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Wstęp. 

 
„Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze 

samego siebie” (Mt 16:24 BW). 

 

 

 Przyczyna wypowiedzenia tych słów była taka: Chrystus przepowiedział swoją mękę, a 

Piotr zgorszył się. Krzyż, choć jest odznaką chrześcijaństwa, jest zawsze wstrętny dla ciała i krwi, i 

nie lubimy Nieba nie dla niego samego, ale dla sposobu, w jaki podróżujemy do niego, do tej ziemi 

obiecanej, przez wyjące pustkowie. Cielesny umysł wyobraża sobie że powinna to być droga usłaną 

liliami i kwiatami róż: posiadamy zbyt delikatne stopy, by pomyśleć o cierniach i kolcach, 

znajdujących się na niej.  

 Piotr daje upust swojemu niesmakowi cielesną radą: „Mistrzu, zmiłuj się nad sobą.” Słowa 

Piotra do jego Mistrza są bardzo podobne do głosu ciała lub głosu szatana w naszych własnych 

sercach; kiedy obowiązek nie może być wykonywany bez trudności i niedogodności, to wtedy 

nasze cielesne serca szepczą: Faworyzuj siebie, niech to będzie daleko od ciebie. Chrystus zgromił 

Piotra, a raczej diabła w Piotrze – ,,Odejdź ode mnie, szatanie”. Dzieci Boże mogą często działać 

po myśli szatana. Piotr przemówił z niewinnego umiłowania i szacunku do swego Mistrza, a jednak 

diabeł maczał w tym palce. Dlatego jest to ważny punkt mądrości duchowej, aby być obeznanym w 

jego sztuczkach. - ,,Aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem nie są nam nieznane”, mówi 

apostoł Paweł, (2 Kor. 2:11 UBG). Diabeł kręci się i wije z każdej strony; ten sam szatan, który 

podburzył arcykapłanów do ukrzyżowania Chrystusa, nastawia jego własnego ucznia przeciwko 

Niemu, aby odwieść Chrystusa od pójścia na krzyż. Bał się dzieła odkupienia i dlatego starał się, 

aby albo powstrzymać cierpienia Chrystus, albo żeby uczynić je tak haniebnymi, aby skandal mógł 

uszczknąć coś z ich skuteczności. Kiedy Chrystus był na krzyżu, zły prowadził tę samą grę, ale 

poprzez inne instrumenty: „Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża” (Mt 27:40 UBG). Chociaż 

miał naszego Zbawiciela postawionego w tak trudnej sytuacji, to jednak bał się, co z tego może 

wyniknąć. Jest godne uwagi to, że kiedy Chrystus zwrócił się do Piotra, to z tę samą surowością z 

jaką zgromił diabła, kuszącego go do bałwochwalstwa, zganił i Piotra odradzającego Mu pójście 

drogą cierpienia; gdyż obu im powiedział: ,,Idź przecz szatanie”, (Mt 4.10; 16:23 KJV). Tak silną 

chęć miał nasz Pan, aby umrzeć za nas, że patrzył na cielesną litość dla swojej własnej osoby z 

takim samym oburzeniem i pogardą, jakie okazał w czasie kuszenia do popełnienia 

bałwochwalstwa. Jednakże należy zaobserwować łaskawość i czułość Chrystusa w odniesieniu do 

swego błądzącego ucznia: nie tylko zganił go, ale i pouczył, a wraz z nim i resztę swoich uczniów. 

W ten sposób Chrystus może wykorzystać nasze słabości; cielesna rada Piotra była okazją do tej 

wspaniałej lekcji, którą Chrystus w ten sposób na wieki udzielił na użytek i ku pożytkowi Kościoła 

- ,,Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie” (Mt 16:24 BW). Teraz omówię 

trochę słowa powyższego wersetu. 

 Chrystus mówi: „Jeśli kto”, aby pokazać, że obowiązek jest nieograniczony; dotyczy 

wszystkich tych, którzy sami zapiszą się do Jego szkoły lub wyrażą chęć bycia zaliczanymi do Jego 

stada czy też Jego towarzystwa; dotyczy to nie tylko nielicznych, którzy są wezwani do bycia 

orędownikami w Jego sprawie i do oddawania swoich ciał na okrutne spalenie, ale i każdego Jego 

naśladowcę, gdyż powiedział: ,,Jeśli ktoś chce pójść za mną.” Słowo chce czyli w oryginale 

greckim thelei, jest dobitne, i wyraża pełny cel i zgodę woli, tego, co sobie ktoś mocno postanowił, 

aby to wykonać. ,,Jeśli ktoś chce pójść za mną”; jak uczeń za swoim mistrzem, jak owca za swoim 

pasterzem, i jak żołnierz za swoim dowódcą. Pójście za, jest frazą właściwą uczniom. Wyrażenie te 

wskazuje na konieczność obowiązku, chyba że zostanie się odrzuconym jako osoba nie będąca 

naśladowcą Chrystusa. W tym miejscu Chrystus chciałby przedstawić nam główny charakter 

swoich uczniów. Chrześcijaństwo jest szkołą i sektą ludzi, którzy wyrzekają się siebie i swoich 

własnych wygód ze względu na Chrystusa. „Niech się zaprze samego siebie”; są słowami, które 

będę podkreślał. A w nich zawarte są dwie rzeczy, które należy zaobserwować: czyn - ,,Niech się 

zaprze”; oraz obiekt - ,,samego siebie.”  



 1. Jeśli chodzi o czyn, aparneisastho; słowo to będące złożeniem jest bardzo emfatyczne; 

oznacza - niech się całkowicie zaprze. Zaparcie się właściwie należy do sfery mówienia, ale przez 

metaforę można ją również odnieść do rzeczy. W sferze mówienia jest to słowo właściwe, jeśli 

chodzi o odrzucanie propozycji lub próśb. W propozycjach zapieramy się temu, co jest twierdzone; 

a w prośbach zapieramy się, kiedy odmawiamy spełnienia tego, czego się od nas oczekuje. Teraz 

przez łatwą analogię zapieranie się może odnosić się również do rzeczy, których zapieramy się, gdy 

lekceważymy, zaniedbujemy lub sprzeciwiamy się im; jak w przypadku zapierania się mocy 

pobożności, poprzez zaniedbywanie lub sprzeciwianie się jej; słowo to z wystarczającą 

poprawnością może zachować swój pierwotny sens, ponieważ wszystkie rzeczy podlegają 

zarządzaniu w sercu człowieka poprzez racjonalne debaty, rady i sugestie, których zapieramy się, 

gdy odmawiamy udzielenia przyzwolenia na cielesne nakazy i rady. Ciało, czyli zepsute ja, ma 

swoje propozycje i swoje poruszenia w duszy; przemawia do nas naszymi własnymi myślami i 

pobudza nas do tego czy tamtego działania. Zazdrość, pożądliwość i zepsute poruszenie mają głos, i 

to rozkazodawczy, przeciwko któremu łaska jest bardzo zaangażowana, aby silnie sprzeciwić się 

im. Zazdrość kazała Kainowi iść zabić jego brata; ambicja nakazała Absalomowi zbuntować się 

przeciwko ojcu; chciwość kazała Judaszowi zdradzić swego Pana i Mistrza; a miłość do tego 

doczesnego świata każe nam podążać za teraźniejszością ze wszystkich sił. Teraz, ponieważ 

jesteśmy bardzo mocno związani z naszymi poglądami, które są sugestiami naszych własnych serc, 

i nazywamy je „ja”; to zapieramy się ich, kiedy wnosimy nasz sprzeciw, i odrzucamy grzeszne 

poruszenie. Cóż mam zrobić z tobą cielesna naturo? Nie jestem dłużnikiem ciała, (Rz 8:12 KJV). 

Zaryzykuję wszystko dla Chrystusa, i uczynię to moją pracą, aby wejść w przymierze z Bogiem. I 

to by było na tyle jeśli chodzi o czyn - ,,Niech się zaprze.” 

 2. Obiekt jest kolejnym słowem, które należy wyjaśnić - eauton, ,,samego siebie.” Jest to 

pojemne słowo, które obejmuje nie tylko nasze osoby, ale i wszystko to, co jest nasze, o ile stoi w 

opozycji do Boga lub konkuruje z Nim. Człowiek i wszystkie jego pożądliwości, człowiek i 

wszystkie jego relacje; człowiek i wszystkie jego zainteresowania; oraz życie człowieka i wszystkie 

dodatki życia, są jedną zbiorczą rzeczą, którą Pismo nazywa samym sobą. W skrócie, cokolwiek 

jest z niego samego, w sobie samym lub należy do niego samego, jako zepsutego lub cielesnego 

człowieka, wszystkiego tego należy się zaprzeć. I rzeczywiście, każdy człowiek ma w sobie samym 

wiele siebie; jego pożądliwości należą do jego siebie; jego życie należy do jego siebie; jego imię 

należy do jego siebie; jego bogactwo, wolność, wygoda, łaska, ziemie, ojciec, matka i wszystkie 

relacje, są zawarte w określeniu siebie. Tak jak wyjaśnia to nasz Pan, Łukasza 14:26 (UBG), „Jeśli 

ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a 

nawet swego życia, nie może być moim uczniem”, słowo greckie misein odpowiada aparneisthai, 

nienawidzenie, jest równoznaczne z zapieraniem się albo zaniedbywaniem swego obowiązku 

względem najbliższych ze względu na Boga, gdy ważniejszy obowiązek ma mieć miejsce. 

Przyznaję, że między rzeczami, które nazywamy ,,samym sobą”, istnieje różnica. 

 (1.) Niektóre takie rzeczy są całkowicie złe i należy zapierać się ich bez ograniczeń; jak to 

jest w przypadku pożądliwości i cielesnego umiłowania, (Tyt 2:12), które są bardzo właściwie 

nazywane „samym sobą”, ponieważ troszczymy się o nie tak jak o nasze własne dusze; dlatego są 

wyrażone przez określenia „prawa ręka” i „prawe oko”, Mat. (5:29-30). Grzesznik będzie tak samo 

rozstawał się ze swymi pożądliwościami lub przyjemnością swoich zmysłów jak ze swymi oczami. 

Dlatego są one nazywane „członkami”: ,,Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi” (Kol. 

3:5 UBG). Grzech jest głęboko wrośnięty w duszę, dlatego rozstanie się z jakąkolwiek 

pożądliwością jest tak samo uciążliwe dla naturalnego serca, jak rozstanie się z członkiem lub 

stawem własnego ciała; jesteśmy gotowi je trzymać przez tak mocne i najściślejsze posiadanie, w 

jakim trzymane jest nasze ciało; wzdrygamy się na naganę, jak gdyby przekłuto by nam lub 

zwichnięto nasze stawy. 

 (2.) Inne rzeczy są względnie złe, to znaczy tylko wtedy, gdy stają się dla nas bożkami lub 

sidłami; i tak życie i wszystkie jego ozdoby, wygody i udogodnienia; takie jak wolność, zaszczyty, 

bogactwo, przyjaciele, zdrowie, wszystko to podpada pod określenie ,,samego siebie.” Powodem 

jest to, że przez miłość, która jest uczuciem związku i jedności, są one dołączane do nas i stają się 



częścią nas: „Efraim związał się z bożkami” (Oz 4:18 UBG); czyli stał się spojony z nimi. Teraz to, 

czego należy się zaprzeć w tych rzeczach, to nie tyle same te rzeczy, ile nasze zepsucie, które 

miesza się z nimi i powoduje, że stają się pułapką dla naszej duszy. 

 Prawda, którą wyciągnę z całości, to: 

Doktryna. Że obowiązkiem wszystkich, którzy chcą być uczniami Chrystusa jest zapieranie 

się samego siebie. 

Omówię doktrynę zapierania się samego siebie: 

(A.) Ogólnie. 

(B.) W jej kilku rodzajach i podmiotowych częściach.  

 (A.) Po pierwsze, ogólnie. Wyjaśniając ten argument, użyję następującej metody : 

(a.) Podam zakres zapierania się siebie.  

(b.) Podam przyczyny tego obowiązku, z najskuteczniej przekonywującymi motywami i 

argumentami.  

(c.) Podam znaki, dzięki którym możemy wiedzieć, czy pomijamy zapieranie się siebie, czy też je 

praktykujemy.  

(d.) Podam środki, które Pismo Święte zaleca stosować w celu naszego posuwania się naprzód w 

tak wielkiej pracy. 

 

 (a.) ZAKRES ZAPIERANIA SIĘ SIEBIE. 

  

 

 Po pierwsze, jako podstawę dla całej reszty rozważę zakres tego obowiązku, zarówno w 

odniesieniu do obiektu czyli rzeczy, których należy się zaprzeć, jak i w odniesieniu do podmiotu 

czyli osób, które mają je praktykować.  

