień w dzień, ale następna wiadomość, którą o 

nim słyszymy, jest taka, że był w piekle, wołając o kroplę wody od tego, któremu, kiedy był na 

ziemi nie dał ani okruszka ze swego stołu. 

 Krassus nie cieszył się długo owocem swojej chciwości, bo Partowie pojmawszy go, nalali 

mu roztopionego złota do gardła.    

   Dionizjusz, z kolej, nie cieszył się długo owocem swego świętokradztwa i tyranii, gdyż 

chętnie zmienił swoje berło na rózgę do karcenia dzieci i został  nauczycielem, aby zarabiać na 

swoje utrzymanie. Ach, chrześcijanie, chrześcijanie, czy nie jest o wiele lepiej siedzieć cicho i 

milczeć w czasie doświadczania utrapień niż używać grzesznych zmian, środków i lawirowania, 

które Bóg z pewnością przeklnie i wykorzeni?  

 7.6 Po szóste i ostatnie, pomyśl o tym, szanowny wierzący, że twoje próby wyplątywania się 

z twoich udręk i nieszczęść za pomocą grzeszenia będą cię drogo kosztować. Pociągną one za sobą 



wiele modlitw i łez, wiele westchnień, wiele jęków, wiele skarg, wiele okropności i ogromne 

przerażenie. Apostoł Piotr, usiłując wydostać się z zewnętrznego niebezpieczeństwa za pomocą 

grzechu kłamstwa, naraził się na przeżywanie morza smutku: „Wyszedł na zewnątrz i gorzko 

zapłakał” (Mt 26:75 UBG). 

 Klemens zauważa, że każdej nocy, gdy Piotr słyszał pianie koguta, padał na kolana i płakał 

gorzko; inni mówią, że jego twarz była pokryta ciągłymi łzami. Gdyby Abraham, Dawid, Jakub i 

Jonasz, teraz żyli, to powiedzieliby ci, że odkryli, że jest to prawda z własnego doświadczenia. Ach, 

chrześcijaninie, o wiele lepiej jest milczeć i siedzieć cicho doświadczając cierpień, niż tak drogo 

płacić za próby uwalniania się z tych cierpień za pomocą grzeszenia. Ludzie nie kupują złota za 

zbyt wysoką cenę, dlaczego więc mieliby wykupić się z kłopotów płacąc zbyt drogo? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 8.  DWANAŚCIE ROZWAŻAŃ, CELEM PRZEKONANIA CHRZEŚCIJAN, BY 

ZACHOWYWALI SIĘ CICHO I MILCZELI W CZASIE NAJCIĘŻSZYCH UTRAPIEŃ 

ETC., JAKIE MOGĄ ICH SPOTKAĆ NA TYM DOCZESNYM ŚWIECIE. 
 

 

 Teraz przyjdę do tego zastosowania omawianej prawdy Pisma, na którym zamierzam się 

najbardziej oprzeć, a jest nim zastosowanie w napominaniu. Wiedząc, że wielkim obowiązkiem i 

troską chrześcijan jest milczenie i zachowanie spokoju w czasie doświadczania największych udręk, 

najsmutniejszych dopustów opatrzności i najostrzejszych prób, z jakimi spotykają się na tym 

doczesnym świecie, żebym mógł przekonać was, o chrześcijanie, abyście pamiętali o tym wielkim 

obowiązku, i postępowali zgodnie z i żyli tą niezbędną prawdą; pozwólcie że przedstawię wam 

teraz pewne rozważania, celem zaangażowania waszych dusz do takiego postępowania.    

 8.1 Rozważcie sobie najpierw wielkość, suwerenność, majestat i dostojeństwo Boga i niech 

to skłoni was do milczenia (Jer 5:22; 10:7 UBG). „Chodźcie, zobaczcie dzieła PANA, jakie 

spustoszenia uczynił na ziemi. On kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi; kruszy łuki i łamie 



włócznie, a rydwany pali ogniem. Uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem; będę 

wywyższony wśród narodów, będę wywyższony na ziemi” (Ps 46:8-10 UBG). Któż może spojrzeć 

na Majestat Boży i wielkość Boga, a nie zamilknąć przed Nim? „Umilknij przed obliczem PANA 

BOGA” (Sof 1:7 UBG). Och, nie gadaj, nie szemraj, nie złość się, ale stój przed Nim w milczeniu, 

drogi czytelniku! Czy dziecko ma nie milczeć przed swoim ojcem, sługa przed swoim panem, 

poddany przed swoim księciem, a winny przed sędzią, kiedy ten majestatycznie powstaje ze swego 

miejsca sędziowskiego i przybiera surowy i groźny wyraz twarzy, aby jego wyrok spadł na winnego 

z większą grozą? A czy chrześcijanin nie ma milczeć przed Bogiem, który może użyć swojego 

miecza w Niebie a rydwany spalić na ziemi? Czy owce muszą być uciszane przed wilkiem, ptaki 

przed jastrzębiem, a wszystkie zwierzęta polne przed lwem? O ileż bardziej my powinniśmy 

uciszyć się przed Tym, który jest Lwem z pokolenia Judy (Obj. 5:5 UBG). Bóg jest potężny w 

mocy, radzie, działaniu i karaniu; dlatego milczmy przed nim. Bóg jest potężnym Bogiem, przez 

określenie, które jest dodane do wyrazu El, a którym jest Gibbona, co oznacza, że Bóg jest Bogiem 

przeważającej mocy; w księdze Daniela Bóg jest nazwany El Elim, to znaczy potężny z potężnych. 

Mojżesz, z kolei, wywyższając Bożą potęgę, powiedział: „Któż jest podobny do ciebie wśród 

bogów, PANIE?” (Wj 15:11 UBG). Z pewnością takie określenia Boga powinny być potężnym 

motywem do wyciszenia duszy człowieka, tak by zachowywał się przed Panem tak jak wzywał do 

tego prorok Habakuk  „PAN jest w swoim świętym przybytku. Niech cała ziemia zamilknie przed 

nim” (Hab 2:20 UBG). To właśnie zachęcając lud do rozważenia sobie potęgi PANA Mojżesz 

nakazał Izraelowi milczeć, (Wj 14:13-14 UBG). 

 O cesarzu Auguście, a także o wojowniczym Scycie Tamerlanie, mówiono, że w ich oczach 

widać było tak rzadki majestat, że wielu rozmawiających z nimi lub tylko widzących ich, stawało 

oniemiałych. O bracia moi, czyż blask i wspaniałość majestatu wielkiego Boga, którego iskrząca się 

chwała i majestat oślepiają oczy aniołów i sprawiają, że książęta chwały milczą przed Nim, nie 

skłaniają nas o wiele bardziej do milczenia, do zachowania spokoju i położenia ręki na ustach? Na 

pewno tak.  

 8.2 Po drugie, zważcie, że wszystkie wasze nieszczęścia, utrapienia i próby będą działać dla 

waszego dobra: „A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga” (Rzym 

8:28 UBG). Dlaczegóż zatem mielibyście złościć się, szarpać i wściekać widząc, że Bóg planuje 

wyświadczenie wam dobra we wszystkim? Pszczoła wysysa słodki miód z najbardziej gorzkich 

ziół; podobnie Bóg przez utrapienia uczy swoje dzieci ssać słodką wiedzę, słodkie posłuszeństwo, 

słodkie doświadczenie itd., ze wszystkich gorzkich cierpień i prób, jakimi ich doświadcza. 

Szorowanie i pocieranie, które złości innych, sprawi, że prawdziwi wierzący będą świecić jaśniej; z 

kolei, ciężar, który miażdży i pochyla innych, sprawi, że wierzący będą rośli jak palma coraz lepiej 

i wyżej; a młotek, który rozbija innych na kawałki, przez uderzenia przybliży ich bardziej do 

Chrystusa, kamienia węgielnego. Gwiazdy świecą najjaśniej w najciemniejszą noc; winogrona dają 

najwięcej wina, kiedy są wyciskane najmocniej; przyprawy, z kolei, najsłodziej pachną po utarciu; 

winorośle lepiej krwawią; złoto wygląda jaśniej po szorowaniu; jałowiec najsłodziej pachnie w 

ogniu; rumianek, im bardziej go depczemy, tym bardziej go rozprzestrzeniamy; Żydzi byli 

najszlachetniejsi, kiedy byli najbardziej uciskani; Ateńczycy nigdy nie poprawiali się, dopóki nie 

popadli w żałobę. ,,Krzyż Chrystusa,” powiedział Luter, ,,nie jest literą w księdze, a jednak nauczył 

mnie więcej niż wszystkie litery w księdze.” Cierpienia są najlepszymi dobrodziejami świętych, aby 

wywołać w nich niebiańskie uczucia; tam, gdzie cierpienia wiszą najciężej, zepsucie wisi 

najluźniej. Łaska, która jest ukryta w naturze, jak słodka woda w liściach róży, wtedy najbardziej 

pachnie, gdy ogień utrapienia jest podłożony pod nią, aby ją wydestylować. Łaska świeci jaśniej po 

oczyszczeniu i jest najwspanialsza, gdy jest najbardziej zachmurzona. 

 Pliniusz w swojej Historii Naturalnej pisze o pewnych drzewach rosnących w Morzu 

Czerwonym, które chociaż są bite przez fale, to jednak stoją jak skała, nieruchome, pomimo że są 

smagane szorstkościami wód. Podobnie Bóg czyni swój lud skałą w morzu utrapień; która jest 

niewzruszona i niepokonana a im bardziej fale nieszczęść uderzają w lud Boży, tym będzie on 

lepszy, i tym bardziej będzie kwitł w łasce i pobożności. Jak bardzo powinno to zaangażować i 

skłonić chrześcijan do milczenia i spokojnego zachowania podczas przechodzenia przez wszystkie 



doświadczenia i próby na tym doczesnym świecie, gdy się weźmie pod uwagę fakt, że wszystkie 

one będą działać dla ich dobra! Bóg chłoszcze nasze ciała, aby uzdrowić nasze sumienia; trapi 

nasze organizmy, aby ocalić nasze dusze; daje nam tu żółć i piołun, aby przyjemności, które są po 

jego prawicy, mogły być słodsze, gdy tam się znajdziemy w przyszłości; tutaj kładzie nas na łożu z 

cierni, abyśmy mogli bardziej szukać i tęsknić za tym przyjemnym łożem z puchu — jego piersią w 

Niebie. 

 Jak przekleństwo owinięte jest w najlepsze rzeczy, które Bóg daje bezbożnym, tak 

błogosławieństwo zawinięte jest w najgorszych rzeczach, które sprowadza na swoich wybranych 

(Ps. 25:10 UBG). Jak przekleństwo zawinięte jest w zdrowiu bezbożnego, tak błogosławieństwo w 

chorobie bogobojnego; jak przekleństwo zawinięte jest w sile niegodziwego, tak błogosławieństwo 

zawinięte jest w słabości pobożnego; jak przekleństwo zawinięte jest w bogactwie niegodziwego, 

tak błogosławieństwo w niedostatkach bogobojnego; jak przekleństwo zawinięte jest w czci 

bezbożnego, tak błogosławieństwo jest w hańbie nabożnego; i jak przekleństwo jest zawinięte we 

wszystkie łaski Boże udzielane niegodziwemu, tak błogosławieństwo jest zawinięte we wszystkie 

przeciwności, straty i zmiany pobożnego: dlaczego więc nie miałby on siedzieć w spokoju i milczeć 

przed Panem? 

 8.3 Po trzecie, rozważcie sobie, że święte milczenie jest tą wspaniałą cenną łaską, która 

wspiera wszelkie inne łaski, (Rzym. 15:4 UBG). Milczenie jest opiekunem wszystkich innych cnót; 

wspomaga wiarę, nadzieję, miłość, pokorę, samozaparcie itd. Święta cisza wywiera wpływ na 

wszystkie inne łaski, które znajdują się w duszy; powoduje, że różane pąki łaski rozkwitają i 

rozwijają się. Milczenie jest łaską, która utrzymuje człowieka w stanie pełnym łaski w każdych 

warunkach. W każdych warunkach milczenie jest pomocnikiem chrześcijanina; w dobrobycie 

wynosi duszę ponad wszelką zazdrość, nienawiść, złośliwość i potępienie świata; w 

przeciwnościach wspiera duszę przeciwko wszelkiemu lekceważeniu, pogardzie i poniżeniu, z 

jakimi chrześcijanin spotyka się na tym doczesnym świecie. Milczenie sprawia, że każda gorycz 

staje się słodka, każdy ciężar niewielki a każde jarzmo lekkie. I to właśnie poganie wydawali się 

sugerować, umieszczając obraz Angeronii z zawiązanymi ustami, na ołtarzu Volupii, aby pokazać, 

że milczenie w cierpieniach było drogą do osiągnięcia prawdziwego zadowolenia i uczynienia 

każdej goryczy słodką. Żaden człowiek nie czci Boga, ani żaden człowiek nie usprawiedliwia Go 

tak bardzo jak ten, który kładzie rękę na ustach, gdy rózga Boża jest na jego plecach.  

 8.4 Po czwarte, aby skłonić was do milczenia w najcięższych i najostrzejszych próbach, 

rozważcie sobie to, szanowni wierzący czytelnicy, że zasłużyliście sobie na większe i cięższe 

utrapienia niż te, których doświadczacie, (Lam 3:39; Mich 7:7-9 UBG, Neh 9:13 UBG). Czy Bóg 

odebrał wam jedną łaskę? To niewiele, bo zasłużyliście na zabranie wszystkich. Czy odebrał wam 

rozkosz waszych oczu? To niewiele, ponieważ mógł odebrać wam rozkosz waszej duszy. Czy 

odczuwacie niedostatki w zewnętrznych rzeczach? To niewiele, gdyż zasłużyliście na to, by 

odczuwać nie tylko je, ale i te wewnętrzne. Czy jesteście rzuceni na łoże choroby? To niewiele, bo 

zasłużyliście na łoże w piekle. Czy odczuwacie raz jeden rodzaj bólu, a za drugim inny? To 

niewiele, ponieważ zasłużyliście na to, by doświadczać wszystkich rodzajów bólu naraz. Czy Bóg 

wychłostał was biczami? To niewiele, gdyż zasłużyliście na karcenie skorpionami, (1 Krl. 12:14). 

Czy spadliście z najwyższego szczytu poszanowania, by być pogardą dla i lekceważonymi przez 

ludzi? To niewiele, bo zasłużyliście na pogardę i lekceważenie ze strony Boga i aniołów. Czy 

jesteście  teraz srogą chłostani? To niewiele, gdyż zasłużyliście na całkowite potępienie. Ach 

chrześcijanie, niech wasze oczy przypatrzą się waszym przewinieniom, a wtedy wasze ręce szybko 

znajdą się na waszych ustach; ponieważ cokolwiek jest mniejszą karą niż ostateczne oddzielenie od 

Boga, i cokolwiek jest mniejsze niż piekło, jest miłosierdziem; i dlatego macie powód do milczenia 

doświadczając choćby najboleśniejszego postępowania Boga wobec was. 

 8.5 Po piąte, rozważcie sobie to, że cichy i milczący duch cieszy się wielkim szacunkiem u 

Boga. Bóg przypisuje największą wartość osobie o spokojnym duchu: „Lecz ukryty, wewnętrzny 

człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga” 

(1 P 3:4 UBG). Cichy duch to iskra Boskiej natury, to promień chwały; jest to duch zrodzony w 

Niebie. Żaden człowiek nie rodzi się ze świętą ciszą w sercu, tak jak rodzi się z językiem w ustach. 



Ciche i milczące serce to rajski kwiat i drogocenny klejnot,  który ma bardzo wielki szacunek u 

Boga. Cichy duch najbardziej poleca człowieka Bogu; uzdalnia go do społeczności z Bogiem; czyni 

go najbardziej użytecznym dla Boga; oraz zobowiązuje człowieka do jak najdokładniejszego 

chodzenia z Bogiem. Potulny i cichy duch jest niezniszczalną ozdobą, o wiele cenniejszą niż złoto. 

 8.5.1 Po pierwsze, istnieje wzajemny spokój, który pochodzi z dobrego usposobienia i 

natury ciała.  

 8.5.2 Po drugie, istnieje spokój moralny, który wynika z dobrego wychowania i edukacji, a 

które, z kolei, wypływają z wszczepienia dobrych nakazów, pouczeń i przykładów. 

 8.5.3 Po trzecie, istnieje sztuczny spokój; niektórzy posiedli sztukę pętania swoich 

namiętności i nakładania ograniczającego na zewnątrz kagańca na swój gniew i złość, podczas gdy 

wszystko wewnątrz nich goreje, jak to było w przypadku Kaina, Ezawa, Absaloma i Joaba, którzy 

na pewien czas ukryli swoją złośliwość przed światem zewnętrznym, podczas gdy ich serca były 

rozpalone ogniem piekielnym. Podobnie Domicjan wydawał się kochać na zewnątrz najbardziej 

tych, którym tak naprawdę życzył w sercu by żyli najkrócej. 

 8.5.4 Po czwarte, istnieje milczenie pełne łaski, które pochodzi z wlania Ducha Świętego, 

(Gal 5:22-25 UBG). Ten spokój ducha, to duchowe usposobienie serca, ma wielką cenę w oczach 

Bożych. Bóg ceni je bardziej niż cały świat, dlatego któż nie pożądałby go bardziej niż tego 

doczesnego świata, a nawet bardziej niż swojego życia? Z pewnością wielki Bóg Niebios nie nadaje 

wielkiej ceny temu, co nie jest bezcenne. Jakie  usiłowania zdobycia, zmagania i walki mają 

miejsce o te rzeczy, które wielcy tego doczesnego świata wysoko cenią! Ach, jakie łamanie sobie 

głowy i sumienia wraz z podporządkowywaniem sobie wszystkich innych własnych zainteresowań, 

ma miejsce w naszych czasach, aby tylko zdobyć i posiąść, to co sprawiedliwość Boża odrzuci! O 

ileż lepiej byłoby, gdyby wszyscy ludzie gorliwie walczyli i dążyli (nawet tak bardzo jakby 

walczyli o swoje życie) do wykształcenia w sobie cichego i spokojnego ducha, którego wielki i 

chwalebny Bóg Niebios tak bardzo sobie ceni! Taki duch jest najcenniejszą perłą i szczęśliwy ten, 

kto ją nabędzie, choćby ze stratą wszystkich doczesnych rzeczy. 

 8.6 Po szóste, zważcie, że jeśli nie będziecie siedzieć cicho i milczeć doświadczając swoich 

największych udręk i najboleśniejszych prób, to okaże się, że walczycie przeciwko waszym 

własnym modlitwom. Jak często modliliście się o wolę Bożą, aby spełniła się na ziemi, tak jak 

aniołowie, ci lśniący dworzanie, i książęta chwały, wykonują ją teraz w Niebie? (Mt 6:10 UBG). 

Kiedy przychodzą na was kłopoty i nieszczęścia, to wtedy wola Boża też się spełnia i też jest 

czyniona; dlatego, dlaczego mielibyście złościć się, gniewać, szarpać i wściekać, a nie raczej cicho 

leżeć w Jego woli, która jest doskonała sprawiedliwa i słuszna, mądra, nadrzędna, nieskończona, 

suwerenna, święta, niezmienna, niepokonana, wszechmocna i wieczna? Z pewnością przydacie 

sobie tylko cierpienie do cierpienia, walcząc przeciwko własnym modlitwom i przez oburzanie się i 

złoszczenie, gdy spełnia się wola Boża. Jest smutną rzeczą, gdy człowiek walczy przeciwko 

swojemu przyjacielowi, jeszcze smutniejszą jest gdy walczy przeciwko swoim krewnym, a już 

najsmutniejszą, gdy walczy przeciwko swoim własnym modlitwom; a jednak tak czyni każdy 

chrześcijanin, który szemra i sarka, gdy rózga Boża jest na jego plecach. Niektórzy modlą się 

przeciwko swoim modlitwom, jak Augustyn, który modlił się o wstrzemięźliwość z zastrzeżeniem, 

żeby Pan dał mu wstrzemięźliwość, ale jeszcze nie teraz; są też tacy, którzy walczą przeciwko 

swoim modlitwom,  gdy proszą Boga, aby Jego wola się spełniła, a kiedy Jego wola w odniesieniu 

do nich się spełnia, to zachowują się jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, i złoszczą 

się i oburzają na Pana. Ach, chrześcijanie, czy nie macie grzechów z którymi moglibyście walczyć? 

Czy nie macie pokus, diabła i tego doczesnego świata do pokonania? Dlaczego więc mielibyście 

walczyć przeciwko waszym własnym modlitwom? 

 8.7 Po siódme, rozważcie sobie to, że święte milczenie podczas doświadczania przez was 

najcięższych ucisków, największych utrapień, najsmutniejszych dopustów opatrzności, 

największych ciężarów i zmian uczyni wszystko to znośnym i łatwym dla chrześcijanina. Cicha 

dusza może nieść brzemię, tak jakby nie było ono ciężarem. Te brzemiona i kłopoty, które złamią 

plecy niesfornego i przekornego człowieka, nie będą w stanie przerwać nawet snu milczącego 

człowieka; a te utrapienia, które leżą jak brzemiona na człowieku szemrzącym, będą leżeć lekkie 



jak piórko na milczącym chrześcijaninie, (Mich 7:7-10 UBG). Łoże boleści, które jest jak łoże z 

cierni dla złoszczącej się duszy, będzie jak łoże z puchu dla duszy milczącej. Święta cisza wyciąga 

żądło każdemu utrapieniu, zdejmuje ciężar z każdego brzemiona, dodaje słodyczy do każdej 

goryczy, zamienia ciemne noce w słoneczne dni i straszne burze w upragniony spokój. Najmniejsze 

cierpienia łatwo pokonają wzburzonego ducha, ale cichy duch równie łatwo zatriumfuje nad 

największymi cierpieniami. Jak małe miłosierdzie Boże jest wielkim miłosierdziem dla człowieka, 

tak wielkie cierpienia są małymi cierpieniami w oczach milczącej duszy. Cicha dusza nigdy nie 

narzeka, że jej nieszczęście jest zbyt wielkie, jej brzemię zbyt dokuczliwe, jej krzyż zbyt ciężki, a 

jej cierpień zbyt wiele; milczenie czyni ją zwycięską nad tym wszystkim. I dlatego, jeśli chcesz, aby 

zawsze, twoje ciężkie nieszczęścia były lekkimi, i umieć dźwigać swoje brzemię, tak jakby nic nie 

ważyło, to staraj się tak jakbyś walczył o swoje życie, aby zdobyć i wykształtować w sobie te 

święte milczenie. 

 8.8 Po ósme, rozważcie sobie, że święte milczenie w czasie przechodzenia przez was przez 

udręki będzie waszą najlepszą zbroją odporną na te pokusy, na które mogą wystawić was utrapienia. 

Czasy utrapienia często okazują się być czasami wielkich pokus i dlatego utrapienia nazywane są 

też pokusami: ,,Błogosławiony człowiek, który zniesie pokusę, bo gdy zostanie wypróbowany, 

otrzyma koronę żywota” itd., (Jak 1:12 KJV). Greckie słowo użyte w powyższym wersecie 

(peirasmon - pokusa) należy rozumieć w odniesieniu do pokusy próby i pokusy trapiącej, a nie 

pokusy sugestii, czy zwodzenia; albowiem tych ostatnich nie należy znosić, ale należy się im 

przeciwstawiać i brzydzić się nimi, (Jak 4:7; 1 P 5:9 UBG). Tak więc utrapienie jest nazywane 

czasem pokusą, 

 8.8.1 Ponieważ tak jak pokuszenie wypróbowuje jaki ,,metal” zawiera w sobie 

chrześcijanin, tak czynią to niektóre utrapienia. 

 8.8.2 Ponieważ, jak szatan zwykle ma udział we wszystkich pokusach, które na nas 

przychodzą, tak też ma swój udział we wszystkich utrapieniach, które nas spotykają; jak widzimy to 

na wielkim przykładzie Hioba. 

 8.8.3 Ponieważ, jak pokusy prowadzą ludzi do Boga, (2 Kor 12:7-8 UBG), tak też czynią i 

utrapienia, (Iz 26:16; Oz 5:15 UBG); ale głównie dlatego, że szatan wybiera czas utrapień jako 

najbardziej odpowiedni dla swoich pokus. Kiedy Hiob był najbardziej oddany doglądaniu swojego 

majątku, opiekowaniu się swoimi dziećmi, i przywiązany do żony i życia, to wtedy szatan 

wprowadził w życie swój plan i dokonał najzacieklejszych ataków na Hioba. Szatan kusił go, by 

miał złe myśli o Bogu, był nieufny, niecierpliwy, oraz aby szemrał i sarkał. Podobnie gdy Izrael był 

słaby, zmęczony i znużony, to Amalek zaatakował ich i uderzył na tyły Izraela, (Pwt 25:17-18 

UBG); tak więc, kiedy chrześcijanie są najbardziej utrapieni, to wtedy zazwyczaj są najbardziej 

kuszeni. 

 Luter doświadczył tego na własnej skórze, i sam przyznał: ,,Jestem atakowany na zewnątrz 

przez cały świat, a wewnątrz przez diabła i wszystkich jego aniołów.” Szatan jest tchórzem i 

uwielbia uderzać na nas i deptać nas, gdy powalają i przygnębiają nas utrapienia. Gdy oblężone 

miasta, twierdze i zamki znajdują się w największych tarapatach i kłopotach, to wtedy oblegający 

dokonują najbardziej zaciekłych ataków na nie; podobnie, kiedy chrześcijanie znajdują się w 

największych trudnościach i próbach, wtedy szatan atakuje ich najbardziej, jak lew ryczący. 

Dlatego milczenie w czasie doświadczania cierpień jest najlepszym antidotum i środkiem 

chroniącym przed wszystkimi pokusami, na które wystawiają nas utrapienia. Milczenie w 

utrapieniach to mocna zbroja; jest jak tarcza, której nie przebije żadna włócznia ani strzała pokusy. 

Podczas gdy chrześcijanin leży pod rózgą, jest bezpieczny. Szatan może go kusić, ale go nie 

zwycięży; może atakować go, ale nie może go pokonać. Szatan może nęcić wierzącego, aby użył 

grzesznych uników czy też lawirowania, aby się wydostać z kłopotów; ale wtedy chrześcijanin 

będzie wolał i wybierze raczej leżeć pod ciężarem swoich kłopotów, ba, nawet umrzeć z kłopotów, 

niż wydostać się z nich na warunkach szatana.  

 8.9 Po dziewiąte, rozważcie sobie to, drodzy wierzący czytelnicy, że święte milczenie w 

uciskach i próbach pozwoli człowiekowi w cichości i spokoju zachować własną duszę: „W 

cierpliwości posiadajcie swoje dusze”, (Łk 21:19 KJV). Obok posiadania Boga, posiadanie własnej 



duszy człowieka jest największą łaską na tym doczesnym świecie. Człowiek może posiadać 

zaszczyty, i bogactwa, drogich bliskich, oraz łaskę i pomoc przyjaciół w czasie swoich prób i 

utrapień, ale nigdy nie wejdzie w posiadanie własnej duszy w swoich uciskach, dopóki nie położy 

ręki na swoich ustach i nie zamilknie. Czymże jest wszelkie ziemskie posiadanie wobec posiadania 

własnej duszy przez człowieka? Ten, kto posiada swoją duszę posiada wszystko; natomiast ten, kto 

nie posiada swojej duszy, nie posiada w ogóle niczego. Nie posiada używania, słodyczy, komfortu, 

dobra i błogosławieństwa czegokolwiek co posiada ten, kto nie posiada własnej duszy. Człowiek, 

który nie jest panem samego siebie, nie jest panem czegokolwiek. Święte milczenie daje 

człowiekowi największe panowanie nad własnym duchem; a panowanie nad własnym duchem jest 

największą umiejętnością na świecie, (Przys 16:32 UBG). Jedna z egipskich bogiń jest malowana 

na skałach stojących w morzu, (w miejscach gdzie nadchodzące fale rycząc rozbijają się o nią), z 

tym podpisem: ,,Burze mnie nie poruszą.” Podobnie święte milczenie pozwala człowiekowi na tak 

spokojne posiadanie własnej duszy, że wszystkie burze utrapień nie poruszą go; jego wewnętrzny 

spokój sprawi, że będzie stał jak skała w morzu ucisków i prób. Niech człowiek tylko zachowa 

siebie w milczeniu, a wtedy kłopoty nie będą mu w ogóle dokuczać. 

 8.10 Po dziesiąte, rozważcie nakazy i pouczenia, które Bóg w swoim słowie nałożył na was, 

abyście milczeli, i zachowali spokój w obliczu wszystkich kłopotów, prób i zmian, które na was 

przyszły lub mogą dopiero przyjść: „Niech umilknie wszelkie ciało, przed PANEM. On bowiem 

powstał ze swego świętego przybytku” (Zach 2:13 UBG). „Zamilczcie przede mną, wyspy” (Iz 41:1 

UBG); „PAN jest w swoim świętym przybytku. Niech cała ziemia zamilknie przed nim” (Hab 2:20 

UBG). „Dlatego roztropny milczy w tym czasie, bo jest to czas zły” (Am 5:13 UBG). „Uspokójcie 

się i uznajcie, że ja jestem Bogiem” (Ps. 46:10 UBG). ,,Rozmyślajcie w swym sercu na łożu i 

zamilczcie” (Ps. 4:4 UBG). ,,Stójcie spokojnie i patrzcie na wybawienie Boże” (Wj 14:13 KJV). 

„Stójcie spokojnie i oglądajcie wybawienie PANA, nad wami, O Judo i Jeruzalemie” (2 Krn 20:17 

KJV). „Słuchaj tego, Hiobie; stój spokojnie i rozważ cudowne dzieła Boże” (Hi 37:14 KJV). 

Niebezpiecznym jest dla nas lekceważenie jednego z Bożych nakazów, gdyż Bóg przez drugiego 

człowieka może nas skazać na śmierć lub na piekło, według swego uznania. Działanie lub 

postępowanie wbrew Bożemu wyraźnemu nakazowi (nawet pod pretekstem nowego objawienia od 

Boga) może kosztować życie takiego człowieka, co widać ze  smutnej historii opisanej w 1 Krl 

13:11-29 UBG. Boże rozkazy muszą zostać wykonane szybko, bez zaprzeczania lub zwlekania, bez 

debatowania lub zważania na trudności, które mogą towarzyszyć naszemu podporządkowaniu się 

im. Przykazania Boże są duchowe, święte, sprawiedliwe i dobre; i dlatego należy być im 

posłusznym bez sarkania lub szemrania. Boże nakazy są poparte najsilniejszym uzasadnieniem i 

towarzyszą im najlepsze zachęty. Czy sługa nie stosuje się chętnie do poleceń swego pana, poddany 

rozkazom swego księcia, żołnierz rozkazom generała, dziecko rozkazom ojca, żona nakazom swego 

męża, a chrześcijanin nie miałby tak ochoczo przestrzegać nakazów swego Zbawiciela Chrystusa? 

Czyż próżni ludzie nie są posłuszni chętnie i ochoczo grzesznym i bezsensownym nakazom innych 

ludzi? A czy my nie mielibyśmy chcieć być posłuszni przykazaniom Bożym? ‚,Absalom zaś 

nakazał swoim sługom: Zauważcie, kiedy serce Amnona podochoci się winem, a gdy powiem wam: 

Zabijcie Amnona, zabijcie go, nie bójcie się. Ja bowiem nakazuję to wam. Bądźcie odważni i 

sprawcie się dzielnie. I słudzy Absaloma uczynili z Amnonem tak, jak im nakazał Absalom.” (2 

Sam 13:28-29 UBG). Nie wahali się, aby posłuchać krwawych poleceń Absaloma, wbrew 

wszelkiemu prawu, rozumowi i religii. 

 Czytałem o niejakim Johannesie Abbasie, który przez cały rok codziennie ochoczo 

przynosił wodę z odległości około dwóch mil, aby wylać ją na suchy patyk, na sam rozkaz 

spowiednika.  

 Czytałem też o starożytnych królach Peru, że zwykli używać pęku frędzli z czerwonej 

wełny, które nosili na głowach na oznakę swej godności, a kiedy wysłali jakiegokolwiek 

gubernatora, aby rządził jako wicekról w dowolnej części ich kraju, to dawali mu jeden z frędzli, i z 

powodu noszenia przez niego tego jednego zwykłego frędzla poddani byli mu tak posłuszni jak 

gdyby był on samym królem. Tak więc, czy jeden pojedynczy frędzel z czerwonej wełny miałby 

silniej przyciągnąć niewiernych do posłuszeństwa, niż wszystkie te złote nakazy, ostatnio cytowane, 



miałyby siłę, by przyciągnąć nas do milczenia i zachowywania się spokojnie w czasie 

doświadczania kłopotów i zmian, które spotykamy na tym doczesnym świecie? Nie daj Boże!  

 Czy osoby cielesne i niegodziwe miałyby być bardziej gotowe i chętne do 

podporządkowania się krwawym, bezsensownym, i przesądnym poleceniom swoich przełożonych, 

aniżeli chrześcijanie do podporządkowania się przykazaniom wielkiego Boga Niebios, którego 

przykazania są wszystkie sprawiedliwe oraz słuszne, i którego wolą jest doskonałe rządzenie w 

sprawiedliwości. Głównym powodem posłuszeństwa jest autorytet Pana, a nie użyteczność sługi. 

Ach, chrześcijanie! Kiedy wasze serca zaczynają się gniewać i wściekać pod karcącą rózgą, 

nakażcie sercu by było posłuszne jednemu z tych ostatnio cytowanych poleceń Bożych i zacytujcie 

je; a jeśli wasze serca będą dalej szemrać, nakażcie im milczeć i zacytujcie kolejny z tych powyżej 

wymienionych nakazów Bożych; a jeśli po tym będą wasze serca dalej gniewać się i szemrać, 

nałóżcie na nie kaganiec kolejnego z tych Bożych nakazów; i nigdy nie zaprzestawajcie nakazywać 

sercu by było posłuszne tym nakazom i cytować je jedne po drugim, dopóki wasze serce, nie 

zamilknie i nie będziecie siedzieć spokojnie przed Panem w czasie przechodzenia przez największe 

nieszczęścia i najboleśniejsze próby.  

 8.11 Po jedenaste, zważcie na to, że miłosierdzie jest najbliższe, a wyzwolenie i zbawienie 

są na wyciągnięcie ręki, gdy chrześcijanin siedzi spokojnie i milczy, podczas doświadczania swoich 

największych udręk i najcięższych prób. W księdze Wyjścia, rozdział 14 przedstawiona jest 

sytuacja Izraela, który wtedy znajdował się w bardzo poważnych tarapatach. Faraon z potężną 

armią był wtedy z tyłu nich, przed nimi było Morze Czerwone, a góry znajdowały się na prawo i 

lewo od nich; nie było żadnych widocznych środków ratunku. Ale pomimo tego stali spokojnie, aby 

zobaczyć wybawienie Pana, i w ciągu kilku godzin Izrael został chwalebnie uwolniony, a ich 

wrogowie  zniszczeni, (Wj 14:13,24-31 UBG). W Ps. 39:9 Dawid zamilkł i nie otworzył ust swoich 

doświadczając bolesnych utrapień; ale kiedy spojrzy się na następny Psalm, to odkrywamy, że Boże 

miłosierdzie zstąpiło na niego i wybawiło go. „Wyciągnął mnie ze strasznego dołu i z błota 

grząskiego i postawił moje stopy na skale, i umocnił moje kroki. I włożył w moje usta nową pieśń, 

chwałę dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ulęknie się, i zaufa Panu” (Ps 40:2-3 UBG). Podobnie, 

gdy Absalom uknuł wielki spisek przeciwko niemu, a jego poddani odwrócili się od niego, tak że 

został zmuszony do ucieczki, aby ratować swoje życie (2 Sam 15:1-14 UBG), duch Dawida był 

cichy i spokojny. „Potem król powiedział do Sadoka: Odnieś arkę Boga do miasta. jeśli znajdę łaskę 

w oczach PANA, to przywróci mnie i pokaże mi ją oraz jej przybytek. Ale jeśli powie: Nie mam w 

tobie upodobania - oto jestem, niech mi uczyni, co jest dobre w jego oczach” (2 Sam 15:25-26 

UBG). Ten sam spokój ducha i milczenie było również w Dawidzie, gdy Szimei gorzko przeklinał 

go i złorzeczył mu (2 Sam 16:5-13 UBG); a wtedy, w ciągu kilku dni, jak widać to w dwóch 

dalszych rozdziałach tejże księgi Samuela, spiskowcy zostali zniszczeni, a tron Dawida mocniej 

utwierdzony. Miłosierdzie znajduje się zawsze najbliżej, gdy człowiek potrafi w ciszy zachować 

własną duszę. Zbawienie jest na wyciągnięcie ręki, gdy chrześcijanin kładzie rękę na swoich ustach. 

Miłosierdzie będzie lecieć na skrzydłach, a serdeczna życzliwość będzie pędzić niezwłocznie za 

nim, aby położyć kres kłopotom tego człowieka, który milczy w dniu swoich smutków i cierpień. 

Ach, chrześcijanie! Jeśli chcielibyście, aby miłosierdzie było blisko was, jeśli chcecie oglądać 

koniec swoich udręk, i przybycie uwolnienia na skrzydłach wiatru, to usiądźcie spokojnie w 

milczeniu, w czasie doświadczania wszystkich waszych kłopotów. Jak przemienienie wody w wino 

było najbliższe, gdy stągwie zostały napełnione wodą, aż po brzegi; tak kiedy serce jest najpełniej 

wypełnione ciszą i spokojem, wtedy najbliższe jest zamienienie ich w wino miłosierdzia i 

wyzwolenia. 

 8.12. Dwunasty i ostatni motyw, by pobudzić was do milczenia, drodzy wierzący czytelnicy, 

podczas przechodzenia przez was największych prób, jest taki byście poważnie rozważyli ohydny i 

niebezpieczny charakter szemrania. I abyście mogli to uczynić, pozwólcie, że przedłożę wam 

szczegóły do waszego najbardziej trzeźwego rozważenia  w następnym punkcie. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 9. OHYDNA I NIEBEZPIECZNA NATURA SZEMRANIA, UJAWNIONA W 

DWUNASTU 

 SZCZEGÓŁOWYCH RZECZACH. 

 

 

 

 9.1 Po pierwsze, zważcie, że szemranie wskazuje na istnienie niejednego mocnego korzenia 

goryczy w duszy człowieka. Szemranie wskazuje także na grzech w jego mocy i zepsucie na jego 

tronie, (Heb 12:1 UBG). Jak święte milczenie dowodzi istnienia w duszy takiego człowieka 

prawdziwej łaski, obfitej łaski, łaski w jej sile i pełnej wigoru, tak szemranie pod ręka Boża 

dowodzi istnienia wielu grzechów w takiej duszy, wskazuje na to, że takie serce jest pełne grzechu; 

pokazuje, że takie serce jest pełne miłości własnej, (Wj 15:24; 16:7-8 UBG), niewolniczych lęków, 

(Li 13:32-33; 14:1-3 UBG), ignorancji, (J 6:41-42 UBG), oraz dumy i niewiary, (Ps. 106:24-25 

UBG); czego przykładem było postępowanie Izraela, który wzgardził wspaniałą ziemią, czyli 

krainą pożądania, co spowodowane było ich dumą; i nie uwierzył Bożemu słowu (Ps 78:19-20 

UBG), co spowodowane było ich niewiarą. Szemrali w swoich namiotach i nie słuchali głosu Boga; 

co spowodowało, że woleli Egipt nad Kanaan i pustynię ponad raj. Tak jak w pierwszym chaosie 

znajdowały się zarodki wszystkich stworzeń, tak w sercu osoby szemrzącej znajdują się nie tylko 

zarodki wszelkiego grzechu, ale i żywe ich działanie. Grzech staje się potężny w sercach takich 

ludzi, tak że nikt z wyjątkiem wszechmogącego Boga nie może go wykorzenić; korzenie goryczy 

tak rozprzestrzeniają się i umacniają w sercach ludzi szemrzących, że musi zostać zastosowana 

wieczna siła, bo w przeciwnym razie będą zgubieni na zawsze, (Iz 26:4,6 UBG). 

 9.2 Po drugie, rozważcie sobie to, że Duch Święty umieścił piętno hańby na ludziach 

szemrzących. Napiętnował ich mianem ludzi bezbożnych: „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 1:15 UBG). A kim są ci bezbożni grzesznicy? „Oni to zawsze szemrają, narzekają, 

postępują według swoich pożądliwości” (Jud 1:16 UBG). Kiedy Chrystus przyjdzie, aby dokonać 

sądu na bezbożnych, to ludzie szemrzący zostaną postawieni na przedzie, doświadczą Jego 

wielkiego i zaciekłego gniewu. Jak wiemy w walce przód jest najpierw i najmocniej atakowany. 