 (i.) Co się tyczy obiektu to - własne ,,ja” człowieka jest grupą bożków. Odkąd Bóg został 

odsunięty na bok, własne ,,ja” człowieka zasiadło na tronie serca i wynosimy na ten tron wszystko 

co nazywamy własnym. Wszystko, przed czym możemy postawić przymiotnik dzierżawczy 

„nasze” może być nadużywane i stać się sidłem, dotyczy to wszystkich wspaniałości i wygód 

ludzkiego życia, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 

 Aby to zrozumieć i abyście wiedzieli, jak dalece należy zapierać się własnego ,,ja” inaczej 

siebie samego, muszę założyć kilka ogólnych rzeczy, a następnie podać przykłady w kilku 

szczegółach; bo wydaje się surowe i sprzeczne z rozsądkiem, żeby człowiek miał zapierać się 

samego siebie, ponieważ natura uczy człowieka kochać i miłować samego siebie: Ef. 5:29 (UBG): 

„Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała”; a i łaska tego też nie zabrania. W związku 

z tym -  

 [1.] Ogólnie rzecz biorąc, musicie wiedzieć, kiedy respektowanie samego siebie jest 

karygodne. Istnieje miłość własna zgodna z Pismem – ,,Będziesz miłował swego bliźniego jak 

samego siebie”, (Jak 2:8 UBG); w tym nakazie zawarty jest nie tylko kierunek, by kochać 

bliźniego, ale i dorozumiane ustępstwo i przyzwolenie, aby miłować siebie samego; i robiąc to, 

postępujemy dobrze. Przez niewinny i naturalny wzgląd natura wzmacnia się i szuka własnej 

ochrony. Człowiek może respektować siebie w normalny sposób. To ,,ja”, którego musimy 

nienawidzić lub zapierać się, jest tą częścią całego ludzkiego ,,ja”, która stoi w opozycji do Boga 

lub rywalizuje z Nim, szarpiąc się w walce o tron; gdy się odłoży na bok Boga, to nasze własne ,,ja” 

wkroczy jako następny sukcesor; jest ono wielkim bożkiem tego doczesnego świata, od upadku 

Adama, kiedy ludzie ośmielili się zdetronizować i odłożyć na bok Boga, to wtedy niejako samo 

zasiadło na tronie. Upadły człowiek, podobnie jak Ruben, wszedł do łoża swego ojca. Własne  ,,ja” 

człowieka przechwyciło te wszystkie względy i uściski, które należały się samemu Bogu, i tak 

człowiek stał się zarówno swoim własnym bożkiem jak i bałwochwalcą. Z Bogiem i ludzkim ,,ja” 

jest tak jak było z Dagonem i arką; nigdy nie mogły razem równocześnie stać obok siebie; 

postawcie na tronie serca arkę, a Dagon musi paść na twarz; postawcie na tronie Dagona, a 

zdetronizujecie arkę i odbierzecie należną jej chwałę. A zatem jeśli chcemy wiedzieć, kiedy nasze 

własne ,,ja” jest grzesznie respektowane to musimy zastanowić się, jakie są te prawa i niewątpliwe 



kwiaty korony Nieba; to znaczy jakie są te szczególne przywileje i względy tak przynależne Bóstwu 

Boga, że nie mogą bez zdrady wobec Króla całej ziemi być oderwane od Niego lub przekazane 

jakiejkolwiek innej istocie. A są one następujące:  

[A.] Bycie pierwszą przyczyną, od której wszystkie rzeczy zależą w ich istnieniu i działaniu.  

[B.] Bycie największym dobrem, a zatem bycie cenionym ponad wszystkie istoty, zainteresowania 

i sprawy na świecie.  

[C.] Bycie najwyższym Panem i najbardziej absolutnym suwerennym władcą, który zarządza 

wszystkim przez swoje prawa i opatrzność.  

[D.] Bycie ostatecznym celem, w którym wszystkie rzeczy ostatecznie się kończą i skupiają.  

 [A.] Jak Bóg jest pierwszą przyczyną, tak zachowuje respekt świata co do swego 

majestatu przez zależność i zaufanie. Jednakże ambicją upadłego człowieka jest  stanie się 

niezależnym, bycie bogiem dla siebie, wystarczającym dla własnego szczęścia. Nasi pierwsi rodzice 

złapali chciwie tę przynętę: ,,….będziecie jak bogowie” (Rdz 3:5 UBG). Diabeł nie chciał tego w 

błogosławionej zgodności z nakazem Bożym, ale w przeklętej samowystarczalności; i niestety 

wszyscy jesteśmy skłonni wpaść w tę samą pułapkę, co z pewnością jest bardzo poważnym 

grzechem. Nic nie może być bardziej nienawistne dla Boga. A zatem wielką częścią zapierania się 

siebie jest odrywanie się przez nas od innych zależności i ufanie jedynie Bogu.  

 [B.] Ponieważ Bóg jest najwyższym dobrem, więc musi mieć najwyższy szacunek. 
Cenienie sobie innych rzeczy ponad Boga jest podstawą wszelkich uchybień w sprawach religii. 

Kiedy coś jest honorowane ponad Boga lub zrównane z Bogiem, lub pobłaża się temu wbrew woli 

Boga, to wtedy Dagon zostaje wywyższony, a arka zostaje poniżona.  

 [C.] Ponieważ Bóg jest najwyższym Panem i najbardziej absolutnym Władcą, to jest to 

wyłącznie tylko jego przywilejem, aby nadawać prawa stworzeniu; z tego względu  nasze ,,ja” 

nie ma prawa wtrącać się i nadawać nam prawa, to może czynić jedynie Bóg; tylko Jego wola musi 

obowiązywać. Rzeczywiście wielkim współzawodnictwem między Bogiem a stworzeniem jest to, 

czyja wola się ostoi, Boża czy nasza; kto przemoże nas tak, by jego wola obowiązywała nas, nasze 

własne ,,ja” czy Bóg. Cielesna natura ustanawia prawa sprzeczne z prawami Bożymi, a nasza wola 

cielesna ustanawia swoją opatrzność przeciwko opatrzności Bożej. Samowola ujawnia się przez 

szemranie przeciwko Bożej opatrzności, przez bunt przeciwko Jego prawom i kiedy jesteśmy uparci 

w składaniu hołdu i posłuszeństwa swojemu ,,ja”: ,,Pójdziemy raczej za własnymi zamysłami, 

każdy będzie postępował według uporu swego złego serca” (Jer 18:12 UBG); i cokolwiek wychodzi 

z naszych ust, to zrobimy, (Jer 44:17 UBG). W Jak 1:14, apostoł czyni to korzeniem wszelkiego 

grzechu, gdy człowiek jest odciągany przez własne pożądliwości i własną wolę, która jest 

ustanawiana przeciwko prawom Bożym. Podobnie w opatrzności uparte stworzenie nie podda się, 

gdy Boża wola zostanie ogłoszona. Tak więc było to wielkie poddanie się i akt samozaparcia w 

Chrystusie gdy rzekł - ,,Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty” (Mt 26:39 UBG); 

natomiast nasze ,,ja” powiada: ,,Nie jako Ty chcesz, ale jak Ja chcę”; albowiem szemrząc 

ustanawiamy anty-opatrzność przeciwko Bożej opatrzności.  

 [D.] Jak Bóg jest końcowym celem naszej istoty i działań, tak najwyższym Jego 

przywilejem jest Jego bycie ostatecznym celem: ,,PAN uczynił wszystko dla samego siebie” (Prz 

16:4 UBG). Ale teraz po upadku Adama we wszystkim, co robimy patrzymy na siebie samych; 

próżny człowiek stawia swoje ,,ja” na końcu każdego działania, i wypycha stamtąd Boga. We 

wszystkich uczynkach życiowych tacy ludzie składają jedynie hołd bożkowi samego siebie czyli 

swojemu ,,ja”; jeśli jedzą i piją, to jedynie po to by pożywić swoje ,,ja”; jest to ofiara z pokarmów i 

napojów dla apetytu. Jeśli tacy ludzie modlą się lub śpiewają pieśni chwały, to tylko po to by 

uwielbić siebie, aby wypromować reputację samych siebie; korona zostaje zdjęta z głowy Boga, nie 

jest On uczyniony ostatecznym celem. Jeśli tacy ludzie dają jałmużnę, to jest ona  ofiarą składaną 

bożkowi cenienia siebie samego; „Dają jałmużnę, aby ludzie ich widzieli”, powiedział Chrystus, i w 

tym własne ludzkie ,,ja” jest stawiane na tronie serca, a Bóg zostaje zdetronizowany i odłożony na 

bok. 

  [2.] Pozwólcie, że teraz podam kilka konkretnych przykładów wziętych z  wybitnych 

cech moralnych lub naturalnych, i z ludzkiego życia i jego elementów.  



 Z wybitnych cech moralnych: sprawiedliwość może być pułapką na punkcie jej zależności 

od ludzkiego ,,ja”. Paweł uznał ją za zeimian, (Flp 3:7) czyli za stratę, przeszkodę powstrzymującą 

przed oparciem się całkowicie na łasce. Jest to najwyższy punkt zaparcia się samego siebie dla 

człowieka, gdy zapiera się on własnej sprawiedliwości, gdy widzi gnój i żużel, który jest w nim 

samym i we wszystkich jego cnotach moralnych. Tak też, jeśli chodzi o naszą własną mądrość, to 

jest ona częścią naszego ,,ja”, której należy się zaprzeć. Do Babilonu Bóg powiedział: „Twoja 

mądrość i twoja wiedza uczyniły cię przewrotną” (Iz 47:10 UBG). Tak więc ze wszystkich ludzi, 

gdy zaczynamy polegać na własnym rozsądku i zrozumieniu, najbardziej się mylimy. To jest 

główna rzecz, którą należy tutaj wziąć pod uwagę; bo gdy Piotr pod wpływem mądrości cielesnej 

odradzał Chrystusowi pójście drogą krzyża, to wtedy Chrystus powiedział: ,,Jeśli kto chce pójść za 

mną, niech się zaprze samego siebie”, czyli zaprze się też nakazów własnego rozumu i woli. Ten 

kto własne serce czyni swoją wyrocznią, prosi głupca o radę; będzie czepiał się i kwestionował 

wszystko, dopóki nie zakwestionuje i nie wyzuje się z całej religii, Hi 6:24 (UBG): ,,….pokażcie mi 

w czym zbłądziłem”. Dopóki nie ujrzymy dzięki Bożemu światłu, że cielesna mądrość zawsze 

kłamie i przekazuje nam złe wieści odnośnie religii; to uważamy ją za głupstwo, bycie 

skrupulatnym w jej wyznawaniu za surowość; gorliwość za wściekłość, a naprawianie 

wyrządzonego zła za tchórzostwo i hańbę. Z powodu tej cielesnej mądrości  dalej będziemy 

nazywać dobro złem, a złe dobrem, bo we własnych oczach będziemy mądrzy; chociaż Pismo 

wypowiada słowa biadania nad takimi ludźmi Iz. 5:21-22 (UBG): „Biada tym, którzy we własnych 

oczach uchodzą za mądrych i uważają się za roztropnych!” itp. Jest to doskonały punkt zapierania 

się siebie, gdy stajemy się głupi, aby stać się mądrymi (1 Kor 3:18). Jak, gdy patrzymy przez szkło 

powiększające przymrużamy jedno oko, aby móc widzieć drugim wyraźniej; tak w tym przypadku 

musimy zamknąć oko cielesnej mądrości i stać się głupcami, abyśmy mogli być mądrzy dla 

Chrystusa.  

 Podobnie jest i z ludzkim życiem i wszystkimi jego elementami. Życie, jest najcenniejszą 

własnością stworzenia, a jednak nie jest zbyt dobre, by nie można było się go zaprzeć. Chrystusa 

powiedział: ,,….kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je” (Mt 16:25 BW). To jest 

ewangeliczny sposób prosperowania, utracenie wszystkiego dla Boga. Jednakże należy zaprzeć się 

swego życia, nie tylko celowo i przez śluby, ale także kiedy przychodzi do praktycznej próby; jak to 

było w przypadku niektórych świętych: ,,…..i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci” (Obj 

12:11 UBG), gdy w pewnym momencie doszło do tego, że albo musieli opuścić swojego Boga, albo 

stracić swoje życie z powodu religii. Życzliwość Boża jest lepsza niż życie. Podobnie rzeczy mają 

się z naszym majątkiem: ,,...opuściliśmy wszystko i poszliśmy za  tobą” (Mt 19:27 UBG), 

powiedzieli uczniowie Chrystusa; musimy zostawić nasz płaszcz, tak jak Józef, abyśmy mogli 

zachować nasze sumienie czystym. Nawet najlepsza lichwa na świecie; dziesięć procent od stu 

pensów byłaby przez świat uznana za ucisk; ale w naszym przypadku jest to sto procent od jednego, 

(Mk 10:32). Podobnie rzeczy się mają ze sławą i szacunkiem tego świata; choć dla wybitnego 

ducha są one niezmiernie drogocenne, to jednak Jan Chrzciciel, mówiąc o Chrystusie, mówił: ,,On 

musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym” (J 3:30 UBG). Musimy zadowolić się byciem zerami, 

aby Chrystus mógł stać się większą sumą; tak jak ktoś w tłumie, kto trzyma drugiego na swoich 

ramionach, jest przysłonięty, ale ten kogo trzyma na ramionach jest wystawiony na widok 

wszystkich. Następnie musimy zapierać się swoich bliskich: ,,Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie 

ma w nienawiści swego ojca i matki”; itd., (Łk 14:26 UBG). Jest wiele przypadków, w których 

mamy zapierać się naszych bliskich; jak na przykład wtedy, gdy narazimy się na ich 

niezadowolenie z powodu wierności Chrystusowi. Rodzice cieleśni będą krzywo patrzeć na nas i, 

być może, zaprzestaną utrzymywać nas i pozbawią także innych udogodnień życia; jednakże lepiej, 

żeby ziemski ojciec zmarszczył brwi, niż żeby Bóg je zmarszczył w odniesieniu do nas; utracenie 

przychylności rodziców zostanie wynagrodzone w relacjach duchowych. Także w przypadku 

postępowania według prawa i sprawiedliwości nie możemy mieć względu na ojca, matkę, braci ani 

siostry, bo takie postępowanie byłoby bardziej elegancką i naturalną formą przekupstwa. Levi został 

za bezstronność pochwalony przez Pana ustami Mojżesza: ,,Który powiedział swemu ojcu i matce: 

Nie widziałem go; nie znał też swych braci ani nie znał swych synów. Oni bowiem przestrzegają 



twoich słów i zachowują twoje przymierze” (Pwt. 33:9 UBG). W takim przypadku dobrze jest być 

ślepym i głuchym na wszystkie relacje. Król Asa nie oszczędził własnej matki, ale pozbawił ją 

godności królowej, bo była bałwochwalcą i sporządziła sobie posąg (2 Kron 15:16). W Pwt. 13:6-9 

(UBG) napisano: „Jeśli twój brat, syn twojej matki, albo twój syn bądź twoja córka albo żona 

spoczywająca na twym łonie, albo twój przyjaciel, który jest dla ciebie jak twoja dusza, będą cię 

namawiać, mówiąc potajemnie: Pójdźmy i służmy innym bogom, których nie poznałeś ani ty, ani 

twoi ojcowie…...Nie ulegniesz mu, ani go nie usłuchasz; twoje oko nie zlituje się nad nim; nie 

zmiłujesz się nad nim ani nie ukryjesz go; Ale koniecznie go zabijesz; najpierw twoja ręka będzie 

nad nim, by go zabić, a potem ręka całego ludu” itp. Jesteśmy skłonni patrzeć na te zasady jako 

obliczone tylko dla Utopii, i mamy tylko gramatyczną wiedzę o nich. Podobnie jest w przypadku 

rzeczy cielesnych: jeśli prawa ręka lub prawe oko nas gorszy należy je odciąć i wyłupać; (Mt  5: 29-

30 UBG). Nawet jeśli to będzie tak korzystny i tak pożyteczny grzech jak nasza własna prawa ręka 

jest dla nas pożyteczna, to jednak nie może zostać oszczędzony. Musimy zaprzeć się wszelkiej 

bezbożności – (Tyt 2:12), choćby zawsze była bardzo przyjemna. I to by było tyle na temat obiektu, 

którego należy się zaprzeć, a który rozciąga się na wszystkie rzeczy.  