Chrystus skieruje całą swoją moc i siłę przeciwko szemrzącym; jego mały palec u ręki będzie 

grubszy, gdy wyciągnie go przeciwko nim, niż jego biodra przeciwko innym, (1 Krl 12:10-11,14 

UBG); inni grzesznicy będą karani biczami, ale bezbożni szemrzący zostaną ukarani skorpionami. 

Jeśli posiadacie czarny charakter bezbożnych grzeszników, to szemrajcie dalej; jeśli zaś nie, to 

przestańcie szemrać. Jeśli w zachowaniu człowieka panuje i dominuje szemranie, to możemy go 

zaliczyć do ludzi bezbożnych. Niech szemrający składają jakie chcą wyznanie o swojej pobożności, 

ałe jeśli szemranie będzie zachowywało tron w ich sercach, to Chrystus postąpi z nimi na końcu jak 

z bezbożnymi grzesznikami. Człowiek może być uznany za bezbożnego, z powodu swego 

szemrania, jeśli żyje pod jego panowaniem, tak samo jak z powodu swego pijaństwa, przeklinania, 

nierządu, kłamstwa, kradzieży itd. Szemrający to człowiek bezbożny, jest bardzo niepodobny do 

Boga, żaden człowiek na ziemi nie jest bardziej niepodobny do Boga niż szemrający; nic więc 

dziwnego, że kiedy Chrystus przyjdzie, aby dokonać sądu na ziemi, postąpi tak surowo i strasznie 

właśnie z szemrającymi. W czasie jednej z wojen prowadzonych przez Tamerlana, jeden człowiek 

znalazł wielki garnek złota, który był ukryty w ziemi, i przyniósł go do Tamerlana, który zapytał,  



czy widnieje na złotych monetach pieczęć jego ojca? I kiedy zobaczył że nie, bo posiadały na sobie 

rzymskie znaki, nie chciał ich przywłaszczyć sobie, lecz odrzucił. Podobnie Pan Jezus, gdy 

przyjdzie ze wszystkimi świętymi, aby dokonać sądu na ziemi, to nie przyzna się do bycia Panem 

szemrających ludzi przeciwnie, odrzuci ich na zawsze, ponieważ nie mają na sobie pieczęci Jego 

Ojca. Ach, dusze, dusze, jeśli nie chcecie chodzić po tym doczesnym świecie z piętnem 

bezbożności na sobie, to wystrzegajcie się szemrania. 

 9.3 Po trzecie, zważcie na to również, że szemranie jest grzechem-matką; jest matką 

nierządnic, matką wszystkich obrzydliwości; grzechem, który rodzi wiele innych grzechów, (Li 

16:41; 17:10 UBG) takich jak nieposłuszeństwo, pogardę, niewdzięczność, niecierpliwość, 

nieufność, bunt, złorzeczenie, cielesność; ba, oskarża samego Boga o głupotę. Język szemrającej i 

sarkającej duszy jest następujący: ,,Z pewnością Bóg mógł uczynić to szybciej, a tamto mądrzej, a 

jeszcze inną rzecz lepiej, itd. Jak rzeka Nil zawiera w swojej wodzie wiele krokodyli, a skorpion 

rodzi wiele młodych w jednym miocie, tak szemranie jest grzechem, który rodzi i przynosi wiele 

grzechów na raz. Szemranie jest jak potworna hydra; której gdy się odetnie jedną głowę, to wiele 

nowych wyrośnie na jej miejscu. Dlatego zbierzcie wszystkie swoje siły przeciwko temu 

grzechowi-matce. Jak powiedział król Syrii do swoich dowódców rydwanów: „Nie walczcie ani z 

małym, ani wielkim, tylko z samym królem Izraela”, (1 Krl 22:31 UBG), tak podobnie powiadam i 

ja: ,,Nie tyle walczcie z tym czy tamtym grzechem, ile z własnym szemraniem, które jest grzechem-

matką. Zróbcie użytek z całej swojej chrześcijańskiej zbroi, wykorzystajcie cały arsenał Niebios, 

(Ef 6:10-11 UBG), aby zniszczyć matkę, gdyż niszcząc ją, zniszczycie córki.” Kiedy Goliat został 

zabity, Filistyni uciekli. Kiedy dowódca armii zostanie zabity, zwykli żołnierze są łatwo i szybko 

osaczani i pokonywani. Tak więc jeśli tylko zniszczycie szemranie, to szybko zniszczycie 

nieposłuszeństwo, niewdzięczność, niecierpliwość, niewiarę itp. Och, zabijcie tę matkę-grzech, aby 

on nigdy nie zabił waszej duszy. Czytałem o Sennacherybie, że po tym, jak jego armia została 

zniszczona przez anioła, (Iz 37:36 UBG) i wrócił do domu, do swojego kraju, to zapytał jednego z 

towarzyszących mu doradców, co jego zdaniem mogło być powodem, dla którego Bóg tak 

faworyzował Żydów? Na co ten doradca odpowiedział, że niejaki Abraham, ich praojciec, był 

gotów poświęcić swojego syna na śmierć na rozkaz Boży, i że od tego czasu Bóg faworyzował ten 

lud. ,,Cóż,” powiedział Sennacheryb, ,,jeśli tak, to mam dwóch synów i złożę ich obu w ofierze, aby 

to skłoniło ich Boga by sprzyjał mi”; co, gdy usłyszeli jego dwaj synowie, zabili swego ojca, (Iz 

37:38 UBG), wybierając raczej zabicie jego niż zostanie zabitymi przez niego. Podobnie zróbcie i 

wy, drodzy wierzący czytelnicy, wybierzcie raczej, aby zabić tę matkę-grzech, niż bycie zabitymi 

przez nią (Ps 137:8-9 UBG) lub przez którąkolwiek z tych żmij, które rodzi. 

 9.4 Po czwarte, rozważcie sobie, szanowni wierzący, że szemranie jest grzechem 

prowokującym Boga nie tylko do zsyłania kolejnych utrapień, ale także do zniszczenia całych 

pokoleń w danym narodzie: „Jak długo mam znosić ten zły lud, który szemrze przeciwko mnie? 

Słyszałem szemrania synów Izraela, jakie mówią przeciwko mnie. Powiedz im: Jak żyję, mówi 

PAN, uczynię wam, jak mówiliście do moich uszu. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy 

spisani wśród was, w pełnej liczbie, od dwudziestu lat wzwyż, którzy szemraliście przeciwko mnie” 

(Li 14:27-29 UBG). „Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez 

niszczyciela” (1 Kor 10:10 UBG). Wszelkie nasze szemranie tylko sprowokuje Pana, aby nas 

uderzył i zniszczył.   

 Czytałem o Cezarze, że przygotował wielką ucztę dla swoich wielmożów i przyjaciół, 

jednakże w wyznaczony na nią dzień pogoda była bardzo brzydka, tak, że nic nie można było 

zrobić dla uczczenia ich spotkania; z tej przyczyny Cezar był tak niezadowolony i wściekły, że 

kazał wszystkim, którzy mieli łuki, strzelać strzałami w niebo, w Jowisza, ich głównego boga, w 

buncie przeciwko zesłaniu tej deszczowej pogody; jednakże jak wiadomo ich strzały nie mogły 

dolecieć do nieba i spadły na ich własne głowy, tak że wielu z nich zostało bardzo boleśnie 

zranionych. Podobnie jest z całym naszym szemraniem, które jest jak wiele strzał wystrzelonych w 

samego Boga, spadną one na nasze serca;  nie dosięgną Boga, ale wbiją się w nas; nie zranią  Go, 

ale skaleczą nas: dlatego lepiej jest milczeć niż szemrać; gdyż niebezpiecznie jest prowokować 

ogień trawiący, (Heb 12:28-29 UBG). 



 9.5 Po piąte, zważcie sobie na to, że szemranie jest obrazem, grzechem i karą diabła. Szatan 

wciąż szemrze przeciwko każdemu  miłosierdziu, które Bóg udziela, przeciwko każdej najmniejszej 

nawet łasce, którą Bóg obdarza człowieka (Hi 1:8-9 UBG), z powodu każdego grzechu, który Bóg 

przebacza, i z powodu zbawiania przez Boga każdej duszy ludzkiej. Dusza nie może otrzymać 

Bożego łaskawego spojrzenia, ani usłyszeć dobrego słowa z Nieba, ani dostać listu pełnego miłości 

z Nieba, bez towarzyszącego temu szemraniu diabła. Szatan sarka i szemrze przeciwko każdemu 

aktowi litościwej łaski i przeciwko każdemu aktowi łaski powstrzymującej od grzechu, przeciwko 

każdemu aktowi łaski podtrzymywania, przeciwko każdemu aktowi łaski umacniania i przeciwko 

każdemu aktowi łaski pocieszania, które Bóg udziela ubogim duszom. Diabeł szemrze przeciwko 

każdemu łykowi, przeciwko każdej kropli, i przeciwko każdemu okruchowi miłosierdzia, którym 

Bóg obdarza  ludzi. Cyprian, Tomasz z Akwinu i inni uważali, że przyczyną wygnania szatana z 

Nieba, było to, że szemrał i smucił się z powodu godności człowieka, (którego ujrzał stworzonego 

na obraz Boży), do tego stopnia, że wyrzekł się własnej chwały, by pozbawić tak wspaniałe 

stworzenie doskonałości, i wolał raczej sam znaleźć się w piekle, niż widzieć Adama 

umieszczonego w raju. Jakby nie było, to po swoim upadku diabeł szemrał i był zawistny, że 

człowiek był niewinny i szczęśliwy, i z tych powodów postanowił zanurzyć człowieka w bezdennej 

przepaści grzechu i nędzy; wiedząc, że sam jest przeklęty i zgubiony na zawsze, szatan dołożył 

wszelkich starań, aby wypróbować wszystkie sposoby uczynienia szczęśliwego człowieka na wieki 

nieszczęśliwym. Szemranie jest pierworodnym diabła; i nic nie czyni człowieka bardziej podobnym 

do diabła niż szemranie. Synowie Konstantyna nie byli bardziej podobni do swego ojca, ani uczeni 

Arystotelesa do swego mistrza, ani żołnierze Aleksandra do swego generała, niż szemrający do 

szatana. A jak szemranie jest grzechem szatana, tak i jest jego karą. Bóg wydał go duchowi 

szemrania; nic go nie cieszy; wszystkie rzeczy według diabła działają przeciwko niemu; 

bezustannie sarka i szemrze na osoby lub rzeczy. Och, jaką straszną rzeczą jest noszenie w sobie 

obrazu szatana i bycie wydanym w moc kary diabła! Byłoby lepiej nie narodzić się, niż być 

wydanym w moc szemrania; dlatego przestańcie szemrać, drodzy wierzący czytelnicy, zachowujcie 

się spokojnie i milczcie w czasie doświadczania najboleśniejszych prób. 

 9.6 Po szóste, rozważcie sobie to, szanowni czytelnicy, że szemranie jest grzechem 

czyniącym miłosierdzie gorzkim i kwaśnym. Tak jak włożenie najsłodszych rzeczy do naczynia 

pełnego gorzkiej substancji uczyni je gorzkimi, a do naczynia pełnego kwaśnej substancji uczyni je 

kwaśnymi, tak szemranie uczyni z otrzymanym miłosierdziem Bożym. Szemranie dodaje żółci i 

piołunu do każdego kielicha miłosierdzia, który Bóg daje w nasze ręce. Jak święte milczenie nadaje 

słodki i rozkoszny smak wszelkiemu otrzymanemu przez człowieka miłosierdziu, tak szemranie 

rozgorycza wszystko. Szemrający nie może wyczuć słodyczy w swoich najsłodszych kąskach; 

każdy kęs miłosierdzia smakuje mu jak białko jajka (Hi 6:6 UBG). ,,To miłosierdzie,” powiada 

szemrający, ,,nie jest przyjemne, a tamto  zdrowe; innemu, z kolei, brakuje soli, a jeszcze inne 

wymaga sosu”. Szemrający nie czuje słodyczy, ani zadowolenia, ani też nie może rozkoszować się 

żadną łaską, którą posiada. Szemrający uważa, że wszystkie otrzymane Boże łaski i miłosierdzie są 

gorzkie (marah) i gdy je próbuje to smakują mu gorzko. Cała winorośl jest dla szemrającego pełna 

żółci, a wszystkie jej grona są gorzkie, (Pwt 32:32 UBG). Co do „głodnych” dusz, to każda gorzka 

rzecz jest dla nich słodka”, (Przys 27:7 UBG); a dla szemrającej duszy na odwrót, każda słodka 

rzecz jest gorzka. Milczący chrześcijanin może ssać słodycz z każdej piersi miłosierdzia, ale 

szemrający woła: ,,Och, to jest gorzkie! Te piersi miłosierdzia wyschły”  

 9.7 Po siódme, zwróćcie uwagę wierzący, że szemranie jest grzechem niszczącym 

miłosierdzie, ba, grzechem mordującym miłosierdzie. Szemranie podrzyna gardło miłosierdziu; 

wbija nóż w serce każdego otrzymanego przez nas Bożego miłosierdzia; sprawia, że wszystkie te 

miłosierdzia posiadane przez człowieka wykrwawiają się od razu (Li 14:30 UBG): „Nie wejdziecie 

do tej ziemi, którą przysiągłem dać wam na mieszkanie z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i 

Jozuego, syna Nuna”. Bóg obiecał im, że da im ziemię świętą pod warunkiem, że będą posłuszni. 

Jednakże złamali ten warunek; dlatego chociaż Bóg nie złamał swojej obietnicy, to jednak wytępił 

ich na pustyni i trzymał z dala od Kanaanu, (Pwt:31:16-17 UBG). Jaki to grzech skłonił Pana do 

wypędzenia Izraelitów z ziemi obiecanej i wykluczenia ich ze wszystkich tych łask, którymi się 



cieszyli, ci którzy weszli do Ziemi Świętej? Cóż, było to ich szemranie, jak to wynika z Li 14:1-

3;26-29 (UBG). Jeśli kochacie swoje otrzymane Boże miłosierdzie, i jeśli  chcecie posiadać słodycz 

w swym miłosierdziu, to strzeżcie się szemrania. Szemranie zniszczy wasze miłosierdzie; 

szemranie jest robakiem, który sprawi, że całe wasze otrzymane miłosierdzie uschnie. Tak jak są 

tacy, którzy kochają otrzymane Boże miłosierdzie, aż po grób, i tacy, którzy spiskują, aby takie 

miłosierdzie zaprowadzić do grobu, tak są i tacy, którzy szemraniem prowadzą je do grobu. Jeśli 

chcecie, aby wasze otrzymane od Boga miłosierdzie zawsze było świeże i zielone, uśmiechnięte i 

prosperujące, jeśli chcecie, aby towarzyszyło wam kiedy śpicie i kiedy jecie, kiedy kładziecie się i 

wstajecie, i w ogóle by towarzyszyło wam w każdych warunkach to nie szemrajcie. Miłosierdzie 

otrzymane przez milczącego chrześcijanina jest najsłodsze i trwa najdłuższej; natomiast 

miłosierdzie otrzymane przez szemrającego, podobnie jak tykwa Jonasza, szybko więdnie. 

Szemranie poderżnęło gardło miłosierdziu Bożemu okazanemu całemu narodowi, poszczególnym 

domom i każdej osobie z osobna; dlatego ludzie powinni uciekać od niego jak od jadowitego węża, 

jak przed mścicielem krwi, i jak przed samym piekłem!  

 9.8 Po ósme, zważcie sobie na to, że szemranie czyni duszę niezdolną do wykonywania 

obowiązków, (Wj. 6:7-9 UBG). Szemrający nie może odnieść pożytku z słuchania słowa Bożego, 

modlenia się, czytania Pisma Świętego  ani jego rozważania. Szemrający nie nadaje się do 

czynienia dobra, ani do otrzymywania dobra. Szemranie odrywa duszę od wykonywania 

obowiązków; czyni duszę niezdolną do rozkoszowania się duchowymi obowiązkami; a także 

niezdolną do społeczności z Bogiem w obowiązkach. Szemranie napełnia duszę troskami, obawami, 

rozpraszaniem uwagi i udręczeniem; a wszystko to, czyni człowieka niezdolnym do należytego 

wypełniania swoich obowiązków (1 Kor 7:33-35 UBG). Jak święte milczenie i spokój ducha 

pobudzają człowieka do wykonywania obowiązków, gdyż każdy obowiązek czynią łatwym i 

przyjemnym dla duszy (Przys 3:17 UBG), tak szemranie wytrąca duszę z równowagi i czyni duszę 

niezdolną do ich wykonywania, szemranie podcina skrzydła duszy, tak że ta nie może podnieść 

wzroku do Boga, ani nic czynić dla Niego, ani otrzymywać czegokolwiek od Boga, ani czekać na 

Niego, ani chodzić z Bogiem, ani nie działać wiarą w odniesieniu do Niego (2 Krl 6:33 UBG). 

Dlatego jeśli chcecie zawsze być w stanie błogosławionej gotowości i być zdatnymi do 

wykonywania swoich obowiązków, to strzeżcie się szemrania oraz zachowujcie się spokojnie i 

milczcie pod karcącą ręka Boga, (Iz 26:9-11 UBG). 

 9.9 Po dziewiąte, zważcie sobie na to, że szemranie pozbawia człowieka człowieczeństwa; 

pozbawia go rozumu i zrozumienia; sprawia, że człowiek nazywa zło dobrem, a dobro złem; 

światło ciemnością, a ciemność  światłem, gorycz słodyczą, a słodycz goryczą; zbawicieli 

niszczycielami, a uwalniających mordercami (Iz 5:18-20 UBG), jak to było w przypadku 

szemrających Izraelitów (Wj rozdz. 14-16 UBG). Szemranie strąca koronę z człowieka; dlatego 

szemrający może powiedzieć: „Spadła korona z naszej głowy” (Lam 5:16 UBG). Szemranie 

pozbawia człowieka całej jego chwały; psuje całą jego wspaniałość; niszczy szlachetność 

człowieka; sprawia, że staje się nędznym i niegodziwym stworzeniem. Szemranie wykrzywia 

zrozumienie człowieka; wypacza jego osąd, wyłupuje oko rozumu, otępia jego sumienie; ogłupia 

jego serce, zaburza wolę i wypacza uczucia; czyni człowieka zwierzęciem, ba, czyni go gorszym od 

zwierzęcia; bo lepiej by mu było być prawdziwym zwierzęciem, niż zachowywać się jak zwierzę. 

Szemrający jest wszechstronną próżnością; jest człowiekiem, a zarazem nie człowiekiem; jest 

bezduszny i nieczuły: nie rozumie Boga ani siebie, ani niczego tak, jak należy (Jer 7:6 UBG); jest 

człowiekiem, którego trzeba wysłać do szkoły, aby nauczył się od zwierząt polnych, ptactwa i 

stworzeń pełzających po ziemi, jak zaprzestać szemrania i milczeć, (Iz 1:3; Hi 12:7-8 UBG). Ach, 

szanowni czytelnicy, jeśli chcecie być nazwani, posiadać zaszczyt bycia i uchodzić za prawdziwych 

ludzi, powtarzam za prawdziwych ludzi, to strzeżcie się szemrania i siedźcie w milczeniu przed 

Panem.  

 9.10 Po dziesiąte, szemranie jest grzechem niszczącym czas. Ach! Jak wiele cennego czasu, 

jest pochowanego w grobie szemrania? Kiedy szemrający powinien się modlić, to szemra 

przeciwko Panu; kiedy powinien słuchać, to szemra przeciw opatrzności Bożej; kiedy powinien 

czytać słowo Boże, to szemra przeciwko instrumentom w Bożych rękach. Szemrający spędza wiele 



cennego czasu na rozmyślaniu jak wyjść z takiego a takiego kłopotu, jak wyplątać się z danego 

jarzma, jak pozbyć się danego ciężaru, jak się zemścić za doznaną krzywdę, jak wyrugować 

niewygodną osobę, jak zganić tych, którzy są nad nim, jak obrazić tych, którzy są pod nim; i tysiące 

innych sposobów na to jak zużyć cenny czas, który niektórzy odkupiliby za cały świat; jak to 

chciała uczynić królowa Elżbieta na łożu śmierci wołając: „Czas, czas, wszystkie bogactwa świata 

za odrobinę czasu.” Szemrający rozrzutnie i obficie trwoni ten cenny czas, którego odkupywaniem 

na tym doczesnym świecie powinien być żywotnie zainteresowany, (Ef. 5:16 UBG). Każdy dzień i 

każda godzina dnia jest talentem czasu, a Bóg oczekuje jego właściwego spożytkowania, czyli 

odkupywania, (Obj 2:21,25; 1 P 4:2 UBG), gdyż za nieodkupywanie go jak należy pociągnie was 

do odpowiedzialności na końcu. Cezar obserwując jak kilka dam w Rzymie, marnotrawiło swój 

czas poświęcając dużo swojej uwagi małym psom i małpom, zapytał je, czy kobiety w tym kraju nie 

miały dzieci, którymi można by się zająć? Ach, szemrający, którzy swoim szemraniem 

marnotrawicie tyle nabożnych godzin i okresów miłosierdzia, czyż nie macie Boga, którego 

moglibyście czcić? Czy nie macie Chrystusa, w którego moglibyście uwierzyć? Czy nie macie serc 

do zmienienia, żadnych grzechów do przebaczenia, duszy do zbawienia, żadnego piekła od którego 

należy uciec, i żadnego Nieba do szukania? A jeśli macie, to dlaczego poświęcacie tyle cennego 

czasu na szemranie przeciwko Bogu, ludziom, i tej czy innej rzeczy? Wieczność jedzie na końcu 

doczesnego czasu. Teraźniejszość jest kluczowa, jeśli będzie odpowiednio spędzona to uczyni was 

szczęśliwymi na zawsze, jeśli zaś nie, to będziecie zgubieni na wieki.  

 Czytałem o Archiasie Lacedemończyku [Plutarch], że podczas ucztowania i picia, ktoś 

dostarczył mu list, rzekomo donoszący, że kilku ludzi czyhało na jego życie, i dlatego osoba 

podająca list chciała by przeczytał go natychmiast  bo była to poważna sprawa i wielkiej wagi dla 

niego. Na co Archias odpowiedział, że o poważnych rzeczach pomyśli jutro; jednakże jeszcze tej 

samej nocy został zabity. Ach, szemrający, przestańcie szemrać dzisiaj, bo już jutro możecie zostać 

na zawsze zgubieni z tego powodu. Stare powiedzenie brzmiało: ,,Teraz albo nigdy”; dlatego 

powiadam wam: ,,Teraz porzućcie szemranie albo nigdy tego nie róbcie.” Nie pozwólcie, aby 

szemranie kiedykolwiek jeszcze pochłonęło wasz cenny czas. Czegóż by nie dał niejeden 

szemrający za jeden z tych dni, ba, za jedną z tych godzin, które zmarnował przez szemranie, gdy 

jest już za późno!  

 Rabini chlubią się tą metaforą, że człowiek ma tyle kości, ile jest liter w Dekalogu, i tyle 

stawów i części ciała, ile jest dni w roku; aby pokazać, że wszystkie nasze siły i czas powinny być 

zużyte na służbę dla Boga. Ach, szemrający, zyskacie więcej przez jeden dzień wiernej służby 

Bogu, niż kiedykolwiek zyskaliście przez szemranie przeciwko Niemu.  

 9.11 Po jedenaste, rozważcie to sobie, chrześcijanie, że ze wszystkich ludzi na świecie 

macie najmniejszy powód, ba, nie macie żadnego powodu, aby szemrać i sarkać w jakimkolwiek 

zadysponowaniu wami przez Boga, które ma miejsce na tym doczesnym świecie. Czy Bóg nie jest 

waszym działem? (Lam 3:24 UBG). Chryzostom zadaje takie pytanie: ,,Czy Hiob był 

nieszczęśliwy, gdy stracił wszystko co dał mu Bóg?” I podaje taką odpowiedź: ,,Nie, miał jeszcze 

Boga, który dał mu wszystko.” Czyż Chrystus nie jest waszym skarbem? Czy Niebo nie jest 

waszym dziedzictwem, a mimo to chcielibyście szemrać? Czyż nie posiadacie wiele w ręku, a 

jeszcze więcej w nadziei? Czy nie posiadacie już teraz wiele, a o wiele więcej w przyszłości; a 

mimo to mielibyście szemrać? Czy nie Bóg dał wam odmienione serce, odnowioną naturę i 

uświęconą duszę; a mimo to mielibyście szemrać? Czy nie On dał wam samego siebie, aby was 

nasycić, swojego Syna, aby was zbawił, swojego Ducha, aby was prowadził, swojej łaski, aby was 

ozdobić, swoje przymierze, aby was upewnić co do swojej łaski, swoje miłosierdzie, aby wam 

przebaczyć, i swoją sprawiedliwość, aby was przyodziać; a wy mielibyście szemrać? Czy nie 

uczynił was swoimi przyjaciółmi, synami, braćmi, oblubienicą, dziedzicami, a wy mielibyście 

szemrać? Czyż Bóg często nie przemieniał waszej wody w wino, waszego mosiądzu w srebro, a 

wasze srebro w złoto, a wy chcielibyście szemrać? Gdy byliście martwi w grzechach, czy nie 

ożywił was; a gdy się zgubiliście, czy nie szukał was; a gdy byliście zranieni, czyż nie uzdrowił 

was? A gdy upadaliście, czy nie podtrzymywał was; a gdy byliście na ziemi, czyż nie podniósł was? 

A gdy się chwialiście, czyż nie utwierdził was? A gdy błądziliście, nie poprowadził was; A kiedy 



byliście kuszeni, czyż nie wspomógł was? A gdy byliście w niebezpieczeństwie, czy nie wybawił 

was; a mimo to mielibyście szemrać? Co, będąc tak bardzo wyniesionymi i wywyższonymi ponad 

tysiące innych ludzi na tym świecie, mielibyście szemrać? Szemranie jest czarnym odzieniem i nie 

przystoi by w nim chodzić nikomu tak bardzo jak wierzącym!  

 9.12 Po dwunaste i ostatnie: zwróćcie uwagę, szanowni wierzący czytelnicy, że szemranie 

czyni życie człowieka niewidzialnie nieszczęśliwym. Każdy szemrający jest swoim własnym 

katem. Szemranie rozdrażnia, nuży i rozdziera, rozwściecza, rozpala, rani i przebija serce takiego 

człowieka. Każdy szemrający jest swoim własnym męczennikiem i zarazem mordercą zabijającym 

wielu naraz, a mianowicie swoją radość, komfort, pokój,  odpocznienie, i duszę. Żaden człowiek nie 

jest tak wewnętrznie nieszczęśliwy jak szemrający; nikt nie ma takich wewnętrznych ostrych bólów 

i smutków jak on, takiej wewnętrznej goryczy i znużenia jak on, oraz takich wewnętrznych sporów 

i wypalania się jak on. Każdy szemrający jest swoim własnym oprawcą. Szemranie to wewnętrzny 

ogień, który spali wszystko, to wewnętrzne trzęsienie ziemi, które przewróci wszystko, to 

wewnętrzna chorobą, która zarazi wszystko, jest też także wewnętrzną trucizną, która zatruwa 

wszystko.  

 I tak skończyłem z przedstawianiem motywów, które mogą nas przekonać, abyśmy nie 

szemrali ani nie sarkali, ale zachowywali się spokojnie i milczeli podczas doświadczania 

największych utrapień, najsmutniejszych dopustów opatrzności i najostrzejszych prób na tym 

doczesnym świecie.  
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 10. USUNIĘCIE OBIEKCJI. 

 



 

 Zabiorę się teraz, do odpowiedzenia na te zarzuty i przeszkody, które utrudniają biednym 

duszom zachowywanie milczenia i spokoju pod karcącą  ręką Boga.  

 

  

 10.1 GDYBYM WIEDZIAŁ, ŻE MOJE CIERPIENIA SĄ SPOWODOWANE MIŁOŚCIĄ, 

TO MILCZAŁBYM, ZACHOWAŁBYM SPOKÓJ I SIEDZIAŁBYM CICHO PRZED PANEM. 

JAK MOGĘ SIĘ DOWIEDZIEĆ CZY TE CIOSY SĄ CIOSAMI MIŁOŚCI, I CZY TE RANY SĄ 

RANAMI ZADANYMI   PRZEZ PRZYJACIELA? 

  

  

 ODPOWIEDŹ: 
 

 1.  Po pierwsze, jeśli twoje cierpienia bardziej przyciągają twoje serce do Pana, wtedy 

cierpienia są zadane w miłości. Jeśli są tak uświęcone, że przyciągają twoją duszę, aby bardziej 

miłować Pana i bardziej się Go bać, i bardziej podobać się Panu, bardziej lgnąć do Pana, (Ps. 18:1-

8; 116:1-5; 119:61,71; Iz 38:1-20 UBG), więcej czekać na Pana i chodzić bardziej blisko Pana, to 

wtedy są zesłane w miłości. W takim wypadku są rzeczywiście ranami zadanymi przez przyjaciela! 

Mówi się o lwicy, że zostawia swoje młode, aż omal nie zaryczą się na śmierć, dopiero gdy ledwo 

dyszą, kiedy już prawie są wyczerpane, przychodzi do nich by się nimi zająć. Przez takie 

postępowanie stają się bardziej wytrzymałe i odważne. Podobnie jest z nami; jeśli cierpienia, które 

nas trapią, zwiększają naszą odwagę, wzmacniają naszą cierpliwość, umacniają naszą wiarę, 

rozpalają naszą miłość i ożywiają nasze nadzieje, to z pewnością są spowodowane miłością i 

wszystkie spowodowane przez nie rany są ranami zadanymi przez przyjaciela. 

 2. Po drugie, jeśli jesteś bardziej uważny i pilny, aby uwielbić Boga w ucisku i zostać 

zachowanym od grzeszenia w czasie przechodzenia przezeń, niż aby wydostać się z niego, to z 

pewnością twoje uciski zostały zesłane z miłości (Dan 3:1-30; 6:1-28; Hbr 11:35-39 UBG). Tam, 

gdzie Bóg uderza w miłości, tam dusza uczy się tego, jak uwielbić Boga i jak Go wywyższyć, i jak 

przynieść chwałę i cześć dla Niego. Codzienny język takiej duszy znajdującej się pod rózgą jest 

taki: ,,Panie! bądź przy mnie, abym nie zgrzeszył, wspieraj mnie, abym nie grzeszył, i wzmacniaj 

mnie, abym nie popełniał nieprawości.” Kto nie zgrzeszy, aby naprawić i pokryć swoje straty, choć 

wie z pewnością, że popełnienie takiego grzechu przywróciłoby my wszystko na powrót, może 

uważać, że jego utrapienie zostało zesłane na niego z miłości.  

 Czytałem o pewnym szlachetnie urodzonym człowieku, którego syn i jednocześnie dziedzic 

został rzekomo zaczarowany i któremu doradzono, aby poszedł do jakiegoś czarownika lub jak się 

ich inaczej nazywa człowieka od białej magii, aby uzyskać pomoc dla swojego syna, aby mógł 

zostać odczarowany; na co ten dostojnik odpowiedział: ,,Och, w żadnym wypadku, wolę, żeby urok 

miał w posiadaniu mojego syna niż diabeł.” Dostojnik wolał żeby jego syn raczej cierpiał, niż żeby 

za pomocą grzechu został uwolniony od cierpień spowodowanych rzuceniem na niego uroku. Ten, 

kto nie naruszy granic dobrego nakazu Bożego, aby uniknąć wejścia na drogę jakiegoś ciężkiego 

utrapienia, może uważać, że jego utrapienie dotyka go z powodu miłości Bożej. Chrześcijanie, co 

powiadacie, gdy doświadczacie utrapień; czy w ten sposób przemawiacie do Pana? ,,Panie, 

zatroszcz się o swoją chwałę i pozwól mi raczej zginąć w moich utrapieniach, niż zgrzeszyć pod ich 

wpływem”. Jeśli takie jest nastawienie i postawa waszego serca, to jest pewnym, że cierpienie, 

które was dotyka, wynika z miłości Bożej. Dawne czasy obfitowały w wiele takich odważnych 

duchów, natomiast w naszych czasach jest ich niewielu.  

 3. Po trzecie, jeśli cieszysz się szczególną obecnością Boga w swoim duchu, gdy 

przechodzisz przez utrapienia, to wtedy twoje utrapienia są zesłane przez Boga z miłości do ciebie, 

„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; Ps. 23:4-6 UBG). Czy posiadasz szczególną 

obecność Bożą w swoim duchu, która wzmacnia go, uspokaja, wycisza, nasyca, pociesza i dodaje 

mu otuchy? „W niezliczonych myślach mego serca”, to znaczy w moich niespokojnych, zawiłych, 



poplątanych, splecionych i zakłopotanych myślach, które jak gałęzie drzewa przez silny wiatr 

skręcają się jedna za drugą, jak to wyraża hebrajski słowo użyte w oryginale, „twoje pociechy 

rozweselają moją duszę” (Ps 94:19 UBG). Oto obecność Boga z duszą psalmisty, oto pociechy i 

rozkosze, które docierają do jego duszy, i oto jest lekarstwo wzmacniające jego ducha. Gdy 

wszystkie sprawy potoczyły się źle dla Andronikusa, starego cesarza Konstantynopola, to wziął do 

ręki psałterz i otwierając go, natknął się na Ps.  68:14 ,,Gdy tam Wszechmocny rozproszył królów, 

Padał śnieg na Salmonie” (BW), który to werset był wielką pociechą i pokrzepieniem dla jego 

ducha. Musimy wiedzieć, że góra Sałmon była zacieniona i ciemna, z powodu wielu wzniosłych i 

rozłożystych drzew, które ją porastały, ale rozjaśnił ją śnieg, który ją pokrył. Tak że, bycie białym 

jak śnieg na Salmonie oznacza posiadanie radości w ucisku, światła w ciemności, miłosierdzia w 

nieszczęściu itp. Wynika z tego, że Bóg był dla psalmisty jak śnieg na Salmonie, pośród jego 

największych nieszczęść. Kiedy Paweł życzył swemu drogiemu synowi w wierze Tymoteuszowi 

największego miłosierdzia na całym świecie, najbardziej kompletnego i takiego, które niesie w 

sobie cnotę, wartość i słodycz wszelkiego miłosierdzia, to pragnął by obecność Boża była z jego 

duchem: „Pan Jezus Chrystus niech będzie z twoim duchem” (2 Tym 4:22 UBG). W odniesieniu do 

posiadania zaszczytu, zysku i zadowolenia bezpieczeństwa i ochrony oraz komfortu i radości; 

największym błogosławieństwem i szczęściem na tym doczesnym świecie jest posiadanie bliskiej 

obecności Boga z naszymi duchami, zwłaszcza w czasach prób: „Dlatego nie zniechęcamy się, bo 

chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na 

dzień” (2 Kor 4:16 UBG). Przez „człowieka zewnętrznego” należy rozumieć nie tylko nasze ciała, 

ale i nasze osoby, majątki i zewnętrzny stan na tym doczesnym świecie; zaś przez „wewnętrznego 

człowieka”, nasze dusze i nasze osoby rozumiane zgodnie z naszym stanem duchowym. Ale kiedy 

wewnętrzny człowiek zyskuje nową siłę przez każdy nowy ucisk, gdy w miarę jak wzmagają się 

kłopoty, uciski, utrapienia, i udręki wzrasta też wewnętrzna siła chrześcijanina, to oznacza to, że 

jego cierpienia mają swoje źródło w miłości Bożej. Gdy obecność Boża jest z naszym 

wewnętrznym człowiekiem, pocieszając, podnosząc na duchu, zachęcając, wzmacniając i 

odnawiając go, to możemy śmiało powiedzieć, że wszystkie te próby, choćby były nie wiadomo jak 

bolesne i ciężkie są oznakami Bożej miłości. 

 Czytałem o grupie biednych chrześcijan, którzy zostali zesłani do  odległych części kraju, że 

ktoś widząc, jak przechodzą, powiedział, że ci biedni ludzie byli w bardzo smutnym stanie, że tak 

pospiesznie zostali wypędzeni ze społeczności ludzkiej, aby stać się towarzyszami polnych 

zwierząt. ,,To prawda,” powiedział ktoś inny widząc ich, ,,ale ich stan byłby o wiele gorszy, gdyby 

zostali zabrani do miejsca, w którym nie mogliby znaleźć swego Boga; dlatego niech będą dobrej 

myśli, gdyż Bóg idzie z nimi i okaże im pociechę swojej obecności, gdziekolwiek się udadzą.” 

Obecność Boża z duchami Jego ludu to pierś pocieszenia która nigdy nie będzie wyssana do sucha; 

jest wiecznym źródłem, które nigdy nie wyschnie, (Hbr 13:5-6; Iz 40:29-31 UBG). Cóż, 

chrześcijaninie, przechodzisz przez wiele wielkich udręk i wiele bolesnych prób, jednakże powiedz 

mi, czy Bóg nie udziela twojej duszy takich środków leczniczych, takich pociech i takich 

odświeżeń, o których świat nie wie? Z tego względu, z pewnością, twoja udręka została ci zesłana z 

miłości.  

 4. Po czwarte, jeśli przez swoje cierpienie upodabniasz się do Chrystusa w Jego cnotach, to 

z pewnością twoje cierpienia wynikają z Bożej miłości. Wielu jest podobnych w cierpieniach do 

Chrystusa, którzy jednak przez te cierpienia nie są upodobniani do Chrystusa w Jego cnotach. Wielu 

znajduje się w biedzie, są lekceważeni, w hańbie, pogardzie, niesławie itp., jak Chrystus, którzy 

jednakże nie są przez to upodabniani do Chrystusa w Jego łagodności, pokorze, świętości, 

sprawiedliwości, wierności, wydawaniu owoców, dobroci, zadowoleniu ze swojej sytuacji 

życiowej, cierpliwości, uległości i poddaniu. Tak więc jeśli w tych rzeczach upodabniasz się do 

Chrystusa, to bez najmniejszego cienia wątpliwości twoje cierpienia otacza Boża miłość. Jeśli przez 

utrapienia dusza zostanie poprowadzona do okazywania lub głoszenia, cnót Chrystusa, jak to 

stwierdzają słowa 1 P 2:9, to z pewnością te cierpienia są wynikiem Bożej miłości; bo nigdy nie 

działają w ten sposób jeśli nie zostały zesłane Bożą ręką miłości. Kiedy Bóg uderza jak wróg, to 

wszystkie Jego uderzenia czynią człowieka bardziej wrogim wobec Niego, jak to widać było na 



przykładzie faraona i innych; ale kiedy ciosy Boże są ciosami miłości, to wtedy przybliżają taką 

duszę do Chrystusa i coraz bardziej przemieniają ją na Jego podobieństwo (Iz 26:8-9 UBG). Tak 

więc, jeśli przez swoje uciski stajesz się bardziej święty, pokorny, niebiański itd., to są one 

wynikiem Bożej miłości. Każdy utrapiony chrześcijanin powinien dążyć do bycia uczczonym 

pochwałą Salviana: ,,Doskonały uczeń jedynego mistrza.” 

 5. Po piąte, jeśli przez zewnętrzne udręki twoja dusza będzie bardziej poddana 

wewnętrznym naukom Boga, to niewątpliwie twoje cierpienia są zesłane w miłości, (Hi 34:31-32 

UBG). ,,Błogosławiony mąż, którego ty chłoszczesz, PANIE, i uczysz go twym prawem” (Ps 94:12 

UBG). Wszystkie karcenie na całym świecie, bez Bożego nauczania, nigdy nie uczynią człowieka 

błogosławionym; dlatego ten człowiek, który widzi, że karceniu towarzyszy pouczenie a chłostaniu 

nauka, jest szczęśliwym. Jeśli Bóg, przez cierpienie, które cię dotyka, uczy cię, jak bardziej 

brzydzić się grzechem, jak nie zwracać więcej uwagi na ten doczesny świat i jak więcej chodzić z 

Bogiem, to twoje cierpienia są pełne miłości Bożej. Jeśli Bóg uczy cię przez cierpienia, jak umierać 

bardziej dla grzechu i jak umierać więcej dla swoich relacji i jak bardziej umierać dla swojego 

własnego interesu, to twoje cierpienia wynikają z Bożej miłości. Jeśli Bóg uczy cię przez 

utrapienia, jak żyć bardziej dla Chrystusa, jak bardziej wywyższać Chrystusa i jak bardziej pragnąć 

Chrystusa, to twoje cierpienia otacza miłość Boża. Jeśli Bóg uczy cię przez utrapienia, jak uzyskać 

pewność posiadania lepszego życia i być spokojnym w pełnej łaski gotowości i przygotowaniu na 

dzień twojej śmierci, to twoje cierpienia są rezultatem miłości Bożej. Jeśli Bóg nauczy cię przez 

utrapienia, jak zważać bardziej na Niebo, jak bardziej żyć w Niebie i jak bardziej przysposabiać się 

do życia w Niebie, to twoje cierpienia wynikają z miłości. Jeśli Bóg przez utrapienia uczy twe 

dumne serce, jak się uniżać, twe zatwardziałe serce, jak wzrastać bardziej w pokorze,   twoje 

krytykanckie serce, jak wzrastać bardziej w bycie miłosiernym, twoje cielesne serce, jak stawać się 

bardziej duchowym, a twoje krnąbrne serce, jak być cicho, itd., to twoje utrapienia są zesłane z 

miłości Bożej. Jeśli Bóg uczy zarówno twoje nerki, jak i rozum, oraz twego serca jak i głowy, 

powyższych lekcji lub czegokolwiek z tych lekcji, to twoje cierpienia wynikają z miłości Bożej. 

Pambo, niepiśmienny osioł, jak nazywał go historyk, uczył się tej jednej lekcji: „Powiedziałem: 

będę strzegł moich dróg, abym nie zgrzeszył językiem” (Ps. 39:1 UBG) przez dziewiętnaście lat, a 

jednak nie nauczył się jej. Ach! należy się obawiać, że jest wielu, którzy znajdują się w szkole 

cierpienia już ponad te dziewiętnaście lat, a mimo to przez cały ten czas nie nauczyli się żadnej 

zbawczej lekcji. Z pewnością ich cierpienia nie są zesłane z miłości, ale z gniewu. Tych, których 

Bóg miłuje, trapi w miłości, a kiedykolwiek trapi w miłości to prędzej czy później nauczy takie 

dusze takich lekcji, które przyniosą im dobro na całą wieczność. 

 6. Po szóste, jeśli Bóg dopasowuje twoje brzemiona do twoich pleców i twoje próby do 

twojej siły, zgodnie z tą złotą obietnicą, 1 Kor 10:13 (UBG), „Nie nawiedziła was pokusa inna niż 

ludzka. Lecz Bóg jest wierny, i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z 

pokusą  da wyjście, żebyście mogli ją znieść”, to twoje brzemiona zostały ci dane z miłości. Kiedy 

Boże uderzenia i siły chrześcijanina są do siebie dopasowane, to całe karanie dzieje się w miłości, 

(Iz 27:8; Jer 30:11; 46:28 UBG). Niech brzemię, które kładzie Bóg będzie sobie ciężkie jak to tylko 

możliwe; ale jeśli Bóg równocześnie włoży pod nie swoje wieczne ramiona, to wszystko okryje 

Jego miłość, (Rdz 49:23-24 UBG). Jak Egipt miał wiele jadowitych stworzeń, tak miał też wiele 

rodzajów antidotum przeciwko nim. Podobnie, gdy Bóg włoży w duszę antidotum na wszystkie 

nieszczęścia, które dotykają chrześcijanina, wtedy wszelkie utrapienia objęte są Bożą miłością. Nie 

ma znaczenia jak ciężkie jest brzemię jeśli tylko Bóg daje ramię, aby je nieść, bo wtedy wszystko 

dzieje się w miłości; nieważne jest również jak gorzki jest kielich, jeśli tylko Bóg daje odwagę nam, 

aby go wypić; i bez znaczenia jest też, jak gorący jest piec, jeśli Bóg daje moc chodzenia pośród 

jego ognia, ponieważ wtedy wszystko to jest spowite Jego miłością. 

 7. Po siódme, Jeśli chcesz leżeć w piecu, aż twój żużel zostanie spalony; jeśli chcesz, aby 

twój plaster leżał, na twojej ranie, chociaż powoduje ból, aż do wyleczenia; i jeśli chcesz, aby 

lekarstwo zadziałało, chociaż przyprawia cię to o mdłości, dopóki choroba nie zostanie pokonana; 

to wszystko okryte jest Bożą miłością, (Hi 23:10; Mich 7:9 UBG). Kain, Saul i faraon wszyscy byli 

za zaprzestaniem zadawania im ciosów i utrapienia; nie wołali: ,,Nasze grzechy są większe, niż 



jesteśmy w stanie je znieść”, ale „Nasza kara jest większa niż jesteśmy ją w stanie znieść;' nie 

wołali: „Panie, zgładź nasze grzechy”, ale „Panie, powstrzymaj cios swojej ręki”. Natomiast kiedy 

utrapienie przychodzi na duszę w miłości, to język tej duszy jest taki: ,,Panie, usuń raczej przyczynę 

niż skutek, grzech raczej niż karę i moje zepsucie raczej niż moje utrapienie. Panie cóż mi to 

pomoże, że będę miał obolałe miejsce pokrytą zdrową skórą, jeśli zakażenie będzie nadal rozwijać 

się pod nią? Nie ma takiego zła, które równałoby się złu grzechu; dlatego wybaw mnie raczej od zła 

grzechu niż od zła cierpienia. Wiem, Panie, że cierpienie nie może być dla mnie tak nieprzyjemne, 

jak grzech jest hańbiący i nieprzyjemny dla ciebie; dlatego, Panie, pozwól mi zobaczyć koniec 

mojego grzechu, chociażbym na tym doczesnym świecie nigdy nie miałbym zobaczyć końca moich 

utrapień; och, pozwól mi zobaczyć koniec mojego zepsucia, chociaż nie miałbym zobaczyć końca 

mojego karcenia w tym życiu; Panie, wolę mieć lekarstwo na serce niż lekarstwo na moją głowę, 

wolę zostać uzdrowiony cały w środku niż na zewnątrz, wolę mieć zdrową duszę niż zdrowe ciało, i 

czyste wnętrze niż piękny wygląd zewnętrzny.” Jeśli taki jest stały stan i usposobienie twego ducha, 

to z pewnością twoje cierpienia zesłane są z miłości.  

 Pewien człowiek, cierpiąc wielki ból i katusze w swoim ciele, spowodowane przez ciężkie 

choroby i dolegliwości, które go dotykały, wołał: ,,Gdybym miał cały świat, to oddałbym go za 

otrzymanie ulgi w moim cierpieniu, a jednak nawet za cały świat nie chciałbym otrzymać tej ulgi, 

dopóki nie nastąpi uzdrowienie.” Z pewnością jego cierpieniom towarzyszyła miłość Boża. 

Pierwszą wielką, ale i ostatnią prośbą duszy utrapionej z miłości Bożej jest: ,,Uzdrów, Panie me 

nieszczęsne serce i moje grzeszne życie, a wszystko będzie dobrze.” 

 8. Po ósme i ostatnie: Jeśli żyjesz życiem wiary w swoich cierpieniach, to twoje cierpienia 

zesłane są z miłości. Ale, co oznacza życie wiarą w utrapieniu, jeśli nie życie w opieraniu się wiarą 

o te drogocenne obietnice, które są przypisane do stanu cierpienia? Bóg obiecał być ze swoim 

ludem w jego utrapieniach, (Iz 43:2-3 UBG); wspierać ich w ich utrapieniu, (Iz 41:10; Iz 57:15; 

26:3; 1 Tym 1:15; J 10:27-29; Mt 11:28 UBG); wybawiać swój lud z jego ucisków, (Ps. 50:15 

UBG); zmyć grzechy swego ludu przez utrapienia (Iz 1:25 UBG); uczynić swój lud bardziej 

uczestnikami Jego świętości przez ucisk, (Hbr 12:10 UBG); uczynić utrapienia kanałem do 

otrzymywania pełniejszej i słodszej radości z samego siebie, (Oz 2:14 UBG); nigdy nie opuścić ani 

nie porzucić swego ludu w jego utrapieniach, (Hbr 13:5-6 UBG); oraz spowodować, że wszystkie 

ich cierpienia będą działać dla ich dobra, (Zach 13:9; Rzym 8:28 UBG). Zatem jeśli twoja wiara 

zostanie pociągnięta, aby karmić się tymi obietnicami, jeśli to będzie niebiańska manna dla twojej 

wiary i twojej dusza będzie żyła nimi i wysysała z nich siłę i słodycz, we wszystkich próbach i 

utrapieniach, które przychodzą na ciebie, to twoje cierpienia otacza miłość Boża.  

 Pszczoła potrafi wysysać nektar z kwiatka, czego mucha nie potrafi. Jeśli twoja wiara potrafi 

wydobyć pociechę i słodycz w twoich najgorszych udrękach, z piersi drogich obietnic i w ogóle 

wydobywać słodycz z przeciwności, czyli miód ze skały, (Pwt 32:13 UBG), to  twoje cierpienia są 

zesłane tobie z miłości. Obietnice są jak gdyby piersiami pełnymi mleka, i Bóg raduje się, że wiara 

je ssie; tak jak matka raduje się, gdy jej dziecko ssie jej pierś. Obietnice są pokarmem wiary i samą 

jej duszą; są wiecznym źródłem, którego wody nigdy nie wyschną; są niewyczerpalnym skarbem, 

którego nigdy nie można wybrać całego do końca; są rajskim ogrodem, pełnym tak wybornych 

kwiatów, które nigdy nie zwiędną, ale zawsze będą świeże, słodkie, zielone i kwitnące. Tak więc, 

jeśli w dniu nieszczęścia okażą się takie dla twojej duszy, to będzie to oznaczać, że twoje 

nieszczęścia dotknęły cię z Bożej miłości. Niektórzy ludzie jak Sertoriusz spełniają to, co obiecali, 

tylko pięknymi słowami, jednakże Bóg tak nie postępuje. Ludzie niejeden raz przepraszają za to co 

powiedzieli, za ich słowa, które okazały się nieprawdą, jednakże Bóg nigdy nie postępuje w ten 

sposób, gdyż; wszystkie Jego obietnice w Chrystusie są prawdziwym tak i amen w Nim, (2 Kor 

1:20 UBG). Czy to co Bóg powiedział, miałoby się nie spełnić? Dlatego, jeśli we wszystkich 

twoich kłopotach twoje serce zostanie pociągnięte do okazywania wiary w Boże obietnice, to te 

twoje kłopoty będą wynikać z Bożej miłości. I to by było na tyle jeśli chodzi o odpowiedź na 

pierwszą obiekcję. 

  

  



  

 10.2 ACH, ALE PAN PORAZIŁ MNIE UDERZAJĄC W MOJĄ NAJBLIŻSZĄ I 

NAJDROŻSZĄ POCIECHĘ I ZADOWOLENIE, JAK ZATEM MOGĘ ZACHOWAĆ 

SPOKÓJ I MILCZEĆ? BÓG ZABRAŁ MI MĘŻA, ŻONĘ, DZIECI, CZY TEŻ JEDYNE 

DZIECKO, ALBO NAJDROŻSZEGO PRZYJACIELA; JAK WIĘC MAM MILCZEĆ?    

 

 

 ODPOWIEDŹ: 

 1. Po pierwsze, gdyby Bóg nie poraził ciebie uderzając w najbliższe i najdroższe ci łaski, to 

nie byłoby to utrapieniem. Nie jest godne miana utrapienia, to, co nie uderza w jakieś najdroższe 

błogosławieństwo; kłopot nie jest kłopotem, jeśli nie dotyka jakiegoś najlepszego rodzaju 

zadowolenia; burza która powoduje wianie wiatru z siłą ledwie poruszającą liście, a nie zrywającą 

owoców nie jest burzą; pchnięcie nożem nie jest prawdziwym pchnięciem, jeśli tylko dotyka 

ubrania, ale nie przebija skóry; cięcie szablą nie jest cięciem, jeśli tylko przecina kapelusz, a nie 

dotyka głowy; i nie jest też żadną udręką, udręka, która dotyka tylko jakąś odległą przyjemność, a 

nie dotyka samego Józefa, Beniamina itd. 

 2. Po drugie, najlepsza łaska nie jest wystarczająco dobra dla najlepszego Boga. Najlepsze z 

najlepszych nie jest wystarczająco dobre dla Tego, który jest samą dobrocią; najlepsze dziecko, 

najlepsza współmałżonka w jarzmie, najlepszy przyjaciel, najlepszy klejnot ze wszystkich w całej 

twojej koronie muszą być ochoczo oddane twojemu najlepszemu Bogu. Żadne błogosławieństwa, 

radość i zadowolenie, nie są godne Boga, jak tylko najlepsze. Mleko łaski jest dla innych, natomiast 

śmietanka łaski należy się Bogu. Najpiękniejsze, najwyborniejsze i najsłodsze kwiaty są 

najodpowiedniejsze dla piersi Boga; jeśli weźmie On najlepszy kwiat, który rośnie w całym twoim 

ogrodzie i posadzi go w lepszej glebie, to czy będzie to powodem do szemrania? Czy w takim 

wypadku nie będziesz milczał? (Mal 1:13-14 UBG).   

 3. Po trzecie, twoje bliskie i drogie błogosławieństwa najpierw należały do Pana, zanim 

stały się twoimi, i są zawsze bardziej Pańskie niż twoje. Kiedy Bóg udziela błogosławieństwa, to 

nie wyrzeka się swojego prawa do niego: „Od ciebie bowiem pochodzi wszystko i daliśmy tobie to, 

co z twojej ręki otrzymaliśmy”  (1 Krn 29:14 UBG). Słodycz błogosławieństw jest twoja, ale 

suwerenne prawo do dysponowania nimi należy do Pana. Czymkolwiek jesteś, należysz do Tego, 

który cię stworzył; i cokolwiek posiadasz, to zawdzięczasz to Temu, który cię odkupił. Mówisz, że 

jest to słuszne i rozsądne, że ludzie robią ze swoim, tak jak im się podoba, a czyż nie jest 

sprawiedliwe i rozsądne również, aby Bóg, który jest Panem wszystkiego, rozporządzał ze swoją 

własnością, tak jak uważa za słuszne? Czy wierzysz, że wielki Bóg Niebios może czynić w Niebie 

to, co mu się podoba; i na morzach to, co uważa za dobre i we wszystkich narodach i królestwach 

świata to, co chce, i w twoim sercu to, co uważa za słuszne? A czy nie wierzysz, że Bóg może 

zrobić w twoim domu to, co zechce i czynić z błogosławieństwami, które od Niego otrzymałeś to, 

co Mu się podoba? „Oto gdy zabiera,” albo porywa, czy to męża, żonę, dziecko, majątek, etc., „któż 

go powstrzyma? Któż mu powie: Co czynisz?” (Hi 9:12 UBG). Kto ośmieli się czepiać Boga? Kto 

ośmieli się kwestionować tego Boga, który jest niekwestionowany, tego nadrzędnego Pana, którym 

nie można manipulować, a który może zrobić ze swoją własnością wszystko to, co Mu się podoba? 

„Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem 

niebieskim i z mieszkańcami ziemi; a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział 

mu: Co czynisz?” (Dan 4:35 UBG). Gdzie jest książę, chłop, pan, sługa, mąż, żona, ojciec czy 

dziecko, którzy ośmielili by się powiedzieć Bogu: ,,Co robisz?” W sprawach rachunków 

arytmetycznych gdy się porównuje jeden z dziesiątką, dziesiątkę z setką, setkę z tysiącem, tysiąc z 

dziesięciu tysiącami, to chociaż istnieją między nimi duże różnice, to istnieje jednak pewne 

porównanie; natomiast gdyby człowiek chciał porównać nieskończoność z konkretną liczbą to nie 

mogłoby istnieć żadne porównanie, ponieważ jedno jest nieskończone, a drugie skończone; tak 

więc, gdyby ustawić wszystkich książąt i moce ziemi w opozycji do Boga, to nigdy nie będą w 

stanie Mu się przeciwstawić. Pompejusz powiadał, że jednym tupnięciem nogi może sprawić, że 

cała Italia chwyci za broń; natomiast jeśli wielki Bóg Niebios, tupnie nogą, to może sprawić, że 



cały świat chwyci za broń, uznając Go za swego Boga, aby walczyć dla Niego, lub pomścić 

wszelkie zniewagi, które ktoś Mu wyrządził, i dlatego kto Mu powie: ,,Co czynisz?”. Woda jest 

silniejsza niż ziemia, ogień silniejszy niż woda, aniołowie silniejsi niż ludzie, a Bóg silniejszy od 

wszystkiego i wszystkich; dlatego kto powie Bogu: ,,Co czynisz?”- Kiedy zabiera On najbliższe i 

najdroższe im błogosławieństwo? 

 4. Po czwarte, być może nie spożytkowałeś jak należy, dla Bożej chwały, swoich bliskich i 

drogich błogosławieństw, podczas gdy cieszyłeś się ich posiadaniem. Byłeś oczarowany swoimi 

błogosławieństwami, ale twoje serce nie zostało zaangażowane w ich rozwijanie, pomnażanie, 

obracanie nimi i ich spożytkowywanie. Jest wielu, którzy są bardzo zachwyceni swoimi 

błogosławieństwami, a którzy jednak w ogóle nie dokładają żadnych starań, aby je rozwijać i 

pomnażać. Czy twoje bliskie i drogie błogosławieństwa były gwiazdą prowadzącą cię do 

Chrystusa? Czy za dnia były obłokiem, a nocą słupem ognia, które prowadziły cię do niebieskiego 

Kanaanu? Czy były one drabiną Jakuba dla twojej duszy? Czy zostałeś przez nie pobudzony do 

oddania się Bogu jako żywa ofiara? (Rzym 12:1 UBG). Czy spożytkowałeś swoje bliskie i drogie 

błogosławieństwa, do rozpalenia twojej miłości do Boga, do wzmocnienia twojej ufności w Boga, 

do rozwinięcia twojej społeczności z Bogiem, oraz do zaangażowania twego serca w bliższe i 

bardziej rozważne chodzenie przed Bogiem? Jeśli nie rozwinąłeś czy też nie spożytkowałeś ich w 

ten sposób, to masz więcej powodów do milczenia niż szemrania, do zachowywania ciszy niż do 

niecierpliwości, i do kłócenia się z samym sobą, niż ze swoim Bogiem. Dzieci i głupcy zachwycają 

się wieloma rzeczami, ale żadnej nie rozwijają. Takimi dziećmi i głupcami jest większość ludzi; są 

bardzo zachwyceni swoimi błogosławieństwami, ale nie rozwijają ich, nie używają na Bożą chwałę; 

nic więc dziwnego, że Bóg pozbawia ich tych błogosławieństw. Świeca błogosławieństwa jest 

zapalana nie po to, by bawić się, ale by pracować przy niej. 

 Pliniusz pisał o niejakim Cressinusie, który pomnożył plony ze swojego małego kawałka 

ziemi w dużo większym stopniu niż mogli to uczynić jego sąsiedzi posiadający większy obszar 

ziemi. W związku z tym został oskarżony o czary; ale broniąc się stawił on przed sądem swoje 

sługi, którzy przynieśli ze sobą swoje narzędzia pracy, i powiedział: ,,To są moje czary, o 

Rzymianie; ci słudzy i te narzędzia pracy są wszystkimi czarami, jakie znam.” Kiedy ludzie 

usłyszeli tę obronę, jednogłośnie oczyścili go z zarzutów i uznali za niewinnego; i w ten sposób 

jego prawo do posiadania tego małego kawałka ziemi został mu prawnie zagwarantowane. Nie ma 

sposobu na zagwarantowanie prawa do posiadania swoich błogosławieństw, jak tylko przez ich 

pomnażanie, rozwijanie obracanie nimi i pobożne spożytkowanie ich, a nic tak nie skłania Boga do 

odebrania ludziom ich błogosławieństw jak nie pomnażanie ich: „...odbierzcie mu ten talent i dajcie 

temu, który ma dziesięć talentów” (Mt 25:14-                  30 UBG).  Takim czy innym ciosem Bóg 

zabierze błogosławieństwo, którego się nie pomnaża. Jeśli twoje lenistwo spowodowało, że Bóg 

wydał wyrok śmierci na najdroższe ci błogosławieństwo, to podziękuj sobie za to, i zachowaj 

spokój w milczeniu.  

 5. Po piąte, jeśli w tym przypadku Bóg uczynił z ciebie precedens czyli przykładnym 

przypadkiem dla innych, to musisz zachować spokój i milczeć; a o wiele bardziej powinieneś 

milczeć, gdy uświadomisz sobie, że Bóg uczynił wielu innych precedensami dla ciebie! Czyż Bóg 

nie poraził Aarona w jego drogich i bliskich błogosławieństwach, (Kpł 10:1-3 UBG) i czy on 

(Aaron) wtedy nie zamilkł? Czy Bóg nie poraził Dawida w jego Absalomie, Abrahama w jego 

Sarze, a Hioba w jego synach, córkach, majątku i ciele, a Jonasza w jego tykwie? Czy jesteś 

bardziej umiłowany niż oni? Nie. Czy masz więcej łaski niż oni? Nie. Czy uczyniłeś więcej dla 

chwały Bożej niż oni? Nie. Czy jesteś bogatszy w doświadczenia duchowe niż oni? Nie. Czy 

cieszyłeś się większymi błogosławieństwami niż oni? Nie. Czy byłeś bardziej użyteczny w swoim 

pokoleniu niż oni? Nie. Czy byłeś bardziej wzorowy w swoim życiu i postępowaniu niż oni? Nie, 

etc. Dlaczego więc miałbyś szemrać i złościć się na to, co było powszechnym udziałem 

najdroższych świętych? 

 Chociaż Bóg poraził cię w tym lub innym bliskim i drogim tobie błogosławieństwie, to twą 

mądrością jest zachowanie spokoju i milczenia, bo ten Bóg, który zabrał jedno, mógł zabrać 

wszystko. Sprawiedliwość wydała wyrok śmierci na wszystkie błogosławieństwa Hioba na raz, a 



jednak Hiob zachował spokój i milczał, (Hi 1:1-22 UBG), a czy ty, drogi wierzący czytelniku, nie 

położysz palca na swoje usta, chociaż Bóg przyciąłby najpiękniejszy kwiat w całym twoim 

ogrodzie?  

 Alcybiades, młody lekkoduch Aten, wszedł podpity do domu Anytusa; i jak siedział na 

wieczerzy w towarzystwie obcych mu ludzi, wstał nagle i zabrał połowę talerzy, które były 

zrobione ze złota i srebra. Z tego powodu inni goście zdenerwowali się i zaczęli go karcić za to. 

Jednakże ten powiedział im by   milczeli i dodał, że postąpił z Anytusem uprzejmie, ponieważ 

zostawił drugą połowę zastawy, podczas gdy mógł zabrać wszystko. Podobnie, kiedy nasze serca 

zaczynają burzyć się i szemrać, gdy Bóg nas uderzy w nasze drogie nam błogosławieństwo czy w 

serdeczną radość, to wtedy, nałóżmy na nasze serca prawo milczenia, nakażmy naszym duszom być 

cicho, gdyż ten Bóg, który zabrał jedno dziecko, mógł zabrać wszystkie nasze  dzieci; a w miejsce 

zabrania jednego przyjaciela, mógł zabrać wszystkich przyjaciół; a zamiast części majątku, mógł 

zabrać cały majątek: dlatego zachowaj spokój i milcz; niech ten, kto chce szemrze, ale ty, drogi 

wierzący czytelniku, połóż swoją rękę na ustach. 

 6. Po szóste, być może twoje grzechy dotyczyły twoich bliskich i drogich radości i 

przyjemności. Może być, że nadmiernie kochałeś ceniłeś i rozkoszowałeś się nimi; może często 

posiadały twoje serce, podczas gdy powinny były posiąść tylko twoją rękę; a może to była ta troska, 

ten strach, ta ufność i ta radość, które zamiast poświęcać swoim błogosławieństwom należało 

poświęcić bardziej szlachetnym obiektom. Twoje serce, chrześcijaninie jest grządką wonności 

Chrystusa, a ty być może posadziłeś na niej i to w najlepszym miejscu swoje błogosławieństwa 

Boże, podczas gdy Chrystus został ulokowany w szopie, (Łk 2:7 UBG); miałeś dla nich miejsce, 

podczas gdy nie miałeś dla Niego; zajęły najlepsze miejsce, podczas gdy najgorsze zostało uznane 

za wystarczająco dobre dla Chrystusa. Pismo mówi o Rubenie, że poszedł do łoża swego ojca, (Rdz 

49:4 UBG). Ach, jak często jedno czy drugie błogosławieństwo fizyczne staje na zawadzie miłości 

twojej duszy do Chrystusa. jak często pozwoliłeś by twoje ukochane błogosławieństwa czy radości 

weszły do łoża Chrystusa! Pismo powiada o Babilończykach, że przybyli do Oholiby i weszli do jej 

łoża miłości (Ezech 23:11,17 UBG). Niech nie będzie nigdy powiedziane o twoich bliskich i 

drogich błogosławieństwach i radościach, że weszły do łoża miłości Chrystusa, czyli do twego 

serca; które jest tym łożem, w którym Chrystus z upodobaniem odpoczywa i relaksuje się (Pnp 3:7 

UBG). Z tego względu jeśli pozwolisz, aby współmałżonek, dziecko czy przyjaciel zajęło te 

miejsce w twojej duszy, które przynależy się i jest szczególnie przeznaczone dla Boga, to Bóg 

uczyni ich goryczą dla ciebie, usunie ich lub uśmierci. Jeśli miłość żony stanie się większa w 

odniesieniu do służącego niż do męża, to pan domu zwolni i usunie go domu, choćby był sługą 

wartym tyle złota ile waży. Najsłodsze błogosławieństwa i radości fizyczne zsyłane na ten doczesny 

świat są niczym skarby ze śniegu; gdy się weźmie garść takiego śniegu i ściśnie go w dłoniach, to 

niebawem rozpłynie się; ale jeśli pozwoli się mu leżeć na ziemi, to nie stopnieje przez jakiś okres 

czasu. I tak jest z radościami tego doczesnego świata; Jeśli weźmiesz je w swoje ręce i położysz 

zbyt blisko swojego serca, to szybko rozpłyną się i znikną; ale jeśli nie będziesz ich zbyt mocno 

trzymał w dłoniach ani nie kładł ich zbyt blisko serca, to będą one trwać dłużej przy tobie. Są tacy, 

którzy kochają swoje błogosławieństwa i radości na śmierć, przytulają je do siebie na śmierć, i 

całują je, aż je zabiją. Wielu ludzi zabiło swoje błogosławieństwa fizyczne i radości, nadając im 

zbyt wielką wartość; niejeden człowiek zatopił swój statek błogosławieństwa, przeładowując go 

nadmierną miłością; nadmiernie umiłowane błogosławieństwa fizyczne i radości rzadko długo żyją: 

„Zabiorę im.  ….radość z ich chwały, pragnienie ich oczu, i to na co kierują miłość swojej duszy, 

ich synów i ich córki” (Ezech 24:21 KJV). Sposobem na utratę błogosławieństw fizycznych 

(obiektów radości) jest pobłażanie im; sposobem na ich zniszczenie jest skupienie na nich swojego 

umysłu i serca. Możesz spisać na straty lub uważać, że stanie się gorzkim jako pierwsze te 

błogosławieństwo fizyczne, które jako pierwsze oderwało twoje serce od Boga. Dlatego, jeśli Bóg 

pozbawi cię tego błogosławieństwa czy radości, z którymi często dopuszczałeś się duchowego 

cudzołóstwa i bałwochwalstwa, to czy będziesz miał powód do szemrania? Czy nie będziesz miał 

raczej powodu by milczeć i siedzieć cicho przed Panem? Chrześcijanie, wasze serca są królewskim 

tronem Chrystusa, a na tym tronie Chrystus będzie naczelnym władcą, jak to faraon powiedział do 



Józefa, (Rdz 41:40 UBG). Chrystus nie zniesie żadnego konkurenta. Jeśli spróbujesz posadzić na 

tym tronie jakiekolwiek stworzenie, niezależnie od tego jak byłoby ci bliskie i drogie, Chrystus je 

zdetronizuje, zniszczy; i szybko położy w prochu ziemi, każdego kto będzie aspirował do Jego 

królewskiego tronu. 

 7. Po siódme, nie masz powodu do szemrania z powodu utraty tak bliskich i drogich 

błogosławieństw fizycznych i radości, jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że w dalszym ciągu 

cieszysz się posiadaniem bardziej szlachetnymi i duchowymi błogosławieństwami i łaskami. 

Chociaż Józef nie jest, (Rdz 42:36 UBG) ani też Beniamin nie, to jednak Jezus jest wczoraj, dziś i 

na zawsze taki sam, (Hbr 13:8 UBG); twoje zjednoczenie i społeczność z Chrystusem trwa nadal; 

nieśmiertelne nasienie przebywa w tobie, (1 J 3:9 UBG); Słońce sprawiedliwości wciąż świeci nad 

tobą; nadal cieszysz się łaską u Boga i jesteś wciąż pod namaszczeniami Ducha i wciąż pod 

wpływami Niebios itd.; dlaczego zatem miałbyś szemrać, a nie raczej milczeć? Czytałem o 

niejakim Dydymie, bogobojnym kaznodziei, który był ślepy; Aleksander, pobożny człowiek, 

zapytał go kiedyś, czy nie był tak bardzo zakłopotany i cierpiący z powodu braku wzroku? ,,O tak!” 

powiedział Dydym, ,,to jest dla mnie wielkim utrapieniem i smutkiem.” Wtedy Aleksander skarcił 

go, mówiąc: ,,Czy Bóg nie dał ci wspaniałych zdolności anioła i apostoła, a ty kłopoczesz się z 

braku tego, co posiadają szczury, myszy i dzikie bestie?” Podobnie powiadam i ja. ,,Ach, 

chrześcijanie, czyż Bóg nie pobłogosławił was wszystkimi duchowymi błogosławieństwami w 

niebiańskich miejscach? (Ef. 1:3-4 UBG). Czy Pan nie dał wam siebie samego jako wasz dział? 

Czy nie dał On wam swego Syna dla waszego odkupienia, a swojego Ducha dla waszego 

pouczenia; a wy mielibyście szemrać? Czyż Bóg nie obdarzył was swoją łaską, aby was ozdobić, 

swymi obietnicami, aby was pocieszyć, swymi ceremoniami, aby was uczynić lepszymi, i 

nadziejami na Niebo, aby was zachęcić; a wy mielibyście szemrać? Paulin Nolanus, gdy odebrano 

mu jego miasto, modlił się tak: ,,Panie!, niech nie kłopoczę się utratą mojego złota, srebra, 

zaszczytów itp., bo Ty jesteś wszystkim tym i o wiele więcej niż tym wszystkim dla mnie.” W 

braku wszystkich waszych najsłodszych błogosławieństw fizycznych i radości Chrystus będzie dla 

was wszystkim we wszystkich (Kol 3:11 UBG). Moje klejnoty to mój mąż, powiedziała żona 

Fokiona; moje ozdoby to moi dwaj synowie, powiedziała matka Grakchusów; moje skarby to moi 

przyjaciele, powiedział Konstancjusz; podobnie Chrześcijanin, który poniósł największe straty, 

może powiedzieć: Chrystus jest moim najbogatszym klejnotem, moim największym skarbem, moją 

najlepszą ozdobą, i moimi najsłodszymi rozkoszami. Czym takie wszystkie doczesne rzeczy są dla 

cielesnego i światowego serca, tym i o wiele wspanialszą rzeczą jest dla mnie Chrystus. 

 8. Po ósme, Jeśli Bóg, uderzając cię w najbliższe i najdroższe błogosławieństwa fizyczne i 

radości dotknie zarazem bardziej gruntownie i uśmierci twoje najdroższe grzechy, to nie masz 

powodu do szemrania. Bóg wyleczył Dawida z cudzołóstwa, uśmiercając jego ukochane dziecko. 

Istnieje jakaś Dalila, jakaś ukochana rzecz, jakiś ukochany grzech lub coś takiego, które powodują, 

że chrześcijańskie powołanie, stan, natura lub pokusy prowadzą wierzącego do zabawy z nimi i 

hołubienia ich w swoim sercu  (Ps. 18:23; Hbr 12:1 UBG). Jak w ziemi, która leży nieuprawiana, 

pośród dużej różnorodności chwastów, zwykle znajduje się jakiś chwast dominujący, który jest 

najbardziej rozpowszechniony i bujny niż wszystkie inne; i jak w ciele człowieka, chociaż w 

mniejszym czy większym stopniu, mniej lub bardziej, istnieje mieszanina wszystkich czterech 

elementów charakteru, z których żadnego nie brak całkowicie, to jednak jeden z nich jest 

dominujący, i nadaje ton całej reszcie, tak że niektórzy ludzie są uważani za sangwiników, 

niektórzy za flegmatyków, inni za choleryków, a jeszcze inni za posiadających melancholijne 

usposobienie; tak w duszach ludzkich: choć istnieje w nich ogólna mieszanina i składanka 

wszelkich złych cech i zepsucia, to jednak istnieje taka, która zwykle jest najważniejsza, która, 

podobnie jak książę diabłów, jest najpotężniejsza i dominująca, która nadaje ton i ujawnia się 

wyraźniej i mocniej niż jakiekolwiek inne z nich. I jak w ciele każdego człowieka znajduje się 

nasienie i zasada śmierci, to jednak u niektórych istnieje podatność na jeden rodzaj choroby 

bardziej niż na inne, która może przyspieszyć jego śmierć; tak, że chociaż korzeń grzechu i goryczy 

rozprzestrzenił się na wszystkich, to jednak każdy człowiek ma skłonność do jednego rodzaju 

grzechu, bardziej niż do innego, tak że można to nazwać grzechem właściwym człowieka, jego 



drogim grzechem, albo umiłowanym grzechem. Z tej przyczyna jedną z najtrudniejszych prac na 

tym doczesnym świecie jest ujarzmienie i pokonanie tego umiłowanego grzechu. Oh, ile modlitw, 

łez westchnień, szlochania, jęków, narzekania i zmagań będzie  kosztować chrześcijanina 

pokonanie tego drogiego i ukochanego grzechu tak bliskiego jego sercu! 

 Jak dobrze obdziera się królika ze skóry, aż dojdzie się do głowy, i wtedy trzeba silnie ją 

ciągnąć i szarpać zanim się oderwie w takim miejscu; tak podobnie jest z umartwianiem i 

krzyżowaniem grzechu; człowiek może łatwo ujarzmić i umartwić różne grzechy, ale jeśli przyjdzie 

do umartwiania grzechu głowy, tego głównego, drogiego, umiłowanego i bliskiego sercu, to och, 

jak straszne ciągnięcie i szarpanie będzie miało miejsce w takim wypadku. Jakie wielkie zaistnieją 

zmaganie i walka, aby pozbyć się tego grzechu, aby oderwać go od duszy! Dlatego, jeśli Pan, 

uderzając cię w jakąś bliskie i drogie błogosławieństwo fizyczne lub radość twojej duszy, pociągnie 

twoje serce, aby przeciwstawiło się twemu naczelnemu i umiłowanemu grzechowi i tak uświęci  

utrapienie, aby było traktowane przez ciebie jako najważniejszy czynnik w uśmiercaniu twego 

ukochanego zepsucia, to wtedy cóż za szlachetną przyczynę będziesz miał, aby błogosławić, aniżeli 

siedzieć i szemrać przeciwko Niemu! I bez wątpienia, jeśli jesteś drogi Bogu, to Bóg uderzając w 

twoje najdroższe tobie fizyczne błogosławieństwo i w radość twojej duszy, spowoduje, że będziesz 

uderzał w swój umiłowany grzech; dlatego zachowaj spokój i milcz, nawet wtedy, gdy Bóg dotyka 

źrenicy twego oka.  

 9. Po dziewiąte, zważ na to, że Pan ma wiele sposobów, aby zrekompensować ci utratę 

bliskiego i drogiego błogosławieństwa fizycznego, radości twojej duszy czy rozkoszy twoich oczu; 

może zrekompensować twoją stratę czymś innym, co może być dla ciebie lepsze; z pewnością 

wynagrodzi ci twoją stratę, czy to w naturze, czy w wartości, (Mt 19:27-30 UBG). Zabrał 

Dawidowi Absaloma, ale dał mu Salomona; zabrał od niego Michal, ale dał mu mądrą Abigail; 

zabrał Hiobowi siedmiu synów i trzy córki, ale potem dał mu innych siedmiu synów i trzy piękne 

córki; zabrał mu cały majątek, ale na końcu obdarzył dwa razy większym od poprzedniego; usunął 

cielesną obecność Chrystusa sprzed Jego uczniów, ale dał im doznać obficiej Jego duchowej 

obecności, która była o wiele większym i słodszym błogosławieństwem. Jeśli Mojżesz zostanie 

zabrany, to Jozue zostanie wzbudzony w jego miejsce; jeśli Dawid zostanie przyłączony do swoich 

ojców, Salomon zasiądzie na jego tronie; jeśli Jan zostanie wtrącony do więzienia, to aby kazalnica 

nie była pusta, ktoś większy niż Jan, czyli sam Chrystus zacznie głosić słowa Boże! Ten, kto polega 

na Bogu w czasie utraty błogosławieństw duchowych i radości swojej duszy, odkryje, że wszystko 

jest mu wynagradzane przez Boga pociechy; tak że będzie mógł powiedzieć: ,,Chociaż moje 

dziecko, przyjaciel czy współmałżonek nie żyje to jednak żyje mój Bóg i niech będzie 

błogosławiona moja skała. Chociaż nie ma tego i tamtego błogosławieństwa fizycznego, to jednak 

błogosławieństwa przymierza, „pewne miłosierdzia Dawida” trwają, (Iz 55:3; 2 Sam. 23:5 UBG); 

mieszkają ze mną i pójdą do grobu i chwały razem ze mną. Czytałem o bogobojnym człowieku, 

który mieszkając blisko filozofa, często namawiał go, by ten został chrześcijaninem. ,,Oh” 

powiedział filozof, ,,wtedy mogę albo będę musiał stracić wszystko dla Chrystusa”; na co dobry 

człowiek odpowiedział, ,,Jeśli ty stracisz wszystko dla Chrystusa, to On na pewno odpłaci tobie 

stokrotnie.” ,,Dobrze, ale,” powiedział filozof, ,,czy zobowiążesz się za Chrystusa, że jeśli On mi 

nie wynagrodzi, to ty Go spłacisz?” ,,Tak, uczynię to”, powiedział dobry człowiek. Tak więc filozof 

został chrześcijaninem, a dobry człowiek zobowiązał się wypełnić przymierze. Jakiś czas po tym, 

zdarzyło się, że filozof zachorował i będąc na łożu śmierci, i trzymając w ręku pisemne 

zobowiązanie, posłał po stronę, którą dotyczyło zobowiązanie: Następnie oddał jej te zobowiązanie 

mówiąc: ,,Chrystus zapłacił wszystko, nie musisz nic płacić  weź swoje zobowiązanie i zniszcz je.” 

Chrystus nie pozwoli, aby żadne z Jego dzieci żyło ze stratą; On posiada wszystko, i wszystko im 

wynagrodzi. Na końcu Chrystus zapłaci każdy rachunek. Żaden człowiek nigdy nie będzie mieć 

powodu, by powiedzieć, że był przegranym z powodu Chrystusa. Dlatego masz wiele powodów, 

aby milczeć i nie masz powodu, aby szemrać, chociaż Bóg wyrwałby tobie najpiękniejszy i 

najsłodszy kwiat z twojego serca. 

 10. Po dziesiąte, skąd możesz wiedzieć, czy jeśliby to, co nazywasz bliskim i drogim 

błogosławieństwem i rozkoszą swoich oczu, trwało trochę dłużej przy tobie, nie okazało się 



największym krzyżem, największym nieszczęściem i katastrofą, jakie kiedykolwiek spotkałeś na 

tym doczesnym świecie? Nasze błogosławieństwa fizyczne, podobnie jak wyborne wina, 

wielokrotnie zamieniają się w ocet; nasze największe nadzieje są często niweczone; a to 

błogosławieństwo fizyczne, o którym czasami mówiliśmy, że będzie laską, która nas wesprze, 

okazuje się być mieczem, który nas przebija. Jak często więdną nasze najbardziej kwitnące 

błogosławieństwa fizyczne, a radości naszej duszy zamieniają się w żółć i piołun? Gdyby Bóg 

darował życie nieślubnemu dziecku Dawida, (2 Sam. 12:16 UBG) to byłoby ono tylko żywym 

pomnikiem jego grzechu i wstydu; i wszyscy, którzy znaliby to dziecko wskazywaliby na nie 

mówiąc: ,,Oto idzie bękart Dawida”, i tak sprawialiby, że rana Dawida stale jątrzyłaby się. Wielu 

rodziców, którzy ze łzami troszczyli się o życie swoich dzieci, dożyło później zobaczenia, jak 

chodzą takimi drogami i dochodzą do takiego żałosnego końca, że doprowadziło to ich (rodziców) 

smutnych z żalu do grobu. Dla wielu rodziców byłoby to dziesięć tysięcy razy większe 

błogosławieństwo, gdyby pochowali swoje dzieci tak szybko, jak się urodziły, niż widzieli, jak 

dochodzą do takiego smutnego końca, jak to często bywa. Cóż, chrześcijaninie, może być, że Pan 

odebrał ci takiego pełnego nadziei syna, lub taką drogą córkę, i dlatego powiadasz: ,,Jak mogę 

milczeć?” Jednakże posłuchaj, chrześcijaninie, czy możesz mi powiedzieć, jak długo musiałeś 

męczyć się z nimi, zanim urodzili się ponownie, tym razem z ducha? Czy każdy grzech, który 

popełniliby teraz przeciwko Twemu łaskawemu Bogu, nie powodowałby nowej boleści w Twojej 

duszy? Czy każda pokusa, w którą popadli by nie byłaby jak sztylet w twoim sercu? Czy każde 

cierpienie, które spotkałoby ich teraz, nie byłoby jak nóż na twoim gardle? Czym są te bóle, 

cierpienia, i boleści porodowe wobec tych bólów, cierpień i boleści, które mogłyby zostać 

sprowadzone na ciebie przez grzechy i cierpienia Twoich dzieci, gdyby dalej żyły? Cóż 

chrześcijanie, milczcie, bo nie wiecie jaką solą w waszym oku, jakimi ościeniami w waszych 

bokach, ani jakimi włóczniami w waszych sercach, mogłyby się okazać takie bliskie i drogie 

błogosławieństwa fizyczne, rozkosze waszych oczu i radości waszej duszy, gdyby żyły lub trwały 

dłużej. 