 (ii.) Jeśli chodzi o podmiot, który ma się zapierać samego siebie: to przyjrzyjmy się jego 

zasięgowi, otóż obejmuje on wszystkie rodzaje ludzi; Chrystus powiedział, że jeśli ktoś chce iść za 

nim, to musi się zaprzeć samego siebie (Mt 16:24 BW). Godna uwagi jest okoliczność 

przedstawiona w ewangelii Marka, gdy Chrystus dawał lekcję zapierania się siebie: ,,Potem 

przywołał do siebie lud wraz ze swoimi uczniami i powiedział do nich: Ktokolwiek chce pójść za 

mną, niech się zaprze samego siebie.” Nie ma zawodu, płci, granicy wieku, służby, i okoliczności 

życia, które byłyby wykluczone z naśladowania Chrystusa, jednakże wszyscy podążający za Nim 

są, w ten czy inny sposób, stawiani przed obowiązkiem zapierania się siebie. Nie ma wyjątku 

odnośnie powołania zawodowego: sędziowie i ci, którzy są powołani do sprawowania urzędu 

zaufania publicznego są najbardziej zobowiązani, w odniesieniu do Boga i ludzi, aby zapierać się 

samych siebie. Godne uwagi jest samozaparcie się Józefa, który pomimo tego, że był wysokim 

urzędnikiem w Egipcie, to jednak jego rodzina dzieliła ten sam los wraz z innymi plemionami 

Izraela. A Jozue przy podziale ziemi, wziął swój dział jako ostatni, (Joz 19:49). Ludzie piastujący 

stanowiska  publiczne są najbardziej podatni na dbanie o własny prywatny interes na szkodę 

interesu publicznego; jednakże nie powinni upiększać swoich gniazd za pomocą środków 

publicznych. 

 Zapieranie się siebie dotyczy także ludzi pracujących na własny rachunek, zatrudniających 

innych lub pracujących u innych. Nie jest to tylko obowiązek osób publicznych, gdyż wszyscy 

pracujący są podatni na szukanie własnych korzyści, wiele razy interesy waszej własnej pracy 

zarobkowej mogą iść wbrew interesowi publicznemu, czy to religii, czy też dobra powszechnego, 

jak to było w przypadku tych co wyrabiali świątynki Diany, kiedy przyszła ewangelia i nastąpić 

miała reformacja, Dz 19:24-27 (UBG), to wtedy mówili, że ich zysk przepadnie. Dlatego w takim 

przypadku powinniście być zadowoleni z utraty dochodu i poniesienia strat, gdy światlejsze 

elementy schodzą z Nieba, aby zachować świat. Albo, być może, rozkwitaliście przez pobieranie 

niegodziwego zysku; w takim przypadku teraz musicie zaprzeć się samych siebie, poprzez 

dokonanie zadośćuczynienia: ,,….oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś 

oszukałem, oddaję poczwórnie” (Łk 19:8 UBG). Zadośćuczynienie jest ciężkim obowiązkiem, ale 

koniecznym; musicie zwymiotować swoje słodkie kąski, którymi się żywiliście do przesytu, albo 

wasze sumienie nie będzie zdrowe. I tak jest w przypadku innych powołań zawodowych i relacji, 

jak na przykład duszpasterza i ludzi. Duszpasterze, ze wszystkich ludzi, najbardziej potrzebują 

wypełniać ten obowiązek. Mamy zapierać się naszym własnym celom. Ile cielesnych celów może 

promować człowiek przez swoje zaangażowanie w służbę chrześcijańską? Sława, oklaski, 

zaspokojenie naszych potrzeb; jednakże nie mamy głosić siebie samych, ale Chrystusa Jezusa 

naszego Pana. Mamy zaprzeć się siebie w naszej uczoności i zdolnościach; jesteśmy dłużnikami 

uczonych, jak i nieuczonych, mamy stać się wszystkim dla wszystkich; gdyż Chrystus posiada nie 

tylko owce ale i jagnięta. Musimy zadowolić się cofnięciem o dziesięć stopni, abyśmy mogli zniżyć 

się do wszystkich, abyśmy nie szybowali w górę w spekulacjach; co prawdopodobnie może 



zmierzać bardziej ku ustanawianiu naszej sławy i reputacji w nauce, ale mniej dla ogólnego 

pożytku. Zapieranie się odnosi się także do ludzi nie będących duszpasterzami: w słuchaniu słowa 

Bożego muszą zaprzeć się ciekawości ucha, aby i inni mogli korzystać z prostszych lekcji i aby 

każdy mógł otrzymać swoją część we właściwym czasie. Pozwalanie sobie na przyjęcie 

napomnienia jest wielką częścią zapierania się siebie. Poczucie winy ma tendencję do wycofania 

się, gdy zostaną dotknięte delikatne części. W tym musicie zapierać się siebie, i kochać zarówno 

naganę, jak i pociechę, i uważać je obie za drogocenny olej. Zauważcie uległość, która była u 

Ezechiasza, gdy prorok przyszedł z gorzką groźbą klątwy, która miała przylgnąć do jego potomstwa 

- „Dobre jest słowo PANA” (Iz 39:8 UBG), powiedział Ezechiasz; było to słodkie poddanie się 

uświęconemu osądowi. Wszystko to, co było dobre w słowie, które otrzymał Ezechiasz, to to, że nie 

nadejdzie zapowiadane nieszczęście za jego dni. Zapieranie odnosi się do wszystkich płci: jest to 

obowiązek wszystkich ludzi; nie tylko mężczyzn, którzy są powoływani do publicznego działania, 

ale także kobiet, które też mają się zapierać same siebie w swoim zewnętrznym przyozdabianiu się, 

aby mogły ćwiczyć się w spełnianiu poważnych obowiązków religijnych, aby nie popadały w 

rozwiązłość. Zapieranie się siebie jest niezbędne także we wszystkich innych obowiązkach; na 

przykład w tych dwóch wielkich, które dzielą i pochłaniają całe życie chrześcijańskie, czyli w 

modlitwie i dziękczynieniu. Kiedy przychodzimy po łaskę, powinniśmy zaprzeć się naszych 

własnych zasług i mówić: ,,Panie, nie dla naszej własnej sprawiedliwości.” A kiedy łaska zostanie 

otrzymana, kiedy przychodzimy chwalić Boga, nasze ,,ja” musi zniknąć, aby Bóg mógł mieć całą 

chwałę. Kiedy dobry sługa zdał sprawę ze swojej wierności, to nie mówił: ,,Moja pracowitość”, ale 

,,….twoja grzywna zyskała dziesięć grzywien” (Łk 19:16 UBG); przypisał wszystko lasce. 

Podobnie w 1 Kor 15:10 (UBG), apostoł Paweł poprawia się, jakby powiedział coś nieprzystojnego 

- ,,….pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną”; w 

tym samym duchu mówi też w Gal 2:20 (UBG): „….żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie 

Chrystus.” Jak starsi rzucają swe korony do stóp Baranka, tak wszystkie nasze doskonałości muszą 

być złożone u stóp Chrystusa; i jak gwiazdy znikają, gdy wschodzi słońce, tak my we własnych 

myślach musimy zmniejszyć się do nicości. Kiedy Joab już miał zdobyć Rabbę, to posłał po 

Dawida, aby ten zdobył wieniec honoru zwycięzcy; tak samo my, kiedy zrobimy wszystko dzięki 

łasce, musimy posłać po Pana Jezusa Chrystusa, aby przyjął za to cały zaszczyt. Modlitwa jest 

pokornym apelowaniem do miłosierdzia, z wyrzeczeniem się własnych zasług; a dziękczynienie jest 

nakładaniem korony na głowę Chrystusa; ,,….nie ja, lecz łaska Boża, która jest złożona we mnie.” 

 Jeśli chodzi o zastosowanie powyższej prawdy, to wszyscy ludzie mają wypełniać ten 

obowiązek, we wszystkich rzeczach, w każdym czasie i z całego swego serca.  
 [1.] Wszyscy ludzie mają praktykować zapieranie się siebie. Oh, nie zwalaj tego, drogi 

czytelniku, na innych; nikt nie może zwolnić się od tej powinności. Zwykle, gdy nalega się na 

spełnianie tego obowiązku to myślimy, że jest on skierowany do ludzi zajmujących ważne 

stanowiska i do bogatych; jednakże obowiązek ten spoczywa na wszystkich, gdyż wszyscy mają 

skłonność do szukania własnych korzyści. Jest napisane, że gdy Chrystus mówił coś dotyczącego 

Piotra to ten spojrzał na ucznia, którego Jezus umiłował (J 21:20). Tak więc jesteśmy skłonni 

patrzeć na innych. Dlatego wypatrujmy tego, że zanim umrzemy zostaniemy wybitnie wezwani do 

spełnienia omawianego obowiązku. Nigdy żaden chrześcijanin nie odszedł z tego doczesnego 

świata, żeby w jednym czy drugim czasie Bóg nie wypróbował go w jakimś wybitnym punkcie 

zapierania się siebie. Jak jest powiedziane, Bóg wystawił Abrahama na próbę w trudnej rzeczy, jaką 

było złożenie jego syna na ofiarę, (Rdz 22:1); podobnie Chrystus wypróbował bogatego 

młodzieńca: „….idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim” (Mt 19:21 UBG). 

 [2.] Jeśli chodzi o obiekt - we wszystkim. Niech wasze zaparcie się samego siebie nie 

będzie częściowe i stronnicze; tak jak to było w przypadku Saula, który zabił tylko część bydła, 

oszczędzając tłuste sztuki i Agaga. Wielu może zaprzeć się siebie w wielu rzeczach, ale nie są 

chętni, aby zrezygnować ze wszystkiego dla Boga bez ograniczeń i zastrzeżeń. Tak jak Jozue 

pokonał wszystkich królów Kanaanu, tak każda pożądliwość ma zostać strącona z tronu naszego 

serca. Kto zapiera się samego siebie tylko w niektórych rzeczach, tak naprawdę nie zapiera się 

siebie wcale. Jehu skazał na śmierć kapłanów Baala, ale kontynuował oddawanie czci posągom w 



Dan i Betel z powodu własnej korzyści i racji stanu. Podobnie Herod zaparł się siebie w wielu 

sprawach, ale nie mógł rozstać się ze swoją Herodiadą.  

 [3.] Musicie zapierać się siebie zawsze, w każdym czasie; nie może ono być tylko 

tymczasowe lub zanikające. Gdy mamy dobry nastrój to możemy zrezygnować z i wyrzec się 

wszystkiego, być pokornymi i wszystko przypisać łasce. Możemy zawiesić głowę na jeden dzień 

jak sitowie, (Iz  58:5). Jednakże powinniśmy stale utrzymywać poczucie naszej własnej niegodności 

i cel wyrzeczenia się i zrezygnowania ze wszystkiego. Nie wystarczy zaprzeć się człowiekowi 

swojego własnego ,,ja” w rzeczy, w której nie ma przyjemności i kiedy jego dusza nie cierpi 

wyszukanego jedzenia, ale musi także zapierać się siebie także w rzeczach, które są pożądane i 

należy to stale praktykować również. Achab korzył się tylko przez kilka dni.  