 11. Po jedenaste, nie możesz wiedzieć, jak złe mogło by okazać się twoje serce pod 

wpływem cieszenia się posiadaniem tych bliskich i drogich błogosławieństw fizycznych, które teraz 

utraciłeś. Izrael był bardzo zły, gdy przebywał na pustyni, ale znacznie gorszy, gdy wszedł w 

posiadanie Kanaanu, ich upragnionej ziemi. Pożądanie człowieka ma tendencję do przywiązywania 

się do zewnętrznych dóbr. Zimą ludzie opasują się ciasno ubraniem, ale latem pozwalają mu wisieć 

luzem. Podobnie w czasie zimy nieszczęść niejeden chrześcijanin opasuje ciasno swoje serce 

ewangelią, pobożnością, uczęszczaniem na nabożeństwa, wypełnianiem duchowych obowiązków, 

zbliżaniem się do Boga i Chrystusa itd., podczas gdy w lecie błogosławieństw fizycznych pozwala 

by to wszystko luźno przylegało do niego. 

 Czytałem o sośnie, że jeśli jej kora zostanie oderwana, to wytrzyma długo; ale jeśli będzie 

rosła na drzewie długo, to spowoduje gnicie drzewa. Ach, jak złymi, jak zgniłymi i jak podłymi, 

okazało by się wielu, gdyby Bóg nie oderwał ich kory zdrowia, bogactwa, przyjaźni etc. Bliscy i 

drodzy krewni, przylegają tak blisko do nas, jak kora drzewa przylega do drewna, dlatego gdyby 

Bóg nie oderwał tej naszej kory, to jak podatni bylibyśmy na gnicie i psucie siebie samych; dlatego 

Bóg raczy odrzeć nas z kory, obrać z łupiny, i w ogóle obnażyć nas, tak byśmy byli nadzy i 

pozbawieni naszych najdroższych rozkoszy oczu i najsłodszych radości serca, aby nasze dusze, jak 

sosna, mogły kwitnąć i rozwijać się lepiej. Któż może poważnie się nad tym zastanowić i nie 

milczeć, nawet wtedy, gdy Bóg zabierze klejnot z jego piersi? Jeśli wszystkie najsłodsze radości i 

najbardziej pożądane rozkosze tego doczesnego świata zostałyby udzielone człowiekowi 

nienawróconemu, to nie uczyniłyby go chrześcijaninem; a gdyby udzielono je chrześcijaninowi, to 

nie uczyniłyby go lepszym. Niejeden chrześcijanin został sprowadzony na złą drogę lub uczyniony 

gorszym przez dobre rzeczy tego świata; a gdzie jest chrześcijanin, który został przez nie uczyniony 

lepszym? Dlatego bądź cicho, gdy Bóg cię odziera z nich.  

 12. Po dwunaste i ostatnie: nakłoń swoje serce, aby bardziej było dotknięte duchowymi 

stratami, a wtedy twoja dusza będzie mniej dotknięta tymi doczesnymi, które opłakujesz. Czy nie 

utraciłeś nic z tej obecności Bożej, którą kiedyś posiadałeś w swoim duchu? Czy nie utraciłeś 



żadnego z tych ostrzeżeń, skruszeń, ożywień, i podnoszeń na duchu, których kiedyś doświadczałeś? 

Czy nie utraciłeś nic ze swojej społeczności z Bogiem, ani radości Ducha, ani tego spokoju 

sumienia, których posiadaniem kiedyś się radowałeś? Czy nie utraciłeś nic z tej przewagi, którą 

kiedyś zyskałeś nad grzechem, szatanem i światem? Czy nie straciłeś nic z tego świętego wigoru i 

niebiańskiego żaru, które kiedyś posiadałeś w swoim sercu? Jeśli nie, co byłoby niesłychane i 

cudem; to dlaczego miałbyś narzekać na tę czy inną doczesną stratę? Bo cóż to jest, jeśli nie 

narzekanie na utratę swojej sakiewki, kiedy twoja społeczność z Bogiem jest bezpieczna? Jeśli 

jesteś nieudacznikiem w sprawach duchowych, to dlaczego raczej nie narzekasz na to, że straciłeś 

swego Boga, aniżeli, że straciłeś swoje złoto; i że straciłeś swego Chrystusa, niż to, że straciłeś 

małżonkę czy dziecko, i że poniosłeś stratę w sprawach duchowych niż to, że doznałeś szkody w 

sprawach doczesnych? Czy opłakujesz ciało, które opuściła dusza? Opłakuj raczej duszę, którą Bóg 

opuścił, jak Samuel opłakiwał Saula, (1 Sam. 15:14-35 UBG). 

 Czytałem o Honoriuszu, cesarzu rzymskim, który był dość prostoduszny i dziecinny, iż 

kiedy ktoś mu powiedział, że Rzym zginął, był niezmiernie zasmucony i zawołał: ,,Biada mi,” bo 

sądził, że zginęła jego ulubiona kura, zwana Rzymem, którą  bardzo kochał; ale kiedy powiedziano 

mu, że to jego cesarskie miasto oblężone przez Alaryka zostało zdobyte, a wszyscy jego obywatele 

zostali ograbieni i padli ofiarą nieokiełznanych i rozwścieczonych żołnierzy, to jego duch ożył, 

gdyż uważał, że jego strata nie była tak wielka, jak sobie wyobrażał. W Chrześcijaństwie jest na 

odwrót, bo nie można porównać utraty męża, żony, dziecka, czy przyjaciela, do utraty Boga, 

Chrystusa, Ducha Świętego lub najmniejszej miary łaski czy społeczności z Bogiem etc. Wszystkie 

takie doczesne straty wobec utraty wiecznych spraw, są jak strata kury w odniesieniu do utraty 

Rzymu. A jednak wielu chrześcijan jest tak prostodusznych i dziecinnych, że są bardziej dotknięci i 

poruszeni utrata tego czy tamtego ubogiego doczesnego błogosławieństwa niż utratą swego 

najbardziej duchowego osiągnięcia. Ach, chrześcijanie, bądźcie bardziej dotknięci duchowymi 

stratami, a  wtedy będziecie spokojniejsi i cichsi w czasie doświadczania doczesnych uszczerbków. 

Niech utrata Rzymu niepokoi was bardziej, a wtedy utrata waszej kury nie będzie w ogóle wam 

doskwierać. I to by było na tyle. Niech te rzeczy wystarczą jako odpowiedź na drugą obiekcję.  

 

  

 10.3. OCH! ALE MOJE NIESZCZĘŚCIA I KŁOPOTY, TRWAJĄ JUŻ DŁUGO, 

JAKŻE WIĘC MOGĘ  ZACHOWAĆ SPOKÓJ? GDYBY TRWAŁY OD NIEDAWNA, 

MILCZAŁBYM; ALE TRWAJĄ ONE DŁUGO; I DLATEGO JAK MOGĘ MILCZEĆ ? 
  

 

 ODPOWIEDŹ: 

 1. Po pierwsze, nie możesz datować swoich udręk od pierwszego dnia twego skażenia. 

Zostałeś skalany grzechem już od łona swej matki, ale nie byłeś trapiony doświadczeniami, 

cierpieniami i próbami od tak wczesnego czasu (Ps. 51:5 UBG), wiele minęło dni i lat, odkąd 

narodziłeś się w grzechu; jednakże niewiele było dni i lat, w których doświadczyłeś smutku i 

cierpienia. Nie możesz łatwo zliczyć dni swojego grzeszenia, natomiast łatwo możesz policzyć dni 

swoich cierpień; nie możesz zliczyć swoich dni okazywania ci miłosierdzia przez Boga, natomiast z 

łatwością możesz zliczyć dni trwania swojego nieszczęścia; i nie możesz policzyć dni swojego 

bycia zdrowym, ale z łatwością możesz określić ilość dni trwania swojej choroby. 

 2. Po drugie, twoje cierpienia nie są tak długie, jak cierpienia innych świętych. Porównaj 

swoje zimowe noce z zimowymi nocami innych świętych; twoje burze i kłopoty z burzami i 

kłopotami innych świętych; twoje straty ze stratami innych świętych; i twoje nieszczęścia z 

nieszczęściami innych świętych; zobacz o czym świadczą następujące dowody: Ps 77; Ps 78; Rdz 

15:13; Jer 25:11-12 UBG). Twoje cierpienia są tylko chwilą, są jak wczoraj w porównaniu z 

cierpieniami innych świętych, których całe życie składało się ze smutków i cierpienia, jak to było 

na przykład z życiem Chrystusa. Życie wielu ludzi było tylko powolną śmiercią: „Drugi zaś umiera 

w goryczy ducha i nigdy nie jadał z uciechą” (Hi 21:25 UBG). Istnieją tacy ludzie, którzy nigdy nie 

mieli dobrego dnia przez wszystkie swoje dni życia, którzy nie mają dnia wytchnienia przez 



wszystkie dni ucisku, ani dnia zdrowia przez wszystkie dni swojej choroby, ani dnia radości przez 

wszystkich dni swojego smutku, ani jednego dnia siły pośród wszystkich dni swej słabości, ani dnia 

bycia szanowanym pośród wszystkich dni pohańbienia; których całe życie jest jedną nieprzerwaną 

nocą zimową, którzy co dzień piją żółć i piołun, którzy kładą się wzdychając, którzy wstają jęcząc, i 

którzy spędzają wszystkie dni swego życia na narzekaniu: „….czy jest boleść podobna do mojej 

boleści” (Lam 1:12 UBG). Są i tacy, którzy zawsze mają łzy w oczach, smutek w sercu, rózgi na 

plecach i krzyż w swych dłoniach; jednakże nie tak jest z tobą, drogi wierzący czytelniku; dlatego 

milcz. 

 3. Po trzecie, im dłużej trwa twoja udręka, tym słodsze będzie w końcu dla ciebie Niebo; im 

dłużej Izraelici byli na pustyni, tym słodszy był na końcu dla nich Kanaan; im dłuższa burza, tym 

słodsza cisza; im dłuższe zimowe noce, tym słodsze letnie dni. Długie cierpienia sprawią, że chwała 

nieba będzie o wiele bardziej przyjemniejsza. Przystań portowa jest najsłodsza i najbardziej 

pożądana dla tych, którzy długo byli rzucani po wzburzonym morzu; i takim będzie Niebo dla tych, 

którzy od dawna znajdują się na morzu ucisków. Nowe wino w Królestwie Chrystusa będzie 

najsłodsze dla tych, którzy od dawna piją żółć i ocet, (Łk 22:18 UBG), a korona chwały będzie 

najbardziej zachwycająca dla tych, którzy od dawna walczą ze światem, ciałem i diabłem. Im 

dłuższa będzie podróż, tym słodszy będzie nasz koniec, i nasza przystań. Im wyższa góra, tym 

bardziej zadowoleni będziemy, gdy dotrzemy na jej szczyt; a im dłużej spadkobierca jest trzymany 

z dala od wzięcia w posiadanie swojego dziedzictwa, tym większą radość będzie miał, gdy weźmie 

je w końcu w posiadanie. 

 4. Po czwarte, twoje utrapienia nie są długie, ale krótkie, jeśli porównamy je z wiecznością 

chwały, która jest zarezerwowana dla wierzących, (2 Kor 9:16-18 UBG). Jeśli zwrócisz uwagę na 

słowa powyższych wersetów to zrozumiesz, że po udręce nastąpi chwała, po lekkim ucisku, 

przeogromna waga chwały; a po chwilowym ucisku wieczna chwała. Szybko nadejdzie koniec 

twojego smutku, natomiast twoje szczęście nigdy się nie skończy; wkrótce nadejdzie koniec twego 

nieszczęścia i nędzy, natomiast nigdy nie będzie końca twej szczęśliwości i chwały. Królestwa tego 

świata nie są trwałe, nie trwają na wieki; mają wszystkie swój początek i koniec, natomiast 

królestwo niebieskie jest wiecznym królestwem; które nie ma końca. Istniało siedem rodzajów 

koron, które były używane wśród Rzymskich zwycięzców, ale wszystkie bladły i ginęły; natomiast 

korona chwały, którą w końcu Bóg włoży na głowy swoich świętych będzie istnieć tak długo, jak 

będzie istniał sam Bóg. Któż może powiedzieć, patrząc na wieczne rezydencje, które są w górze w 

Niebie, i na te wieczne rozkosze, które są po prawicy Boga, że jego dolegliwość jest długa? Cóż, 

chrześcijaninie, niech twoje cierpienie na tym doczesnym świecie będzie tak długie, jak to możliwe, 

i tak jedna godzina twego znajdowania się na piersi Chrystusa sprawi, że zapomnisz o długości i 

sile wszystkich twoich udręk. 

 5. Po piąte, im dłużej jesteś dręczony, tym bardziej zostajesz ubogacony w duchowe 

doświadczenia: „Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje 

nasza pociecha” (2 Kor 1:5 UBG). Im niższy odpływ, tym wyższy przypływ, im więcej bólu, tym 

większy zysk, im bardziej utrapiony, tym bardziej pocieszony, im niżej zostajemy rzuceni, tym 

wyżej zostaniemy podniesieni. Ze wszystkich chrześcijan żaden nie jest tak bogaty w 

doświadczenia duchowe, jak ten, który od dawna jest w szkole utrapienia (Hbr 12:11; 2 Kor 12:9; 

Hi 33:17-22 UBG). Oh, jakie błogosławione historie, taki człowiek może opowiedzieć o mocy 

Bożej wspierającej go, o mądrości Bożej kierującej nim, o  łasce Bożej pocieszającej go, i o 

obecności Bożej, która mu pomaga. Oh, jakie oznaki miłości, listy miłosne, bransoletki i klejnoty, 

może pokazać ten wierzący, który znajdował się w piecu ucisku. Oh, jaki grzech te długie utrapienia 

odkryły i uśmierciły. Oh! Ilu pokusom zapobiegły i ile pokonały te długie udręki. Prędzej zliczy się 

gwiazdy na niebie i piasek morski, niż policzy niebiańskie doświadczenia takich chrześcijan, którzy 

od dawna znajdują się w ucisku. Serce uciskanego chrześcijanina jest pełne duchowych skarbów. 

Choć może być on biedny na tym doczesnym świecie, to jednak jest bogaty w wierze i w święte 

doświadczenia, (Jak 2:5 UBG); a czymże są wszystkie bogactwa tego świata wobec doświadczeń 

duchowych? Jedno duchowe doświadczenie jest więcej warte niż cały doczesny świat, a na łożu 

śmierci i przed sądem Bożym każdy człowiek będzie tego zdania. Ludzie tego świata będą znosić z 



wielkim milczeniem i spokojem ducha wiele i wiele wycierpią przez długi czas, jeśli stwierdzą, że 

ich cierpienia, przyczyniają się do pomnożenia ich dochodów; a czy natura miałaby uczynić więcej 

niż łaska? Wspólnym głosem natury jest: „Któż pokaże nam dobro?” (Ps. 4:6 UBG), jak mamy stać 

się wielkimi, wywyższonymi i bogatymi na tym świecie? Nie obchodzi nas, co cierpimy, ani jak 

długo cierpimy, jeśli tylko możemy dodawać dom do domu, stos do stosu, torbę do torby i pole do 

pola, (Iz. 5:8 UBG). Dlatego, o ileż bardziej chrześcijanie powinni zachowywać się spokojnie i 

milczeć we wszystkich swoich utrapieniach, ponieważ nigdy nie trwają one tak długo jak 

grzeszenie i biorąc pod uwagę fakt, że dodają tylko klejnoty do korony chrześcijanina; i tylko 

pomnażają jego duchowe doświadczenia. Chrześcijanin długo cierpiący prowadzi jakby 

najpełniejszy i największy handel; i w dniu rozliczenia, okaże się być najbogatszym człowiekiem.  

 6. Po szóste, długie cierpienia czasami są tylko przygotowaniem do długo trwających 

błogosławieństw fizycznych. Trzynastoletni pobyt Józefa w więzieniu był tylko przygotowaniem do 

czterdziestu lat jego panowania jako wicekróla; siedem lat wygnania Dawida było jedynie 

przygotowaniem do jego czterdziestoletniego panowania w wielkiej czci i chwale; długie cierpienia 

Hioba były jedynie przygotowaniem do bardziej długotrwałego fizycznego błogosławieństwa, jak 

można to zobaczyć w ostatnim rozdziale księgi Hioba; a te smutne i bolesne próby i utrapienia, 

którymi Żydzi są poddawani przez ponad te szesnaście stuleci, mają ich przygotować na te 

niezrównane błogosławieństwa i tą niekończącą się, w pewnym sensie, chwałę, którymi Bóg w 

dniach ostatnich ukoronuje ich, „O utrapiona, smagana wichrem, niepocieszona! Oto położę twoje 

kamienie na błyszczących kamieniach, a twoje fundamenty na szafirach. I uczynię twoje okna z 

kryształu, twoje bramy z kamienia rubinowego i wszystkie twoje mury graniczne z drogich 

kamieni. A wszystkie twoje dzieci będą wyuczone przez PANA, wielki będzie pokój twoich dzieci. 

W sprawiedliwości będziesz utwierdzona, będziesz daleka od ucisku, bo nie będziesz się go bać; i 

od trwogi, bo nie zbliży się do ciebie” (Iz 54.11-14 UBG). I choć od dawna byli udręczeni i 

miotani, to jednak w końcu zostaną utwierdzeni na chwalebnych fundamentach; Bóg nie tylko 

wydźwignie ich z ich udręczonego stanu, w którym teraz się znajdują, ale doprowadzi ich do 

najwspanialszego i najchwalebniejszego stanu na tym doczesnym świecie; Izrael będzie bardzo 

chwalebny i przyćmi cały świat duchowymi doskonałościami i zewnętrznymi godnościami: 

,,Przyjdą też do ciebie w pokorze synowie tych, którzy cię trapili, i będą się kłaniać do twoich stóp 

wszyscy ci, którzy tobą wzgardzili. I nazwą cię Miastem PANA, Syjonem Świętego Izraela. Za to, 

że byłaś opuszczona i znienawidzona tak, że nie było nikogo, kto by przez ciebie przechodził, 

uczynię cię wiecznym dostojeństwem, radością z pokolenia na pokolenie” (Iz 60:14-15 UBG). Ach, 

chrześcijanie, nie sarkaj ani nie szemraj znajdując się długo w utrapieniach, bo nie wiesz, czy przez 

te długie utrapienia Bóg nie przygotowuje i nie przysposabia ciebie do takich łask i 

błogosławieństw, które mogą nigdy się nie skończyć. Przez długie cierpienia Bóg wielokrotnie 

przygotowuje swój lud do otrzymania doczesnych, duchowych i wiecznych błogosławieństw. Jeśli 

Bóg przez długie utrapienia wykrawa więcej miejsca w twojej duszy dla siebie, swojego Syna, 

swojego Ducha i swojego słowa; jeśli przez długie cierpienia bardziej krzyżuje twoje serce dla 

świata i dla twych związków z nim (światem), oraz kształtuje i dopasowuje twoją duszę aby 

bardziej nadawała się do niebiańskich radości; to czy masz jakiś powód do szemrania z tego 

powodu? Na pewno nie. 

 7. Po siódme, im dłużej święty będzie trapiony na ziemi, tym bardziej chwalebnie będzie 

świecił w Niebie; i im więcej cierpień tutaj, tym więcej chwały w przyszłości. Prawdę tę można 

sformułować w ten sposób: 

 7.1 Po pierwsze, im bardziej dusze pełne łaski są trapione, tym bardziej ich łaski są 

praktykowane i pomnażane, (Hbr 12:10; Rzym 5:3-5 UBG). Tak że, im więcej łaski tutaj, tym 

więcej chwały w przyszłości; im wyżej w łasce, tym wyżej w chwale. Łaska nie różni się od chwały 

niczym tylko nazwą: łaska jest chwałą w zarodku, a chwała jest pełnią łaski w rozkwicie. Chwała to 

nic innego jak doskonałość łaski; szczęście to nic innego jak doskonałość świętości. Łaska jest 

chwała w nasieniu, a chwała jest łaską w kwiecie; łaska jest wojującą chwałą, a chwała triumfującą 

łaską. Łaska i chwała różnią się stopniem, a nie rodzajem, jak mówią uczeni. Jest to rzeczą 

najbardziej pewną, że im bardziej dusze pełne łaski są uciskane, tym bardziej łaski są użytkowane; 



a im więcej łaska jest użytkowana, tym bardziej się pomnaża, co już wcześniej dostatecznie 

wykazałem w niniejszym traktacie. 

 7.2 Po drugie, im dłużej dusza pełna łaski jest trapiona, tym bardziej pomnażają się jej 

obowiązki religijne. „Sprzeciwiają mi się w zamian za moją miłość, choć ja się za nich modliłem” 

(Ps. 109:4 UBG), albo, jak oddaje to oryginał hebrajski, „Ale ja jestem modlitwą” lub „mężem 

modlitwy”. W czasach nieszczęścia chrześcijanin jest modlitwą; nigdy nie jest tak bardzo 

człowiekiem modlitwy, czy też oddanym modlitwie, jak w czasach doświadczania nieszczęścia. 

Chrześcijanin nigdy nie wykonuje tak często, żarliwie, i tak obficie dzieła Pana, jak wtedy, gdy jest 

uciskany: „PANIE, w ucisku ciebie szukali; gdy ich karałeś, wylewali swoje modlitwy” (Iz 26:16 

UBG). Jak widać w powyższym wersecie nie tylko modlili się, ale i wylewali modlitwę; byli 

ochoczo, w dużej mierze i obficie oddani modlitwie, gdy dosięgała ich rózga Boża. jak ludzie 

obficie leją wodę, aby ugasić ogień, tak obficie karceni Izraelici wylewali swoje modlitwy przed 

Panem; i jak utrapienie zmusza człowieka do intensywnej modlitwy, tak też sprawia, że wykonuje 

on także inne obowiązki religijne, odpowiednio. Jest rzeczą pewną, że chociaż Bóg nikogo nie 

wynagrodzi za jego uczynki, to jednak odpłaci każdemu według jego uczynków: „A tak, moi mili 

bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie 

jest daremna w Panu” (1 Kor 15:58; Mt:25:45 UBG). „Lecz mówię, Kto skąpo sieje, skąpo też żąć 

będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie” (2 Kor 9:6 UBG), albo jak to jest oddane w 

oryginale: ,,kto sieje w błogosławieństwach, będzie żął w błogosławieństwach.” 

 Jest to doskonała obserwacja Kalwina na temat nagradzania przez Boga posłuszeństwa 

Rekabitów, (Jer 35:19 UBG); Bóg, powiada Kalwin, często wynagradza cienie i namiastki cnoty, 

aby pokazać, jakie zadowolenie ma w obfitych nagrodach, które zarezerwował za prawdziwą i 

szczerą pobożność. Tak więc jeśli jest tak, że im dłużej chrześcijanin jest uciskany, tym bardziej 

pomnażane są jego religijne obowiązki, a im bardziej są pomnażane, tym bardziej w końcu 

pomnożona zostanie jego chwała, to wynika z tego, że im dłużej wierzący będzie uciskany na 

ziemi, tym więcej chwały będzie miał, kiedy przyjdzie do Nieba.  

 7.3 Po trzecie, im dłużej cierpi jakikolwiek święty, tym bardziej staje się przekształcany na 

obraz i podobieństwo Chrystusa. Jest to jednym z wielkich planów i zamysłów Bożych w uciskaniu 

Jego wybranych, żeby czynić ich bardziej podobnymi do Jego Syna; a Bogu nic nie pokrzyżuje 

spełnienia jego celów. Ludzie często doświadczają pokrzyżowania swoich celów, natomiast Bóg 

nigdy nie doświadczył ani nie doświadczy tego; a doświadczenie mówi nam, że Bóg każdego dnia 

przez cierpienia realizuje swój cel w odniesieniu do swojego ludu. Im dłużej cierpią, tym bardziej 

upodabniają się do Chrystusa w łagodności, pokorze, duchowości, niebiańskości, wierze, miłości, 

samozaparciu, litości, współczuciu itd. Z pewnością im bardziej jest ktoś podobny do Chrystusa, 

tym bardziej jest umiłowany przez Niego. Im bardziej chrześcijanin jest podobny do Chrystusa, tym 

bardziej jest radością Chrystusa; a im bardziej jest podobny do Chrystusa na ziemi, tym bliże j 

Chrystusa (w Niebie) zasiądzie taka dusza. Nic nie czyni człowieka bardziej podobnym do 

Chrystusa niż cierpienia. Justyn Męczennik, w swoich drugiej apologetyce chrześcijaństwa 

zauważył, że nie ma prawie żadnych przepowiedni ani proroctw dotyczących naszego Zbawiciela, 

Chrystusa, Syna Bożego, który miał stać się człowiekiem, których pogańscy pisarze, (którzy żyli 

wszyscy po Mojżeszu), nie użyliby do wymyślenia jakiejś bajki i pozorowaniu, że odegrał ją któryś 

z synów Jowisza; tylko proroctw o krzyżu Chrystusa nie przyjęli za podstawę swych bajek. Nie 

opowiadali nam, między innymi swoimi bajkami, o jakimkolwiek z synów Jowisza, że został 

ukrzyżowany, i że odegrał jakąkolwiek rolę na krzyżu. Wielu chciałoby nosić koronę z Chrystusem, 

którzy nie dbają o niesienie krzyża wraz z Nim. 

 8. Po ósme, im dłużej trwają cierpienia, tym większy powód masz, aby milczeć i być 

cierpliwym, ponieważ niecierpliwość wydłuża tylko dzień boleści. Każdy niecierpliwy akt dodaje 

tylko jeszcze jedno ogniwo więcej do łańcucha; każdy akt przekory dodaje jeden bat więcej do tych, 

które już zostały zadane; każdy akt sarkania dodaje tylko cios do ciosu, i ukąszenie do ukąszenia; a 

każdy akt szemrania tylko doda brzemię do brzemienia i burzę do burzy. Najkrótszym sposobem na 

przedłużenie swoich długich cierpień jest wybuchanie gniewem, wściekanie się i szemranie w 

czasie ich doświadczania. Jeślibyś chciał zobaczyć rychły koniec swoich długich cierpień, to usiądź 



spokojnie i w milczeniu, gdy je przechodzisz. 

 9. Po dziewiąte, Boży czas jest najlepszym czasem; miłosierdzie nigdy nie jest bliższe niż 

wtedy. Zbawienie jest na wyciągnięcie ręki, a wybawienie jest u drzwi, gdy serce człowieka jest 

doprowadzone do takiego stanu, że dobrowolnie chce, aby to Bóg wyznaczył czas okazania jemu 

miłosierdzia i wybrał czas jego wyzwolenia, (Dz 27:13-44 UBG). Czas wyznaczony przez lekarza 

jest najlepszym czasem, dla pacjenta, aby doznał wyzdrowienia. Niecierpliwy pacjent woła do 

swojego lekarza: ,,Och! Panie doktorze, trochę ulżenia, trochę odświeżenia! Och, jaki to ból, i jakie 

tortury, których doświadczam! Och, doktorze, czas się wlecze, tak że godzina zdaje mi się trwać 

dwie, a dwie dziesięć, nim doznaję ulgi, i nim nadchodzi polepszenie!” Ale rozważny lekarz 

nastawi klepsydrę, gdyż będzie zdecydowany, aby dane lekarstwo działało tak długo, chociaż jego 

pacjent złości się, miota, krzyczy i płacze. Podobnie my, gdy znajdujemy się w utrapieniu, to mamy 

skłonność wołać: ,,Jak długo, Panie, minie, zanim odczuję ulgę, zanim nadejdzie wybawienie? Oh, 

jakie przechodzę tortury i męki! Panie, trochę odświeżenia! Oh jak długie są te noce! Och, jak 

męczące są te dni!” Ale Bóg nastawił nasz zegar-klepsydrę i nie będzie słuchał i zważał na nasze 

krzyki, dopóki ostatnie ziarenko piasku nie przesypie się z górnej komory do dolnej. Po całym 

naszym złoszczeniu się i miotaniu, musimy odczekać wyznaczony nam Boży określony czas, 

ponieważ Bóg wie najlepiej, kiedy i jak nas wybawić ze wszystkich naszych kłopotów, i ponieważ 

nie będzie zwlekał ani chwili dłużej, gdy piasek w nastawionej klepsydrze cały przesypie się na dół. 

 10. Po dziesiąte i ostatnie, uciski nie będą trwać dłużej, niż potrzeba, i będą pracować dla 

twojego dobra. Z duszami jest tak samo, jak z ciałami; niektóre ciała są łatwiej i szybciej leczone 

niż inne, podobnie jak niektóre dusze. Bóg nie pozwoli, żeby plaster leżał na ranie jeden dzień, albo 

jedną godzinę, czy nawet jeden moment dłużej niż potrzeba. Niektóre ciała goją się szybko; 

jednakże ciało, które choruje na pychę długo się leczy i goi. Przez cierpienie Bóg szybko uzdrawia 

niektórych, ,,….choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób” 

(1 P 1:6 UBG), ale inni wymagają długiego leczenia. Brzemię nie będzie dłużej spoczywać na tobie 

niż potrzeba; twój ból nie będzie trwał dłużej niż potrzeba; i twoje lekarstwo sprawi, że nie będziesz 

chory dłużej niż potrzeba, itd. Twój niebiański Ojciec jest lekarzem tak mądrym, jak miłującym. 

Kiedy twoje serce zaczyna rosnąć w pychę, widzi, że potrzebne są ciężkie cierpienia, aby je uniżyć; 

kiedy twoje serce staje się oziębłe, widzi, że potrzebne jest jakieś ogniste cierpienie, aby je ogrzać i 

rozgrzać; i wreszcie kiedy twoje serce staje się otępiałe i anemiczne, to wtedy widzi, że potrzebne 

jest jakieś bolesne utrapienie, aby je ożywić i pobudzić. I jak twoje uciski będą trapić cię nie dłużej, 

niż jest to potrzebne, tak i nie będą trwać dłużej, niż będą pracować dla twojego dobra. A jeśli przez 

cały ten czas będą pracować dla twojego dobra, to nie masz powodu narzekać, że twoje cierpienia 

są długie. Że będą w ten sposób działać, to w pełni już udowodniłem w poprzedniej części 

niniejszego dzieła. I to by było na tyle jeśli chodzi o odpowiedź na trzecią obiekcję.  

  

 

 10.4  BYŁBYM CICHO I MILCZAŁ W MOICH UTRAPIENIACH, LECZ ONE 

CODZIENNIE MNOŻĄ SIĘ I  POWIĘKSZAJĄ SWOJĄ LICZBĘ, JAK FALE MORSKIE, 

PRZETACZAJĄ SIĘ JEDNE NA DRUGICH, ITD.,JAK WIĘC MOGĘ MILCZEĆ? JAK MOGĘ 

POŁOŻYĆ RĘKĘ NA USTACH, KIEDY BOLEŚCI MEGO SERCA SĄ CODZIENNIE 

POWIĘKSZANE? 
 

 

 ODPOWIEDŹ: 

 1. Po pierwsze, twoje cierpienia nie są tak liczne, jak twoje grzechy, (Ps. 40:12 UBG). Twoje 

grzechy są jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, którego nie da się policzyć. Istnieją 

trzy rzeczy, których żaden chrześcijanin nie może zliczyć: a. swoich grzechów; b. Bożych łask; i c. 

radości i rozkoszy, które są po prawicy Chrystusa. Natomiast nie ma takiego chrześcijanina, który 

byłby tak słabym księgowym, żeby nie mógł szybko podsumować liczbę swoich kłopotów i 

utrapień na tym doczesnym świecie. Twoje grzechy, chrześcijanie, są jak Syryjczycy, którzy 

napełnili kraj, natomiast twoje udręki są jak dwa małe stadka kóz, które się przed nimi rozbiły, (1 



Krl 20:27 UBG), dlatego zachowaj spokój! 

 2. Po drugie, jeśli tacy ludzie nie milczeli by i nie zachowywali by spokoju doświadczając 

powiększających się i pomnażających ucisków, to nie byłoby na świecie nikogo, kto by milczał i 

zachowywał spokój będąc pod wpływem swoich utrapień: bo z pewnością nie ma nikogo, kto by 

nie odkrywał, że wody utrapienia, wzbierają codziennie. Jeśli tak by nie było to, co oznacza te 

beczenie owiec i ryczenie wołów? (1 Sam 15:14 UBG). Co oznaczają codzienne westchnienia, jęki 

i skargi chrześcijan, jeśli nie to, że poziom ich utrapień, jak wody w przybytku Ezechiela, podnosi 

się? (Ezech 47:1-5 UBG). Każdy dzień przynosi nam wieści o nowych kłopotach, problemach, 

przeciwnościach, stratach, próbach itp. 

 3. Po trzecie, zważ, że nie jest tych utrapień, którymi Bóg mógłby cię ćwiczyć, tak wiele. 

Bóg mógłby równie łatwo ćwiczyć cię dziesięcioma jak i dwoma utrapieniami, setką jak i 

dziesięcioma, i tysiącem jak i setką. Niech twoich cierpień będzie wiele według ciebie, jednakże nie 

będzie ich nigdy tak wiele, jak mogłoby być, gdyby Bóg zważał na liczbę twoich grzechów, to na 

co zasługujesz lub konsultował się tylko z własną sprawiedliwością. Nie ma porównania między 

tymi uciskami, którymi Bóg cię dotknął, a tymi, którymi mógł cię dotknąć. Nie dźwigasz ani 

jednego brzemienia z tysiąca, które Bóg mógł nałożyć na ciebie, ale nie chciał; dlatego zachowaj 

milczenie. 

 4.  Po czwarte, twoje cierpienia nie są tak liczne, jak twoje łaski (tak jak liczba panujących 

książąt nie równa się liczbie ich poddanych), nie można ich wymienić z braku czasu, w dniu w 

którym wymienia się otrzymane łaski. Jak się ma liczba twoich przeciwności do twoich wygód, 

twoich utrapień do otrzymanych aktów miłosierdzia, dni twoich chorób do dni zdrowia, dni słabości 

do dni siły, i dni niedostatku do dni twojej obfitości? I to jest to, co mędrzec chciałby, abyśmy 

poważnie rozważyli: „W dniu powodzenia raduj się, a w dniu nieszczęścia rozważaj” — ale co 

musimy rozważyć? – „Bóg uczynił zarówno jedno jak i drugie” (Kaz 7:14 UBG). Jak Bóg 

ustanowił zimę i lato, noc i dzień, piękną pogodę i brzydką pogodę, jedno przeciwko drugiemu, tak 

zestawmy nasze obecne łaski z naszymi obecnymi problemami, a niebawem się przekonamy, że 

nasze łaski przewyższają liczbą nasze kłopoty, że potężnie przeważają nasze obecne cierpienia; 

dlatego milczmy i połóżmy ręce na naszych ustach. 

 5. Po piąte, jeśli podliczysz uczciwie i rzetelnie swoje utrapienia, to przekonasz się, że nie są 

tak liczne, jak te utrapienia, które spotkały innych świętych. Czy policzyłeś nieszczęścia, które 

spadły na Abrahama, Jakuba, Józefa, Hioba, Asafa, Hamana, proroków i apostołów? Jeśli tak, to 

powiesz, że twoje cierpienia nie równają się z cierpieniami, które ich dotknęły; ich życie było 

wypełnione smutkami i cierpieniami, ale nie twoje; dlatego ucałuj rózgę i zamilcz. Być może, jeśli 

spojrzysz na swoich krewnych, przyjaciół i sąsiadów, możesz znaleźć wielu, których cierpienia pod 

względem liczby i charakteru znacznie przewyższają twoje; z tego względu zamilcz, nie szemraj i 

zachowaj spokój. 

 6. Po szóste, naszych ucisków nie było tak wiele, jak tych, które towarzyszyły naszemu 

Panu Jezusowi; którego całe życie, od kołyski po krzyż, nie było niczym innym, jak życiem w 

cierpieniu (Iz 53 UBG). Osoriusz, pisząc o cierpieniach Chrystusa, powiedział, że korona cierniowa 

przekuła głowę Pana Jezusa siedemdziesięcioma dwiema ranami. Chrystus doświadczył wielu 

takich siedemdziesięciu dwóch utrapień, kiedy był na tym doczesnym świecie. Nikt nie może tego 

nie wiedzieć, kto tylko czytał Nowy Testament. Chrystus nazywany jest ,,mężem boleści”, gdyż 

całe Jego życie było wypełnione smutkami. Kiedy miał niewiele ponad trzydzieści lat, smutki, bóle, 

kłopoty, sprzeciwy i prześladowania tak go postarzyły, że Żydzi wzięli go za pięćdziesięciolatka, (J 

8:57 UBG). Równie dobrze można porównać liczbę swoich serdecznych przyjaciół z liczbą gwiazd 

na niebie, jak porównać liczbę i charakter własnych utrapień z  utrapieniami Chrystusa. 

 7. Po siódme, sarkanie i szemranie tylko zwiększa liczbę utrapień. Kiedy dziecko jest karane 

rózgą, to jego płacz i wściekanie się, tylko dodają bat do bata, uderzenie do uderzenia; ale o tym 

mówiłem już wcześniej. 

 8. Po ósme i ostatnie: chociaż utrapień jest dużo, to jednak nie jest ich tak wiele, jak radości, 

przyjemności i rozkoszy, które znajdują się po prawicy Chrystusa. Tak jak rozkosze Nieba są 

niezrównane i nieskończone, tak też są niezliczone. Augustyn, mówiąc o tym, co możemy 



powiedzieć o Niebie, powiedział, że to tylko mała kropla w morzu i mała iskra z wielkiego pieca; 

tych dobrych rzeczy życia wiecznego jest tak wiele, że przekraczają wszelką liczbę; tak wielkie, że 

przekraczają wszelką miarę; i tak cenne, że są ponad wszelką oceną. Mówiąc o Chrystusie i Niebie 

nie można przesadzić mówiąc tylko w superlatywach; za każde doznane na ziemi utrapienie wiele 

tysięcy radości i rozkoszy będzie towarzyszyć świętym w uwielbionym stanie. Czym będzie to 

życie, a raczej czym nie będzie, jak to ktoś ujął, mówiąc o Niebie, skoro wszelkie dobro wcale nie 

jest dobrem, jeśli nie istnieje w takim życiu?; światłem, którego miejsce nie może pomieścić w 

sobie; głosem i muzyką, których czas nie może znużyć; zapachami, które nigdy nie znikną; ucztą, 

która nigdy nie będzie spożyta do końca; błogosławieństwem, którym obdarza wieczność, ale 

którego końca wieczność nigdy nie ujrzy. I to niech wystarczy na odpowiedź na tą czwartą 

obiekcję. 

  

 

 10.5 MOJE CIERPIENIA SĄ BARDZO WIELKIE, JAKŻE WIĘC MOGĘ ZACHOWAĆ 

SPOKÓJ? CHOCIAŻ BYŁOBY ICH WIELE, TO JEDNAK GDYBY NIE BYŁY WIELKIE TO 

BYM MILCZAŁ, ALE NIESTETY, SĄ BARDZO WIELKIE. OCH, JAK MOGĘ ZACHOWAĆ 

MILCZENIE DOŚWIADCZAJĄC ICH? JAK MOGĘ POŁOŻYĆ RĘKĘ NA MOICH USTACH? 