 [4.] Musi to być robione z całego naszego serca. Co oznacza, że nie można tego robić ze 

zwykłego przymusu opatrzności, jak wtedy, gdy marynarz w czasie burzy wyrzuca swój majątek za 

burtę, będąc do tego zmuszonym, ale należy to zrobić tak jak wtedy, gdy oblubienica opuszcza dom 

ojca: ,,zapomnij o….domu swojego ojca” (Ps 45:10 UBG); musi to wynikać z zasady łaski i z 

miłości do Chrystusa. Musicie nie robić tego z wyrachowania, ale całym sercem. Nie ma nigdzie 

tak wielkiego dążenia do zaspokajania swojego ,,ja” jak wtedy, gdy odbywa się to pod przykrywką 

zapierania się samego siebie. Jak to apostoł mówił o niektórych, 2 Kor 11:12, że za darmo głosili 

ewangelię, byle tylko zawstydzić i okryć pogardą Pawła. Diabeł przybiera wszystkie formy i 

kształty. Tak jak Jakub ubrał ubrania Ezawa, aby wyglądał na zarośniętego, i w ten sposób otrzymał 

błogosławieństwo; tak wielu wydaje się odmawiać sobie wygód życia, jednakże tylko w celu 

odebrania sobie chwały. Faryzeusze byli hojni w jałmużnie; potrafili zapierać się siebie w dawaniu, 

czego inni nie mogli zrobić; ale czynili tak tylko po to, aby być widzianymi przez ludzi. Dlatego to 

zapieranie się samego siebie nie może być szukaniem własnej chwały, prowadzonym pod 

przykrywką samozaparcia, bo to jest obrzydliwością dla Boga. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 

zakres obowiązku. 

  

 (b.)   PRZYCZYNY ZAPIERANIA SIĘ SAMEGO SIEBIE. 
  

 

 Po drugie, zajmę się niektórymi przyczynami zapierania się samego siebie, z podaniem 

najskuteczniejszych środków prowadzących do tego celu. Że obowiązkiem wszystkich, którzy chcą 

być uczniami Chrystusa jest zaparcie się samych siebie; udowodnię na kilka sposobów.  

 (i.) Nie możemy inaczej upodabniać się do naszego wielkiego Mistrza. Pan Jezus 

Chrystus przyszedł z Nieba w celu nauczenia nas lekcji zapierania się siebie; jego narodziny, życie, 

i śmierć były wzorem samozaparcia. Jego narodziny, to był wielki krok od Bożego łona do 

przebywania przy piersi dziewicy; wielkie uniżenie się. 2 Kor. 8:9, będąc bogatym, Chrystus stał się 

biedny, abyśmy mogli zostać ubogaceni Jego ubóstwem. Nikt nie może zaprzeć się siebie tak 

bardzo, jak Chrystus, ponieważ nikt nie jest tak bogaty jak On. My ludzie możemy mówić o stadach 

bydła, i biednych ozdobach i dodatkach do naszego kruchego doczesnego życia; ale On miał w 

posiadaniu doskonałe szczęście i chwałę w Boskiej naturze, był naprawdę bogaty. Nie potrzebował 

posiadać szacunku stworzenia, aby uczynić się bardziej szczęśliwym; był Panem chwały i 

dziedzicem wszystkich rzeczy. Jednakże, kiedy był tak bogaty, uczynił się biednym. Nie tylko 

poddał się prawu i nikczemnemu stanowi stworzenia, ale przybył z Nieba w biedny, podły sposób, 

nie z pompą, ani nie w książęcym orszaku. Jak tylko przyjął naszą naturę, miał poczucie naszych 

pragnień i nędzy, dlatego urodził się w podłych i obskurnych warunkach. Urodzony z biednej 

matki, w biednym miejscu, owinięty w tanie i niegodne Jego osoby pieluszki, towarzysz Boży, 

dziedzic wszystkich rzeczy, Pan aniołów, zostaje umieszczony między bydlętami w stajni. Chrystus 

nie chciał przyjść z pompą, ale z nędznym zaopatrzeniem, a za łóżko służył mu żłób, by okryć 

hańba światową wielkość i dostojeństwo. Chciał obalić bożka tego doczesnego świata nie tylko 

swoją mocą, ale i wyborem swojego stylu życia. I jak Jego narodziny, takie było Jego życie; był 

ćwiczony smutkami i trudami. Chrystus nie był człowiekiem obfitującym w rozkosze, ale 

mężem smutku. W Rz 15:3 (UBG), apostoł Paweł powiedział: ,,Chrystus nie szukał tego, co mu 



się podobało”, ani w wyborze własnego życia, ani w żadnej rozkoszy, którą mógł zaproponować 

sobie samemu ku własnej korzyści i pożytkowi; był wystarczająco szczęśliwy bez nich. Podobnie 

było z Jego śmiercią. Jeśli ktokolwiek miał powód lub przyczynę, by kochać swoje naturalne życie, 

to Pan Jezus Chrystus ją miał. Jego dusza pozostawała z Bogiem w takiej społeczności, jaką my nie 

jesteśmy zdolni osiągnąć; a jednak wydał samego siebie, aby nas wykupić z tego doczesnego 

świata, (Gal 1:4). Śmieszne jest wyznawanie Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Mistrza, a nie 

dostosowywanie się do Jego przykładu. Nie mamy powodu, aby być bardziej delikatnymi i 

ostrożnymi wobec naszych własnych upodobań niż Chrystus. Czym jest nasze własne ,,ja” do ,,ja” 

Chrystusa? My jesteśmy tylko biednymi stworzenia podlegającymi prawu; natomiast Chrystus był 

Bogiem ponad wszystkim, błogosławiony na wieki. Uczeń nie jest ponad swego mistrza, a sługa 

ponad swego pana - ,,Wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli 

gospodarza nazywali Belzebubem, o ile bardziej będą tak nazywać jego domowników” (Mt 10:25 

UBG). Nie powinniśmy szemrać, nie możemy być gorzej potraktowani niż był Chrystus; nie mamy 

powodu do narzekań, jeśli zubożejemy tak bardzo, że będziemy posiadać tylko szatę z szorstkiego 

materiału, to wspomnijmy na pieluchy Chrystusa; ani nie możemy narzekać na twarde łóżko lub 

pryczę w więzieniu, gdy przypomnimy sobie, że Chrystus został złożony w żłobie. Z pewnością 

niewinna bieda będzie wygodniejsza niż cała pompa doczesnego świata, jeśli tylko wybierzemy to, 

co wybrał Chrystus. Chrystus był wzorem cierpienia od kołyski po krzyż. Ci, którzy pieszczą i 

nurzają samych siebie we wszystkich rozkoszach tego świata wydają się wyznawać innego 

Mistrza niż Chrystus. Jesteśmy pośledniego stanu, odległego o dwa lub trzy stopnie od prochu 

ziemi i nicości. Słońce może cofnąć się o dziesięć stopni; Chrystus, Pan chwały, mógł cofnąć się o 

dziesięć stopni, ale my nie mamy tak wiele do stracenia. 

 (ii.) Zapieranie się siebie było praktykowane nie tylko przez Mistrza, ale także przez 

wszystkich uczniów z tej samej szkoły wiary. Chrystus ustanowił wzór, a po nim wszyscy święci 

naśladowali Go, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej: Rz 14:7 (UBG): „Nikt bowiem z nas dla siebie 

nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana 

umieramy”. W kontekście apostoł mówi o różnicy słabych i mocnych wierzących; bo niektórzy są 

słabi, a niektórzy mocni, jednakże wszyscy się z tym zgadzają, że nikomu, kto oddał swoje życie 

Chrystusowi, nie wolno dążyć do zaspokajania swojego własnego ,,ja”, bo nikt z takich ludzi nie 

żyje dla siebie samego. Należy brać pod uwagę przykład wierzących minionych pokoleń, abyśmy 

czasem nie uważali, że zapieranie się siebie przekracza możliwości stworzenia i że tylko Chrystus 

mógł je praktykować. Odkrywamy, że dzieci Boże, przynajmniej te spośród nich, które zrobiły 

największe postępy w szkole Chrystusa, miały najniższe myśli o sobie samych. Paweł, chociaż był 

znamienitym apostołem, to jednak w jednym miejscu mówił o sobie, że był największym z 

grzeszników (1 Tym 1:15); a w innym, że był mniejszy niż najmniejszy ze świętych (Ef 3:8). 

Można by pomyśleć, że Paweł, z większą zgodnością mowy, ze stanem faktycznym, mógłby 

powiedzieć, że był największym ze świętych i najmniejszym z grzeszników, jednakże powiedział, 

że był największym z grzeszników, a najmniejszym ze świętych; nie po to by umniejszać łaskę, ale 

po to, aby umniejszyć swoje własne ,,ja” i poniżyć je. Ci, którzy są najlepszymi uczniami w tej 

szkole najbardziej brzydzą się własnej zarozumiałości i dążenia do zaspokajania własnego ,,ja”. Jak 

obciążone konary zwisają na końcu i pochylają się w dół, tak samo czynią dzieci Boże, które są 

najbardziej owocne na tej chrześcijańskiej drodze; jak cel, im jest wyższy, tym rzuca mniej cienia; 

tak samo nie ma w nim miejsca dla zaspokajania własnego ,,ja”. Zastanawiam się, jak wierzący 

mogą patrzeć na te dwa wspaniałe przypadki Mojżesza i Pawła bez zaczerwienienia się ze wstydu. 

Mojżesz w Wj 32:32 (UBG) powiedział: „….wymaż mnie, proszę, z twojej księgi”, pod 

warunkiem, że przez to uratuje lud; jakby nie mógł się pocieszyć swoimi wielkimi duchowymi 

przywilejami, gdyby chwała Boża doznała uszczerbku przez utratę Bożego ludu. W podobnym 

duchu mówił apostoł Paweł w Rz 9:3 (UBG): ,,Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od 

Chrystusa, za moich braci, za moich krewnych według ciała”. Paweł w nadmiarze gorliwości był 

gotów ponieść powszechną karę dla dobra ogółu. My, którzy jesteśmy tak czuli w odniesieniu do 

naszego honoru i poszanowania, i tak oddani naszej wygodzie i prywatnym interesom, jakże 

możemy spojrzeć na to bez wstydu? Czy Paweł i Mojżesz mogli być gotowi, aby stać się ogólną 



ofiarą ku chwale Bożej i dla odkupienia innych, a my mielibyśmy być tacy delikatni wobec naszych 

własnych względów? Mojżesz mówił tak do samego Boga, a Paweł wzywał Boga na świadka - 

,,Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym” 

(Rz 9:1 UBG). Jest to potrójne zarzekanie się – „Mówię prawdę”, „nie kłamię”, „co mi poświadcza 

moje sumienie w Duchu Świętym”  A raczej jest to podwójne zapewnienie. z apelem do dwojga 

świadków, zarówno Ducha Świętego, jak i własnego sumienia. Nie żeby pragnęli tego z powodu 

zatwardziałości serca, ale z nadmiaru gorliwości zostali porwani tak wysoko w naśladowaniu 

Chrystusa, że byli gotowi rozstać się z własnym szczęściem dla dobra ogółu. 

 (iii.) Jezus Chrystus może słusznie tego od nas wymagać; gdyż jest to powszechne 

wymaganie, wszystkie bożki tego doczesnego świata oczekują tego od swoich czcicieli. Z natury 

jesteśmy świadomi, że wszelkie poważanie dla boskich mocy jest przekazywane przez zapieranie 

się siebie. Widzimy to u pogan; kiedy Baal milczał, jego kapłani zadawali sobie rany, (1 Krl 18:28); 

nacinali się, według swego zwyczaju nożami i włóczniami, aż tryskała z nich krew; by zadowolić 

swojego bożka, nie oszczędzali własnej krwi. Podobnie obłudnicy o których mowa w Mich 6:6-8 

(UBG), byli bardzo hojni- ,,Czy PAN ma upodobanie w tysiącach baranów i w dziesiątkach tysięcy 

strumieni oliwy? Czy mam mu dać swego pierworodnego za mój występek, owoc mego łona za 

grzech mojej duszy?”. Rozstanie się z jednym zwierzęciem składanym nie było w oczach 

obłudników wystarczającym aktem samozaparcia więc mnożyli ofiary ze zwierząt i pokarmów, a 

nawet wymyślali coś droższego, ofiarowanie swoich dzieci, owocu swego łona. W tym samym 

duchu postępowali przesądni wyznawcy chrześcijaństwa wśród papistów, kaleczą swoje ciało 

biczami, stosują nadmierne posty i powstrzymywanie się od mięsa, i tak dręczą nadmiernie własne 

ciało. Podczas, gdy my tuczymy się i karmimy, i nie potrafimy zaprzeć się siebie dla Chrystusa. 

Zobaczmy przykład z duchowych bożków, jak ludzie miłujący ten doczesny świat i cieleśni potrafią 

zapierać się samych siebie, aby osiągnąć swoje cele: ,,Daremne jest dla was wstawać rano, 

wysiadywać do późna i jeść chleb boleści” Ludzie tacy potrafią odmówić sobie snu, jedzenia i 

odpoczynku, a wszystko w poświęceniu się zdobywania doczesnych, światowych korzyści. 

Odmawiają dobra swojej duszy, (Kaz 4:8). Ich trud nie ma końca; z niezmordowaną cierpliwością 

nadwyrężają swoją siłę w próżnych dążeniach. Niejeden chciwy człowiek zawstydza niejednego 

pobożnego. Religia jest lepszą rzeczą; czy pożądliwość miałaby uczynić z nimi więcej niż miłość 

Chrystusa z nami? Pożądliwość  sprawi, że człowiek będzie pracował w samym ogniu, choć tylko 

po to, aby zdobyć rzecz tak naprawdę nic nie wartą, i że odmówi sobie niezbędnego wsparcia i 

wygód życia. Pomyślcie o tyranii uczuć miłowania tego doczesnego świata. Z pewnością 

powinniśmy mieć silniejszy bodziec, bo mamy lepszą nagrodę i działa w nas o wiele potężniejszy 

Duch. Prawdą jest, że u cielesnych ludzi działa nie tyle samozaparcie, ile upór samowoli i własnego 

brzucha. Królestwo szatana jest podzielone; własna wola jest w nim przeciwstawiona 

samozadowoleniu oraz własnej wygodzie. Ba, także i rozkoszy, która wydaje się być ze wszelkiej 

marności, najbardziej miękka i zniewieściała; a jednak ludzie potrafią dla niej zaprzeć się swojej 

dobrej reputacji, majątku i własnego sumienia, i wszystko to  poświęcić gardzieli tego wielkiego 

bożka i Molocha, własnego brzucha. 