 

  

 ODPOWIEDŹ: 

 1. Na to odpowiadam: choć są wielkie, to jednak nie są tak wielkie, jak twoje grzechy, co 

sam możesz sprawdzić; (Ps. 106; Neh 9 UBG) dlatego zamilcz: „A po tym wszystkim, co spadło na 

nas za nasze złe czyny i nasz wielki grzech, chociaż ty, nasz Boże, wymierzyłeś nam karę mniejszą 

niż nasze nieprawości i dałeś nam takie wybawienie” (Ezd 9:13 UBG). Ci, którzy odczuwali 

poczucie winy za swe wielkie grzechy, mają powód do milczenia w swych największych 

cierpieniach. Nigdy nie narzekaj, że twoje cierpienia są wielkie, dopóki nie będziesz mógł 

powiedzieć, że twoje grzechy nie są wielkie. Jest tylko słusznym i sprawiedliwym, że wielkie 

cierpienia towarzyszą wielkim grzechom; dlatego bądź cicho. Twoje grzechy są jak wielkie skały i 

potężne góry, natomiast twoje utrapienia takie nie są; dlatego połóż rękę na ustach. Pamiętanie o 

swoich wielkich grzechach powinno ochłodzić i uspokoić ducha człowieka w jego największych 

utrapieniach; a jeśli poczucie twoich wielkich grzechów nie zamknie twoich ust i nie uciszy twego 

serca, to nie wiem, co może to uczynić?  

 2.  Po drugie, może twoje utrapienia nie są wielkie, jeśli spojrzysz na przez pryzmat Pisma 

Świętego, (1 P 5:10 UBG). Ciało i krew wielokrotnie traktują kretowiska jak góry, a zadrapania na 

dłoniach jak rany od pchnięcia nożem w sercu; robimy słonie z much, a małych pigmejów bierzemy 

za olbrzymów. Cielesne rozumowanie często patrzy na kłopoty przez fałszywe okulary. Tak jak 

istnieją okulary, które sprawiają, że wielkie rzeczy wydają się małe, tak istnieją inne, które 

sprawiają, że małe rzeczy wydają się wielkie, i być może patrzysz na swoje cierpienia przez jedne z 

nich, (Iz 54:7-8 UBG). Spójrz na swoje udręki przez pryzmat słowa Bożego; zobacz jak są 

określone w Piśmie Świętym, a wtedy okaże się, że są małe. Kto spojrzy na swoje cierpienia przez 

okulary ewangelii, ten będzie mógł powiedzieć, że jego ciężkie utrapienia są lekkie, długie uciski 

krótkie, gorzkie doświadczenia słodkie, a wielkie nieszczęścia małe, (2 Kor 4:16-18 UBG). Dobrze 

jest osądzać swoje utrapienia według: światła i zgodnie z zasadą ewangelii. 

 Artemon, inżynier, bał się własnego cienia. Ludzie, którzy nie widzą swoich cierpień takimi, 

jak określa je Pismo Święte, będą się bać nawet cienia ucisku, i będą wołać: ,,Nie ma utrapienia 

równego naszemu, nie ma brzemienia równego naszemu, nie ma przeciwności równych naszym, i 

nie ma straty równej naszej”; jednakże jedno spojrzenie na swoje utrapienia poprzez okulary  

ewangelii sprawiłoby, że zaczęliby mówić inaczej. Lew nie zawsze jest tak wielki ani tak straszny, 

jak go malują; ani też nasze kłopoty nie zawsze są tak wielkie, jak nam się wydaje. Kiedy bukłak z 

wodą, który posiadała Hagar został wypity,  to Hagar usiadła i wybuchnęła płaczem, jakby jej 

sytuacja była całkowicie beznadziejna, (Rdz 21:17-19 UBG); jej zaopatrzenie, cierpliwość, bukłak i 

nadzieja wyczerpały się; ale jej cierpienie nie było tak wielkie jak ona sobie wyobrażała, gdyż w 



pobliżu znajdowała się studnia z wodą, choć przez jakiś czas jej nie widziała. Podobnie jest z wielu 

chrześcijanami, gdy widzą pusty bukłak, ciężki krzyż i brzemię, które spoczywa obecnie na nich, to 

zaczynają płakać, skomleć, narzekać, sarkać i szemrać, jak gdyby byli w całkowicie beznadziejnym 

stanie; a jednak studnia wody, pociechy, pokrzepienia i wybawienia znajduje się blisko nich, a ich 

sytuacja nie jest tak smutna, ani tak zła, jak to sobie wyobrażają. 

 3. Po trzecie, im większe są twoje cierpienia, tym bliżej ciebie znajduje się wybawienie. 

Kiedy te wody utrapienia wzniosą się wysoko wtedy wybawienie przybędzie na skrzydłach; a kiedy 

twoje kłopoty będą bardzo wielkie, wtedy miłosierdzie przybędzie szybko, aby cię wybawić: „PAN 

bowiem będzie sądził swój lud, zlituje się nad swymi sługami, gdy zobaczy, że ich siła ustała i że 

nie ma ani niewolnika ani wolnego" (Pwt 32:36 UBG). Nie tylko starożytny Izrael, ale i Anglia 

ostatnich lat często doświadczała tej prawdy. Przemienienie wody w wino było najbliżej, gdy 

dzbany zostały napełnione wodą po brzegi, (J 2:1-11 UBG); podobnie często czas okazania przez 

Boga miłosierdzia i wybawienia jest bliski, gdy nasze utrapienia osiągają najwyższy poziom. Kiedy 

chrześcijanin jest pełen utrapień po brzegi, to wtedy są one bardzo bliskie przemienienia w wino 

pocieszenia; dlatego zachowaj spokój, nie szemraj, ale siedź w milczeniu przed Panem.  

 4. Po czwarte, utrapienia nie są wielkie, jeśli porównać je z chwałą, która ma się objawić, 

„Uważam bowiem,, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą 

chwała, która ma się w nas objawić” (Rzym 8:18; 2 Kor 4:16-18 UBG). Apostoł Paweł, po 

zestawieniu powyższych rzeczy, podsumowuje: że wszystkie bóle, łańcuchy, kłopoty, próby i 

udręki, z którymi spotykamy się na tym doczesnym świecie, nie są nawet godne, aby być położone 

na wadze naprzeciwko chwały Nieba. Jak kula ziemska, która według matematyków ma obwód 

wynoszący wiele tysięcy mil, w porównaniu z wielkością gwiaździstego obwodu nieba jest tylko 

malutką osią lub małym punkcikiem; tak kłopoty, cierpienia i smutki tego doczesnego życia, w 

porównaniu do wiecznego szczęścia i błogosławieństwa należy uważać za nic; są one tylko jak 

ostrze szpilki w porównaniu do rozgwieżdżonego nieba. Ci, którzy słyszeli najwięcej o chwale 

Nieba, nie słyszeli ani jednej czwartej tego, co święci tam zastaną; ta chwała jest niewyobrażalna i 

niewyrażalna. Augustyn w jednym ze swoich listów napisał, że tego samego dnia, w którym umarł 

Hieronim, był w swoim gabinecie i wziął pióro, atrament i papier, żeby coś napisać, o chwale Nieba 

do Hieronima, gdy nagle zobaczył światło wpadające do jego gabinetu i poczuł słodki zapach, który 

do niego dotarł, oraz usłyszał, jak sądził, głos, który, mówił: ,,O Augustynie! co robisz? Czy 

zamierzasz, wlać morze do małego naczynia? Kiedy niebiosa zaprzestaną ciągłego ruchu, wtedy 

będziesz w stanie zrozumieć, czym jest chwała Nieba, i nie wcześniej, chyba, że odczuwał byś ją 

tak, jak ja odczuwam ją teraz.” Nicefor powiadał o Agbarusie, wielkim człowieku, który słysząc tak 

wiele o sławie Chrystusa, z powodu cudów, których dokonał, wysłał malarza, aby namalował jego 

portret, jednakże malarz, kiedy przybył, nie był w stanie tego zrobić, z powodu blasku i Boskiej 

poświaty które rysowały się na twarzy Chrystusa. Podobnie, taka jest wspaniałość, jasność, chwała, 

szczęście i błogość przygotowane dla świętych w Niebie, że nawet gdybym posiadł wszystkie 

języki ludzi na ziemi i wszystkie doskonałe umiejętności aniołów w Niebie, to jednak nie byłbym w 

stanie pojąć ani wyrazić wam tej wizji chwały. Najlepiej jest się tam spieszyć, abyśmy mogli 

poczuć i cieszyć się tym, czego nigdy nie będziemy w stanie wyrazić. 

 5. Po piąte, twoje utrapienia nie są wielkie, jeśli porównać je z cierpieniami i mękami tych 

potępionych, którzy gdy byli na tym doczesnym świecie, nigdy nie grzeszyli tak wiele i ciężko jak 

ty (Jud 1:6-7; Mt 10:15; 11:23-24 UBG). Niewątpliwie wielu znajduje się teraz w piekle, którzy 

nigdy nie zgrzeszyli przeciwko tak jasnemu światłu poznania, jak ty, ani przeciwko tak szczególnej 

miłości, jak ty to uczyniłeś, ani przeciw takim wybornym środkom łaski, jak ty, ani przeciw tak 

drogocennym błogosławieństwom, jak ty, ani przeciwko takim niezwykłym Bożym lekarstwom, jak 

ty. Z pewnością wielu takich teraz wyje w wiecznych ogniu (Iz 33:14 UBG), którzy nigdy nie 

zgrzeszyli przeciwko tak głębokim przekonaniom sumienia o grzechu, jak ty, ani przeciwko tak 

jasnemu i mocnemu przekonywaniu przez Ducha Świętego, jak ty, ani przeciwko takim darmowym 

ofertom miłosierdzia i bogatym ofertom łaski, jak ty, ani przeciwko takiemu słodkiemu 

przywoływaniu i pomnożonym prośbom krwawiącego i umierającego Zbawiciela, tak jak ty to 

uczyniłeś; dlatego zamilknij. Czym są twoje cierpienia i udręki, wobec męki potępionych (które są 



niezliczone, nieuleczalne i niekończące się), których ból jest nieprzerwany i nigdy nie łagodzony. 

Potępieni w piekle za pierwsze danie mają płacz; za drugie zgrzytanie zębami, za trzecie gryzącego 

robaka, za czwarte ból nie do zniesienia, (nawiasem mówiąc ból ciała jest tylko ciałem pełnym 

bólu, natomiast smutek i ból potępionych jest smutkiem i bólem duszy), a za ostatnie wieczne 

wyobcowanie i oddzielenie od Boga. Ach, chrześcijaninie, jak możesz poważnie myśleć o tych 

rzeczach i nie położyć ręki na swoich ustach, gdy doświadczasz nawet największych utrapień? 

Twoje grzechy są znacznie większe od wielu z ich, a twoje wielkie cierpienia są tylko ukąszeniem 

pchły w porównaniu do ich męki; dlatego zamilcz przed Panem. 

 6. Po szóste i ostatnie, jeśli twoje cierpienia są tak wielkie; to jakim szaleństwem i głupotą 

byłoby dla ciebie pomnażanie ich przez szemranie! Każde szemranie tylko dodaje brzemię do 

brzemienia. Izraelici doświadczając wielkiego utrapienia zaczęli szemrać, a ich szemranie 

doprowadziło ich do zguby, jak to możesz zobaczyć w księdze Liczb rozdział 14. Szemranie tylko 

pobudza Boga do rozpalenie pieca siedmiokrotnie bardziej; dlatego milcz, (1 Kor 10:10 UBG). Ale 

o tym już mówiłem wystarczająco dużo. 

  

 

         

 10.6 OCH! ALE MOJE CIERPIENIA SĄ WIĘKSZE NIŻ CIERPIENIA INNYCH 

LUDZI; JAK WIĘC MOGĘ MILCZEĆ? OCH! NIE MA CIERPIENIA RÓWNEGO MOJEMU; 

JAK  TEDY MOGĘ ZACHOWAĆ SPOKÓJ? 
 

 ODPOWIEDŹ: 

 1. Po pierwsze, może twoje grzechy są większe niż grzechy innych ludzi, (Jer 3:6-12 UBG). 

Jeśli zgrzeszyłeś przeciwko większemu światłu poznania, większej miłości, większej ilości łask, 

większej ilości doświadczeń, oraz  większej ilości obietnic niż inni, to nic dziwnego, że twoje 

cierpienia są większe niż innych. Jeżeli tak jest w twoim przypadku, to masz więcej powodów do 

milczenia niż do szemrania; i na pewno, jeśli tylko rzetelnie zajrzysz do czarnej księgi swojego 

sumienia, to znajdziesz tam zapisane większe grzechy, od tych o które możesz oskarżyć 

jakąkolwiek osobę lub osoby na całej ziemi. Jeśli zaś tego nie zrobisz, to myślę że słusznie 

naraziłbyś się na zarzut, jaki jeden zgorzkniały filozof zarzucił pewnym gramatykom, a 

mianowicie, że lepiej znali grzechy Ulissesa niż własne. Nigdy nie narzekaj, że twoje cierpienia są 

większe niż innych, chyba że możesz udowodnić, że twoje grzechy są mniejsze od innych. 

 2. Po drugie, być może znajdujesz się teraz pod wpływem oddziaływania jakiejś 

dolegliwości, która uniemożliwia ci dokonanie prawidłowego osądu w sprawie rzekomego 

odmiennego postępowania Boga z tobą i z innymi. Kiedy umysł jest zmącony, a mózg zmartwiony, 

to wtedy wydaje się, że dzieje się wiele różnych rzeczy, które tak naprawdę nie mają miejsca; i 

wtedy małe rzeczy wydają się być bardzo wielkie. Oh, jakie dziwne namiętności, wyobrażenia, i 

konkluzje, towarzyszą zaburzonemu dolegliwościami osądowi. 

 Czytałem o niemądrym cesarzu, który, aby pokazać wielkość swego miasta, zrobił pokaz z 

wielu pająków. Kiedy umysł jest zmącony, wtedy ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co mówią, 

ani z tego co czynią. Może być, że gdy te chmury się rozwieją, i twój umysł przejaśni się po 

zmąceniu, a twój osąd zostanie wzmocniony, to twoja opinia co do twoich utrapień się zmieni. 

Pewna kobieta skazana niesłusznie przez pijanego króla Filipa II odwołała się do tego samego 

króla, ale aby na trzeźwo zbadał jej sprawę. Dobrze jest odwoływać się od przygnębionego do 

jasnego i spokojnego umysłu, bo to jest sposób na uczynienie sprawiedliwego osądu wobec 

wszystkich sprawiedliwych dopustów Bożych, zarówno wobec nas samych, jak i wobec innych.   

 3. Po trzecie, może być tak, że Pan widzi, że bardzo potrzebnym jest, aby twoje cierpienia 

były większe niż innych. Być może twoje serce jest twardsze niż serca innych ludzi, dumniejsze i 

wynioślejsze niż serca innych, może być, że twoje serce jest bardziej nieczyste niż inne i bardziej 

cielesne niż inne, albo bardziej namiętne i bardziej miłujące ten doczesny świat niż inne, albo 

bardziej podstępne i obłudne niż inne, albo bardziej zimne i nieostrożne niż inne lub czujące się 

bardziej bezpieczne samo w sobie niż inne, lub też bardziej formalistyczne i letnie niż inne. Teraz, 



jeśli tak jest w twoim przypadku, to z pewnością Bóg uważa to za bardzo konieczne, aby dla 

złamania twojego twardego serca, upokorzenia jego dumy, oczyszczenia jego zepsucia i 

uduchowienia jego cielesności itd., twoje uciski były większe niż innych; dlatego milcz. Tam, gdzie 

choroba jest silna, lekarstwo musi być także silne, inaczej nigdy nie spowoduje wyzdrowienia. Bóg 

jest mądry Lekarzem, dlatego nigdy nie dałby silnego lekarstwa, gdyby słabsze mogło wyleczyć, 

(Jer 30:11-15; 46:28; Iz 27:8 UBG). Im bardziej zardzewiałe jest żelazo, tym częściej wkładamy je 

do ognia, aby je oczyścić; a im bardziej jest wygięte, tym więcej uderzeń i mocniejszych stuknięć 

młotem zadajemy, aby je wyprostować. Długo rdzewiałeś; i dlatego, jeśli Bóg tak postępuje z tobą, 

to nie masz powodu do narzekania. 

 4. Po czwarte, chociaż twoje cierpienia są większe niż tego czy tamtego konkretnego 

człowieka, to jednak bez wątpienia jest wiele tysięcy ludzi na świecie, których nieszczęścia są 

większe niż twoje. Czy możesz poważnie uważać, że bolesne nieszczęścia i udręki, które 

pożerający miecz sprowadził na wiele tysięcy chrześcijan w obcych krajach są mniejsze od twojego 

cierpienia? Na pewno nie. Pliniusz, w swojej Historii Naturalnej pisze, że naturą bazyliszka jest 

niszczenie wszystkich drzew i krzewów, na które tchnie, i spalanie i spopielanie wszystkich ziół i 

całej trawy, przez które przechodzi. Takie są też  ponure skutki wojny. Miecz nie zna różnicy 

między katolikami a luteranami, (jak powiedział kiedyś książę Medina Sidonia) między niewinnymi 

a winnymi, między młodymi a starymi, między więźniami a wolnymi, między mężczyzną a kobietą, 

między sprawiedliwym a niegodziwym, bogobojnym a niewierzącym, pomiędzy księciem a 

poddanym, i pomiędzy szlachcicem a żebrakiem. Miecz pożera ciało i pije krew wszelkiego rodzaju 

ludzi, każdej płci, bez rozróżniania między jednymi a drugimi. Biedni protestanci żyjący pod 

panowaniem księcia Sabaudii, i ci w Polsce, Danii, Niemczech i kilku innych krajach, przekonali 

się o tym; wiele ich ran nie jest zabliźnionych, aż do dnia dzisiejszego. Kto może zachować w 

swojej świeżej i krwawiącej pamięci straszne dzieło, które miecz wojny uczynił w tym narodzie, i 

nie powiedzieć: ,,Z pewnością wiele tysięcy ludzi bardziej cierpiało niż ja; oparli się grzechowi, aż 

do krwi, ale ja tego jeszcze nie przechodziłem, (Hbr 12:4 UBG). 

 5. Po piąte, Jak twoje cierpienia są większe niż innych ludzi, to być może dlatego, że twoje 

błogosławieństwa fizyczne są większe niż u innych ludzi; a jeśli tak jest, to nie możesz robić nic 

innego, jak tylko milczeć. Jak cierpienia Hioba były większe niż innych ludzi, tak jego 

błogosławieństwa doczesne były większe niż u jego rodaków; Hiob mądrze zestawił jedne obok 

drugich, a potem położył rękę na ustach, (Hi Job 1:21-22 UBG). Być może jesteś bardziej zdrowy 

niż inni, a może posiadasz więcej siły niż inni i więcej dostatków niż inni, i więcej dobrodziejstw 

opatrzności niż inni, i więcej dobrych dni niż inni, lub bardziej słodkich i miłych relacji niż inni; a 

jeśli tak się rzeczy mają, to masz wiele powodów do milczenia, nie masz powodu do szemrania. 

Jeśli teraz twoje zimowe noce są dłuższe niż u innych, to wspomnij, że twoje letnie dni były 

uprzednio dłuższe niż u innych; dlatego zachowaj milczenie. 

 6. Po szóste i ostatnie, przez wielkie utrapienia Pan może pomnażać twoje łaski, czynić 

znanym twoje imię i rozprzestrzenić twoją sławę na świecie, (Jak 5:10-11 UBG). Przez wielkie 

utrapienia Hioba Bóg pogłębił jego wiarę, i cierpliwość, utwierdził jego prawość, pomnożył jego 

mądrość i wiedzę, powiększył jego doświadczenie, uczynił znanym jego imię i rozprzestrzenił jego 

sławę na świecie, jak wszyscy wiecie, którzy przeczytaliście jego księgę. Więzy i uciski oczekiwały 

Pawła w każdym mieście, (Dz 20:23, 2 Kor 11:1-33 UBG). Jego prześladowania i cierpienia były 

bardzo wielkie, ale przez nie Pan powiększył jego ducha, gorliwość, odwagę, ufność, stanowczość i 

uczynił sławnym jego imię i reputację, zarówno wśród grzeszników, jak i świętych. Z pewnością, 

jeśli jesteś drogi Chrystusowi, to On pomnoży twoje duchowe łaski, przez wszystkie wielkie 

utrapienia, które cię spotykają; wzmocni twoją wiarę, rozpali twoją miłość, ożywi twoją nadzieję, 

utwierdzi twoją gorliwość, udoskonali twoją cierpliwość, napełni przyjemną wonią twoje imię, i 

uczyni je cenniejszym od bogactw i wybornego olejku (Przys 22:1; Kaz 7:1 UBG); tak że nie tylko 

pobożni ale i źli ludzie powiedzą: ,,Oto prawdziwy chrześcijanin, człowiek bardziej wartościowy 

niż złoto z Ofiru”; dlatego bądź cicho, chociaż twoje cierpienia są większe niż innych.  

 

 10.7 ZACHOWAŁBYM SPOKÓJ, ALE MOIM ZEWNĘTRZNYM UTRAPIENIOM 



TOWARZYSZĄ BOLESNE POKUSY ; BÓG NIE TYLKO TRAPI MNIE ZEWNĘTRZNIE, ALE 

I POZWOLIŁ DIABŁU MNIE NĘKAĆ, JAK WIĘC MOGĘ ZACHOWAĆ MILCZENIE? JAK 

MOGĘ ZACHOWAĆ SPOKÓJ DOŚWIADCZAJĄC ROZMAITYCH POKUS? 

  

  

 ODPOWIEDŹ: 

 1. Po pierwsze, żaden człowiek nie jest mniej kochany, dlatego że jest kuszony; nie, zwykle 

ci, których Bóg kocha najbardziej, są najbardziej kuszeni, (Ef 6:12 UBG). Przykładem jest Dawida, 

Hiob, Jozue, Piotr, Paweł, a nawet sam Chrystus, (Mt 4:1-11 UBG), który pomimo tego, że był 

najbardziej umiłowany, to jednak był kuszony ponad wszystkich; był kuszony, aby kwestionować 

swoje synostwo; był kuszony do najgorszego bałwochwalstwa, do oddawania czci samemu diabłu; 

był kuszony do największej niewierności, nieufności Opatrzności Ojca, by użyć bezprawnych 

środków do zaspokojenia swoich potrzeb; i do samobójstwa, „Rzuć się w dół” itd. Ci, którzy 

niegdyś postępowali chwalebnie na ziemi, a teraz triumfują w Niebie, byli ciężko kuszeni i 

atakowani. Jest to naturalne i powszechne, dla nawet największych świętych: że podlegają 

kuszeniu, tak jak naturalnym jest, że słońce świeci, ptak lata, a ogień płonie. Orzeł nie skarży się na 

swoje skrzydła, ani paw na swój ogon, a słowik na swój głos, ponieważ są one dla nich naturalne; i 

tak samo nie powinni narzekać wierzący na swoje pokusy, ponieważ są dla nich czymś naturalnym. 

,,Całe nasze życie,” powiedział Austin, ,,jest niczym innym jak pokusą”; a najlepsi ludzie byli 

kuszeni najgorzej; dlatego zamilcz, drogi wierzący czytelniku.. 

 2. Po drugie, pokusa, której się sprzeciwiasz i z której powodu płaczesz, nigdy cię nie 

skrzywdzi ani nie zaszkodzi. Zniesmaczone pokusy rzadko lub nigdy nie przemogą cię. Dopóki 

dusza czuje odrazę do nich, a wola pozostaje mocno przeciwna im, to nie mogą wyrządzić 

krzywdy; dlatego tak długo, jak język duszy brzmi: „Odejdź ode mnie, szatanie”, (Mt 16:23 UBG), 

dusza jest bezpieczna. To nie kuszenie szatana, ale moje przyzwolenie, to nie jego wabienie, ale 

moje poddawanie się temu, jest tym, co mi szkodzi. Pokusy mogą być utrapieniem dla mojego 

umysłu, ale nie są grzechami mojej duszy, dopóki bronię się przeciwko nim. Jeśli twoje serce drży, 

a twoje ciało dygocze, gdy szatan kusi, to twój stan jest wystarczająco dobry; gdyż jeśli pokusy 

szatana będą twoimi największymi utrapieniami, to nigdy nie pokonają cię, ani cię nie skrzywdzą; 

dlatego, jeśli tak jest w twoim przypadku, to zachowaj spokój i milcz. 

 3. Po trzecie, pokusy są raczej pełnym nadziei dowodem, że twój stan jest dobry, (że jesteś 

drogi Bogu, i że będzie ci na zawsze dobrze), aniżeli że jest przeciwnie. Bóg miał tylko jednego 

nieskalanego zepsuciem Syna, ale nie miał żadnego, który by nie był kuszony, (Hbr 2:17-18 UBG). 

Piraci dokonują najbardziej zaciekłych ataków na te statki, które są najciężej załadowane towarem; 

podobnie czyni szatan wobec tych dusz, które są najbardziej obładowane skarbami łaski i 

bogactwami wiecznej chwały. Piraci pozwalają pustym statkom płynąć tam i z powrotem, nie 

atakując ich; podobnie czyni szatan pozwalając duszom, które są pozbawione Boga, Chrystusa, 

Ducha i łaski, aby żyły bez jego kuszenia i atakowania ich. Dopiero kiedy nic nie zadowoli duszy, z 

wyjątkiem całkowitego opuszczenia Egiptu, i uwolnienia z poddaństwa i niewoli grzechu, gdy 

dusza jest mocno zdecydowana, aby udać się do Kanaanu, wtedy szatan podobnie jak faraon będzie 

wściekle ścigał duszę końmi i rydwanami, to znaczy całą armią pokus (Wj 14:9 UBG). Cóż, 

kuszona duszo, gdy jest z tobą najgorzej, to możesz spokojnie argumentować sama ze sobą w ten 

sposób: ,,Jeśli Bóg nie był by moim przyjacielem, to szatan nie byłby tak zawziętym moim 

wrogiem; gdyby nie było w moim wnętrzu czegoś z Boga, to szatan nigdy nie próbowałby mnie 

atakować; gdyby miłość Boża nie była skierowana na mnie, to szatan nigdy nie wystrzeliłby tylu 

ognistych strzał, żeby mnie zranić; i gdyby serce Boga nie było zwrócone ku mnie, to ręka szatana 

nie byłaby tak silnie zwrócona przeciwko mnie.” Kiedy Beza był kuszony, odpowiedział: 

,,Czymkolwiek byłem, szatanie, to minęło, teraz jestem nowym stworzeniem w Chrystusie, i to jest 

to co cię rozwściecza; mógłbym pozostać starym stworzeniem wystarczająco długo, zanim 

rozdrażniło by cię to, ale teraz widzę, że zazdrościsz mi łaski mojego Zbawiciela”. Złośliwość 

szatana, by kusić, nie jest wystarczającą podstawą dla chrześcijanina do kwestionowania Bożej 

miłości wobec niego; gdyż jeśli by tak było to nie byłoby świętego na ziemi, który w spokoju 



cieszyłby się Bożą łaską przez tydzień, dzień, czy godzinę. Dozorca siedzi cicho, gdy jego więzień 

jest zakuty, ale jeśli ucieknie, to ściga go z krzykiem. Wiesz, jak to odnieś do siebie. Ludzie nie 

nienawidzą obrazu ropuchy, wilk nie rzuca się na pomalowaną owcę; jak i szatan na tych, których 

trzyma w kajdanach; dlatego zachowaj spokój i milcz, chociaż jesteś nie tylko wewnętrznie 

kuszony, ale i zewnętrznie trapiony. 

 4.  Po czwarte, podczas gdy szatan cię kusi, Chrystus na dworze chwały wstawia się za tobą: 

„I powiedział Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Lecz 

ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara” (Łk 22:31-32 UBG). Szatan chciałby potrząsnąć 

Szymonem w górę i w dół, jak pszenicą w sicie; ale wstawiennictwo Chrystusa udaremnia 

zaplanowane pokusy szatana. Ilekroć szatan staje u naszego boku, aby nas kusić, Chrystus staje u 

boku swego Ojca, aby się wstawiać za nami:  „….bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi” (Hbr 

7:25 UBG). Niektórzy uczeni uważają, że Chrystus wstawia się tylko na mocy swoich zasług; inni 

uważają, że robi się to tylko ustnie; prawdopodobnie możne być, że czyni to tymi oboma 

sposobami, a to raczej dlatego, że ma język, jak również całe uwielbione ciało w Niebie; i czy jest 

prawdopodobnym, że te usta, które wstawiały się za nami na ziemi, (J 17:1-26 UBG) miałyby 

całkowicie milczeć jeśli chodzi o wstawiennictwo za nami w Niebie? Chrystus jest osobą o 

najwyższej godności; jest największym faworytem na dworze Niebios; zawsze stoi pomiędzy nami 

a niebezpieczeństwem. Jeśli szatan ten wielki oskarżyciel braci spiskuje lub planuje zło przeciwko 

nam, to Chrystus to przewiduje i przez swoje wstawiennictwo zapobiega temu. Kiedy szatan 

rozpoczyna swoje mowy oskarżycielskie i wnosi pozew za pozwem przeciwko nam, to Chrystus 

dalej podejmuje naszą sprawę; odpowiada na wszystkie jego oskarżenia i doprowadza do 

odrzucenia pozwów szatana na każdym kroku i pomimo wszystkiego doprowadza do tego, że dalej 

znajdujemy się pod Bożą łaską. Kiedy szatan oskarża: ,,Panie, twoje dzieci popełniły takie a takie 

grzechy, zaniedbały wykonania takich a takich obowiązków, nie rozwinęły takich a takich łask, 

zlekceważyły takie a takie nakazy i zgasiły takie a takie poruszenia Ducha”. Boska sprawiedliwość 

odpowiada na to: ,,Wszystko to prawda, ale Chrystus wystąpił w ich imieniu; wstawia się za nimi; 

w pełni i uczciwie odpowiedział na wszystko, co zostało zakwestionowane i udzielił w całości 

zadośćuczynienia, co do ostatniego grosza; tak, że nie żadnego oskarżenia ani potępienia, które 

mogą być utrzymane w mocy prawa przeciwko nim”. Z tego powodu apostoł Paweł triumfuje w 

Rzym 8:34: „Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po 

prawicy Boga i wstawia się za nami.” Wstawiennictwo Chrystusa powinno być kotwicą duszy w 

czasie pokusy. W dniu twej pokusy nie potrzebujesz niepokoić się ani martwić, ale powinieneś w 

spokoju i cierpliwości zachować własną duszę, biorąc pod uwagę to, jakiego masz przyjaciela na 

dworze chwały i jak najbardziej aktywny jest on w bronieniu ciebie, w czasie gdy szatan jest 

najbardziej zajęty kuszeniem ciebie. 

 5. Po piąte i ostatnie: wszystkie pokusy, z jakimi spotykają się wierzący, będą działać w 

dużej mierze dla ich dobra; oraz dużo ku ich korzyści. Zysk i korzyść, które przyniosą kuszonym 

duszom wszystkie ich pokusy są bardzo wielkie, (Rzym 8:28; Lam 1:12 UBG). Teraz okaże się, że 

jest to najbardziej pewna prawda, która wynika z indukcyjnego podejścia do poniższych 

szczegółów; i tak: 

 5.1 Po pierwsze, przez pokusy Bóg pomnaża i powiększa duchowe doświadczenia swoich 

dzieci, co jest lepsze niż pomnożenie złota (częste potyczki pomnażają umiejętności żołnierza i 

bardzo powiększają jego doświadczenie). W szkole pokus Bóg daje swoim dzieciom 

najwspanialsze doświadczenie swojej mocy, wspierającej ich, swego słowa, pocieszającego ich, 

swego miłosierdzia, rozgrzewającego ich, swojej mądrości, doradzającej im, swojej wierności 

radującej ich i swojej łaski umacniającej ich: ,,Wystarczy ci moja łaska” (2 Kor 12:9 UBG). Paweł 

nigdy tak głęboko nie doświadczył tego, czym jest wszechmocna moc, czym były wieczne ramiona 

miłosierdzia i czym były nieskończona łaska i dobroć, jak wtedy, gdy otrzymywał razy od szatana. 

 5.2 Po drugie, wszystkie ich pokusy będą fizyczne; i będą szczęśliwym zapobiegnięciem 

wielkim obrzydliwościom (żołnierze, którzy walczą najwięcej, najmniej grzeszą i są najbardziej 

wolni od chorób): ,,A żebym zbytnio nie wynosił się….żebym się ponad miarę, nie wynosił” (2 Kor 

12:7 UBG). W tym wersecie powtórzona jest dwa razy idea nie wywyższania się; zaczyna się od 



takich słów i na nich kończy. Gdyby Paweł nie był policzkowany, to wtedy mógłby bardziej się 

wywyższać we własnej zarozumiałości niż przedtem był wywyższony przez otrzymanie objawień. 

Ach, kuszone dusze, mówicie, że jesteście niczym, bardzo niczym, ale gdyby nie szkoła pokusy, to 

mogłybyście być rzeczywiście zupełnie niczym do tego czasu. Mówicie, że jesteście chorzy, i to 

nawet chorzy na śmierć. Cóż wasza choroba do tego czasu by was uśmierciła, gdyby pokusy nie 

były dla was lekarstwem. Czujesz się złym w czasie doświadczania pokus; jednakże bez wątpienia 

byłbyś o wiele gorszy, gdyby Bóg nie uczynił z pokusy dietetycznego napoju dla ciebie. 

 5.3 Po trzecie, pokusa będzie bardzo sprzyjać ćwiczeniu łaski. Jak sprężynka w zegarku 

powoduje, że wszystkie kółka obracają się, i jak cnotliwa niewiasta Salomona zaprzęgała wszystkie 

swoje dziewice do pracy (Przys 31:10-31 UBG), tak pokusa pobudza wiarę, miłość pokutowanie, 

nadzieję, nabożną bojaźń i pobożny żal do działania (1 P 1:6 UBG); świece palą się najjaśniej w 

ciemności. Jak wiatr uruchamia młyn, tak wiatr pokus sprawia, że łaski świętych są praktykowane. 

Wiara w czasie pokus biegnie do Chrystusa, obejmuje obietnice, powołuje się na krew Chrystusa, 

zwraca swój wzrok na nagrodę, bierze miecz Ducha, etc.; zaś miłość lgnie do Chrystusa, polega na 

Chrystusie, walczy na śmierć dla Chrystusa; ucieka do rogów ołtarza, nakłada hełm, chwyta się 

kotwicy sięgającej poza zasłonę, itd. Łaska nigdy nie jest bardziej praktykowana, niż wtedy, gdy 

chrześcijanin jest najbardziej kuszony. Szatan uczynił łuk z żony Hioba; (czy też z jego żebra, jak 

mówi Chryzostom), i wystrzelił z niej strzałę-pokusę w Hioba, myśląc, że strzelił mu prosto w 

serce: „Złorzecz Bogu i umieraj” (Hi 2:9 UBG), ale działanie łask Hioba było pancerzem, który 

czynił go odpornym na pokusy. Diabeł, kusząc Bonawenturę, powiedział mu, że jest odrzuconym i 

dlatego przekonywał go, by pił obecne przyjemności tego doczesnego życia; dodając, że jest 

wykluczony z przyszłych radości z Bogiem w Niebie. Jednakże z tego względu, że łaski Boże 

aktywnie działały w Bonawenturze, to odpowiedział on: ,,Nie; nie tak, Szatanie: jeśli jest tak, że nie 

będę mógł radować się Bogiem w wieczności, to będę cieszyć się Bogiem tak bardzo, jak tylko 

mogę w tym doczesnym życiu.” 

 5.4 Po czwarte, przez pokusy Pan uczyni cię bardziej użytecznym dla i służącym innym. 

Nikt tak się nie nadaje i nie potrafi tak ulżyć, współczuć, pomagać, doradzać, litować się nad, 

wspierać, znosić i pocieszać kuszone dusze, jak ci, którzy przeszli szkołę pokus: „Błogosławiony 

niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej 

pociechy; Który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszyć tych, 

którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszeni przez Boga” (2 Kor 

1:3-4 UBG). Przez pokusy Bóg kształtuje swoje sługi, uzdalnia ich i dopasowuje, aby mogli 

udzielać pomocy i schronienia współbraciom. ,,Jeden kuszony chrześcijanin,” powiedział Luter, 

,,jest bardziej pożyteczny i przynosi więcej korzyści dla pozostałych chrześcijan niż stu innych,” ja 

od siebie dodam, niż tysiąc innych, którzy nie poznali głębin szatana, i którzy nie byli w szkole 

pokusy. Ten, który jest magistrem w szkole pokusy nauczył się sztuki pocieszania, wspomagania i 

delikatnego obchodzenia się z kuszonymi i utrapionymi duszami, nieskończenie ponad to, czego 

może nauczyć cała sztuka i nauka ludzka. Nie jest lekarzem dla kuszonego człowieka, ten kto nie 

ukończył szkoły pokusy; wszyscy inni lekarze są dla niego tylko niepiśmiennymi osłami. 

 5.5 Po piąte, bycie kuszonym jest zaszczytem dla wierzących, ponieważ w rezultacie walki 

może odnieść zaszczytne zwycięstwo nad kusicielem. To był wielki zaszczyt dla Dawida, że mógł 

walczyć jeden na jednego z Goliatem, a w rezultacie tego pokonać go, (1 Sam 17 UBG), ale o wiele 

większym zaszczytem dla Hioba i Pawła było to, że zostali rzuceni do walki na otwartym polu z 

samym szatanem, a w jej wyniku odnieśli słynne zwycięstwa nad nim, (Hi 1; 2 Kor 12:7-10 UBG). 

Wielka chwała otoczyła trzech mężnych ludzi z zastępu Dawida, którzy z narażeniem życia przebili 

się przez zastęp Filistynów, aby przynieść mu wodę ze studni w Betlejem; dokonali tego pomimo 

całej siły i mocy swoich wrogów, chociaż byli narażeni na największe niebezpieczeństwo utraty 

życia, (2 Sam. 22:13-18 UBG); ale o wiele większym zaszczytem i chwałą jest dla wierzących, 

bycie wypełnionymi Duchem mocy, odwagi i męstwa, i przebicie się przez armię pokus, i w 

ostatecznym rozrachunku zatriumfowanie nad nimi, (Rzym 8:13-18 UBG); i ten przywilej i 

zaszczyt mają wszyscy wierzący: „Lecz Bóg jest wierny, i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad 

wasze siły; ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść” (1 Kor 10:13 UBG); „A Bóg 



pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami” (Rzym 16:20 UBG); „Piszę do was, ojcowie, 

bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. 

Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca. Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który 

jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i słowo Boże w was mieszka, i 

zwyciężyliście złego” (1 J 2:13-14 UBG); „Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy” 

(1 J 5:18 UBG), to znaczy tym grzechem, który jest na śmierć (1 J 5:16 UBG); ani nie grzeszy tak 

jak inni ludzie z rozkoszą, chciwie, nawykowo, stanowczo, bez skrupułów, etc. „….ale kto się 

narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka” (1 J 5:18 UBG). Chwalebne 

zwycięstwo ludu Bożego nad faraonem i jego wielkim zastępem, (Wj 14 UBG) było obrazem 

chwalebnego zwycięstwa, które wierzący odniosą nad szatanem i jego narzędziami, co jasno 

wynika z wersetu Obj 15:3 przedstawiającego nam pieśń Mojżesza i Baranka. Ale dlaczego pieśń 

Mojżesza i Baranka, jeśli nie dlatego, aby zasugerować nam, że obalenie faraona było obrazem 

obalenia szatana? A triumfalna pieśń Mojżesza jest obrazem tej pieśni, którą wierzący będą śpiewać 

dla tej przyczyny, że pokonali szatana. Z pewnością tak jak Izrael zwyciężył faraona, tak każdy 

prawdziwy Izraelita zwycięży szatana. Rzymianie byli pokonywani w wielu walkach, jednakże 

nigdy nie przegrali całej wojny; na dłuższą metę pokonali wszystkich swoich wrogów. Podobnie 

jest w przypadku chrześcijanina; może on zostać pokonany przez szatana w niektórych 

pojedynczych potyczkach, jednakże na dłuższą metę na pewno odniesie nad nim zaszczytne 

zwycięstwo. Bóg czyni wielki zaszczyt biednej duszy, gdy wyprowadza ją na otwarte pole, by 

walczyła z szatanem. Walcząc chrześcijanin wygrywa, odnosi zwycięstwo oraz triumfuje nad 

szatanem i pokonuje swoją niewolę. Augustyn podaje taki powód, dla którego Bóg dopuścił, aby 

Adam na początku był kuszony, mianowicie, aby mógł on zyskać więcej chwały w opieraniu się i 

przeciwstawianiu pokusom szatana. Chwałą chrześcijanina jest być uczynionym silnym, by stawiać 

opór, i aby jego przeciwstawianie się zostało ukoronowane szczęśliwym zwycięstwem i podbojem. 

 5.6 Po szóste, przez pokusę Pan sprawia, że Jego lud modli się częściej i bardziej gorliwie. 

Każda pokusa okazuje się być silnym alarmem do modlitwy. Kiedy Paweł był w szkole pokusy, 

modlił się trzy razy, to jest często do Pana (1 Kor 12:8-9 UBG). Dni pokusy są dniami wielkiego 

błagania; chrześcijanie zwykle modlą się najwięcej, kiedy są najbardziej kuszeni. Są najbardziej 

zajęci Bogiem, kiedy szatan jest najbardziej zajęty nimi. Chrześcijanin spędza najwięcej czasu 

klęcząc, gdy szatan stoi najbliżej niego. 

 Augustyn był człowiekiem bardzo kuszonym i dlatego dużo modlił się. ,,Święta modlitwa,” 

powiedział, ,,jest schronieniem dla duszy, ofiarą dla Boga i biczem na diabła.”  

 Luter także był człowiekiem poddawanym rozmaitym pokusom i bardzo modlącym się. 

Podobno spędzał trzy godzin każdego dnia na modlitwie. Powiadał, że modlitwa jest najlepszą 

książką w jego gabinecie.  

 Chryzostom również był długo w szkole pokusy i bardzo lubił się modlić. ,,Oh,” mówił on, 

,,bardziej gorzkim niż śmierć, jest bycie pozbawionym modlitwy, i z tego powodu,” jak zauważył, 

,,Daniel wybrał raczej narażenie swego życia, niż zaniechania modlitwy.”  

 5.7 Po siódme, Pan przez pokusy coraz bardziej upodabnia swój lud do obrazu swego Syna. 

Chrystus był bardzo kuszony i często przebywał w szkole pokusy. Im bardziej chrześcijanin 

narażony jest na pokusy, tym bardziej zostaje przemieniony na podobieństwo Chrystusa. Ze 

wszystkich ludzi na świecie, kuszone dusze najbardziej przypominają Chrystusa i są podobne do 

Niego, w łagodności, pokorze, świętości, niebiańskim usposobieniu itd. Obraz Chrystusa jest 

najdokładniej odbity na kuszonych duszach. Kuszone dusze dużo patrzą na Pana Jezusa, a każde 

takie spojrzenie na Niego zmienia te dusze bardziej i bardziej na podobieństwo Chrystusa. Kuszone 

dusze doświadczają dużo wsparcia od Chrystusa, a im bardziej doświadczają słodyczy Jego 

wsparcia, tym bardziej wzrastają w podobieństwo Chrystusa. Pokusy są narzędziami, za pomocą 

których Ojciec duchów coraz bardziej i bardziej rzeźbi, formuje i kształtuje swoich drogich 

wierzących na podobieństwo i obraz Jego najdroższego Syna. 

 5.8 Po ósme i ostatnie, mówiąc krótko; Bóg przez pokusy sprawia, że grzech jest bardziej 

nienawistny, świat mniej zachwycający, a relacje mniej raniące. Przez pokusy Bóg odkrywa nam 

naszą własną słabość i niewystarczalności stworzenia w godzinie pokusy, aby nam pomóc lub 



wesprzeć nas. Przez pokusy Bóg dodaje blasku naszej chrześcijańskiej zbroi i sprawia, że bardziej 

praktykujemy nasze chrześcijańskie czuwanie oraz trzyma nas bliżej wspomagającego nas 

Chrystusa. Przez pokusy Pan sprawi, że jego nakazy będą bardziej cenione, a Niebo bardziej 

żarliwie pożądane. Widząc, że pokusy będą tak wybitnie działać dla dobra świętych, dlaczego 

chrześcijanie nie mieliby milczeć? Dlaczego nie mieliby zachować spokoju i położyć rękę na 

swoich ustach, chociaż ich utrapieniom towarzyszą wielkie pokusy? 

  

 

 10.8  OCH! ALE BÓG MNIE OPUŚCIŁ, ZOSTAWIŁ MNIE! PAN UKRYŁ PRZEDE 

MNĄ SWOJE OBLICZE; TEN KTO POWINIEN POCIESZAĆ KAŻDĄ DUSZĘ, STOI Z 

DALEKA. JAK ZATEM MOGĘ MILCZEĆ? GROMADZĄ SIĘ WOKÓŁ MNIE CHMURY; 

BÓG  ODWRÓCIŁ SIĘ DO MNIE PLECAMI; JAK TEDY MOGĘ ZACHOWAĆ SPOKÓJ?  

  

  

 ODPOWIEDŹ. Zakładając, że opuszczenie jest prawdziwe, a nie tylko pozorne, jak to 

często bywa to: 

 1.  Po pierwsze, powszechnym udziałem, dolą i stanem najwyborniejszych świętych na tym 

doczesnym świecie było doznanie opuszczenia i porzucenia przez Boga, (Ps. 30:6-7; 77:7; 88:6-8; 

Hi 23:8-9; Pnp 3:1-4; Iz 8:17; Mich 7:7-9 UBG). Dlatego, jeśli Bóg nie postępuje z tobą gorzej niż 

ze swoimi najbardziej umiłowanymi dziećmi, które były jego najwspanialszymi klejnotami, to nie 

masz powodu do narzekania. 

 2. Po drugie, Boże porzucenie ciebie jest tylko częściowe, nie jest całkowite (Ps. 9:4; Rdz 

49:23-24 UBG). Bóg może opuścić swój lud częściowo, ale nigdy nie opuści go całkowicie; może 

go opuścić w odniesieniu do swojej ożywiającej i pocieszającej obecności, ale nigdy nie porzuci 

swoich wybranych w odniesieniu do podtrzymywania ich: „Wystarczy ci moja łaska. Moja moc 

bowiem doskonali się w słabości” (2 Kor 12:9 UBG). „PAN kieruje krokami dobrego człowieka i 

jego droga mu się podoba. Choćby upadł, nie zostanie całkowicie powalony, bo PAN podtrzymuje 

go swą ręką” (Ps 37:23-24 UBG). Boża podtrzymująca ręka łaski nadal znajduje się pod jego 

ludem: „Moja dusza przylgnęła do ciebie, twoja prawica mnie podtrzymuje” (Ps. 63:8 UBG). 

Chrystus posiada zawsze jedną rękę, aby podtrzymać swój lud, a drugą, aby go objąć. Wieczne 

ramiona Boże znajdują się zawsze pod Jego ludem, (Pwt 33:27 UBG); co zawsze odkrywali 

wierzący; przykładem czego jest Dawid, Heman, Asaf, Hiob itd. 

 Geografowie piszą, że miasto Syrakuzy na Sycylii jest tak ciekawie położone, że słońce 

nigdy nie wychodzi tam poza zasięg ludzkiego wzroku. Podobnie jest z wierzącymi, którzy chociaż 

czasami są pod obłokami ucisku, to jednak Słońce miłosierdzia i sprawiedliwości nigdy nie jest 

całkowicie poza zasięgiem naszego wzroku.  

 3. Po trzecie, chociaż Bóg cię opuścił, to jednak Jego miłość trwa nadal i jest nieprzerwanie 

skierowana na ciebie; on kocha Ciebie wieczną miłością: (Jer 31:8 UBG). Kogo Bóg miłuje, tego 

miłuje do końca (J 13:1 UBG). „Ale Syjon powiedział: PAN mnie opuścił, PAN o mnie zapomniał”. 

Ale czy Syjon się w tym nie mylił? Tak „Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu, i nie 

zlitować się nad płodem swego łona? A choćby też i one zapomniały, ja jednak   o tobie nie 

zapomnę. Oto na swoich dłoniach wyryłem cię; twoje mury są zawsze przede mną” (Iz 49:14-16 

UBG). Popatrzmy jak ludzie grawerują znak, imię lub portret tych, których szczerze kochają i 

którym oddali zupełnie swoje uczucie, na kamieniu, który noszą na piersiach, lub grawerują inicjały 

na jakimś pierścieniu, który noszą na palcu; w podobny sposób Bóg wyrył Syjon na swoich 

dłoniach; wciąż był przed Jego oczami i zawsze był drogi Jego sercu, chociaż Syjon nie wiedział, że 

tak jest. Jak serce Józefa było pełen miłości do swoich braci, (Rdz 43 UBG), nawet wtedy, gdy 

przemówił do nich szorstko i wycofał się od nich, gdyż bardzo pragnął odejść na bok, by ułagodzić 

swe serce płaczem; podobnie serce Boga jest pełne miłości do swojego ludu, nawet wtedy, gdy Bóg 

wydaje się być najbardziej niezadowolony ze swoich umiłowanych i odwrócił się plecami do nich. 

Chociaż Boże postępowanie może być zmienne w odniesieniu do Jego ludu, to jednak Jego łaskawe 

usposobienie jest wobec nich niezmienne, (Mal 3:6 UBG). Kiedy Bóg nakłada na swoje oblicze 



najczarniejszą ze wszystkich zasłonę, to nawet wtedy Jego serce jest pełne miłości do swego ludu, a 

Jego wnętrzności tęsknią za nim:  „Czy Efraim nie jest moim drogim synem? Czyż nie jest 

rozkoszny? Ilekroć bowiem mówię przeciwko niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego wzrusza 

się moje wnętrze z jego powodu; na pewno zlituję się nad nim, mówi PAN’ (Jer 31:18-20 UBG). 

Wnętrzności matki nie mogą bardziej tęsknić za umiłowanym niemowlęciem, niż Bóg za jego 

utrapionymi dziećmi. Jak matka Mojżesza, gdy włożyła go do koszyka z sitowia, (Wj. 2:3 UBG), 

musiała prawdopodobnie płakać, gdy zobaczyła, że jej niemowlę płakało, a kiedy się od niego 

odwróciła, nie mogła nie rzucić płaczącym okiem pełnym miłości za siebie w jego kierunku; tak 

podobnie kiedy Bóg odwraca się od swego ludu, nie może nie rzucić na nich okiem miłości: "Jakże 

mógłbym cię porzucić, Efraimie!" etc., (Oz 11:8 UBG). Oto trzy „jakże” znajdują się w tym jednym 

wersecie, czego nie można znaleźć w żadnym innym miejscu całej księgi Bożej. Bóg jak gdyby stał 

na rozdrożu, gdyż sprawiedliwość wołała o pomstę, ale wtedy wkroczyło miłosierdzie i Bóg jak 

gdyby pomyślał: ,,Moje wnętrzności tęsknią, moje serce topnieje, och, jak mam cię porzucić? Och, 

nie mogę cię porzucić! Nie porzucę cię!” Miłość Boża jest zawsze taka jak On sam, niezmienna i 

wieczna; jest to miłość, która nigdy nie zmniejsza się, ani nie staje się chłodna.  

 4. Po czwarte, chociaż twój Pan ukrył przed tobą swoje oblicze, to jednak z pewnością Jego 

sekretna obecność jest z tobą (Ps. 23:4; Ps. 139 UBG). Bóg jest obecny, gdy pozornie jest 

nieobecny: „Naprawdę PAN jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem” powiedział Jakub, 

(Rdz 28:16 UBG). Słońce świeci wiele razy, kiedy go nie widzimy, a mąż może być wiele razy 

obecny w obszernym domu, kiedy żona o tym może nie wiedzieć. Bóg jest w twoim domu, czyli w 

twoim sercu, chociaż nie widzisz Go, nie czujesz, ani nie słyszysz: „Nie porzucę cię, ani nie 

opuszczę” (Hbr 13:5 UBG). Czy nie jesteś teraz pociągnięty, aby cenić Boga i Chrystusa, i Jego 

miłość ponad cały świat? Czy nie jesteś teraz ciągnięty, aby złożyć Panu niejedną sekretną wizytę, 

w kącie, za drzwiami, (Pnp 2:14 UBG), w jakiejś ciemnej dziurze, gdzie nikt cię nie widzi ani nie 

słyszy oprócz Pana? (Ps. 13:1-3; 63:1-3 UBG). Czy nie ma w tobie silnych pragnień, wzdychań i 

tęsknoty za jaśniejszą wizją Boga i za pełniejszym Jego urzeczywistnieniem się w twoim życiu? 

Czy nie jesteś bardziej dotknięty i utrapiony wycofaniem się Chrystusa niż największymi 

nieszczęściami, jakie kiedykolwiek cię spotkały? (Pnp. 5:6 UBG). Austin, komentując odpowiedź 

Boga udzieloną Mojżeszowi, „Nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek 

ujrzeć mnie i pozostać przy życiu” (Wj 33:20 UBG), odpowiada szybko i słodko: „W takim razie, 

Panie, pozwól mi umrzeć, abym mógł zobaczyć twoje oblicze.” Czy często nie mówisz Bogu, że 

nie ma kary równej karze opuszczenia, ani piekła równemu byciu porzuconym przez Boga? (Ps. 

30:6-7 UBG). Czy nie odkrywasz w swojej duszy sekretnej mocy, pociągającej cię do zmagania się 

z Bogiem, do uchwycenia się Boga i cierpliwego czekania na Niego, aż powróci do ciebie i nie 

wzniesie nad tobą światła swego oblicza? Jeśli tak, to możesz być pewien, że sekretna i 

błogosławiona obecność Boga, pozostaje z tobą, chociaż, w odniesieniu do Jego jawnej błogiej 

obecności, Bóg mógł odejść od ciebie. Nic poza sekretną obecnością Boga z duchem człowieka nie 

może sprawić, że człowiek będzie czekał i pracował, dopóki nie zaświeci nad nim Słońce 

sprawiedliwości, (Mal 4:2 UBG). Gdyby ktoś próżny zadał ci to szydercze pytanie: ,,Gdzie jest twój 

Bóg?” To możesz bezpiecznie i odważnie odpowiedzieć mu: „Mój Bóg jest tutaj; jest blisko mnie, 

jest wokół mnie, jest pośrodku mnie”: „PAN, twój Bóg, pośród ciebie jest potężny; on cię zbawi i 

rozraduje się wielce nad tobą; będzie się cieszyć ze swojej miłości wobec ciebie i rozweseli się nad 

tobą, ze śpiewaniem….” (Sof 3:17 UBG). Krzew Mojżesza, który był symbolem Kościoła, nie 

został spalony przez cały czas, gdy płonął ogniem, ponieważ Bóg był pośród niego. Nie jest 

argumentem, że Chrystusa nie ma na łodzi, ponieważ wzbierają burze i sztormy. 

 5. Po piąte, chociaż Bóg odszedł, to jednak powróci ponownie. Choć twoje słońce zasłoniła 

chmura, to jednak znowu wyłoni się zza niej; choć smutek może trwać przez noc, to jednak rano 

nadchodzi radość. Żałoba chrześcijanina będzie trwać tylko do rana: ,,Odwróci się i zlituje nad 

nami”; (Mich 7:19 UBG); „A gdy ledwie od nich odeszłam, zaraz znalazłem tego, którego miłuje 

moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę” (Pnp 3:4 UBG);  „W niezliczonych myślach mego serca 

twoje pociechy rozweselają moją duszę” (Ps. 94:19 UBG); „Na krótką chwilę cię opuściłem, ale w 

wielkim miłosierdziu przygarniam cię. W niewielkim gniewie ukryłem na chwilę swoją twarz przed 



tobą, ale zlituję się nad tobą w wiecznym miłosierdziu, mówi PAN, twój Odkupiciel…..A choćby i 

góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od ciebie, a przymierze 

mojego pokoju nie zachwieje się, mówi PAN, który lituje się nad tobą” (Iz 54:7,8,10 UBG). Bóg nie 

dopuści, aby całe Jego niezadowolenie wystąpiło przeciwko Jego ludowi, ani też nie porzucić 

wybranych całkowicie lub ostatecznie. Wierzący zakosztują, tylko kilka łyków z kielicha gniewu 

Bożego, natomiast grzesznicy będą pić nawet fusy; burza wierzących ucichnie, a noc zimowa 

zamieni się dla nich w dzień letni. Słyszałem o pewnej kobiecie, która przez trzynaście lat 

odczuwała Boże opuszczenie, i to tak silnie, że przez większość część swojego czasu musiała leżeć 

w łóżku z powodu słabości. Pewien pobożny kaznodzieja, który został poruszony jej stanem, 

poszedł ją pocieszyć i modlić się z nią; ale kiedy przyszedł i zaproponował, że to zrobi, to ona 

wybuchnęła gniewem, całkowicie odmawiając i zabraniając mu modlić się z nią, ponieważ, jak 

powiedziała, nadużyła zbyt wielu Bożych łask, za które musi odpowiedzieć przed Bogiem. 

Jednakże, kaznodzieja, nie dał się zniechęcić, ale modlił się przy niej i tak przemógł modlitwą u 

Boga w jej imieniu, że następnego ranka została uwolniona ze wszystkich swoich obaw i miała tak 

wielką radość, że o podobnej rzadko słyszano. Pan, który opuścił ją dawno temu, powrócił okazując 

jej miłosierdzie w sposób niezwykły. Słyszałem też o innej wierzącej kobiecie, która od kilku lat 

odczuwała opuszczenie przez Pana. Otóż, gdy usłyszała jak pewien bogobojny kaznodzieja głosił 

słowo Boże, to upadła nagle na ziemię przepełniona radością, wołając: ,,Och, przyszedł, Ten 

którego miłuje moja dusza; i przez kilka dni po tym, jak została wypełniona tą nadzwyczajną 

radością, z powodu tego, że z jej ust wychodziły obficie tak pełne łaski i niezwykle porywające 

słowa, wielu przyszło, aby usłyszeć ten rzadki przejaw Bożej łaski, którą została obdarzona. 

Najmniej ważne z jej pobożnych wypowiedzi wykraczały daleko poza wszystko co najwspanialsze, 

co  kiedykolwiek ten kaznodzieja przeczytał w księdze męczenników. 

 6. Po szóste i ostatnie, Boże porzucenie i opuszczenie swego ludu, będzie działać na wiele 

sposobów dla ich dobra. 

 6.1 Po pierwsze, Bóg, oddalając się od swego ludu, przygotowuje go i uzdalnia do przeżycia 

większego pokrzepienia, manifestacji i pociechy: Bezbożni mówią: ,,….Bóg go opuścił, gońcie go i 

schwytajcie; bo nie ma nikogo, kto by go ocalił”. Czy ten beznadziejny stan może działać dla dobra 

wierzącego? Tak, „Zesłałeś na mnie wielkie i ciężkie utrapienia, lecz znowu przywrócisz mi życie i 

z głębi ziemi znów mnie wydobędziesz. Pomnożysz moje dostojeństwo i znowu mnie pocieszysz” 

(Ps. 71:11,20-21 UBG). Kiedy bracia Józefa byli w największej rozpaczy, wtedy Józef dał im się 

poznać najpełniej, (Rdz 45:1-4 UBG); podobnie i Chrystus, nasz duchowy Józef, czyni ze swoim 

ludem. Hudson męczennik, czując się opuszczony przez Pana na stosie, wyszedł spod łańcucha i 

pomodlił się gorliwie, a wtedy został natychmiast pocieszony i dzielnie poniósł śmierć za wiarę. 

 6.2 Oddalając się od swego ludu, Bóg zapobiega oddaleniu się jego ludu od Niego; i tak 

przez to utrapienie zapobiega grzechowi. Odsunięcie się Boga ode mnie jest tylko moim 

utrapieniem, natomiast moje odsunięcie się od Boga, jest grzechem, (Hbr 10:38-39 UBG); dlatego 

lepiej jest dla mnie, aby Bóg opuścił mnie tysiąc razy, niż bym chociaż raz oddalił się od Boga 

(Chrystus Sprawca naszego zbawienia odda pod sąd wojenny tych żołnierzy, którzy świadomie 

odchodzą spod Jego sztandaru). Bóg dlatego nas opuszcza, abyśmy my nie opuszczali Jego. Bóg 

czasem chowa się, żebyśmy bardziej przylgnęli do i bardziej byli zależni od Niego; jak matka przez 

jakiś czas chowa się przed dzieckiem, aby dziecko mocniej przylgnęło do i chodziło za nią przez 

cały dzień. Bóg czasami ukrywał się przed Dawidem: „….ale gdy ukryłeś swoje oblicze, 

strwożyłem się”. Dobrze! i czy to wszystko? Nie; psalmista w następnym wersecie mówi „Wołałem 

do ciebie, PANIE, modliłem się do PANA” (Ps. 30:7-8 UBG). Teraz autor tego psalmu wołał 

głośniej i lgnął do Boga bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Podobnie rzeczy się mają w Psalmie 

63:1-2 (UBG): „Boże, ty jesteś moim Bogiem, od rana cię szukam; pragnie ciebie moja dusza, 

tęskni do ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody; Abym widział 

twoją moc i chwałę, tak jak cię ujrzałem w twojej świątyni.” Cóż, jak oddziaływają te wycofania się 

Boga? Odpowiedź możemy zobaczyć w wersecie 8: „Moja dusza przylgnęła do ciebie” lub, jak 

czytamy w języku hebrajskim: „Moja dusza lgnie do ciebie”. Psalmista jak gdyby deptał po piętach 

Bogu, jak to mamy w zwyczaju mówić. Podobnie jak mąż łączy się ze swoją żoną, (Rdz 2:24) tak 



dusza moja lgnie do Pana. 

 6.3 Po trzecie, Pan, odchodząc od swego ludu, zwiększy i podniesie cenę oraz poleci 

wartość, doskonałość, słodycz i użyteczność wielu cennych obietnic, które w przeciwnym razie 

byłyby jak uschnięte piersi i bezużyteczna broń duszy, (2 P 1:4 UBG). „Odwróci się i zlituje się nad 

nami” itd., (Mich 7:18-19; Iz 54:7-8; Hbr 13:5-6; 2:3 UBG). ,,Ty bowiem, PANIE, będziesz 

błogosławił sprawiedliwego, osłonisz go dobrocią jak tarczą” (Ps 5:12 UBG). Pan otoczy 

sprawiedliwego swoją łaską, jak korona oplata głowę, jak sugeruje hebrajski oryginał. ,,Dla 

prawych wschodzi światłość w ciemności; on jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy” (Ps 112:4 

UBG). „Tak mówi PAN: Jeśli można zmierzyć niebiosa w górze, i zbadać fundamenty ziemi w 

dole, wtedy i ja odrzucę całe potomstwo Izraela za to wszystko, co uczynili, mówi PAN” (Jer 31:37 

UBG). Jak pewnym jest, że nieba nie można zmierzyć, ani fundamentów ziemi zbadać za pomocą 

jakiejkolwiek umiejętności lub mocą jakiegokolwiek śmiertelnego człowieka, tak pewnym jest, że 

Bóg mimo wszystko nie odrzuci całkowicie swojego ludu, pomimo całego zła, które uczynili. W 

jakim stopniu dusza opuszczona przez Boga ceni te drogocenne obietnice? Cóż, mówi ona, ,,Te 

obietnice są słodsze niż miód lub plaster miodu; cenniejsze niż złoto, niż szczere złoto, niż całe 

złoto świata. Wolę je ponad jedzenie, ponad moje ulubione jedzenie, tak, ponad moje niezbędne 

jedzenie, ponad wyznaczony mi dział.” Jak Aleksander odłożył Iliadę Homera do szkatułki obitej 

złotem i perłami; tak opuszczone przez Boga dusze umieszczają cenne Boże obietnice w szkatułce 

swojego serca, jako najwspanialszy skarb, jaki można znaleźć na tym świecie. Mówi się o 

delfinach, że kochają muzykę; podobnie opuszczone dusze lubią muzykę obietnic Bożych. 

Obietnica zawarta w 1 Tym 1:15 była muzyką dla męczennika Bilneya; a w J 10:29 była muzyką 

dla Ursinusa; a w Iz 57:15; w Iz 26:3; i w Mt 11:28 była muzyką dla innych. Obietnice, które są 

dostosowane do stanu opuszczonego przez Boga człowieka, tworzą najsłodszą muzykę w jego uchu 

i są najbardziej suwerenni lekami do podtrzymywania ich na duchu, jakie Bóg może dać, Niebo 

pozwolić sobie, a dusza pragnąć: ,,Wzniósł go po wysokich miejscach ziemi, aby żywił się plonami 

pól, i pozwolił mu ssać miód ze skały i oliwę ze skalnego krzemienia;” (Pwt 32:13 UBG). Ach, ten 

miód i oliwa, które opuszczone przez Boga dusze, ssą z takich obietnic, które trafiają w sedno i są 

bliskie sytuacjom w jakich ci wierzący się znajdują! 

 6.4 Po czwarte, zakrycie przez Boga swego oblicza i Jego odsunięcie się od ciebie, sprawi, 

że będziesz mógł bardziej czule i z własnego doświadczenia współczuć innym i litować się nad 

tymi, którzy są lub mogą być w ciemności i opuszczeni przez Boga, tak jak ty, (Hbr 5:2 UBG). 

,,Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o uciskanych, jako ci, którzy też 

jesteście w ciele” (Hbr 13:2 UBG). Zauważono u pszczół, że gdy któraś jest chora, to wszystkie 

rozpaczają; a u owiec, że jeśli jedna z nich zasłabnie, to wtedy reszta trzody staje między nią a 

słońcem, aż podźwignie się. W naturalnym ciele, jeśli jeden z członków odczuwa ból, to wszystkie 

cierpią wraz z nim. Kiedy cierń wbije się w stopę, to jak się wyginają plecy, jak oczy rozszerzają się 

szukając go, a ręce wyciągają, aby wyrwać ten cierń! Podobnie nikt nie jest tak współczujący dla 

opuszczonych przez Boga dusz, jak ci, którzy sami zostali opuszczeni i porzuceni przez Niego. Oh, 

jak dobrze wiedzą, jak złym i gorzkim jest bycie porzuconym i pozostawionym przez Boga, dlatego 

ich wnętrzności i ich współczucie bardzo zważają na takich, ba, w większości na takich. Bo wiedzą, 

że nie ma udręki, nieszczęścia, i piekła równemu temu, gdy się jest opuszczonym przez Boga. 

 Anaksagoras, widząc siebie starym i opuszczonym przez świat, położył się i zakrył głowę, 

postanawiając zagłodzić się na śmierć [Plutarch]. Ale niestety! Jak się ma bycie porzuconym przez 

świat, do bycia opuszczonym przez Boga? Gdyby było tyle światów, ile jest ludzi na świecie, to 

lepiej byłoby dla człowieka być opuszczonym przez nie wszystkie, niż być opuszczonym przez 

Boga. W powiedzeniu Chryzostoma, że męki tysiąca piekieł, jeśli byłoby ich tak wiele, nie równały 

by się byciu wyrzuconym z Bożej obecności ze słowami, nie znam cię, (Mt 7:23 UBG) tkwi wielka 

prawda. Szkoły filozofów już dawno doszły do wniosku, że ból odczuwania, jest o wiele większy 

niż, ból straty. Jakim smutkiem była dla Absaloma, zachmurzona twarz króla; i jakim smutkiem był 

dotknięty Eli, gdy Izrael utracił arkę przymierza, która była tylko świadectwem obecności Boga! 

Ale och, o ile bardziej jest dotknięty i utrapiony chrześcijanin utratą oglądania Bożego oblicza i 

Bożej łaski. Wspomnienie czego sprawia, że jego serce topnieje, a wnętrzności litują się nad tymi, 



których słońce zasłoniła chmura? 

 6.5 Po piąte, przez opuszczanie duszy Pan uczy swój lud, aby wyżej sobie cenił obecność 

Bożego oblicza i łaski, gdy lud przychodzi, aby się nimi cieszyć. ,,A gdy ledwie od nich odeszłam, 

zaraz znalazłam tego, którego miłuje moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę” itd. (Pnp 3:4 

UBG). Żaden człowiek nie ceni sobie Chrystusa tak wysoko, jak ten, który stracił go, ale po jakimś 

czasie znalazł go ponownie. Jezus w języku chińskim oznacza wschodzące słońce i tym też jest, 

(Mal 4:2 UBG), zwłaszcza dla dusz, dla których Niebo było od dawna zachmurzone. Biedne 

północne narody opisane przez Strabona, w których siedzibach brakuje światła słońca przez kilka 

miesięcy, gdy zbliża się termin jego powrotu, wysyłają zwiadowców w góry na najwyższe szczyty, 

aby je wyśledzić, a ten, kto pierwszy zobaczy powracające słońce, zostaje uznany za najlepszego i 

najbardziej umiłowanego przez Boga, i zwykle zostaje wybrany królem; tak bardzo cenią sobie 

powrót słońca. Podobnie jest z biedną duszą, która od kilku miesięcy, czy też lat jest opuszczona 

przez Boga; och, jak wysoko ceni sobie ona powrót i świecenie nad sobą Słońca sprawiedliwości: 

„Skoro lepsze jest twoje miłosierdzie niż życie, [lub jak mówi oryginał hebrajski ,,niż życia”] moje 

wargi będą cię chwaliły” (Ps 63:3 UBG). Łaska Boża jest lepsza niż życie; ba, jest lepsza niż życie 

ze wszystkimi jego dodatkami, i wszystkimi jego przynależnościami, takimi jak zaszczyty, 

bogactwa, rozkosze, uznanie, itp., zaiste jest lepsza niż wiele żyć razem wziętych. Wiemy jak 

wysoko cenią sobie ludzie swoje życie; będą krwawić, pocić się, wymiotować, przeczyszczać 

żołądek; rozstaną się z majątkiem, z kończyną; ba ze wszystkimi kończynami, byle tylko zachować 

swoje życie. Niektórzy wołają do Boga: ,,Daj mi jakąkolwiek deformację, jakąkolwiek udrękę, lub 

jakiekolwiek nieszczęście, tylko oszczędź moje życie.” Ale chociaż życie jest tak drogie i cenne dla 

człowieka, to jednak wierząca dusza opuszczona przez Boga ceni sobie powrót łaski Bożej bardziej 

niż swoje życie, a nawet niż wiele żyć. Wielu ludzi było zmęczonych swoim życiem, jak to widać w 

Słowie Bożym i historii; ale nie znaleziono jeszcze człowieka, który byłby zmęczony miłością i 

łaską Bożą. Żaden człowiek nie ceni sobie tak wysoko słońca, jak ten, który leżał w ciemnym lochu 

etc. 

 6. Po szóste, przez opuszczanie swoich sług Pan szkoli ich w tym drogocennym życiu wiary, 

które jest najbardziej zaszczytnym i najszczęśliwszym życiem na całym świecie: „Przez wiarę 

bowiem kroczymy, a nie przez widzenie” (2 Kor 5:7 UBG). Życie na podstawie zmysłów czyli 

życie rozumowe jest życiem niskim i nędznym; w porównaniu do życia wiary, które jest życiem 

szlachetnym i błogosławionym. Kiedy Elizeusz zapytał Szunamitkę, co może dla niej zrobić, czy 

ma wstawić się za nią u króla lub dowódcy wojska, ona odpowiedziała: „Ja mieszkam pośród 

swojego ludu”, (2 Krl 4:13 UBG), to znaczy że mieszkała szlachetnie i szczęśliwie wśród swojego 

ludu; nie trzeba było się wstawiać za nią u króla, ani u dowódcy wojska; co uważała za  swoje 

wielkie szczęście i rzeczywiście tak jest; największe szczęście na tym doczesnym świecie polega na 

jak największym chodzeniu wiarą. Nikt nie żyje tak wolnym, świętym, niebiańskim i szczęśliwym 

życiem, jak ten kto żyje życiem wiary. Przez Boże opuszczenie dusza zostaje zmuszona do 

polegania na samym Bogu, samym Chrystusie, i na samych obietnicach Bożych, (Iz 63:15-16 

UBG). W takich przypadkach dusza jest nakłaniana do wykonywania najwyższych i najczystszych 

aktów wiary, to znaczy lgnięcia do Boga, polegania na Nim i prowadzenia się dobrze i posłusznie 

wobec Niego, chociaż On marszczy brwi, gani, karze, ba, chociaż zabija, (Hi 13:15 UBG). 

Najdoskonalsze i najbardziej heroiczne akty wiary, są najbardziej oderwane od zmysłów i rozumu; 

a ten kto pozwala swojemu rozumowi zająć miejsce wiary nigdy nie będzie doskonałym 

chrześcijaninem. Ten, kto chodzi do szkoły własnego rozumu ma głupca za nauczyciela; a kto 

pozwala, by jego wiara była podważana lub zastępowana przez jego rozum, nigdy nie będzie wolny 

od nieszczęścia. Tam, gdzie rozum jest najsilniejszy, wiara zwykle jest najsłabsza. Pan, porzucając 

swój lud na jakiś czas czyni ich biegłymi w życiu wiary, które jest najwyborniejszym i najsłodszym 

życiem na tym doczesnym świecie. 

 6.7 Po siódme, Boże wycofania się czynią cię, drogi wierzący czytelniku, bardziej 

podobnym do Chrystusa, twojej głowy i Oblubieńca, który tak samo jak ty był w stanie duchowego 

opuszczenia przez Boga: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mt 27:46 BW; Ps. 22:1-2 

UBG); w hebrajskim języku w psalmie 22 użyte jest słowo El oznaczające mocnego Boga; tak że 



powyższy werset dosłownie brzmi Mój mocny Boże, mój mocny Boże etc. Jedność osoby 

Chrystusa nigdy nie została naruszona, podobnie jak jego łaski nigdy nie zostały umniejszone. 

Pośród Jego straszliwej burzy Jego wiara wzmocniła się i zahartowała mocą Boga; jednakże w 

odniesieniu do Bożej ochrony i pocieszenia Chrystus (jego ludzka natura, a nie wiekuiste Bóstwo) 

został opuszczony na pewien czas przez swego Ojca. A jeśli tak jest w twoim przypadku, to jesteś w 

nim upodabniany do twego Pana i Mistrza; jednakże pijesz tylko mały łyk z tego gorzkiego 

kielicha, z którego głęboko pił Chrystus; twoja ciemna chmura nie jest ciemna, w porównaniu do tej 

która zakryła Pana Jezusa. 

 6.8 Po ósme i ostatnie: przez te przejściowe i częściowe odejścia Pan sprawi, że cały Jego 

lud będzie bardziej się cieszył Jego (Boga) wyraźną, pełną, stałą i nieprzerwaną obecnością, gdy 

znajdzie się w Niebie (Ps. 70:20-21 UBG). Ach, jak słodkie i drogocenne były oblicze i łaska króla 

dla Absaloma, po tym, jak był przez pewien czas wygnany, a w końcu ponownie przywrócony do 

królewskiej łaski! Onezym, z kolei, odszedł od Filemona na jakiś czas, aby zostać następnie 

odzyskanym przez niego na wieki (Flm 1:15 UBG). Tak i Pan odchodzi od nas na jakiś czas, 

abyśmy mogli po krótkim czasie przyjąć Go na zawsze; Pan ukrywa się przez pewien czas, aby 

Jego nieprzerwana obecność wśród swoich dzieci w chwale mogła być dla nich słodsza i bardziej 

rozkoszna, 

  

  

  

 10.9 OCH! ALE JESTEM FAŁSZYWIE OSKARŻANY I SMUTNIE SPOTWARZANY, A 

MOJE DOBRE IMIĘ, KTÓRE POWINNO BYĆ TAK DROGIE LUB DROŻSZE MI NIŻ MOJE 

ŻYCIE, JEST ZNIESŁAWIANE I SZKALOWANE; PRZYPISYWANE MI SĄ RZECZY, 

KTÓRYCH NIGDY NIE POPEŁNIŁEM, O KTÓRYCH NAWET NIE WIEDZIAŁEM, ITD.; 

JAK ZATEM MOGĘ MILCZEĆ? NIE MOGĘ ZAPOMNIEĆ PRZYSŁOWIA, ŻE OKO 

CZŁOWIEKA I JEGO DOBRE IMIĘ NIE MOGĄ ZNIEŚĆ ŻARTÓW; DLATEGO JAK MOGĘ 

ZACHOWAĆ SPOKÓJ, SŁYSZĄC, JAK LUDZIE ŻARTUJĄ Z MOJEGO DOBREGO 

IMIENIA? I WIDZĄC JAK KAŻDEGO DNIA, JEST ONO TRAKTOWANE Z POGARDĄ I 

SZYDERSTWEM JAKIE TYLKO MOŻNA SOBIE WYOBRAZIĆ, ABY TYLKO CAŁKOWICIE 

POGRĄŻYĆ JE W HAŃBIE? 
  

 

 ODPOWIEDŹ: 

 1. Po pierwsze, trzeba przyznać, że dobre imię jest jednym z najwspanialszych klejnotów w 

koronie chrześcijanina. Wielkie i sławne imię wiele razy jest mało warte, dlatego należy raczej 

wybrać dobre imię, niż wspaniałe bogactwa. Lepiej jest posiadać dobre imię na zewnątrz wśród 

ludzi, aniżeli srebro czy złoto złożone w kufrze w domu. 'Lepsze jest dobre imię niż wyborny 

olejek” – (Kaz 7:1 UBG). Drogocenne olejki były bardzo powszechne w użyciu i bardzo cenione 

przez Izraelitów w dawnych czasach, były nawet wymieniane wśród najcenniejszych rzeczy 

znajdujących się w skarbcu króla, (Iz 39:2 UBG). Drogocenne olejki mogą tylko wpływać na nasz 

zapach, dawać zadowolenie mózgowi ludzkiemu i rozkosz zewnętrznemu człowiekowi; nie 

docierają jednak do jego najlepszej i najszlachetniejszej części, czyli duszy i sumienia 

chrześcijanina; natomiast dobre imię wpływa na jedno i drugie. Czym jest pachnidło nozdrzy do 

pachnidła serca? 

 Czytałem, że w niektórych krajach ludzie posiedli sztukę przyciągania gołębi do swoich 

gołębników poprzez namaszczanie skrzydeł jednego z nich słodkim olejkiem. Taki gołąb 

wyleciawszy na zewnątrz wabi, zaprasza, i przyciąga swoim zapachem dzikie gołębie do swego 

gołębnika. Podobnie rzecz się ma z zapachem dobrego imienia, przyciąga on swoim aromatem 

innych ludzi. Wśród wszelkiego rodzaju i klas ludzi na świecie dobre imię ma zdolność 

przyciągania; jest cennym olejkiem, którego aromat przyciąga słuchaczy, aby słuchali dobrych 

kaznodziejów, pacjentów do lekarzy, klientów do prawników, uczniów do nauczycieli, a klientów 

do sklepikarzy, którzy, wraz z Demetriuszem, mają dobrą reputację u wszystkich dobrych ludzi, (3 J 



1:12 UBG).  Niech tylko dobre imię człowieka będzie szanowane, a nie będzie on łatwo chciał 

niczego, co mogliby mu pomóc zdobyć ludzie lub pieniądze. Dobre imię sprawi, że człowiek będzie 

w łasce u innych i zachowa go w niej u wszystkich dobrych ludzi; dlatego moraliści powiadają: 

,,Jakikolwiek towar tracisz, upewnij się przy tym, aby zachować klejnot dobrego imienia.” 

Chrześcijanin powinien być bardzo ostrożny jeśli chodzi o zachowanie swego dobrego imienia, 

gdyż dobre imię umożliwia wszystko, jak Salomon mówił o pieniądzach. ,,Jeśli mogę tylko 

zachować dobre imię, to mam dość bogactwa,” powiedział poganin [Plautus]. Chrześcijanin 

powinien raczej zrezygnować ze złota, niż zostać pozbawionym dobrego imienia; a ten, kto okrada 

Chrześcijanina z jego dobrego imienia jest gorszym łotrem niż ten, który okrada go z jego sakiewki 

i bardziej zasługuje na stryczek niż taki złodziej. 

 2. Po drugie, trzeba przyznać, że raz utracone dobre imię bardzo trudno jest odzyskać. 

Człowiek może łatwiej odzyskać utraconego przyjaciela lub utraconą posiadłość, niż utracone dobre 

imię. Dobre imię jest jak książęcy gmach, szybko rujnowany, ale długo budowany. Ojciec syna 

marnotrawnego mógł powiedzieć o swoim utraconym synu, że ten jego syn zaginął, ale się 

odnalazł; był martwy, ale ożył, (Łk 15:32 UBG); ale jak niewielu chrześcijan może powiedzieć: ,,To 

moje dobre imię zostało utracone, ale odnalazło się; było martwe, ale znowu żyje.” Tak jak kiedyś 

Orfa opuściła Noemi, i nie wróciła już nigdy do niej, (Rut 1:14-15 UBG), tak kiedy raz dobre imię 

opuści człowieka, to prawie nigdy już nie wraca do niego ponownie. Nowe wino rzadko wlewa się 

do starych bukłaków. Człowiek powinien nie opierać się na niczym więcej niż na uznaniu swego 

sumienia i reputacji swojego imienia. 

 W Japonii same dzieci są tak gorliwe o swoją reputację, że w przypadku zgubienia 

drobiazgu i powiedzenia jednemu z nich ,,Sirrah”, wierzę, że go ukradłeś, bez zastanowienia 

chłopak natychmiast odetnie kawałek jednego ze swoich palców i powie: ,,jeśli mówisz prawdę, to 

pragnę, aby mój palec nigdy więcej się nie zagoił.” Chrześcijanin powinien ciężko pracować, aby 

zachować następujące rzeczy: 1, chwałę Boga; 2, cześć ewangelii;  i 3, honor własnego imienia. 