 (iv.) Ponieważ własne ,,ja” człowieka jest największym wrogiem zarówno Boga, jak i 

człowieka. 
 [1.] Okrada Boga z Jego czci. Własne ,,ja” jest bliskim i drogim człowiekowi słowem; jest 

ono zarówno bożkiem jak i bałwochwalcą. Otrzymuje cześć, którą oddaje; tak jak morze, które 

wysyła fale na brzeg, a następnie ponownie je wciąga z powrotem. Własne ,,ja” człowieka jest 

czynione Bogiem, a potem ten bóg staje się bożkiem; ,,Ich Bogiem jest brzuch” (Flp 3:20 UBG). 

Cały trud i praca nieodrodzonych ludzi polega na karmieniu, rozkoszowaniu się i wywyższaniu 

siebie samych. Własne ,,ja” człowieka posiada takie ofiary i takie oddawanie mu czci, jakich 

wymaga Bóg; te oddawanie czci swojemu własnemu ,,ja” przez człowieka jest poważne. Człowiek 

cielesny modli się i co dalej? Czyni Boga obiektem, a swoje własne ,,ja” celem modlitwy; tak więc 

te ,,ja” jest czynione bogiem. Posiada ono prywatne, odbywane w komorze oddawanie mu czci 

poprzez próżne myśli i rozmyślania, w których wywyższamy się we własnej zarozumiałości – „Czy 

to nie jest ten wielki Babilon, który ja, w sile swej potęgi, zbudowałem?” (Dan 4:30 UBG). Pewną 



porę dnia poświęcamy wielkiemu bożkowi swojego ,,ja”, by nadymać się zarozumialstwem własnej 

wartości. Jest to bardziej sekretne oddawanie czci samemu sobie. Publiczne uwielbianie samego 

siebie ma miejsce w zaspokajaniu swojego własnego ,,ja”, a prywatne we własnym 

zarozumialstwie, kiedy karmimy i zabawiamy naszego ducha podszeptami próżności i wymysłami 

dotyczącymi naszej własnej doskonałości i wielkości.   

 [2.] Jak własne ,,ja” człowieka jest wrogiem Boga, tak też jest wrogiem człowieka. Ta część 

,,ja” oddziela się od całości, którą stanowi człowiek i staje się jego największym wrogiem. Nie 

tylko ci, którzy pochodzą z własnego domu wierzącego są jego wrogami, jak mówił Chrystus, ale 

także jego własne serce staje się jego wrogiem; własna wola, i własna mądrość są największymi 

przeciwnikami, jakich wierzący ma na tym doczesnym świecie. Zauważcie, jak małpa przygniata 

wnętrzności swoich młodych, gdy je obejmuje, tak człowiek krzywdzi siebie samego, gdy kocha 

siebie nadmiernie; człowiek nie potrzebuje bać się i podejrzewać żadnego stworzenia na świecie tak 

bardzo jak swojego własnego ,,ja”, i to wtedy, gdy najbardziej je szanuje. Świat i diabeł mogą 

kłopotać cię, drogi czytelniku, ale nie mogą cię skrzywdzić bez udziału twojego własnego ,,ja”. 

Żaden wróg nie może nas tak bardzo skrzywdzić jak nasze własne ,,ja”; dlatego, jeśli chcemy się 

zemścić na tych, którzy nas nienawidzą najbardziej, to powinniśmy zacząć od naszych własnych 

serc. Ludzie ufają swojemu własnemu sercu jak najlepszemu przyjacielowi i przez to są zwiedzeni. 

Jest to największy sąd, jaki Bóg może wydać na jakiekolwiek stworzenie, gdy wydaje je w moc 

jego własnego ,,ja”: ,,Zostawiłem ich więc żądzom ich serca i postępowali według swoich 

zamysłów” (Ps 81:12 UBG). Oh,  bardzo smutnym losem jest bycie wydanym w moc własnego 

,,ja”; z drugiej strony największym podbojem, jaki może mieć miejsce, jest jego podbicie, jednakże 

jest to wróg, którego trudno jest ujarzmić:  „….kto panuje nad swym duchem”, tj. ten, kto jest w 

stanie pokonać nieujarzmionego bliskiego i intymnego wroga, swoje ,,ja”, które jest tak skłonne nas 

zdradzić, ,,jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto” (Prz 16:32 UBG). 

 (v.) Ponieważ ci, którzy są uczniami Chrystusa, nie rozporządzają już sami sobą, gdyż 

należą do Pana, (Rz 14:8). Nasza wola nie powinna być naszym własnym prawem, ani nasza 

korzyść naszym celem, ponieważ nie należymy do siebie samych. Istnieje wiele relacji między 

nami a Chrystusem, które odbierają nam całą własność, jaką mamy w sobie. Nie możemy 

powiedzieć, że nasze języki są naszymi własnymi, aby mówić, co nam się podoba, ani nasze dzieła, 

że są naszymi własnymi, i nasze zainteresowania, że są także naszymi własnymi; nie, nasze języki, 

kiedy mówimy, nie są nasze, ale Chrystusa; tak samo nasze majątki, gdy handlujemy, pamiętajmy, 

że nie należą do nas, ale, że są Chrystusowe; również nasze modlitwy, i nasza publiczna służba, nie 

są nasze, ale Chrystusa. Pamiętajcie, drodzy wierzący czytelnicy, wasza siła nie jest waszą 

własnością, gdy trwonicie ją na zaspokajanie pożądliwości i marności, ale Chrystusa. Podobnie jest 

z naszymi kilkoma relacjami w jakich się znajdujemy. Pokazałem wam powyżej, drodzy czytelnicy, 

jakie prawo ma do nas Bóg; teraz pozwólcie mi przedstawić relacje w których pozostajemy z Nim 

związani. Jesteśmy sługami; a słudzy nie są panami swojej własnej woli, ale podlegają woli innej 

osoby, z której nakazu, i na której rzecz mają działać. Domena sług, mówił Arystoteles, nie polega 

na wykonywaniu własnej woli i zaspokajaniu własnych przyjemności; gdyż oddali się oni w służbę 

innemu. Jesteśmy także dziećmi i Bóg jest naszym Ojcem, jako dzieci jesteśmy pod Jego 

kierownictwem, jesteśmy prowadzeni przez Niego. Dalej, pozostajemy także w najbardziej 

zaszczytnej relacji wobec Chrystusa a mianowicie w relacji oblubienicy (2 Kor 11:2). Kobieta, jak 

mówi apostoł Paweł, nie może rządzić nad własną głową (1 Tym 2:12 UBG); dlatego mamy być 

prowadzeni i kierowani przez Głowę, czyli Chrystusa. Tak więc najbardziej zaszczytne relacje 

zaprzęgają nas do zapierania się nas samych. 

 (vi.) Ponieważ jest to najbardziej zyskowny projekt na świecie, dlatego musimy 

zapierać się siebie. Samo-zapieranie się siebie jest prawdziwą drogą do samo-rozwijania się siebie. 

Jeśli porzucimy tyle, ile możemy dla Chrystusa, to nic nie stracimy - ….kto straci swoje życie z 

mego powodu, znajdzie je” (Mt 10:39 UBG). ,,A Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam: 

Nie ma nikogo, kto by opuścił dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole ze 

względu na mnie i na ewangelię; A kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz, w tym czasie, 

domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a w przyszłym świecie życia 



wiecznego” (Mk 10:29-30 UBG). Chociaż nie mamy tego w tej samej formie, to jednak, będziemy 

to mieli ponad miarę w odpowiadającej temu wartości. Bóg nie będzie męczył nas oczekiwaniem na 

zbyt wiele. Tutaj mamy spokój sumienia i życie wieczne w przyszłości; natomiast niewierzący 

zyskują tylko cień kosztem utraty prawdziwych wiecznych rzeczy. Nie mają ani spokoju sumienia, 

ani nadziei na przyszłą chwałę: ,,Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej 

duszy poniósł szkodę?” (Mt 16:26 UBG). Ewangelista Łukasz pisze o tym: ,,….jeśli samego siebie 

zatraci” (Łk 9:25 UBG). Szukanie dobra własnej duszy jest rzeczywiście dobrym szukaniem 

własnego dobra. Dusza każdego człowieka jest jego istotą, dlatego zatracenie swojej własnej duszy 

jest rzeczywiście zatracenie samego siebie; a kiedy zatracamy samych siebie, to wtedy tracimy 

wszystko. Kiedy człowiek najbardziej potrzebuje ich, to wtedy bogactwa odlatują; nie można 

przekupić Bożej sprawiedliwości, ani ustrzec duszy przed piekłem. Dlatego jeśli chcecie szukać 

dobra samych siebie, to szukajcie własnego  dobra w Bogu. 

 (vii.) Ponieważ inaczej człowiek nie może być prawdziwym wyznawcą religii, ani 

prawdziwie praktykować jej, ani cierpieć; dlatego musimy postanowić, aby albo zaprzeć się samych 

siebie, albo zaprzeć się Chrystusa. Przed odejściem z tego doczesnego świata, zostaniemy poddani 

próbie. Piotr zaparł się swego Mistrza, ponieważ nie potrafił zaprzeć się samego siebie. Wszystkie 

obowiązki religii wzywają nas do zapierania się samych siebie - obowiązki prywatne do zaparcia 

się naszych własnych pożądliwości a publiczne do zapierania się własnych korzyści; dlatego 

czytamy o wyrzekaniu się bezbożności i światowych pożądliwości, (Tyt 2:12). W spełnianiu 

obowiązków prywatnych: kiedy idziemy się modlić, to obowiązki prywatne są sprzeczne ze 

skłonnościami i usposobieniem serca, które zmierza do wygody i przyjemności oraz zaspokajania 

ciała. Jeśli nie będziemy mieli  samozaparcia, to nigdy nie przyniesiemy szczerze naszych serc do 

Boga w czasie spełniania tych prywatnych obowiązków religijnych. Następnie podczas spełniania 

religijnych obowiązków publicznych musimy spodziewać się opozycji. Zwolennicy dobra 

publicznego są zwykle narażeni na nienawiść publiczną, z pewnością spotkają się z krytyką; kiedy 

diabeł nie może zwyciężyć instrumentami, aby osłabić dzieło Boga, to w następnej kolejności 

podburza świat przeciwko takiemu dziełu. Dlatego musi być ono doskonałe, aby złośliwość nie 

mogła znaleźć w nim powodów do krytykowania go. To prawda, nie zawsze jesteśmy narażeni na 

prześladowania, ale zawsze na krytykę. Wielu, którzy nie mają ani serca, ani ochoty do czynienia 

dobra, posiada przygotowane języki do krytykowania tych (np. sędziów, kaznodziejów etc.), którzy 

je czynią. Dlatego musimy spodziewać się kłopotów, jeśli pochodzących nie ze złośliwości, to z 

zazdrości: ,,….któż się ostoi przed zazdrością?” (Prz 27:4 UBG). Jeśli prześladowcy będą 

powstrzymywani, to jednak cieleśni wyznawcy chrześcijaństwa będą skłonni, aby potępić to, co nie 

jest robione przez nich samych. Dlatego ktokolwiek chce być uczniem Boga i Chrystusa, to musi 

wiedzieć, że bycie krytykowanym jest jego pierwszą lekcją; że to jest ABC religii. Nigdy nie 

przetrawimy niedogodności życia duchowego, dopóki nie pójdziemy w nim na całość. Musimy 

całkowicie zmienić nasze priorytety w naszym życiu i to, co jest nam drogie, musimy policzyć ich 

koszty, (Łk 14:26-28). Budowniczy wydaje spokojnie pieniądze tak długo, jak jego opłaty mieszczą 

się w zaplanowanym na dany cel budżecie; ale kiedy zostanie on przekroczony, i będzie taki 

człowiek musiał wydawać więcej niż przewidywał, to wtedy każdy grosz będzie wydawał bardzo 

niechętnie. Większość ludzi zakłada, że napotka bardzo mało lub w ogóle nie napotka żadnych 

kłopotów w wyznawaniu religii, i stąd dochodzi do tego, że kiedy napotykają wielkie problemy z 

jej powodu, okazują się tchórzliwi. Dlatego weź swoje życie w swoje ręce, szanowny wierzący 

czytelniku, i postanów iść za Chrystusem, gdziekolwiek cię poprowadzi. 

 (viii.) Każdy musi zaprzeć się samego siebie, ponieważ jest to szczególna część wiary. 
Wiara patrzy na miłosierdzie Boże w Chrystusie nie tylko jako prawdziwe, ale też jako dobre; ba, 

lepsze niż życie i wszystkie jego przyjemności, bo inaczej nie jest to wiara:  ,,Wiarygodne to słowa 

i godne całkowitego przyjęcia” (1 Tm 1:15 UBG). Wiara nie tylko patrzy na to jak na mądre i 

wierne słowa, ale także jako na rzecz wyboru. Istnieje nie tylko uznanie tego co jest prawdą, ale 

także zgoda i wybór. Wiara jest pochyleniem się duszy ku prawdziwej wartości, i dlatego, wraz z 

oparciem się na miłosierdziu Chrystusa, powiązana jest z wyrzeczeniem się zainteresowania 

wszystkim innym; (Mt 13:46), kupiec, który znalazł bardzo cenną perłę „poszedł, sprzedał 



wszystko, co miał, i kupił ją”. Taka jest wiara, przyjście i handlowanie z Bogiem, aby nabyć Jego 

miłosierdzie w Chrystusie, i raczej rozstanie się ze wszystkim, co jest przyjemne i pożyteczne na 

tym doczesnym świecie niż być pozbawionym Bożej łaski: ,,Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma 

w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci,….a nawet swego życia, nie może być moim 

uczniem” (Łk 14:26 UBG); a potem nasz Pan przedstawił podobieństwo człowieka, który zamierzał 

zbudować wieżę, jak usiadł i liczył wydatki. W wierze ma także miejsce siadanie i obliczanie 

wydatków, czyli rozważenie sobie, co to znaczy przyjąć Chrystusa. Wygody chrześcijaństwa są 

bardzo przez nas cenione, ale są one konieczne do zaproponowania tylko w przypadku udręki 

sumienia. Jednakże, kto pragnie być chrześcijaninem prawdziwie, musi poważnie zrobić 

obrachunek swoich zobowiązań, co jest wymagane z jego rąk,  musi dokładnie zbadać, czy jest 

chętny wyrzec się nadziei, zadowolenia i wygód, które są nie do pogodzenia z życiem, którego 

szuka, albo czy jest gotów znosić wszelkie przeciwności i nieszczęścia, którymi może zostać 

obciążony. Ten budowniczy, który pochopnie zabiera się do roboty, kładzie podwaliny pod swoją 

hańbę przez nie policzenie kosztów, tak, że nie jest gotowy ponieść niektórych z nich. Ludzie trudzą 

się, aby wzmocnić swoje faktyczne przekonanie o różnego rodzaju miłosierdziu Chrystusa przed 

wyrzeczeniem się życia według ciała. Błędem jest patrzenie najpierw na wiarę i ustanawianie 

naszej określonej pewności, jakby to była najtrudniejsza rzecz w religii. Wielka trudność 

polega na zapieraniu się siebie. Jak Chrystus poddał próbie bogatego młodzieńca w Mt 19:26, 

pytając go, czy mógł on zostawić wszystko i pójść za Nim, tak my mamy poddać się próbie, w 

przeciwnym razie nasze zwrócenie się do miłosierdzia Bożego, i ustanawianie naszego określonego 

przekonania będzie tylko pochopną ufnością. Każdy posiada jakieś czułe punkty, a zwykle przy 

doświadczaniu pierwszego przekonania o grzechu nasze czułe punkty są dotykane. Kiedy Bóg 

zaczyna działać w sercu, powinniśmy powiedzieć: ,,Duszo,zajmowałaś się rzeczami w zły sposób; 

jednej rzeczy tylko potrzeba: zejdź z dotychczasowej drogi, bo inaczej nigdy nie będziesz 

szczęśliwa. Opuść dom twego ojca”. Jesteśmy skłonni do przylgnięcia do niego; nie jesteśmy w 

stanie wyrzec się dla Boga wszystkiego. Tak jak wtedy, gdy Bóg powołał Abrahama, to wezwał go 

z domu jego ojca; podobnie i my, kiedy jesteśmy wzywani do Boga, jesteśmy wzywani do 

porzucenia czegoś przyjemnego i korzystnego dla naszego własnego ,,ja”. 

   

 

 (c.) PRZEJAWY I OZNAKI ZAPIERANIA SIĘ SAMEGO SIEBIE. 
  

  

 Po trzecie, przejawy co do i oznaki  zapierania się siebie.  

 Istnieją znaki wykluczające i obejmujące. Wykluczające znaki pokażą nam, kiedy nie 

zapieramy się siebie; potem następują obejmujące znaki, z których możemy czerpać pociechę, że 

zapieramy się własnego ,,ja”.  

 (i.) Przejawy wykluczające służące do przekonania nas, skąd możemy wiedzieć, kiedy 

nasze własne ,,ja” panuje i jest niezależne. Znaki, że własne ,,ja” człowieka jest wywyższone i 

panuje w człowieku są następujące. 

 [1.] Kiedy człowiek nigdy nie zabrał się za pokrzyżowanie swoich własnych pragnień. 
Cielesna pobłażliwość sprawia, że pożądanie staje się rozpustą. Kiedy dogadzamy naszym 

pożądliwościom, to one przybierają na sile w zatwardziałości i upartości. Ci, którzy zaspokajają 

swoje zmysły i pławią się we wszystkich cielesnych rozkoszach, nigdy nie poznali, co to znaczy 

być ćwiczonym w szkole Chrystusa; człowiek, który nie może zaprzeć się swojej wygody i 

przyjemności, nie nadaje się na bycie uczniem Chrystusa: ,,Nie wzbraniałem swoim oczom niczego, 

czego pragnęły, nie odmawiałem swemu sercu żadnej uciechy” (Kaz 2:11 UBG). Kiedy ludzie nie 

mogą pozbyć się niczego ze swojej próżności i luksusu to czynią chrześcijaństwo tylko pustym 

pojęciem i udawaniem; są mężczyznami i kobietami przyjemności, podczas gdy Pan Jezus Chrystus 

był mężem boleści. Dzieci Boże są zawsze gotowe zapierać się w sprawach, które najbardziej ich 

dotykają; jak Dawid wylał wodę z Betlejem, pomimo tego, że pragnął pić. Czasami jest dobrze 

zrobić taki eksperyment na sobie; moglibyśmy znaleźć wiele obrazów zazdrości, jeśli 



spróbowalibyśmy, czy potrafimy sobie odmówić w tym, na czym nam najbardziej zależy.  

 [2.] Przez okazywanie niecierpliwości w naszej naturze, gdy inni przeciwstawiają się 

nam.  Własne ,,ja” człowieka wydaje się być bardzo delikatną i drażliwą rzeczą; nie możemy 

znieść, że inni przeciwstawiają się naszym poglądom i zainteresowaniom lub w zaspokajaniu 

naszych pożądliwości. Haman był chory, i przygnębiony, bo chciał, aby Mardocheusz zginał przed 

nim kolana. Zawsze nasze utrapienie pokazuje wielkość naszego uczucia do danego obiektu czy 

sprawy. Bycie sądzonym przez ludzi, powinno być elachiston - najmniejszą  rzeczą, (1 Kor 4:3 

UBG) jak mówił apostoł Paweł. Kiedy ludzie nadadzą sobie samym wysoka cenę i wielką wartość, 

to są rozdrażnieni, gdy inni nie chcą uważać ich i tego co robią za takowe. Jan zginął za 

sprzeciwienie się Herodowi w odniesieniu do jego posiadania za żonę Herodiady; Jonasz, z kolei 

uczynił ze swojej tykwy część siebie samego, cenił ją za bardzo, jak wynika z jego wielkiego 

gniewu, gdy Bóg sprawił, że uschła. Denerwowanie się i szemranie pokazują, co jest czuła częścią 

naszych dusz i co uczyniliśmy częścią naszego własnego ,,ja”. 

 [3.] Kiedy człowiek nie chce być przegranym z powodu religii. Niektórzy ludzie mają 

taniego i podłego ducha, kochają ewangelię bez ponoszenia kosztów, jak mówił apostoł, (1 Kor. 

9:18), są zadowoleni ze służenia Bogu, o ile nie muszą ponosić żadnych wydatków dla Niego. 

Zauważmy, jak powinniśmy zastanowić się i policzyć koszty, zanim zaczniemy wyznawać religię; 

tak później, gdy zaczniemy ją już wyznawać powinniśmy zapytać sumienia, ile kosztowało nas 

bycie pobożnymi, jakie koszty już ponieśliśmy dla Pana Jezusa Chrystusa, odkąd poślubiliśmy Go i 

religię. Dawid nie chciał usłużyć Bogu tym, co go nic nie kosztowało. Jeśli powiedziano by 

jakiemuś człowiekowi, że jego droga do docelowego miejsca jest usłana ostami i cierniami, i że 

musi jechać przez wiele brudnych dróżek i oczekiwać, że napotka drapiące pełne kolców rośliny i 

wiele błotnistych miejsc, to, gdyby nie napotkał na swojej drodze nic prócz zieleni i przyjemnych 

ścieżek, to pomyślałby, że się pomylił i zgubił drogę. Podobnie jest z wierzącymi, jeśli powiedziano 

ci, drogi wierzący czytelniku, że twoja droga do Nieba jest prosta, i że religia zaprzęgnie cię do 

zapierania się twoich własnych przyjemności, zysku i cielesnych pragnień, a mimo to nigdy się nie 

zmagałeś ze swoimi pożądliwościami, ani nie porzuciłeś niczego dla Chrystusa, i nie spotkałeś się z 

niczym, jak tylko z przyjemnościami, zyskiem i zachwytem w wyznawaniu religii, to możesz 

śmiało pomyśleć, że pomyliłeś drogę i jest to wielki znak, że jeszcze musisz zabrać się za 

obowiązek, który uczniowie Chrystusa muszą praktykować.  

 [4.] Kiedy nasze serce smuci się z powodu dobra innych, jest to znak, że nasze własne 

,,ja” dzierży nad nami władzę. Wielu może się radować i być zadowolonymi, gdy Bóg jest 

uwielbiony przez jakiś ich własny czyn, ale smucą się, gdy praca jest wykonana przez innych; 

samolubni i cieleśni ludzie chcieliby mieć monopol na religię. Oh, uważajcie, bo takie usposobienie 

jest znakiem, że nasze własne ,,ja” jest nam zbyt drogie i bliskie. Powinniśmy być tak zadowoleni, 

gdy Bóg zostanie uwielbiony przez innych, jak wtedy, gdy sami jesteśmy narzędziami  jego 

chwały.. Luter powiedział: ,,Moim zamysłem jest to, żeby dzieło Boże mogło zostać wykonane; a 

jeśli nie jestem godny, niech to dzieło Boże będzie wykonane przez innych.” Podobnie mówił 

apostoł Paweł w Flp 1:15-16, gdzie napisano, że wielu głosiło ewangelię, przypuszczając, że 

dodadzą przez to ucisku jego więzom; ale on radował się z tego że Chrystus w ogóle był głoszony. 

Jest to duch faryzejski, gdy oczerniamy innych i zazdrościmy im dobra: ,,Widzicie, że nic nie 

zdziałacie. Oto świat poszedł za nim” (J 12:19 UBG); faryzeusze byli rozdrażnieni, że Chrystus 

miał tak wiele szacunku wśród ludzi. Ludzie chcieliby zmonopolizować wszelki szacunek dla 

własnej frakcji i podtrzymywać poświęcenie się własnemu interesowi; to sprawiło, że starszy brat 

zazdrościł swemu młodszemu bratu, gdy ten powrócił do ojca jako syn marnotrawny, (Łk 15). 

Kiedy zazdrościmy darów i łask innym i ich szacunku w świecie, to jest to znak, że nasze ,,ja” 

pozostaje w nas suwerenne i dominujące. Wielu, ponieważ chcą błyszczeć samodzielnie, ma 

skłonność do potępiania, podważania reputacji innych i oczerniania łaski w nich wypracowanej, 

podczas gdy powinniśmy się z tego raczej radować.  

 [5.] Kiedy ludzie nie dbają o dobro ogółu i promują własny prywatny interes. 
Wspominam o tym, ponieważ naszego własnego ludzkiego ,,ja” mamy się zapierać nie tylko ze 

względu na Boga, ale i ze względu na dobro innych ludzi. Jak nasze własne ,,ja” znajduje się w 



opozycji do Boga, tak też w opozycji do dobra innych, dlatego napisane jest: ,,Niech nikt nie szuka 

własnego dobra, lecz dobra bliźniego” (1 Kor 10:24 UBG); dlatego jak jesteśmy zobowiązani 

promować chwałę Boga, tak i dobro jeden drugiego, a więc i dobro publiczne. Z tej przyczyny 

dzieci Boże nie mają serca do ani nie zważają na swoje prywatne wygody jeśli miałoby przy tym 

ucierpieć dobro publiczne, czyli dobro ogółu. Kiedy Bóg obiecał Mojżeszowi, że będzie go 

preferował ponad lud Izraela, mówiąc: ,,Teraz więc zostaw mnie, aby się rozpalił mój gniew na nich 

i abym ich zgładził, a z ciebie uczynię wielki naród” (Wj 32:10 UBG), i zaproponował mu ugodę, 

że jeśli przestanie się modlić, to święte nasienie będzie kontynuowane w jego (Mojżesza) linii, 

zamiast w linii Abrahama, i że wszystkie pozostałe plemiona Izraela zostaną zgładzone; to wtedy 

Mojżesz błagał Pana i prosił o miłosierdzie dla ludu pytając Pana dlaczego Jego gniew rozpalał się 

przeciwko Jego ludowi. Dla Mojżesza nie miało znaczenia co się z nim stanie, byleby tylko lud 

Boży był bezpieczny. W podobnym duchu postępował Nehemiasz: ,,Mimo to nie domagałem się 

chleba przysługującego namiestnikowi, gdyż niewola ciążyła nad tym ludem” (Neh 5:18 UBG). 