Jeśli dobre imię chrześcijanina chociaż raz zakryje chmura, to minie dużo czasu, zanim z niej 

wyjdzie ponownie.   

 3. Po trzecie, chociaż wszystko to jest prawdą, to jednak część najdroższych Bogu świętych 

i sług było oczernianych, wyszydzanych, szkalowanych i fałszywie oskarżanych: „Niech 

zaniemówią wargi kłamliwe, które w pysze i pogardzie mówią krzywdzące słowa przeciwko 

sprawiedliwemu” (Ps. 31:18 UBG). Jak krzywdząco i fałszywie był oskarżany Józef przez 

rozpustną panią domu; David przez Doega i Szimei; a Hiob o obłudę, bezbożność,  okrucieństwo, 

stronniczość, dumę i ateizm! Czy Nabot nie został oskarżony o bluźnierstwo przeciwko Bogu i 

królowi? Czy Haman nie przedstawił królowi Żydów jako krnąbrnych buntowników (Est 3 UBG)? 

Czyż Eliasz nie został oskarżony o to, że dręczy Izrael, a Jeremiasz uznany za trąbę buntu; Jan 

Chrzciciel za podżegacza do buntu, a apostoł Paweł za rozsadnika zarazy? Czy apostołowie nie byli 

ogólnie zaliczani do oszustów i zwodzicieli ludzi oraz uważani za śmiecie tego świata etc.? Atanazy 

i Eustachiusz zostali fałszywie oskarżeni o cudzołóstwo. O herezję i zdradę stanu oskarżono 

Cranmera, o ojcobójstwo Philpota, a o bunt Latimera. Jak pierwsi prześladowcy chrześcijan zwykle 

zakładali na nich skóry niedźwiedzi i psów, a następnie szczuli ich psami; tak też zwykle obciążali 

ich nazwiska i osoby całą hańbą, pogardą, szyderstwem i fałszywymi doniesieniami, i to takimi 

jakie można było sobie tylko wyobrazić, a następnie wyładowywali całą swoją złośliwość i 

okrucieństwo na tych ludziach. Myślę, że nie ma chrześcijanina, który by prędzej czy później, jako 

pierwszy czy ostatni, nie miał powodu do powiedzenia za Dawidem:, „Powstają fałszywi 

świadkowie i pytają mnie o to, czego nie wiem” (Ps. 35:11 UBG), czyi oskarżali o takie rzeczy, 

których chrześcijanin był niewinny i nieświadomy. Ktoś, kiedyś powiedział, że nie ma nic tak nie 

do zniesienia jak oskarżenie, ponieważ nie ma kary ustanowionej przez prawo względem 

oskarżycieli, tak jak to jest ustanowione względem złodziei, chociaż ci pierwsi kradli przyjaźń 

ludziom, która jest najpiękniejszym bogactwem, jakie człowiek może mieć. Cóż, chrześcijanie, 

widząc, że działem najdroższych świętych było bycie fałszywie oskarżanymi, i przeżywanie 

prześladowania polegającego na szkalowaniu i szarganiu ich dobrego imienia i reputacji na świecie, 

czy zamierzacie zachować spokój i zamilknąć, wiedząc, że nie jest z wami gorzej niż z nimi, 



„których ten świat nie był godzien”? Rabini mówią, że świat nie może istnieć bez cierpliwego 

znoszenia wyrzutów. 

 4. Po czwarte, nasz Pan Jezus Chrystus był w krzywdzący sposób ganiony i fałszywie 

oskarżony. Jego cenne imię, które zasługuje na to, aby zawsze być pisane złotymi literami, jak 

Persowie zwykle piszą imię swojego króla, często bywało przyćmione fałszywymi zarzutami, 

zanim słońce zaćmiło się w czasie jego śmierci. Jego słodkie imię, które jest słodsze niż wszelka 

słodycz, było często krzyżowane szkalowaniem przed ukrzyżowaniem Jego ciała. Och, jakie 

kamienie hańby, były często zataczane na to imię, przez które musimy być zbawieni, jeśli 

kiedykolwiek mamy być zbawieni! Och, jakie drwiny, szyderstwa i pogarda, były rzucane na to 

imię, które może nam tylko błogosławić! Imię Jezusa, powiedział Chryzostom, posiada w sobie 

tysiące skarbów radości i pocieszenia. Imię Zbawiciela, powiedział z kolei Bernard, to miód w 

ustach, muzyka w uchu i radość w sercu; a jednak gdzie można znaleźć serce, które może pojąć lub 

język, który może wyrazić, jak wiele gnoju i nieczystości zostało wyrzuconych na imię Chrystusa; i 

ile ostrych strzał wyrzutów i pogardy było i jest codziennie, a nawet co godzinę, wystrzeliwanych 

przez świat przeciwko imieniu i czci Chrystusa? Takie haniebne zarzuty w czasie jego życia i 

śmierci stawiano Chrystusowi i jego imieniu, że słońce się zarumieniło i zakryło  chmurami, aby 

już ich nie widzieć: „Przyszedł Syn Człowieczy jedząc i pijąc, a mówią: Oto żarłok i pijak, 

przyjaciel celników i grzeszników”. Ale czy był takim? Nie: ,,Lecz usprawiedliwiona jest mądrość 

przez swoje dzieci' (Mt 11:19 UBG). Dzieci mądrości powstaną i usprawiedliwią ją przed całym 

światem. „Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył: Po trzech 

dniach zmartwychwstanę” (Mt 27:63 UBG). Ale czy był zwodzicielem ludu? Nie,  był On wiernym 

i prawdziwym świadkiem, (Obj 1:5; 3:14 UBG). „Odpowiedzieli ludzie: Masz demona. Kto chce 

cię zabić?” (J 7:20 UBG). „Wtedy Żydzi mu odpowiedzieli: Czy nie dobrze mówimy, że jesteś 

Samarytaninem i masz demona?(J 8:48 UBG). „I wielu z nich mówiło: Ma demona i szaleje. 

Czemu go słuchacie?” (J 10:20 UBG). To był cud cudów, że ziemia nie otworzyła się i nie 

pochłonęła tych potworów, a Bóg nie spuścił ognia z Nieba na tych okropnych bluźnierców; 

jednakże ich bluźniercze twierdzenia zostały odrzucone i obalone przez niektórych z dzieci 

mądrości: „Inni mówili: To nie są słowa człowieka mającego demona. Czy demon może otwierać 

oczy ślepych?” (J 10:21 UBG). Diabeł nie ma takiej mocy, ani takiej dobroci, by stworzyć oczy 

temu, który urodził się ślepym. 

 Czy chcesz, drogi czytelniku, zobaczyć jeszcze więcej pogardy, brudu i szyderstwa 

rzucanych na Pana chwały? Cóż spójrz na poniższy werset: „Słuchali tego wszystkiego również 

faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego”; lub jak oddane jest to w języku greckim: 

„Kręcili nad nim głowami z pogardą i szyderstwem” (Łk 16:14 UBG). Faryzeusze nie tylko śmiali 

się, drwili i szydzili z Chrystusa, ale okazywali także zewnętrzne oznaki pogardy i szyderstwa przez 

swoje oblicze i gesty; kręcili nad nim głowami, traktowali z pogardą i mieli za nic. W Łk. 23:35 

zarówno ludzie, jak i przełożeni kręcili nad nim głowami; gdyż oryginalne słowo greckie tu użyte 

jest takie samo jak we wspomnianym wcześniej wersecie. Z kolei w J 19:12 Chrystus był oskarżony 

o bycie wrogiem Cezara. Tak więc, kto poważnie rozważając pogardę, fałszywe zarzuty i drwiny, 

okazywane imieniu i czci osoby Pana naszego Jezusa Chrystusa nie będzie siedzieć spokojnie oraz 

w milczeniu, gdy spotyka się z wszelką pogardą i szyderstwem okazywanymi jego własnemu 

imieniu i osobie na tym świecie?  

 5. Po piąte, bycie sławionym przez tych, o których Bóg mówi źle, oaz bycie w łasce u tych, 

którzy są w niełasce u Boga jest raczej hańbą niż zaszczytem dla człowieka. Sam nasz Zbawiciel 

zaświadczył, że w Kościele i narodzie żydowskim, ci, którzy mieli najpowszechniejsze uznanie i 

poklask, i którzy byli najbardziej podziwiani i sławieni, byli najgorszymi, a nie najlepszymi ludźmi; 

i byli fałszywymi, a nie prawdziwymi, prorokami: „Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą dobrze o 

was mówić, bo tak ich ojcowie postępowali wobec fałszywych proroków” (Łk 6:26 UBG). Austin 

bał się pochwał pochodzących od dobrych a nienawidził pochwał złych osób ,,Wolałbym nie 

posiadać”, powiedział Luter, ,,chwały i sławy Erazma; moją największą obawą są pochwały ludzi.” 

Fokion nie obawiałby się swego przemówienia, gdyby nie było oklaskiwane przez zwykłych ludzi. 

Antystenes, z kolei, podejrzewał siebie o jakieś zło z powodu otrzymywania powszechnych 



pochwał. Sokrates natomiast zawsze podejrzewał to, co spotykało się z najbardziej powszechnymi 

pochwałami. ,,Bycie chwalonym przez złych ludzi,” powiedział Bion, ,,to bycie chwalonym za 

czynienie zła; gdyż im lepiej mówią o człowieku, tym jest on gorszy, a im gorzej mówią o nim tym 

jest lepszy.” Lacedemończycy nie znieśliby dobrego powiedzenia splamionego niegodziwymi 

ustami. Zły język kala całe dobro, które z niego wychodzi. Bycie uwolnionym od pochwał 

niegodziwych ludzi jest miłosierdziem; gdyż pochwały niegodziwych ludzi często stają się hańbą 

świętych. Poganie mawiali: ,,Co złego zrobiłem, że ten zły człowiek chwali mnie?” Istnieje ziarnko 

prawdy w powiedzeniu Seneki, że najgorsi ludzie są zwykle najbardziej niezadowoleni z tego, co 

najlepsze.” Kto poważnie zastanawiając się nad powyższym nie miałby zamilknąć i zachować 

spokój w czasie doświadczania znieważania i okazywania pogardy jego dobremu imieniu i reputacji 

na tym świecie? 

 6. Po szóste, nadejdzie dzień, w którym Pan zetrze cały kurz i brud, który nikczemni ludzie 

rzucili na dobre imię Bożego ludu. Nastąpi zmartwychwstanie nie tylko ciał, ale i imion; tak że 

imiona wierzących, które są teraz pogrzebane w otwartym grobie złych gardeł, z pewnością 

powstaną ponownie. Ich niewinność zajaśnieje jak światłość, a ich sprawiedliwość jak południe (Ps. 

37:6 UBG). Chociaż chmury mogą na jakiś czas przyćmić blask słońca, to jednak słońce po chwili 

znów będzie świecić tak jasno i chwalebnie jak zawsze: „….sprawiedliwy na wieki pozostanie w 

pamięci” (Ps 112:6 UBG). Chociaż złośliwe oszczerstwa i fałszywe oskarżenia nikczemników 

mogą na jakiś czas zaciemnić imiona świętych, to jednak te chmury znikną, a imiona świętych staną 

się na powrót przejrzyste i chwalebne. Bóg dopilnuje tego, aby niesława, oszczerstwa i złośliwe 

uwagi, które są rzucane na dobre imię Jego wiernych, nie przywierały do niego długo. Żydzi 

zatoczyli kamień na grób Chrystusa, aby go powstrzymać, aby nie mógł zmartwychwstać, ale Anioł 

szybko odsunął kamień i pomimo strażników, Chrystus powstał z martwych w chwalebny i 

triumfujący sposób, (Mt 28:2 UBG). Dlatego, choćby świat zatoczył kamienie znieważania i 

pogardy na dobre imię świętych, to jednak Bóg odsunie wszystkie te kamienie; i imiona wierzących 

zostaną chwalebnie zmartwychwzbudzone pomimo ludzi i diabłów. Ten Bóg, który zawsze jedną 

ręką wyciera łzy z oczu swych dzieci, drugą ręką zetrze kurz, który spoczywa na ich dobrym 

imieniu. Niewinność której wyrządzono krzywdę nie będzie długo spoczywać pod chmurą. A brud 

nie będzie długo przylegał do marmuru ani do rzeźby ze złota. Cóż, chrześcijanie, pamiętajcie, że 

wyrzuty i oszczerstwa, które są na was rzucane, są tylko oznakami waszej niewinności i chwały: 

„….aby mój wróg napisał księgę. Czy nie nosiłbym jej na swoim ramieniu i nie przywiązałbym jej 

sobie jak koronę?” (31:35-36 UBG). Wszystkie wyrzuty są perłami dodanymi do korony 

chrześcijanina. Dlatego Austin powiedział: ,,Kto świadomie odziera mnie z mojego dobrego 

imienia, nieświadomie dodaje do mojej nagrody;” i to Mojżesz wiedział wystarczająco dobrze, co 

sprawiło, że wolał hańbę Chrystusa ponad koronę faraona, (Hbr 11:25-26 UBG). Ten Bóg, który 

zna wszystkie swoje dzieci po imieniu, nie pozwoli, aby ich imiona były długo pochowane pod 

popiołami hańby i pogardy; dlatego zachowaj spokój i milcz. Im bardziej stopa dumy i pogardy 

depcze teraz twoje dobre imię, tym jaśniejsze i bardziej błyszczące będzie ono w przyszłości; tak 

jak im więcej ludzi depcze rzeźbę ze złota, tym bardziej czyni to ją błyszczącą. Dlatego połóż rękę 

na ustach. 

 7. Po siódme, Pan będzie szybkim i strasznym świadkiem przeciwko tym, którzy fałszywie 

oskarżają Jego dzieci, i którzy obarczali ich imiona pogardą, drwiną i złośliwymi zarzutami, (Iz 

41:11 Jud 1:15 UBG). Achab i Jezabel, którzy namówili fałszywych świadków przeciwko 

Nabotowi, skończyli marnie, gdyż psy zlizywały ich krew, (1 Krl 22:21-22; 2 Krl 9:33,36 UBG). 

Natomiast Amazjasz, który fałszywie oskarżył przed królem proroka Amosa otrzymał taki wyrok od 

Pana: „Twoja żona będzie nierządnicą w mieście, twoi synowie i twoje córki padną od miecza, 

twoja ziemia będzie podzielona sznurem; a ty umrzesz w ziemi nieczystej” (Am 7:17 UBG). 

Haman, który fałszywie oskarżył Żydów,  jednego dnia ucztował z królem, a następnego dnia był 

ucztą dla wron, (Est 7:1-10; UBG). Zazdrośni dworzanie, którzy fałszywie oskarżyli Daniela, 

zostali pożarci przez lwy, (Dan 6:24 UBG). Pozwól mi w tym miejscu, drogi czytelniku, że  

przedstawię niektóre sądy Boże nad takimi osobami z historii. 

 Arcykapłan Kajfasz, który zebrał radę i fałszywych świadków przeciwko Panu Jezusowi, 



został wkrótce po tym usunięty z urzędu, a jego miejsce zajął niejaki Jonatan, następnie Kajfasz 

popełnił samobójstwo.  

 John Cooper, pobożny człowiek, został fałszywie oskarżony za czasów królowej Marii przez 

Grimwooda, jednakże wkrótce po tym Grimwood, będąc w doskonałym zdrowiu, doznał nagłego 

wypływu wnętrzności z jego ciała i tak umarł marnie.  

 Narcyz, pobożny biskup Jerozolimy, został fałszywie oskarżony przez trzech mężczyzn o 

wiele niecnych spraw, którzy poparli przysięgami i klątwą swoje fałszywe świadectwa; jednakże 

wkrótce potem jeden z nich został spalony ze swoją rodziną i całym dobytkiem; drugi, z kolei, 

zachorował na ciężką chorobę, taką jaką w swojej klątwie groził sobie; trzeci, natomiast, 

przerażony widokiem sądu Bożego, na dwóch poprzednich, stał się bardzo skruszony i wylał 

smutek swojego serca, tak obfitymi łzami, że przez to stał się ślepy.  

 Zły nikczemnik [Nicefor] za czasów cesarza Kommodusa oskarżył pobożnego 

chrześcijanina Apoloniusza przed sędziami o niektóre ciężkie zbrodnie, których, nie mógł 

udowodnić, dlatego skazano go na połamanie mu nóg, zgodnie ze starożytnym prawem Rzymian.  

 Niejaki Gregory Bradway fałszywie oskarżył niejakiego Brooka; jednakże wkrótce potem, 

przez wyrzuty sumienia, próbował poderżnąć sobie gardło, ale został powstrzymany przed tym, 

jednakże to mu nie przydało się na nic, bo następnie oszalał. 

 Czytałem o dwóch fałszywych oskarżycielach Sokratesa, że jeden został zadeptany przez 

tłum, a drugi został zmuszony do odejścia na dobrowolne wygnanie. Mogę przedstawić wiele 

innych podobnych przykładów, ale niech powyższe wystarczą, aby udowodnić, jak szybkim i 

strasznym świadkiem jest Bóg przeciwko tym, którzy są fałszywymi oskarżycielami jego ludu, i 

którzy obrzucają dobre imię wierzących błotem pogardy i niecnych wyrzutów; poważne rozważenie 

czego powinno skłonić fałszywie oskarżanego i znieważonego chrześcijanina do siedzenia 

spokojnie w milczeniu przed Panem.    

 8. Po ósme i ostatnie, codziennie są robione wyrzuty samemu Bogu. Ludzie nie boją się, 

lekceważyć i okazywać Jemu pogardy. Czasami oskarżają Pana, że Jego drogi nie są słuszne, że On 

chodzi drogą niesłuszną, (Ezech 18:25 UBG). Czasami oskarżają Boga o okrucieństwo: „Zbyt 

ciężka jest moja kara, bym mógł ją znieść” (Rdz 4:13 UBG). Za innym razem oskarżają Boga o 

stronniczość i wzgląd na osoby, bo tu uderza mocno, a tam delikatnie; tu podnosi, a tam zrzuca na 

dół; tutaj się uśmiecha, a tam groźnie marszczy brwi; tu daje wiele, a tam nic; tu kocha, a tam 

nienawidzi; tutaj sprowadza pomyślność na jednego człowieka, a tam doprowadza do ruiny innego: 

„Gdzież jest Bóg sądu” (Mal 2:17 UBG), czyli nigdzie; albo nie ma Boga sądu, albo przynajmniej 

nie ma Boga wymierzającego dokładną, akuratną i bezstronną karę itp. Czasami oskarżają Boga o 

brak szczodrości; że jest Bogiem, który zapędza swój lud do ciężkiej i wielkiej pracy, ale nie 

wypłaca im żadnego wynagrodzenia ani nagrody:  „Mówiliście: Na próżno służyć Bogu. Co za 

pożytek z tego, że przestrzegaliśmy jego przykazań i chodziliśmy smutni przed PANEM 

zastępów?” (Mal 3:14 UBG). Czasami zarzucają Bogu, że jest surowym Panem, który żnie tam, 

gdzie nie posiał, i zbiera tam, gdzie nie rozsypał” (Mt 25:24 UBG) itd. Oh! Jak niekończące się 

zarzuty są wysuwane i lekceważenie okazywane, każdego dnia, a nawet co godzinę każdego dnia, 

Panu, Jego imieniu, Jego prawdzie, Jego drogom, Jego nabożeństwom i Jego chwale! Wszelka 

pogarda i lekceważenie, która jest okazywane wszystkim wierzącym na całym świecie są niczym w 

porównaniu z tym, co jest zarzucane wielkiemu Bogu Niebios co godzinę; a jednak On, pomimo to, 

pozostaje cierpliwy. Ach, jak niegodnie większość ludzi myśli o Bogu, jak niegodnie również mówi 

o Nim, i jak nieprzyzwoicie zachowuje się wobec Niego; a jednak On znosi to cierpliwie. Czy 

sądzimy, że ci, którzy nie oszczędzają samego Boga, Jego imienia, Jego prawdy i Jego honoru; 

mieliby oszczędzić nas i nasze dobre imię etc.,? Na pewno nie. Dlaczego mielibyśmy oczekiwać, że 

tacy ludzie powiedzą o nas dobre słowo, jeśli nie pozwalają sobie na powiedzenie jednego dobrego 

słowa o Bogu od jednego końca tygodnia do drugiego? Ba, od końca jednego roku do końca 

drugiego? Dlaczego mamy oczekiwać, że będą wołali: ,,Hosanna, hosanna!”do nas, jeśli co dzień 

swoimi uczynkami, wołają o Chrystusie: „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go!” „Wystarczy uczniowi, że 

będzie jak jego mistrz, a sługa jak jego pan; jeśli gospodarza nazywali Belzebubem [lub władcą 

much, bogiem gnojowicy lub naczelnym diabłem], o ile bardziej będą tak nazywać jego 



domowników!" (Mt 10:25 UBG). Wystarczy słudze, aby był jak jego Pan; jeśli źli ludzie nie cofają 

się przed kalaniem i bluźnieniem imieniu Pana, to nie dziwmy się jeśli będą paskudzić i nasze dobre 

imię. I niech to wystarczy, aby uciszyć i uspokoić wasze serca, chrześcijanie, w czasie gdy wasze 

dobre imię i reputacja są obrzucane błotem lekceważenia i pogardy na tym świecie. 

  

  

 10.10 SZUKAŁEM PANA W TEJ MOJEJ UDRĘCE, ABY UZYSKAĆ ODPOWIEDNIE 

ŁASKI, A JEDNAK PAN ZWLEKA, I WSTRZYMUJE SIĘ Z ODPOWIEDZIĄ ITD., JAK W 

TAKIEJ SYTUACJI MOGĘ ZACHOWAĆ SPOKÓJ? KILKA RAZY MYŚLAŁEM, ŻE ŁASKA 

BYŁO JUŻ BLISKO, ŻE WYBAWIENIE STAŁO U DRZWI, ALE TERAZ WIDZĘ, ŻE SĄ 

DALEKO. JAK ZATEM MOGĘ MILCZEĆ DOŚWIADCZAJĄC TAKIEGO OPÓŹNIENIA I 

ROZCZAROWAŃ? 
 

 

  

 ODPOWIEDŹ:  
 1. Po pierwsze, Pan nie zawsze dostosowuje czas udzielenia swoich odpowiedzi do czasu w 

jakim chce uzyskać je (przeważnie natychmiast) Jego lud. On, który jest Bogiem naszych łask, jest 

również Panem naszego czasu. Bóg długo odkładał czas udzielenia odpowiedzi swoim najdroższym 

świętym, gdyż i czas i rozwiązanie problemu należą do Niego: „PANIE, jak długo będę wołać, a nie 

będziesz wysłuchiwał? Jak długo będę krzyczeć do ciebie o krzywdzie, a nie będziesz wybawiał?” 

(Hab 1:2 UBG), „Oto wołam o krzywdę, ale nikt nie słucha; krzyczę, ale nie ma sądu” (Hi 20:7 

UBG). „Zmęczyłem się wołaniem, wyschło mi gardło; słabną moje oczy, gdy czekam na mojego 

Boga” (Ps. 69:3 UBG). „….mój Boże, nie zwlekaj” (Ps 40:17 UBG). Chociaż Bóg obiecał 

Dawidowi koronę i królestwo, to jednak jakby zbywał go z dnia na dzień i mimo całego swojego 

pośpiechu Dawid musiał czekać na nie dopóki nie nadszedł wyznaczony czas. W przypadku Pawła, 

z kolei, Bóg zwlekał tak długo, że Paweł nawet wątpił czy będzie żył i miał jakby sam w sobie 

wyrok śmierci (2 Kor 1:8-9 UBG). W przypadku Józefa, Bóg zwlekał tak długo, aż pęta raniły 

Józefa nogi, (Ps 105:17-19 UBG). Bóg podobnie długo zwlekał z udzieleniem pociechy panu 

Gloverowi, który szukał Boga często, gorliwie, i zaparł się siebie na śmierć dla Chrystusa. 

Augustyn natomiast będąc pod wpływem przekonania o grzechu, rzucił się na ziemię pod drzewo 

figowe i zaczął bardzo płakać i wołać: ,,O Panie, jak długo? Jak długo mam mówić, jutro, jutro? 

Dlaczego nie dzisiaj, Panie, dlaczego nie dzisiaj?” Chociaż Abigail pospieszyła, aby powstrzymać 

wściekłość Dawida, a Rahab pospiesznie zawiesiła swoją szkarłatną nić; to jednak Bóg nie zawsze 

spieszy się, aby wysłuchać i ratować swoje najdroższe dzieci. Dlatego zachowaj spokój i milcz. 

Bóg nie postępuje gorzej wobec ciebie, niż postąpił ze swoimi najdroższymi klejnotami.  

 2. Po drugie, chociaż Pan opóźnia się z przyjściem i zwleka przez pewien czas, to jednak na 

pewno przyjdzie a wraz z nim miłosierdzie i wybawienie. Nie zawsze będzie zapominał wołania 

ubogich: „Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie 

zwlekał (Hbr 10:37 UBG). „To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, 

a nie skłamie; a choćby się owlekało, oczekuj go bo z pewnościom przyjdzie, nie spóźni się” (Hab 

2:3 UBG). Bóg przyjdzie i przyjdzie też jego łaska; tak, że chociaż na razie twoje słońce zaszło, a 

twój Bóg zdaje się cię zaniedbywać, to jednak twoje słońce wzejdzie znowu, a twój Bóg odpowie 

na wszystkie twoje modlitwy i zaspokoi wszystkie twoje potrzeby: „Zesłałeś na mnie wielkie i 

ciężkie utrapienia, lecz znowu przywrócisz mi życie i z głębi ziemi znów mnie wydobędziesz. 

Pomnożysz moje dostojeństwo i znowu mnie pocieszysz” (Ps. 71:20-21 UBG). Gdy pewnego razu 

trzech męczenników prowadzonych było na stos, wszyscy skrępowani, jeden z nich wymknął się 

spod łańcucha ku podziwowi gapiów, i upadł na ziemię zmagając się żarliwie w modlitwie z 

Bogiem o poczucie Jego miłości, i Bóg dał mu je natychmiast, a wtedy człowiek ten poszedł z 

powrotem na miejsce kaźni i pogodnie zmarł na stosie jako chwalebny męczennik. Pan Bóg 

opóźniał swoją odpowiedź temu męczennikowi, dopóki ten nie znalazł się związany na stosie, 

wtedy dopiero słodko mu się objawił. 



 3. Po trzecie, chociaż Bóg opóźnia się w odniesieniu do twojej sprawy, to jednak nie 

zapomina o tobie. On wciąż o tobie pamięta; nadal jesteś przed Jego oczami, (Iz 54:7-10 UBG), i 

zawsze na Jego sercu, (Jer 31:20 UBG). Prędzej oblubienica zapomni o swoich ozdobach, matka o 

swoim ssącym niemowlęciu, (Iz 49:14-16 UBG), a żona o swoim mężu, (Iz 62:3-5 UBG), niż Pan 

zapomni o swoim ludzie. Chociaż Sabinus o którym pisał Seneca nigdy przez całe życie nie mógł 

sobie zapamiętać tych trzech imion: Homera, Ulissesa i Achillesa, to jednak Bóg zawsze zna i 

pamięta swój lud po imieniu, (Rdz 8:1; 19:29; 31:11; 1 Sam 3:10; Jon 4:10-11 etc.,). Dlatego milcz, 

zachowaj spokój; twój Bóg nie zapomniał o tobie, chociaż na razie odwleka twoją sprawę.  

 4. Po czwarte, Boży czas jest zawsze najlepszym czasem: Bóg zawsze wykorzystuje 

najlepsze i najodpowiedniejsze pory, aby czynić nam dobro: „Tak mówi PAN: W czasie pomyślnym 

wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą” (Iz 49:8 UBG); Bóg mógł 

wcześniej wysłuchać i wcześniej pomóc nam, jednakże wybrał najlepszy czas aby zrobić i jedno i 

drugie. Wyznaczenie Bogu granic czasowych to ograniczenie Go, (Ps. 78:41 UBG), to stawianie się 

ponad Niego, jakbyśmy byli mądrzejsi niż On. Chociaż nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, aby 

dobrze spożytkować czas i pory, które Bóg nam ustanowił, abyśmy w nich służyli Mu i czcili Go, to 

jednak jesteśmy skłonni myśleć, że jesteśmy wystarczająco mądrzy, aby wyznaczać Bogu czas, 

kiedy ma nas wysłuchać, kiedy zbawić, a kiedy wyratować. Ograniczanie Boga do naszego czasu i 

czynienie nas panami czasu; cóż to jest, jeśli nie pozbawianie Boga jego królewskości i 

suwerenności w wyznaczaniu czasów  okresów i pór? (Dz 1:7; 17:26 UBG). Jest słusznym i 

sprawiedliwym,  żeby Bóg, który stworzył czas i który ma wyłączną władzę wyznaczania i 

dysponowania czasem, aby wyznaczył swój własny czas na czynienie dobra swemu ludowi. 

Wielokrotnie wpadamy w humory, zachowujemy się absurdalnie i jesteśmy popędliwi, tak że w tej 

chwili chcemy otrzymać daną łaskę albo umrzemy, czy też natychmiast otrzymać wybawienie lub 

zginiemy; ale nasza niecierpliwość nigdy nie pomoże nam przyśpieszyć otrzymanie łaski, 

miłosierdzia, czy wybawienia ani o jedną godzinę, czy chwilę przed czasem, który ustanowił Bóg. 

Najlepszy Bóg zawsze wyznaczy najlepszy czas na udzielenie swojej łaski  swojemu ludowi. Nie 

ma łaski tak słusznej, tak dojrzałej, tak rozkosznej, i tak pięknej, jak ta, którą daje Bóg w swoim 

czasie. Dlatego zachowaj spokój; chociaż Bóg zwleka w twej sprawie, i milcz, bo nie ma 

możliwość wzięcia łaski z ręki Bożej, dopóki łaska nie dojrzeje dla nas; a my nie dojrzejemy do 

niej, (Kaz 3:11 UBG). 

 5. Po piąte, Pan w tym życiu na pewno wynagrodzi i zadośćuczyni swoim dzieciom za 

wszystkie opóźnienia i zwlekania, jakimi ich ćwiczy na tym doczesnym świecie, tak jak uczynił 

Abrahamowi, dając mu takiego syna, jakim był Izaak i Annie w daniu jej Samuela. Pan długo 

zwlekał w sprawie Józefa, ale w końcu zmienił jego żelazne kajdany w złote łańcuchy, jego szmaty 

w królewskie szaty, jego dyby w rydwan, jego więzienie w pałac, jego łoże z cierni w łoże z puchu, 

jego hańbę w zaszczyty, a jego trzydzieści lat cierpienia w osiemdziesiąt lata panowania w wielkiej 

okazałości i chwale. Podobnie Bóg długo zwlekał w sprawie Dawida, jednakże kiedy nadszedł kres 

jego godzin cierpienia, (2 Sam 1 UBG) wtedy Dawid został namaszczony, a na jego głowie 

nałożona została korona Izraela i był bardzo zwycięski, sławny i chwalebnym królem przez w 

sumie czterdzieści lat! Cóż, chrześcijanie, Bóg z pewnością zapłaci wam wszystkie odsetki za 

wszystkie opóźnienia, z którymi się spotykacie; dlatego zachowajcie spokój i milczcie. 

 6. Po szóste i ostatnie, Pan nigdy nie zwleka z udzieleniem miłosierdzia, wybawienia lub 

innej łaski, jak tylko z wielkiego i ważkiego powodu; dlatego zachowaj spokój i milcz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 11. ALE JAKIE SĄ POWODY, DLA KTÓRYCH BÓG TAK ZWLEKA I 

WSTRZYMUJE SIĘ Z ODPOWIEDZIĄ WOBEC SWEGO LUDU OD CZASU DO CZASU, 

JAK TO WIDZIMY, ŻE ROBI? 
 

  

 ODPOWIEDŹ: 

 1. Po pierwsze, dla poddania próbie swego ludu oraz dla odróżnienia i wyróżnienie go na tle 

innych (Mt 15:21-28 UBG). Tak jak piec próbuje złota, tak opóźnienia będą próbować, z czego jest 

zrobiony chrześcijanin. Opóźnienia wypróbują zarówno prawdziwość jak i siłę jego łask. Zwłoki są 

chrześcijańskim kamieniem probierczym, który wypróbuje, z jakiego ,,metalu” są zrobieni 

wierzący, czy to ze złota, czy żużlu, srebra czy cyny, czy są szczerzy, czy nie, i czy są 

prawdziwymi, czy fałszywymi chrześcijanami. Jak ojciec, sprzeciwiając się i zwlekając wobec 

próśb swoich dzieci, próbuje i sprawdza ich usposobienie, aby dokonać ich pełnego odkrycia, żeby 

mógł powiedzieć, że jedno dziecko sarka i posiada narzekające usposobienie, drugie że wpada w 

humory i ma krnąbrne usposobienie, a reszta ma łagodne, słodkie, pokorne i delikatne usposobienie: 

tak Pan przez zwlekanie i trapienie swoich dzieci, odkrywa ich naturę i skłonności. Zachowanie 

ludzi z plemienia Psylli (zamieszkującego starożytną Libię), którzy są rodzajem ludzi o takiej 

naturze i organizmie, że żaden jad nie wyrządzi im szkody, jest takie, że w przypadku 

podejrzewania, że jakiekolwiek dziecko nie jest ich własnym, kładą na nim żmiję, aby je ukąsiła. 

Jeśli dziecko wtedy zapłacze, i ciało mu spuchnie, to odrzucają je jako bękarta, ale jeśli nie 

zapłacze, jeśli nie wyda nawet jęku, ani nie spuchnie mu rana, to uznają je za własne i traktują je po 

królewsku. Podobnie Pan przez opóźnienia, które są jak żądło żmiji, próbuje swoje dzieci; jeśli 

znoszą je cierpliwie, cicho i słodko, to Pan przyznaje się do nich, bardzo o nich dba i uważa za tych, 

którzy są mu bliscy i drodzy; jeśli zaś z powodu opóźnień, zaczną krzyczeć, wyć, wściekać się, 

gniewać się i złościć, to wtedy Pan nie przyzna się do nich, ale uzna ich za bękartów, a nie za 

synów, (Hbr 12:8 UBG).  

 2. Po drugie, aby mogli przeżyć większe doświadczenie Jego mocy, łaski, miłości i 

miłosierdzia na końcu. Chrystus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza, a jednak odłożył swoje 

przyjście do nich o kilka dni, tak że Łazarz musiał umrzeć, zostać włożonym do grobu i leżeć tam, 

aż cuchnął. A po co to wszystko, jeśli nie po to, aby mogli doświadczyć większej mocy, łaski i 

miłości Chrystusa wobec nich samych? (J 11:3,5,6,17 UBG). 

 3. Po trzecie, aby zaostrzyć apetyt swoich dzieci i sprawić by z większą żarliwością 

pragnęły Jego łaski; aby sprawić by wołały jak kobieta rodząca lub jak człowiek, któremu grozi 

utonięcie, (Pnp 3:1:4; Iz 26:8-9,16 UBG). Bóg zwleka, aby jego lud mógł przystępować do Niego z 

większą siłą i natarczywością; zbywa ich, aby mogli przyodziać się w większe zaangażowanie i 

wigor w tym dziele szukania Jego łaski: Bóg wydaje się zimny, aby mógł uczynić nas bardziej 

gorącymi; zdaje się być opieszały, aby uczynić nas bardziej gorliwymi; wydaje się być niechętny, 

aby mógł uczynić nas bardziej żarliwymi w naleganiu na Niego. Ojciec zwleka w sprawie dziecka, 

aby bardziej pragnęło spełnienia swojej prośby, Bóg postępuje podobnie ze swymi dziećmi, aby 

uczynić je bardziej niebiańsko gwałtownymi. Kiedy Balaam kiedyś zbył Balaka, ten ponownie 

posłał, jak mówi tekst Pisma, innych książąt bardziej licznych i bardziej dostojniejszych niż 

poprzednio, (Li 22:15 UBG). Zbywania Balaama sprawiły tylko to, że Balak stał się bardziej 

natrętny, i nasiliły i zaostrzyły się jego pragnienia. I to jest to, do czego dąży Bóg przez wszystkie 

swoje zbywania, chce On, aby jego dzieci były bardziej gorliwe, chce również podsycać żarliwość 

ich ducha, aby wznosili do Niego coraz bardziej podniosłe modlitwy, aby gorliwiej wołali, mocniej 



walczyli i z większą siłą bardziej natarczywie zmagali się z Nim, aby mogli zdobyć Niebo bardziej 

świętą gwałtownością. Wędkarze czasami podciągają linkę z haczykiem, aby ryba mogła tym 

bardziej przeć do przodu  za przynętą. Podobnie Bóg czasem wydaje się cofać, ale tylko po to, 

abyśmy mogli bardziej naciskać na Niego. Jak wędkarze, po długim oczekiwaniu spostrzegają, że 

ryby tylko skubią przynętę, to nie odrzucają niecierpliwie wędki, ani nie łamią haczyka i nie 

zrywają linki, ale podciągają haczyk, patrzą na przynętę, poprawiają ją, a potem ponownie wrzucają 

ją do wody, a wtedy ryba w końcu łapie się na nią, tak kiedy chrześcijanin modli się i modli, a 

jednak nic nie łapie, bo Bóg wydaje się milczeć, a Niebo być zamknięte na jego prośby; to niech nie 

odrzuca modlitwy, ale ją poprawi; niech się modli z większą wiarą, z większą czułością, i  żarliwiej, 

a wtedy ryba połknie haczyk, wtedy przyjdzie miłosierdzie i pocieszenie, i nadejdzie wybawienie.  

 4. Po czwarte, Bóg wiele razy zwleka i odkłada na później sprawy swojego ludu, aby mógł 

udzielić im samym pełniejszego odkrycia ich natury. Niewielu chrześcijan widzi swoją naturę i 

rozumie samych siebie. Poprzez opóźnienia Bóg odkrywa przed religijną jaźnią wierzącego wiele z 

grzesznego ja człowieka; wiele z jego gorszej części jego lepszej części, i wiele z jego niegodziwej 

części jego najszlachetniejszej części. Kiedy ogień zostanie zapalony pod garnkiem, to wtedy w 

garnku pojawia się szumowina; podobnie kiedy Bóg zwleka ze spełnieniem prośby biednej duszy, 

to wtedy jak wielka szumowina pychy, szemrania, kłótni, nieufności, niecierpliwości, i rozpaczy 

zostaje odkryta w sercu biednego stworzenia (Ezech 24:6 UBG). Czytałem o głupcu (który został 

pozostawiony w komnacie, a drzwi zostały zamknięte, gdy spał), że gdy się obudził i odkrył, że 

drzwi były zamknięte, a wszyscy ludzie odeszli, to wołał przez okno, ,,Jestem sam, sam, sam.” 

Podobnie, gdy Bóg zamyka drzwi przed swoim ludem, kiedy zwleka w ich sprawie i zbywa ich, to 

wtedy och, jak wielki mają powód, aby wołać z siebie, z pysznego ja, ze światowego ja, z 

cielesnego ja, z głupiego ja i z przekornego ja etc.,? ,,Jesteśmy bardzo skłonni,” powiedział Seneka, 

,,używać okularów do dostrzegania błędów innych ludzi, zamiast zwierciadła do oglądania 

własnych”; Boże zwlekanie jest podobnym zwierciadłem, w którym Bóg daje swojemu ludowi 

możliwość zobaczenia ich własnych wad. Och, jaką rozpustę, podłość, nikczemność, zlewisko 

nieczystości i otchłań zła, Bóg za pomocą zwlekania i opóźniania odkrywa przed człowiekiem, że 

istnieją w jego sercu!  

 5. Po piąte, Bóg opóźnia i zbywa swój lud, aby przez to podnieść i zwiększyć cenę swego 

miłosierdzia, łaski i uwolnienia. Podobnie my, zazwyczaj płacimy najwyższą cenę i obdarzamy 

największą estymą te rzeczy, które otrzymujemy z największą trudnością. To, co drogo kupujemy, 

wysoko też sobie cenimy. Im więcej westchnień, łez, płaczu, zawodzenia, czuwania, dążenia i 

szczerej tęsknoty, dane miłosierdzie, wybawienie, czy łaska nas kosztują, tym bardziej będziemy je 

cenić. Kiedy przychodzi opóźniona łaska, to smakuje, przywiera, ogrzewa, działa i przybliża serce 

do Boga bardziej niż jakiekolwiek inne łaski, których posiadaniem cieszy się człowiek.  