Nehemiasz nie chciał przyjąć niezbędnego wsparcia i utrzymania, przez które ważność jego 

stanowiska mogłaby zostać potwierdzona, ponieważ utrapienie ciążyło na ludzie Bożym. Natomiast 

cielesnych ludzi nie obchodzi w co wplątują naród ani jak mają się sprawy z dobrem ogółu, czyli 

dobrem publicznym, byleby tylko mogli promować własny interes i stawić siebie na zaszczytnym 

miejscu. Jednakże nie tak jest z dziećmi Bożymi, gdyż one mają w zwyczaju rezygnować ze 

wszystkich własnych korzyści dla dobra ogółu: ,,Weźcie mnie i wrzućcie do morza” (Jon 1:10 

UBG), Jonasz mówiąc powyższe słowa nie martwił się o to, co się z nim stanie byle tylko burza 

ucichła dla dobry innych. W podobnym duchu postąpił Grzegorz z Nazjanzu, kiedy miało miejsce 

wielkie zamieszanie i kłótnia o jego miejsce: ,,Czy niepokoi was mój honor? Pozwólcie mi odejść 

na bok w skromnej ciszy i żyć w zapomnieniu i umrzeć, a moje kości niech zostaną wrzucone w 

ciemność, gdzie nie będą mogły zostać odnalezione ale pozostać w zapomnieniu.” 

 (ii.) Tak jak istnieją znaki wykluczające, tak też istnieją znaki obejmujące, z których 

wymienię tylko trzy. 

 [1.] Kiedy człowiek we wszystkich swoich celach i w każdym faktycznym wyborze, jest 

kierowany przez względy sumienia, raczej niż przez względy interesu; kiedy jest zadowolony z 

bycia czymkolwiek, byle tylko mógł być użyteczny dla chwały Bożej, a Pan Jezus Chrystus mógł 

być wszystkim we wszystkich. I tak postępował apostoł Paweł, gdy był w sytuacji, aby wybrać czy 

odejść z tego świata czy pozostać w ciele, nieważne, było to dla niego, byleby Chrystus został 

wywyższony, czy to przez życie czy przez śmierć, (Flp 1:23). ,,Czy moje ciało zużyje się z powodu 

trudów pracy czy stanie się ofiarą całopalną, w męczeństwie nie ma to żadnego znaczenia, byleby 

Chrystus dalej był wywyższony”; tak będziemy myśleć, jeśli będziemy zadowoleni, z tego, że nasze 

,,ja” zniknie, tak by Chrystus mógł się pojawić i świecić w całej swojej chwale. Jak kiedy słońce 

ukazuje swoje promienie to gwiazdy znikają; tak kiedy stajemy przed jakimkolwiek wyborem w 

życiu, czy mamy zrobić to, czy tamto, to musimy zawsze mierzyć to, ale nie poprzez szukanie w 

tym własnego interesu, ale w odniesieniu do przyniesienia chwały Bogu. Seneka mówił: 

,,Wielkoduszny człowiek nie dba o to i nie patrzy, gdzie może żyć najbezpieczniej, ale 

najuczciwiej.” Dziecko Boże patrzy, przy załatwianiu swoich spraw, gdzie może mieć najwięcej 

pracy i wykonać największą służbę, a nie tylko gdzie może zapewnić sobie wygodę i 

bezpieczeństwo. Jak podróżnik, gdy proponuje się mu dwie drogi, jedną przyjemną, drugą bardzo 

urwistą i niebezpieczną, nie patrzy która jest najprzyjemniejsza, ale która prowadzi do celu jego 

podróży; tak dziecko Boże nie patrzy na to, co jest najbardziej miłe ciału, ale jak może wykonać 

najwięcej pracy i służby i uwielbić Boga na ziemi.  

 [2.] Przez pokorne poddanie się woli Bożej. Jest to wielki podbój dokonany nad naszym 

własnym ,,ja”, gdy pokonujemy naszą własną wolę. Dzieci Boże mówią tak jak gdyby w ogóle nie 

miały własnej woli. Zanim opatrzność minie, absolutnie oddają się do dyspozycji Boga, w celu albo 

wyzwolenia, albo zesłania na nich kłopotów. W 2 Sam 15:25-26 (UBG) jest napisane: ,,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”. David mówił tu tak, jakby nie miał 



własnej woli, oddal się do dyspozycji Boga. Także po tym, gdy Bóg ogłosił już swoją wolę, dzieci 

Boże uciszają wszelkie szemranie swojego ducha: 1 Sm 3:18 (UBG): ,,To PAN. Niech czyni to, co 

dobre w jego oczach.” Istnieje wystarczający powód, aby uspokoić całe niezadowolenie ich umysłu, 

a tym powodem jest to, że Bóg jest w danej opatrzności. Dziecko Boże nie może nic stracić przez 

działanie jakiejkolwiek siły. Ludzie mogą zabrać mu majątek przemocą, ale ono oddaje go z 

rezygnacją Bogu. Bóg może zabrać jego przyjaciół, ale dziecko Boże powierza ich Bogu, są 

zabierani za zgodą i rezygnacją jego uświęconej woli. To samo dotyczy życia dzieci Bożych, 

powierzają je w Boże ręce. Dlatego godny uwagi jest fakt, że kiedy Pismo Święte mówi o 

niegodziwych ludziach, to pyta, jaką nadzieję będzie miał obłudnik, gdy Bóg zabierze mu duszę (Hi 

27:8), a w Łk 12:20 (UBG) ostrzega grzesznika: ,,….tej nocy od ciebie zażądają twojej duszy.” 

Dzieci Boże zgadzają się na zrezygnowanie ze swojego życia, majątku i przyjaciół na wezwanie 

opatrzności. Podpisują się pod Boża wolą – „To PAN”. Ba, nie tylko okazują akceptację, ale 

potrafią nawet błogosławić Boga, ponieważ jego wola się wypełniła: ,,PAN dał, PAN też wziął, 

niech imię PANA będzie błogosławione” (Hi 1:21 UBG). Potrafią zobaczyć tak wiele powodów do 

błogosławienia Boga, nie tylko wtedy, gdy ich wzbogaca, ale i gdy ich zubaża i kładzie na nich 

rękę; i to jest tym, co powoduje, że nasza wola zostaje pochłonięta przez wolę Bożą, i to jest także 

bycie podobnym do wielkiego wzoru jakim jest sam Chrystus - ,,….nie moja wola, lecz twoja niech 

się stanie” (Łk 22:42 UBG); nie będziemy tacy jak nasz wielki Mistrz jeśli tego nie zrobimy. 

Chrystus rzeczywiście modlił się przeciwko utrapieniu, dlatego możemy i my. Nie poznalibyśmy 

wielkości Jego samozaparcia, gdyby nie zamanifestował swoich naturalnych pragnień, jednakże 

zdał się w tym na Boga. I my też musimy tak postąpić.  

 [3.] Gdy człowiek uchodzi za podłego we własnych oczach i rozmyśla o własnych 

grzechach z największym oburzeniem. Nie ma nikogo, kto wydawał by surowszy wyrok niż 

dzieci Boże wydają na siebie samych, gdy zgrzeszą przeciwko Bogu; nie potrzebują żadnego 

innego sędziego niż własne sumienia, aby wydać wyrok na siebie. Ludzie z natury mają skłonność 

do faworyzowania siebie samych; są powierzchowni w korzeniu się a dogłębni w krytykowaniu 

innych. Z oburzeniem wyrażają się o grzechach innych, a z pobłażaniem o własnych. Jak Juda 

zarządził (gdy mu powiedziano, że jego córka Tamar uprawiała nierząd; i była brzemienna z 

wszeteczeństwa): ,,Wyprowadźcie ją i niech będzie spalona”, (Rdz 38:24 UBG). Jednakże kiedy mu 

pokazała jego własny pierścień, sznur i laskę udowadniając, że to on ją zbezcześcił, to złagodniał. 

Jednakże inaczej sprawy się mają z dziećmi Bożymi, nie ma dla nich grzechów tak odrażających 

jak ich własne:,,….Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem 

pierwszy” (1 Tm 1:15 UBG). Paweł jak gdyby mówił, że nie było takiego drugiego grzesznika na 

świecie, jak on. W Podobnym duchu wypowiedział się Agur w Prz 30:2 (UBG): ,,Zaprawdę jestem 

najgłupszym z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu.” Jak bogobojny człowiek mógł powiedzieć takie 

słowa? Cóż, jest to owoc duchowego oburzenia. Pobożny człowiek nie tylko wywiera największą 

pomstę na sobie samym, ale i okazuje sobie największe duchowe oburzenie. ,,Och, nie ma bardziej 

głupiego człowieka ode mnie, który zgrzeszyłem przeciwko tylu okazanym łaskom, tylu 

zaciągniętym zobowiązaniom i tak wielkiemu światłu poznania!” To nie są komplementy, ale słowa 

wypowiedziane z gorzkim uczuciem.  Chryzostom powiedział, iż dzieci Boże nie tylko mówią to z 

całą pokorą, ale i w prawdzie. Mogą poznać cierpienie innych z powodu popełnienia grzechów 

tylko przez domyślanie się i wyobrażanie tego sobie, natomiast odczuwają zło własnych grzechów, 

znają je przez ich oddziaływanie na ich zmysły.” Jak w smutku jesteśmy skłonni powiedzieć: ,,Nie 

ma cierpienia równego mojemu.” Czemu? Ponieważ doświadczamy pochwycenia nas przez nasze 

własne bóle. Dzieci Boże, odczuwają, jak bardzo zgrzeszyły przeciwko Bogu. W Ps 73:22 (UBG) 

Dawid powiedział, „Byłem przed tobą jak zwierzę.” Dzieci Boże wiedzą, że otrzymały więcej łask i 

miłosierdzia Bożego niż inni, i że mają więcej zobowiązań wobec Boga niż inni, dlatego ich 

przewinienia wydają im się bardziej poważne. Cóż, jeśli twoje serce, drogi wierzący czytelniku, 

będzie doprowadzone do tego, że żar oburzenia będzie okazywany  twoim własnym grzechom, i 

słowa skierowane przeciw nim nie będą wypowiadane automatycznie z pamięci i bezmyślnego 

naśladowania innych, ale z głębokiej świadomości i uczucia wstrętu do własnych popełnionych 

grzechów, to jest to pocieszający znak, że twoje ,,ja” jest w tobie zdetronizowane.  



 (d.) ŚRODKI ZAPIERANIA SIĘ SAMEGO SIEBIE. 

  

  

 Po czwarte, przedstawię środki prowadzące do zapierania się samego siebie, dzięki którym 

ta praca może zostać uczyniona łatwiejszą. 

 

 (i.) Jeśli chcecie zaprzeć się siebie, to zmniejszcie swój szacunek do i umiłowanie wobec 

rzeczy doczesnych. Łączę je razem, ponieważ miłość idzie w ślad za szacunkiem. Jeśli chcecie 

zaprzeć się siebie dla Chrystusa, to musicie cenić sobie najgorsze rzeczy Chrystusa wyżej niż 

najlepsze rzeczy tego doczesnego świata, tak jak Dawid, który mówił: ,,….wolę raczej stać w progu 

domu mego Boga niż mieszkać w namiotach niegodziwców” (Ps 84:10 UBG). Kiedy gliniany 

dzban stłucze się, to człowiek się tym nie martwi, bo nie związuje swego  serca z nim, nie szanuje 

go za bardzo i nie ceni go sobie wysoko, ponieważ gliniany dzban jest tylko drobnostką. Co 

sprawiło, że Mojżesz był tak wybitny w zaparciu się siebie, że potrafił odrzucić wszystkie zaszczyty 

dworu faraona i wybrać raczej cierpienie ucisków z ludem Bożym, niż cieszyć się doczesnymi 

rozkoszami grzechu? Jest napisane, że: ,,Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe 

bogactwo niż skarby Egiptu”, (Hbr 11:26 UBG). Szacunek Mojżesza do rzeczy wiecznych był 

prawidłowo ukierunkowany. Następnie, musicie, drodzy wierzący czytelnicy, pomniejszyć 

umiłowanie rzeczy doczesnych; gdyż wielkość naszego ich umiłowania powoduje wielkość naszego 

utrapienia. Jest nam tak bardzo trudno rozstać się z doczesnymi rzeczami, gdyż nasze serca są za 

bardzo z nimi związane. Powiększamy rzeczy tego świata w naszym szacunku i umiłowaniu; 

dlatego wtedy nie tak łatwo jest nam się z nimi rozstać ze względu na Chrystusa. Niestety, 

wszystkie te zewnętrzne rzeczy służą jedynie do podpierania przybytku, który zawsze upada. Ale 

jak mamy zmniejszyć nasz szacunek i przywiązanie do rzeczy doczesnych; czy to znajduje się w 

naszej mocy? Na to odpowiadam wam, że możecie zdziałać wiele, poprzez zaparcie się swoich 

pożądliwości w ich pierwszym poruszeniu się, zanim wzrosną w waszym szacunku i umiłowaniu do 

nich, i zanim przemogą was przez rozkoszowanie się nimi w duszy. Kiedy coś zaczyna znajdować 

się przy i zbyt blisko serca, to dobrze, jest wtedy, żeby chrześcijanin był ostrożny i zadał sobie to 

pytanie: ,,Jak mam się tego zaprzeć dla Boga?” W 1 Kor 6:12 (UBG) napisano: ,,….nie dam się 

niczemu zniewolić”. Chociaż obiekty, z którymi przestajecie, są dozwolone przez Pismo Święte, to 

jednak kiedy naruszają sferę waszego ducha, to zapierajcie się ich. A przy tym uważajcie co 

uważacie za siebie samych. Jest to wielka część chrześcijańskiej roztropności, aby wiedzieć jaką 

częścią ogólnego jestestwa jesteśmy my sami. Nie uważajmy grzechu za nasze właściwe ,,ja”. 