 ,,Prosiłam o to dziecko” powiedziała Anna — po tym, jak Bóg długo zwlekał w jej sprawie 

— ,,i PAN spełnił moją prośbę, którą zaniosłam do niego” (1 Sam 1:27 UBG). Opóźnione 

miłosierdzie lub łaska jest śmietanką miłosierdzia i łaski, żadna łaska nie jest tak słodka i tak cenna 

dla człowieka, jak ta zyskana po długiej zwłoce. Glover, męczennik, usilnie i często szukał u Pana 

szczególnych łask i miłosierdzia, a Pan z tym długo zwlekał, jednakże gdy Glover znalazł się już na 

stosie, to wtedy Pan dał mu te łaski i miłosierdzie o które prosił; a wtedy, jako człowiek 

rozradowany zawołał do swego przyjaciela: ,,On przyszedł, On przyszedł.” 

 6. Po szóste, Pan czasami zwleka ze spełnieniem niektórych próśb swojego ludu, aby mógł 

odpłacić im ich własną monetą. Bóg czasami lubi odpłacać tym samym. Oblubienica zbywała 

Chrystusa: „Zdjęłam już swoją suknię, jakże mam ją wkładać? etc., (Pnp. 5:3 UBG); dlatego 

Chrystus odszedł od niej (Pnp 5:5-8 UBG). Podobnie, jeśli odsuwałeś Boga z dnia na dzień, z 

miesiąca na miesiąc miesiąc, i z roku na rok, drogi czytelniku, to jeśli Bóg cię teraz zbywa z dnia na 

dzień lub z roku na rok, to czy masz słuszny powód do narzekania? Na pewno nie. Często i długo 

odsuwałeś od siebie poruszenia Jego Ducha, wskazówki Jego słowa, oferty Jego łaski, i usilne 

prośby Jego Syna; a zatem cóż może być bardziej sprawiedliwego, od tego, że Bóg będzie teraz 

zwlekał w twojej sprawie przez pewien czas i zbywał cię o tej porze, ponieważ zbywałeś Go, i 

odsuwałeś się od Niego przez niezliczoną liczbę dni? Jeśli Bóg odpłaci tobie tym samym, czym ty 



mu często płaciłeś, to nie masz powodu, aby narzekać. 

 7. Po siódme i ostatnie, Pan opóźnia się ze spełnianiem niektórych próśb swojego ludu, aby 

Niebo było dla nich na końcu słodsze. Tutaj na tym doczesnym świecie, wierzący spotykają się z 

wieloma opóźnieniami, zwłokami i, zbywaniem; ale w Niebie nigdy się na nie nie natkną; tutaj 

wiele razy wołają i płaczą, ale nie mogą otrzymać odpowiedzi (Lam 8:14 UBG); pukają; i stukają, a 

jednak drzwi łaski i miłosierdzia nie otwierają się dla nich; jednakże w Niebie otrzymają łaskę, gdy 

tylko wypowiedzą pierwsze słowa, albo gdy chociaż raz zapukają. Tam, cokolwiek serce człowieka 

zapragnie, zostanie bezzwłocznie dane mu. Tutaj Bóg wydaje się czasami mówić: ,,Dusze, 

pomyliłyście drzwi,” albo ,,Nie mam wolnego czasu,” lub ,,Inni muszą być obsłużeni przed wami” 

albo ,,Przyjdź innym razem” itp. Ale w Niebie Bóg ma zawsze wolny czas, a cała słodycz, błogość i 

szczęście takiego stanu objawia się duszy przez cały czas. Tam Bóg nigdy nie powiedział i nigdy 

nie powie żadnemu ze swoich świętych w Niebie: ,,Przyjdź jutro.” Taki język święci czasami słyszą 

tutaj, ale ten język nie jest odpowiedni do stanu uwielbienia; i dlatego wiedząc, że Pan nigdy nie 

zwleka w sprawie swego ludu, jak tylko z powodu wielkich i ważkich powodów niech cały Jego lud 

zachowa spokój; niech nie sarka ani nie szemrze, ale zamilknie. I to by było na tyle jeśli chodzi o 

odpowiedzi na powyższy punkt. 

 Przyjdę teraz w poniższym ostatnim punkcie, do przedstawienia kilka rodzajów pomocy i 

wskazówek, które mogą przyczynić się do wyciszenia i uspokojenie waszych dusz w czasie 

przechodzenia przez największe utrapienia, najostrzejsze próby i najsmutniejsze dopusty 

opatrzności, z którymi możecie się spotkać na tym doczesnym świecie; i tak zamknę niniejszy 

dyskurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. JAKIE SĄ ŚRODKI, KTÓRE MOGĄ POMÓC WIERZĄCYM BYĆ CICHO I 

MILCZEĆ W CZASIE ICH PRZECHODZENIA PRZEZ NAJWIĘKSZE UTRAPIENIA I 

NAJOSTRZEJSZE PRÓBY ETC.,? 

  

  

 ODPOWIEDŹ: 

 1. Po pierwsze, wszystkie cierpienia, które spotykają świętych, są owocem miłości Bożej: 

„Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź  więc gorliwy i pokutuj” (Obj 3:19 UBG); 

„Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje” (Hbr 12:6 

UBG); „Oto błogosławiony człowiek, którego Bóg karze; nie gardź więc karceniem 

Wszechmocnego” (Hi 5:17 UBG); „Czym jest człowiek, że go tak wywyższasz i że zwracasz ku 

niemu swoje serce? Że nawiedzasz go każdego ranka i w każdej chwili doświadczasz? (Hi 7:17-18 

UBG); „Oto wytapiałem cię, ale nie jak srebro; wybrałem cię w piecu utrapienia” (Iz 48:10 UBG). 

Kiedy Munster leżał chory, a jego przyjaciele pytali go, jak mu leci i jak się czuje, to wskazał na 

swoje wrzody i rany, którymi był pokryty i powiedział: ,,To są perły i klejnoty Boga, którymi 

przyozdabia swoich najlepszych przyjaciół, dla mnie są one cenniejsze niż całe złoto i srebro tego 

świata.” Sokolnik bardzo ceni swojego sokoła, dlatego karmi go własną ręką, przenosi na pięści, 

czerpie z niego wiele radości i przyjemności;  wkłada też mu pierścienie ze sznurem na nogi i 

kaptur na głowę; otumania go i krępuje, ponieważ go kocha i ma w nim upodobanie; Podobnie 

czyni Pan przez utrapienia otumania i krępuje swoje dzieci, ale wszystko robi tak dlatego, że je 



kocha i czerpie z nich radość i przyjemność. Nie ma większego dowodu na nienawiść i gniew Boga 

nad człowiekiem, niż gdy Bóg odmawia skorygowania człowieka za jego grzeszne postępowanie i 

próżności (Oz 4:14 UBG); „Po co was jeszcze bić, skoro mnożycie przestępstwa?” (Iz 1:5 UBG). 

Gdzie Bóg odmawia karcenia, tam postanawia zniszczyć; żaden człowiek nie jest tak blisko 

siekiery, tak blisko płomieni i tak blisko piekła, jak ten, na którego Bóg nawet nie podniesie rózgi. 

Bóg jest najbardziej zagniewany, gdy nie okazuje swego gniewu. Hieronim, pisząc do chorego 

przyjaciela, użył takiego sformułowania: ,,Uważam to za część nieszczęścia, gdy się nie zna 

przeciwności; sądzę, że jesteś nieszczęśliwy, ponieważ nie byłeś trapiony.” Z kolei Demetriusz 

powiedział: ,,Nikt nie wydaje mi się bardziej nieszczęśliwy, niż ten, któremu nie przydarzyło się 

żadne nieszczęście lub przeciwność.” Pan Bóg trapi cię, chrześcijaninie, w miłości; dlatego Luter 

rozumiejąc to wołał: ,,Uderz, Panie, uderz, Panie, a nie oszczędzaj.” Któż może poważnie nad tym 

rozmyślać, i nie milczeć, zachowując spokój w czasie doświadczania najbardziej bolesnych razów 

Bożej rózgi? 

 2. Po drugie, zwróć uwagę, że próby i kłopoty, nieszczęścia i doświadczenia, a także 

przeciwności i straty z którym spotykasz się na tym doczesnym świecie, są całym twoim piekłem, 

przez które kiedykolwiek będziesz musiał przechodzić. Tutaj na ziemi masz swoje piekło; natomiast 

po śmierci będziesz miał swoje Niebo. Teraz znajdujesz się w najgorszym stanie; najlepsze dopiero 

ma nastać. Łazarz najpierw doświadczył swego piekła, a dopiero na ostatku Nieba; Bogacz, z kolei, 

najpierw doświadczył swojego nieba, a po śmierci piekła, (Łk 16:24-31 UBG). Tutaj na ziemi, 

doświadczasz, drogi wierzący, wszystkich swoich boleści, bóli i cierpienia, jakie kiedykolwiek 

będziesz przechodził; natomiast twoja ulga, spokój, odpoczynek, i przyjemność mają dopiero 

nadejść. Tutaj przeżywasz całą swoją gorycz; twoja słodycz ma dopiero nadejść; tu przeżywasz 

swoje smutki; twoje radości mają dopiero nadejść; tutaj doświadczasz wszystkich swoich 

zimowych nocy, twoje letnie dni dopiero nastaną; tutaj przechodzisz swój tydzień męki, twój dzień 

wniebowstąpienia ma dopiero nastać; wreszcie tutaj doświadczasz swoich złych rzeczy, twoje dobre 

rzeczy mają dopiero przyjść. Śmierć położy kres wszystkim twoim grzechom i wszystkim twoim 

cierpieniom; i będzie kanałem dla przypływu tych radości, rozkoszy i rzeczy, które nigdy się nie 

skończą; dlatego zachowaj spokój i zamilcz przed Panem. 

  3. Po trzecie, zdobądź pewność, że Chrystus, przebaczenie grzechów, łaska Boża, oraz 

Niebo są twoje; a świadomość tego w niezmiernym stopniu uciszy i uspokoi twoją duszę w czasie 

przechodzenia najgorszych i najostrzejszych prób, jakie chrześcijanin może napotkać na tym 

doczesnym świecie. Ten, kto ma pewność, że Bóg jest jego działem, nigdy nie będzie sarkał i 

szemrał dźwigając swoje największe brzemię; także ten, kto może w uzasadniony sposób 

powiedzieć, że nic nie rozdzieli go od miłości Boga w Chrystusie, będzie mógł triumfować pośród 

największych ucisków, (Rzym 8:33-39 UBG); również ten, który wraz z Oblubieńcem może 

powiedzieć: „Mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego”, (Pnp 2:16 UBG) będzie znosić wszystko 

podczas przechodzenia przez najcięższe cierpienia w milczeniu i słodko. W okresie prześladowań 

za panowania Królowej Marii I żyła w Anglii pewna kobieta pełna łaski Bożej, która została 

wezwana przed krwawego Bonnera, ówczesnego biskupa Londynu, na procesie w sprawie religii. 

Gdy Bonner groził jej, że odbierze jej męża, odpowiedziała, że Chrystus jest jej mężem. Gdy 

zagroził, że zabierze jej dziecko, to powiedziała, że, Chrystus jest dla niej lepszy niż dziesięciu 

synów. Gdy, z kolei, zagroził, że pozbawi ją wszelkiego zewnętrznego pocieszenia i komfortu, to 

odpowiedziała, że Chrystus jest jej i Bonner nie może jej Go odebrać. Oh, pewność, że Chrystus 

jest jej, podtrzymała jej serce i uspokoiła jej ducha we wszystkim. Z kolei Bazyli powiedział 

prześladowcy: ,,Możesz zabrać moje życie, ale nie możesz mi odebrać pociechy; mojej głowy i 

mojej korony. Tak, gdybym miał tysiąc żyć, oddałbym je wszystkie za mego Zbawiciela, który 

uczynił dla mnie o wiele więcej. John Ardley, natomiast, wyznał Bonnerowi, (kiedy ten zagroził mu 

spaleniem, i że nie będzie mógł tego znieść), że gdyby miał tyle żyć, ile miał włosów na głowie, to 

poświęciłby je wszystkie na spalenie w ogniu, zanim wyrzekł by się swojego Chrystusa. Pewność 

powstrzyma człowieka od sarkania i szemrania podczas doświadczania najcięższych cierpień. 

Henryk i Jan, dwóch mnichów augustiańskich, którzy jako pierwsi zostali spaleni w Niemczech, 

oraz niejaki Rogers, pierwszy, który spłonął za czasów królowej Marii, wszyscy śpiewali będąc w 



płomieniach ognia. Dusza, która żyje w pewności Bożej łaski i posiadania prawa do chwały nie 

może postąpić inaczej, jak tylko znosić cierpliwie i cicho największe cierpienia, które mogą ją 

spotkać na tym doczesnym świecie. Następujący werset jest wart wszelkiego złota: ,,I żaden z 

mieszkańców nie powie: Zachorowałem. Ludowi, który mieszka w nim, zostanie przebaczona 

nieprawość” (Iz 33:24 UBG). Werset ten nie mówi, że nie byli chorzy. Nie. Ale sugeruje, że chociaż 

gdyby nawet zachorowali, to nie powiedzą, że byli chorzy. A dlaczego mieliby zapomnieć o swoich 

smutkach i nie pamiętać o swoich bólach, ani być świadomi swojej choroby? Cóż, powodem jest to, 

że Pan przebaczył im ich nieprawości. Poczucie przebaczenia usunęło poczucie bólu; poczucie 

przebaczenia usunęło świadomość choroby. Pewność przebaczenia usunie ból, te żądło i kłopot 

każdego kłopotu oraz utrapienie, które napotyka na swej drodze  chrześcijanin. Żadne utrapienie nie 

zniechęci, nie przestraszy ani nie zachwieje chrześcijanina przekonanego o powyższej prawdzie. 

Taki przekonany chrześcijanin będzie cierpliwy i cichy w czasie doświadczania wszelkich udręk (Ps 

23:4-7 UBG). Melanchton wspomina pobożną kobietę, która na łożu śmierci była w wielkiej 

rozterce, jednakże potem będąc bardzo pocieszona, wypowiedziała następujące słowa: ,,Teraz, 

dopiero  rozumiem znaczenie tych słów: Twoje grzechy są ci odpuszczone”; poczucie czego 

potężnie ją zachęciło i uspokoiło. Ten  kto posiada ten klejnot pewności w swoim sercu, będzie 

wystarczająco daleko od złoszczenia się lub gniewania z powodu przechodzenia nawet przez 

najsmutniejsze dopusty Boże, z którymi się spotka na tym doczesnym świecie. 

 4. Po czwarte, jeśli chciałbyś zachować spokój i milczeć przechodząc przez swoje obecne 

problemy i próby, to dużo rozmyślaj o korzyści, zysku i pożytku które przyniosły twojej duszy 

wcześniejsze kłopoty i utrapienia, które cię już spotkały: ,,….w dniu nieszczęścia rozważaj” (Kaz 

7:14 UBG). Oh, teraz rozważaj sobie, jak przez poprzednie utrapienia Pan odkrył grzech przed tobą, 

zapobiegł mu i umartwił go; rozważ sobie także, w jaki sposób Pan przez poprzednie utrapienia 

odkrył przed tobą niemoc, niestałość, niewystarczalność i próżność doczesnego świata i wszystkich 

ziemskich trosk; rozważ tak samo, jak Pan roztopił przez poprzednie utrapienia twoje serce, złamał 

je i ukorzył, i przygotował je na jaśniejsze, pełniejsze i słodsze radowanie się Bogiem; zastanów się, 

jaką litość, współczucie, miłosierdzie, czułość i słodycz wypracowały w tobie dawne utrapienia 

wobec innych ludzi znajdujących się w nieszczęściu; zastanów się także, jak dużo miejsca zrobiły 

uprzednie utrapienia w twojej duszy dla Boga, dla Jego słowa, dla dobrej rady i dla Bożej pociechy. 

Rozważ sobie również, jak przez poprzednie cierpienia Pan uczynił cię większym uczestnikiem 

swojego Chrystusa, swojego Ducha, swojej świętości, swojej dobroci itd. Rozważ sobie tak samo, 

jak przez poprzednie cierpienia Pan sprawił, że patrzysz bardziej w kierunku Nieba, bardziej dbasz 

o nie, bardziej je sobie cenisz i bardziej tęsknisz za nim itd. Z tego względu, kto może poważnie 

rozważyć całe dobro, jakie otrzymał przez poprzednie utrapienia, i nie milczeć przechodząc przez 

teraźniejsze udręki? Kto może nie pamiętać tych wybornych, wspaniałych i cennych korzyści, które 

jego dusza zyskała poprzez przeszłe uciski, i nie nakazać sobie świętego milczenia w czasie 

obecnego przechodzenia przez udręki mówiąc: ,,O moja duszo, czyż Bóg nie uczynił ci wiele 

dobrego, wielkiego dobra i szczególnego dobra przez minione utrapienia? Tak, moja duszo, czyż 

Bóg nie uczynił tego dla ciebie przez poprzednie utrapienia, czego nie chciałabyś sama musieć 

robić za żadną cenę? Tak, i czyż Bóg, moja duszo nie jest tak potężny, wierny, łaskawy oraz gotowy 

i chętny jak zawsze do wyświadczania ci dobra przez obecne utrapienia, tak jak był, aby czynić 

tobie dobro przez byłe uciski? Czemu więc nie siedzisz przed Nim w spokoju milcząc, 

doświadczając swoich obecnych kłopotów moja duszo? Mówiło się, że doskonała pamięć potrzebna 

jest trzem rodzajom ludzi: Po pierwsze, kupcom; bo oni, mając wiele spraw do załatwienia, wiele 

rozliczeń do zrobienia, oraz wiele rzeczy do wykonania potrzebowali dobrej pamięci. Po drugie, 

wielkim mówcom; gdyż będąc pełnymi słów, musieli mieć w głowach dobry ich magazyn, żeby 

napełnić nimi swoje języki. Po trzecie, kłamcom; bo oni mówiąc wiele nieprawdziwych rzeczy, 

potrzebowali dobrej pamięci, aby nie zostali złapani w swoich kłamliwych sprzecznościach. Ze 

swej strony dodałbym czwartą grupę, a mianowicie tych, którzy są utrapieni, aby pamiętali o 

wielkim dobru, jakie zyskali przez poprzednie cierpienia, aby przez to mogli być bardziej spokojni i 

milczeli doświadczając obecnych kłopotów. 

 5. Po piąte, aby uspokoić i uciszyć swoją duszę doświadczając najcięższych cierpień i 



najostrzejszych prób, zważ na to, że twój najwyborniejszy i największy skarb jest bezpieczny; twój 

Bóg jest bezpieczny, twój Chrystus jest bezpieczny, twój dział w Nich jest bezpieczny, twoja korona 

jest bezpieczna, twoje dziedzictwo jest bezpieczne, twój królewski pałac jest bezpieczny, i że twoje 

klejnoty, czyli twoje łaski są także bezpieczne; dlatego zachowaj spokój, (2 Tym 1:12; 4:8 UBG). 

 Czytałem historię o człowieku, który miał proces sądowy, i kiedy jego sprawa miała zostać 

rozpatrywana, poszedł do swoich trzech przyjaciół, aby zobaczyć, co mogą dla niego zrobić. 

Pierwszy powiedział, że uda się z nim tak daleko jak będzie mógł; drugi obiecał, że pójdzie z nim, 

aż do celu jego wędrówki, do budynku sądu; trzeci zaś zobowiązał się pójść z nim przed sędziego i 

przemawiać w jego imieniu do sędziego, i nie opuścić go, dopóki jego sprawa nie zostanie 

rozpatrzona i rozsądzona. Ci trzej przyjaciele symbolizują majątek człowieka, jego przyjaciół oraz 

jego łaski. Jego bogactwa pomogą mu w wygodnym zakwaterowaniu podczas przebywania z nim, 

ale często żegnają się z człowiekiem zanim jego dusza opuści jego ciało. Jego przyjaciele natomiast 

pójdą z nim do jego grobu, a potem go opuszczą; natomiast jego łaski będą mu towarzyszyć przed 

Bogiem, nie opuszczą go ani nie porzucą; pójdą z nim do grobu, a potem do wiecznej chwały, (1 

Tym 6:18-19 UBG). 

 W słynnej bitwie pod Leuctrum, gdzie Tebańczycy odnieśli wspaniałe zwycięstwo, ich 

dowódca, Epaminondas, na krótko przed śmiercią, zapytał, czy jego tarcza została zabrana przez 

wroga, a kiedy dowiedział się, że nie, że jest bezpieczna i że nawet nie wyciągnęli po nią swej ręki, 

to umarł chętnie, radośnie i cicho. Cóż! Chrześcijaninie, twoja tarcza wiary jest bezpieczna, twój 

dział jest bezpieczny, twoja królewska szata jest bezpieczna, twoje królestwo jest bezpieczne, twoje 

Niebo jest bezpieczne, a także twoje szczęście i błogosławieństwo są bezpieczne; dlatego 

doświadczając wszystkich swoich utrapień i ucisków, w cierpliwości zachowuj swoją duszę.  

 6. Po szóste, jeśli chcesz zachować spokój i milczeć przechodząc swoje najcięższe udręki i 

próby, to zabierz się usilnie do umartwiania swoich pożądliwości. To nieuśmiercona żądza, jest 

żądłem wszelkich kłopotów, i czyni każdą słodycz gorzką, a każdą gorycz jeszcze bardziej gorzką. 

Nieumartwiony grzech przydaje wagi każdemu brzemieniu, żółci naszemu piołunowi, dodaje 

ogniwa do łańcucha: sprawia, że łoże jest pełne zmartwień, komora staje się więzieniem, 

odprężenie dokuczliwe i wszystko nieznośnym dla duszy. „Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie 

z waszych żądz, które toczą bój w waszych członkach?” (Jak 4:1 UBG). Podobnie powiadam i ja, 

skąd bierze się to całe sarkanie, szemranie, irytowanie się i gniewanie itd., czyż nie pochodzą z 

twoich nieuśmierconych pożądliwości? Czy nie biorą się z twojej nieumartwionej dumy miłości 

własnej, niewiary, namiętności itd.? Z pewnością tak. A zatem, jeśli chcesz milczeć pod karcącą 

ręką Boga, to dołóż więcej i więcej starań, aby otrzymać więcej i więcej łaski Ducha Świętego, 

dzięki której będziesz mógł w większym stopniu umartwiać pożądliwości ciała, (Rzym 8:13 UBG). 

Twoje najmocniejsze postanowienia i cele, bez łaski Ducha, nie będą mogły pokonać żadnej 

pożądliwości. Bolesna rana duszy, dopóki nie zostanie rzeczywiście uleczona, będzie jątrzyć się, 

chociaż postanawialibyśmy i powiedzielibyśmy, że nie będzie. To tylko krew ofiary i olej, były tymi 

rzeczami, które oczyszczały trędowatego w czasie obowiązywania prawa Starotestamentowego; a 

wszyscy zgadzają się, że symbolizowały one krew Chrystusa i łaskę Jego Ducha, (Kpł 14:14-16 

UBG). To dotyk szaty Chrystusa, był tym, co uleczyło chorą kobietę z jej upływu krwi, (Mk 5:25-

29 UBG). Filozofia, mówi Laktancjusz, może ukryć grzech, ale nie może go ugasić; i może 

przykryć go, ale nie może go odciąć. Jak czarna łata położona zamiast plastra, może zakrywać 

pewne deformacje na skórze, ale ich nie leczyć; tak nie oczyszcza też czyściec, czuwania, 

biczowania i tym podobne rzeczy papistów; ani całowanie lub lizanie ran trędowatych na modłę 

świętego Franciszka, z irytującego trądu grzechu; można tego dokonać tylko w sile Chrystusa, i w 

mocy Ducha, skupionych mocno na umartwianiu każdej pożądliwości. Och, nie przytulaj ich, ani 

nie pobłażaj im, ale z determinacją zabierz się za wygubienie wszystkich! Jedna dziura w statku 

zatopi go; jedna rana uśmierciła Goliata, podobnie jak dwadzieścia trzy Cezara; jedna Dalila może 

potraktować złośliwie i wyrządzić Samsonowi tyle samo zła, ile wszyscy Filistyni; jedno pęknięte 

koło psuje cały zegar; krwawienie z jednej żyły doprowadzi do śmierci wszystkie narządy; jedna 

mucha psuje cały flakon olejku aptekarza; a jedno gorzkie zioło, całą polewkę. Z powodu zjedzenie 

jednego owocu Adam stracił raj, jedno skosztowanie miodu zagroziło życiu Jonatana, jeden Achan 



sprowadził kłopoty na całego Izraela, jeden Jonasz wywołał sztorm i stał się zbyt ciężkim 

ładunkiem dla całego statku; tak samo jakakolwiek pojedyncza nieuśmiercona pożądliwość będzie 

w stanie wywołać w duszy bardzo silne burze i nawałnice w dniach utrapienia. I dlatego, jeśli 

chcesz  mieć błogosławiony spokój i ciszę we własnym duchu doświadczając  najostrzejszych prób, 

to oddaj się dziełu umartwienia grzechu. Gedeon miał siedemdziesięciu synów i tylko jednego 

bękarta ale ten jeden bękart doprowadził do uśmiercenia prawie wszystkich jego siedemdziesięciu 

synów, (Sędz 8: 30-31; 9: 1-2 UBG). Ach, chrześcijanie, nie wiesz, jak wiele zła może wyrządzić 

jedna nieuśmiercona pożądliwość; dlatego niech nic nie zadowoli cię, jak tylko krew wszystkich 

twoich pożądliwości. 

 7. Po siódme, jeśli chcesz milczeć podczas przechodzenia przez swoje największe cierpienia 

i najostrzejsze próby, to uczyń swoim codziennym towarzyszem, rozważanie, że wszystkie 

nieszczęścia, które spadają na ciebie, przychodzą na ciebie, na podstawie przymierza łaski, które 

Bóg zawarł z tobą (Jer 32:37-44 UBG). W przymierzu łaski Bóg zaangażował się, aby chronić cię 

od zła, sideł i pokus tego doczesnego świata, aby zmyć twoje grzechy, rozjaśnić i pomnożyć twoje 

łaski, ukrzyżować twoje serce względem tego świata, i aby cię przygotować i zachować do swego 

niebiańskiego królestwa; dlatego przez utrapienia czyni to wszystko zgodnie ze swoim 

przymierzem: „Ale jeśli jego synowie porzucą moje prawo i nie będą postępowali według moich 

nakazów; Jeśli moje ustawy znieważą, a moich przykazań nie będą przestrzegać”. W tych słowach 

wyrażone jest przypuszczenie, że wierzący mogą popaść zarówno w grzechy popełniania złych 

rzeczy, jak i w grzechy pominięcia wykonania dobrych; i do takich przypadków dołączona jest 

następująca łaskawa obietnica Boża: „Wtedy ukarzę rózgą ich przestępstwo, a ich nieprawość 

biczami”. Bóg angażuje się przez obietnicę i przymierze, nie tylko w to, by strofować i 

powstrzymywać, ale także by karać swój lud za jego grzechy: „Ale nie odbiorę mu mojego 

miłosierdzia ani nie zawiodę w mojej wierności” (Ps 89:30-34 UBG). Utrapienia są owocem Bożej 

wierności, do której zobowiązuje Go przymierze. Bóg byłby niewierny, gdyby od początku do 

końca, w mniejszym lub większym stopniu nie trapił swojego ludu. Utrapienia są częścią tego 

łaskawego przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem; oraz łaską i miłosierdziem przymierza, 

(Ps 119:75 UBG). Dlatego Bóg nazywany jest Bogiem strasznym, zachowującym przymierze i 

okazującym miłosierdzie, (Neh 1:5 UBG), ponieważ przez swoje przymierze miłosierdzia jest 

zobowiązany do trapienia i karania swojego ludu. Bóg przez przymierze jest zobowiązany 

zachować swój lud i nie pozwolić mu zginąć; i szczęśliwi są ci, którzy są zachowywani i 

przechowywani czy to w soli i occie, czy też w winie i cukrze. Wszystkie utrapienia, które 

nadchodzą na niegodziwego przychodzą na niego na mocy przymierza uczynków i dlatego są dla 

niego przekleństwem; natomiast wszystkie utrapienia, które spotykają człowieka obdarzonego łaską 

Bożą, przychodzą na niego na mocy przymierza łaski, i dlatego są błogosławieństwem dla niego; z 

tego względu ma on ważny powód, by zachowywać spokój, i by położyć rękę na swoich ustach. 

 8. Po ósme, Jeśli chcesz zachować spokój i milczeć w czasie doświadczania udręki, to 

rozmyślaj nad tym, że wszystkie twoje cierpienia obejmują tylko gorszą, nikczemniejszą i bardziej 

niegodziwą część chrześcijanina, a mianowicie jego ciała, jego zewnętrznego człowieka: „Bo 

chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na 

dzień” (2 Kor 4:16 UBG). Jak powiedział poganin Arystarch, gdy został bity przez tyranów: ,,Bijcie 

dalej; ponieważ to nie jest Arystarch, którego bijecie, ale tylko jego skorupa.” Tymoteusz miał 

bardzo zdrową duszę w roztrojonym ciele, (1 Tym 5:23 UBG); a Gajus, z kolei, miał bardzo 

prosperującą duszę w słabym oraz chorym ciele, (3 J 1:2 UBG). Epiktet i wielu z bardziej 

wyrafinowanych pogan już dawno doszli do wniosku, że ciało jest tylko organem lub naczyniem, 

natomiast dusza jest człowiekiem i prawdziwym towarem. Zatem ponieważ wszystkie kłopoty i 

udręki, z jakimi spotyka się chrześcijanin, nie docierają do jego duszy, nie dotykają jego sumienia i 

nie naruszają jego szlachetnej części; dlatego ma on powód, aby zachować spokój i położyć rękę na 

swoich ustach. Dusza jest tchnieniem Boga, (Hbr 12:9; Zach 12:1 UBG), pięknem człowieka, 

cudem aniołów i zazdrością diabłów; jest to roślina niebiańska, Bożego pochodzenia; jest to w 

końcu duch nieśmiertelny. Dusze mają anielską naturę; człowiek jest aniołem ubranym w glinę; 

dusza jest większym cudem w człowieku niż wszystkie cuda dokonane wśród ludzi; dusza jest 



częściowo pół-bogiem mieszkającym w domu z gliny. Dlatego nie jest w mocy żadnych 

zewnętrznych kłopotów i utrapień, z którymi spotyka się chrześcijanin, aby dosięgły jego duszy; z 

tego względu może on siedzieć w milczeniu pod karcącą go Bożą rózgą. 

 9. Po dziewiąte: Jeśli chcesz zachować spokój i milczeć, doświadczając najsmutniejszych 

dopustów opatrzności i najcięższych prób, to zachowuj wiarę w nieustannym działaniu, gdyż wiara 

taka uciszy i uspokoi duszę: 

 9.1 Przez sprawienie, że dusza usiądzie zadowolona samym radowaniem się Bogiem. 

 9.2 Przez wysuszanie źródeł pychy, miłości własnej, niecierpliwości, szemrania, niewiary i 

cielesnych rozkoszy tego świata. 

 9.3 Przez prezentowanie duszy rzeczy większych, słodszych i lepszych w Chrystusie niż 

cokolwiek na co stać ten doczesny świat, (Hbr 9:3; Filip 3:7-8 UBG) 

 9.4 Przez zmniejszenie uznania duszy dla wszelkich zewnętrznych próżności. Tylko okazuj 

wiarę, a zamilkniesz przed Panem. Żaden człowiek nie milczy tak bardzo, jak ten, którego wiara 

wciąż jest zajęta rzeczami niewidzialnymi. 

 10. Po dziesiąte, jeśli chcesz zachować milczenie, to bądź pokorny przed Panem. Oh, 

dokładaj starań każdego dnia, aby być bardziej pokornym, niższym i małym we własnych oczach. 

,,Kimże jestem,” mówi dusza pokorna, ,,że Bóg  nie miałby przeciwstawić mi się w tej łasce (Hi 

7:1-18 UBG) i nie zabrać tamtej łaski, i w ogóle nie wydać wyroku śmierci na każdą moją łaskę? 

Nie jestem godzien najmniejszej łaski, nie zasługuję nawet na okruch łaski, zostałem pozbawiony 

za karę wszelkiej łaski, i nie rozwinąłem i nie pomnożyłem żadnej łaski.” Tylko z pychy rodzi się 

spór. Tylko pycha sprawia, że ludzie spierają się z Bogiem i innymi ludźmi; natomiast dusza 

pokorna będzie spoczywać spokojnie i w milczeniu u stóp Boga, będzie zadowolona z samego 

wspólnego gminnego pastwiska. Jak wiemy owce mogą żyć na samych gminnych wspólnych 

pastwiskach, natomiast w przypadku tucznego wołu jest niemożliwe. Obiad z zielonych ziół dobrze 

smakuje podniebieniu pokornego człowieka, podczas gdy utuczony wół jest tylko pospolitym 

daniem dla żołądka dumnego człowieka. Pokorne serce myśli najmniej i najgorzej o sobie samym; 

uważa małe łaski za wielkie, wielkie utrapienia za małe, a małe utrapienia za żadne; dlatego siedzi 

spokojnie i w milczeniu doświadczając wszystkich rodzajów udręk. Zachowuj się pokornie, a 

będziesz milczał przed Panem. Pycha kopie, rzuca się i irytuje, natomiast człowiek pokorny kładzie 

rękę na ustach. Wszystko po tej stronie piekła jest łaską, wielką łaską i obfitą łaską dla pokornej 

duszy; dlatego ona milczy. 

 11. Po jedenaste: jeśli chcesz zachować ciszę pod trapiącą cię ręką Boga, to trzymaj mocno i 

blisko siebie te poniższe uspokajające duszę i powodujące jej milczenie zasady i maksymy. 

 11.1 Po pierwsze, że najgorsze, co Bóg wyrządza swojemu ludowi na tym doczesnym 

świecie, jest robione po to, aby uczynić z tego raj na ziemi. Bóg prowadzi swój lud na pustynię, ale 

tylko po to, aby z nim rozmawiać łaskawie (Oz 2:14 UBG); i wrzuca ich do ognistego pieca, ale 

tylko po to, aby mogli przebywać więcej w Jego towarzystwie. Czy kamienie gęsto latały dookoła 

głowy Szczepana? Tak, ale tylko po to, aby sprawić, aby znalazł się bliżej Chrystusa, kamienia 

węgielnego itd., (Dz 7:57-60 UBG). 

 11.2 Po drugie, jeśli chcesz milczeć, trzymaj się mocno tej zasady, że to czego chce Bóg, jest 

najlepsze, (Hbr 12:10 UBG). Kiedy chce choroby, to choroba jest lepsza niż zdrowie; kiedy chce 

słabości, to słabość jest lepsza niż siła; kiedy chce niedostatku, to niedostatek jest lepszy niż 

bogactwo; kiedy chce hańby, to hańba jest lepsze niż zaszczyt; a kiedy chce śmierci, to śmierć jest 

lepsza niż życie. Jak Bóg jest samą mądrością i przez to wie, co jest najlepsze; tak i jest samą 

dobrocią, i dlatego nie może zrobić nic poza tym, co jest najlepsze; dlatego zachowaj spokój i 

milcz. 

 11.3 Po trzecie, jeśli chcesz milczeć przechodząc przez swoje największe cierpienia, to 

trzymaj się mocno tej zasady, że Pan będzie ci towarzyszył we wszystkich twoich utrapieniach, (Iz 

41:10; 43:2; Ps. 23:4; Ps 95:15; Dan 3:25;   Rdz 39:20-21; 2 Tym 4:16-17 UBG). Powyższe wersety 

to piersi pełne Bożej pociechy, oraz studnie pełne zbawienia; czy skierujesz się do nich i 

zaczerpniesz z niej wody, aby twoja dusza została nasycona i uciszona? 

 11.4 Po czwarte, jeśli chcesz milczeć doświadczając swoich utrapień, to trzymaj się mocno 



tej zasady, że Pan ma wyższy, szlachetniejszy i bardziej błogosławiony cel w trapieniu cię niż ma 

On w trapieniu ludzi niewierzących. Łodyga i kłos zboża spadają na klepisko pod jednym i tym 

samym uderzeniem cepa, ale jedna rzecz jest łamana na kawałki, a druga jest zachowana w całości; 

z jednej i tej samej oliwki i jedną i tą samą prasą wyciskane są zarówno olej, jak i fusy: ale jedna 

rzecz jest zlewana do użytku, a druga wyrzucana jako niezdatna do niczego; jednym i tym samym 

podmuchem wiatr obsiewa pola i słodkim, i nieprzyjemnym zapachem; podobnie, chociaż 

utrapienia przytrafiają się zarówno dobrym, jak i złym, jak mówi Pismo Święte (Kaz 9:2 UBG); to 

jednak Pan spełni bardziej chwalebne cele przez te utrapienia, które dotykają Jego ludu, aniżeli, 

które spełni przez te utrapienia, które spotykają bezbożnych. Dlatego Pan umieszcza swój lud w 

piecu ognistym ku ich próbie, a bezbożnych ku ich zgubie; gdyż ci pierwsi stają się lepsi przez takie 

utrapienia, drudzy zaś  gorszymi; pierwsi stają się delikatniejszymi i bardziej miękkimi przez takie 

udręki, natomiast drudzy bardziej zatwardziali i uparci; tak że ci pierwsi są przyciągani bliżej do 

Boga przez udręki, natomiast ci drudzy są odsuwani dalej przez nie od Boga itd. 

 11.5 Po piąte, jeśli chcesz milczeć znajdując się pod wpływem swoich utrapień, to musisz 

mocno trzymać się tej zasady, że najlepszym sposobem na tym świecie, aby przeprowadzić własną 

wolę, jest umieszczenie się w woli Bożej i ciche poddanie się z rezygnacją tej dobrej woli i 

upodobaniu Boga, (Mt 6:10 UBG). Luter był człowiekiem, który mógł otrzymać wszystko od Boga, 

a dlaczego? Cóż, ponieważ poddał swoją wolę woli Bożej i zatracił swoją wolę w woli Bożej. O 

duszo! Stanie się tak, jak chcesz, jeśli twoja wola zostanie pochłonięta przez wolę Bożą. 

 11.6 Po szóste i ostatnie, jeśli chcesz milczeć znajdując się pod trapiącą ręką Boga, to 

musisz trzymać się mocno tej zasady, że Bóg sprawi, że czasy utrapień będą czasami szczególnych 

przejawów Bożej miłości i łaski wobec ciebie. Tyburcjusz widział raj, gdy chodził po rozżarzonych 

węglach. Mógłbym potwierdzić to przez podanie chmary świadków, gdyby nie to, że dochodzę do 

końca niniejszego dzieła. Ach, chrześcijaninie, jeśli chcesz zawsze zachować spokój i milczeć 

będąc pod karcącą rózgą Bożą, to trzymaj się tych powyższych zasad i zachowuj je jako swoje 

życie. 

  12. Po dwunaste i ostatnie, aby uspokoić i wyciszyć swoją duszę doświadczając karcącej 

ręki Bożej, dużo rozmyślaj nad krótkością ludzkiego życia. Te obecne życie nie jest życiem, ale 

biegiem, podróżą do życia. Życie człowieka, powiedział ktoś, jest cieniem dymu, ba, marzeniem 

cienia, powiedział ktoś inny; życie człowieka jest tak krótkie, że Austin wątpił, czy nazwać je 

umierającym życiem, czy żywą śmiercią. Masz tylko jeden dzień do przeżycia, i być może jesteś 

teraz w dwunastej godzinie tego dnia; dlatego trzymaj się wiary i cierpliwości. Twoje kłopoty i 

twoje życie wkrótce się skończą; dlatego zachowaj spokój. Twój grób ma zostać wykopany; twoje 

słońce zbliża się do zachodu; śmierć zaczyna odwoływać cię ze sceny tego świata i stoi za twoimi 

plecami; musisz wkrótce wypłynąć na ocean wieczności; chociaż masz dużo pracy do wykonania, 

Boga do uczczenia, Chrystusa, z którym trzeba się pojednać, duszę do ocalenia, wyścig do 

biegnięcia, koronę do zdobycia, piekło od którego trzeba uciec, przebaczenie do wybłagania, i 

Niebo, które trzeba upewnić się, że się ma do niego prawo; jednakże masz niewiele czasu, aby to 

wszystko zrobić; jesteś jedną nogą w grobie i schodzisz właśnie na brzeg wieczności, a miałbyś 

teraz krzyczeć z powodu swojego cierpienia? Czy teraz, gdy wkraczasz w niezmienny stan, 

będziesz sarkał i szemrał? Co za skrajne szaleństwo i głupotę popełnia człowiek, gdy sarka i 

szemrze, kiedy właśnie wychodzi z więzienia, a jego zasuwy i łańcuchy właśnie są odsuwane i  

ściągane! Cóż chrześcijaninie, to jest właśnie twój przypadek; dlatego zachowaj spokój i ciszę. 

Twoje życie jest krótkie, dlatego twoje kłopoty nie mogą trwać długo; trzymaj się i wytrwaj cicho i 
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