Zobaczmy, jak apostoł Paweł rozdziela te rzeczy: ,,Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który 

we mnie mieszka” (Rz 7:17 UBG). Powinniście być w stanie powiedzieć jeśli chodzi o wszystkie 

cielesne pragnienia, to nie ja, ale grzech. Istnieje stara i zepsuta część ,,ja”. Nie powinniście więc 

uważać doczesnego świata, za część waszego właściwego ,,ja”: Łk 12:15 (UBG): ,,Uważajcie i 

strzeżcie się chciwości”. Jaki jest tego powód? ,,…gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, 

zależy jego życie” (Łk 12:15 UBG). To nie jest wasze właściwe ,,ja”, nie jesteście ani dalej od 

grobu, ani bliżej prawdziwego zadowolenia; możecie być szczęśliwi bez tego.  

 (ii.) Szukajcie siebie samych, swojej tożsamości w Bogu, to jest niewinne obejście. W 

przypadku gdy nie możemy osłabić umiłowania danego obiektu, to zmieńmy taki obiekt. Cóż to 

jest, co jest tak bliskie waszemu sercu? Czy to jest chwała? Jeśli tak, to szukajcie chwały u Boga. 

Zamieńcie próżną chwałę ludzką na wieczną chwałę Bożą. Jest to zgodne z Pismem, aby 

zaspokajać właściwe ,,ja” w Bogu: Jana 5.44, ,,Jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę 

jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od  samego Boga?” (J 5:44 UBG). Możecie 

zmienić swoje pragnienia z próżnej chwały na wiecznej chwały: „Umiłowali bowiem chwałę ludzką 

bardziej niż chwałę Bożą” (J 12:43 UBG). Jeśli człowiek pragnie chwały, to gdzie może otrzymać 

coś lepszego, niż być pochwalonym przez Boże usta, w obliczu całego świata, w wielki dzień 

rozliczeń, kiedy Chrystus ogłosi takiego człowieka dziedzicem korony Nieba? I podobnie jest z 

rozkoszą; jeśli wasze dusze są pociągane do niej, to pamiętajcie, nie ma takich rozkoszy jak te 

czyste i święte zadowolenia, którymi możecie się cieszyć przez społeczność z Bogiem, są to 



rozkosze po Jego prawicy trwające na wieki. Uczucia nie zostają zniesione, ale przedkładane;  

przesadzamy nasze pragnienia, aby mogły rozkwitnąć w lepszej glebie. Jeśli pragniecie bogactwa, 

to zwróćcie swe serca ku dobremu skarbcowi, który Bóg otworzył w przymierzu, abyście mogli być 

bogatymi w łaskę, bogatymi w Bogu.  

 (iii.) Jeśli chcecie się zaprzeć samych siebie, to zdecydujcie się na najgorsze, aby 

zadowolić Boga, choć miałoby to być związane z waszym i całego świata niezadowoleniem. 

Zwykle nie siadamy i nie liczymy kosztów, nie czynimy naszego postanowienia wystarczająco 

szerokim. Kiedy podejmujemy się wyznawania religii, to oczekujemy tylko na niewielkie kłopoty, 

dlatego szybko się zniechęcamy. Zwykle dajemy Bogu małe pole do działania; nie trzymamy w 

rękach naszego życia i naszego majątku, tak jak powinniśmy, kiedy zabieramy się za wyznawanie 

religii. Człowiek nigdy nie przychodzi do Chrystusa właściwie, dopóki nie zrezygnuje z siebie i ze 

swoich bliskich, i nie poprosi Chrystusa, by zabrał wszystko. Dopóki nie dojdzie do takiego 

postanowienia, jakie powziął  Grzegorz z Nazjanzu w sprawie swojej ludzkiej nauki – ,,Nigdy nie 

odczuwałem miłości do bogactwa, ani do wielkości na tym doczesnym świecie, tylko do małej 

elokwencji i powiem wam, do jakiego stopnia, otóż, abym, gdy mam coś wartościowego do 

cenienia sobie, uważał to za nic dla Chrystusa.” Dlatego ludzie powinni dawać Chrystusowi hojne 

przyzwolenie; aby wtedy kiedy przyjdzie do próby, nie żałowali; i aby wyszło na to, że liczyli, że 

się z tym rozstaną ze względu na Chrystusa. 

 (iv.) Strzeżcie się ograniczenia swojego dobro do środków zewnętrznych, jakbyście nie 

mogli być szczęśliwi bez danego majątku, bez tylu tysięcy funtów na tym świecie; pilnujcie się, aby 

nie związywać swojego życia i zadowolenia ze stworzeniem, bo kiedy przyjdzie nam rozstać się z 

nim, to będziemy musieli rozstawać się z nim, jak z naszym życiem. Dzieci Boże postanawiają, 

„Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i 

pola nie przyniosły żywności….Ja jednak będę się radował w PANU,” (Hab 3:17-18 UBG). I takie 

powinno być postanowienie chrześcijanina, by nie pokładać ufności w stworzeniu, ale w Bogu, 

chociaż wszystko by zawiodło. To jest święta niezależność, kiedy nasze serca są oderwane od 

stworzenia. Ludzie tego doczesnego świata mają tylko doczesną świecę, która jest szybko gaszona, 

a jest nią majątek, który łatwo można być utracony; natomiast dzieci Boże mają słońce, które może 

pomóc im obyć się bez świecy. Pan mówił w księdze Ozeasza: ,,…..położę kres całej jej radości”, 

mówiąc o cielesnych Żydach. Jak? „Zniszczę też jej winorośle i drzewa figowe” (Oz 2:11-12 

UBG). Całe szczęście niegodziwego jest związane z winoroślą i drzewem figowym, czyli z jego 

majątkiem. Zważcie drodzy wierzący, że wasze szczęście nie leży w was samych, ani w żadnym 

stworzeniu, ale tylko w Bogu. Bóg sam w sobie jest o wiele lepszy niż Bóg w stworzeniu; cieleśni 

ludzie cenią Boga w stworzeniu, ale nie Boga w sobie samym. Dlatego pierwszą rzeczą, na której 

musimy polegać, jest to, że Bóg jest wszystko-wystarczający sam w sobie; nie Bóg w przyjaciołach, 

nie Bóg w bogactwie, ale Bóg w samym sobie. My nie wiemy, jak może być nam dobrze bez 

przyjaciół, bogactwa i wolności, dlatego nasze serca są do nich przyklejone. Och, strzeżcie się tego. 

Wszystkie te rzeczy są tylko kilkoma rurami, które dostarczają nam i przekazują wpływ najwyższej 

przyczyny; dlatego ciągle ceńcie Boga samego w sobie przed Bogiem w stworzeniu. 

 (v.) Kierunek: często działajcie wiarą i zaglądajcie poza zasłonę. Wyślijcie swoje myśli 

jako szpiegów i posłańców do ziemi obiecanej. Lepiej będzie dla człowieka, żeby porzucił to, co 

posiada na ziemi, gdy ma mocne oczekiwania na Niebo, (Rz 8:18). Kiedy człowiek widzi, że Bóg 

przygotował dla niego wspanialszą chwałę, to uzna, że tych rzeczy nie można z niczym porównać: 

,,Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten 

wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam 

przeogromną i wieczną wagę chwały; Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co 

niewidzialne” (2 Kor 4:16 UBG). Apostoł podaje opis swego męstwa i stanowczości; jak był w 

stanie wytrzymać zniechęcenia doczesnego świata - ,,Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na 

to, co niewidzialne”. Niebo wynagrodzi wszelkie straty, dlatego doczesny świat jest porzucany z 

łatwością. Zauważcie, jak kobieta zostawiła swój dzban, gdy się zaznajomiła z Chrystusem; tak gdy 

człowiek zaznajamia się z lepszymi rzeczami, to jego serce odrywa się od tych zewnętrznych. 

Kiedy Chrystus powiedział do Zacheusza, że musi zatrzymać się w jego domu, to Zacheusz będąc 



już w swoim domu rzekł: ,,połowę mojego majątku daję ubogim”. Kiedy serce dużo rozmyśla o 

Niebie, to ziemia wydaje mu się małą rzeczą. Kiedy patrzymy na gwiazdy, to wydają się być tylko 

wieloma iskrami i cekinami; ale gdybyśmy byli nad ziemią to świat wyglądałby jak maleńka czarna 

plama. 

 (vi.) We wszystkich sporach między sumieniem a własnym interesem pamiętajcie o 

zważaniu na Bożą szczególna opatrzność względem was. Kiedy sumienie i interes walczą, 

zastanówcie się, skąd otrzymaliście to, z czym tak bardzo nie chcecie się rozstać, czy nie od Pana? 

Nieufność jest podstawą szukania zaspokajania swojego ,,ja”. Nie bierzemy pod uwagę opatrzności 

Bożej względem nas, tego, że wszystkie zmiany są w Bożych rękach, i dlatego nie możemy zaprzeć 

się samych siebie. Kim jest ten, kto dał ci, drogi wierzący czytelniku, ten majątek, z którym nie 

chcesz się rozstać, czy daną pociechę doczesną, której nie chcesz porzucić? Kiedy Amazjasz król 

Judy został upomniany przez proroka, aby nie brał ze sobą wojska izraelskiego to zapytał: ,,A co 

mam czynić ze stoma talentami, które dałem wojsku Izraela?” (2 Krn 25:9 UBG), co było sumą, za 

którą ich wynajął; wtedy mąż Boży odpowiedział: ,,PAN może ci dać o wiele więcej niż to.” Tak 

więc nie martw się, ,,Co mam robić by się utrzymać? Co mam robić dla utrzymania majątku?”. Pan 

może dać ci więcej niż myślisz. To Boże błogosławieństwo ubogaca, i Bóg może zaopatrzyć cię w o 

wiele więcej, jeśli uzna to za stosowne. Ludzie myślą, że to ich własna zapobiegliwość czyni 

wszystko i dlatego tak niechętnie rozstają się z tym, co mają. Zważ, że nie mógłbyś tego mieć, 

gdyby Bóg ci tego nie dał. Tak więc, kiedy ludzie są niechętni, aby stracić przyjaciół, gdy grozi im 

to z powodu wyznawania religii, to pamiętaj, kto przyprowadził ich i uczynił to, że stali się twoimi 

przyjaciółmi. ,,Gdy drogi człowieka podobają się PANU, to godzi z nim nawet jego nieprzyjaciół” 

(Prz 15:7 UBG). Pobożność uczyni więcej niż cielesna zapobiegliwość, przez którą możesz narazić 

się na niebezpieczeństwo utraty Boga i swoich przyjaciół. 

 (vii.) Rozważcie prawo, które posiada Bóg do wszystkiego, co wasze; ma On naturalne 

prawo do tego, i prawo na podstawie umowy. Posiada naturalne prawo do wszystkiego, co macie, 

gdyż uczynił to i dał to wam. Żadne stworzenie nie może być sui juris, we własnej mocy i do 

własnej dyspozycji. Bogactwa są nie wasze, ale Bożym darem dla was. Głupcy uważają, że 

wszystko, co mają jest ich własnością, myślą, że mogą z tym zrobić, to co im się podoba:  

,,….nasze wargi należą do nas, któż jest naszym panem?” (Ps 12:4 UBG). Zważ, drogi czytelniku, 

że twój język nie jest twój, bo nie został uczyniony przez ciebie; a gdy zostanie wyrwany, nie 

zdołasz tego naprawić. Gdy porozmawia się z człowiekiem marnotrawnym, który nie jest w stanie 

zaprzeć się swoich rozkoszy, na ten temat, to odpowie, że ma nadzieję, że to, co wydaje, jest jego. 

Jednakże twój majątek, drogi wierzący czytelniku, nie jest twoją własnością, aby wydawać go tak, 

jak ci się podoba. Chciwi ludzie myślą, że są absolutnymi panami tego, co mają: ,,Czyż mam wziąć 

swój chleb, swoją wodę i mięso swego bydła….i dać ludziom, o których nie wiem, skąd są?” (1 

Sam 25:11 UBG). Dobra muszą być wydawane zgodnie z wolą właściciela, w przeciwnym razie 

jest to rabunek. Tak więc wszystko to, co posiadasz, należy do Boga, dlatego musisz się rozstać z 

wszelkim własnym zainteresowaniem i troską o własne dobro w odniesieniu do posiadanego 

majątku, aby wszystko zmierzało ku chwale Boga. Bóg ma również prawo do twego majątku na 

podstawie umowy: oddałeś samego siebie i wszystko, co twoje, Bogu, (Rz 12:1); dlatego zważ na 

niebezpieczeństwo przywłaszczenia sobie rzeczy, które zostały raz na zawsze poświęcone Bogu. 

Zastanów się, jaki był koniec Ananiasza i Safiry. 

 Zanim przejdę do poszczególnych rodzajów zapierania się siebie, chciałbym, abyście, 

szanowni czytelnicy, zwrócili uwagę na kilka obserwacji dotyczących tego obowiązku. Jeśli 

chcecie zaprzeć się samych siebie, to: 

 [1.] Każdy musi obserwować swoje usposobienie i szczególną naturę swojej własnej 

duszy. Istnieje kilka sposobów grzeszenia; dlatego niech każdy zbada swój sposób, (Iz 53:6). Bóg 

wie, że my wszyscy wierzący zeszliśmy z drogi świadomego grzechu, ale zazwyczaj istnieją 

określone szczególne drogi grzechu, na które nasze serca schodzą i na których błądzą. Gdy Bóg 

doświadcza jakiegokolwiek człowieka, to doświadcza go w jego Izaaku; dlatego zapieranie się 

siebie samego musi być rozpatrywane stosownie do rodzaju miłości własnej. Na którą drogę miłość 

własna najbardziej kieruje wasze dusze i do obrania której najbardziej skłania ją? Obserwacja jest 



konieczna, ponieważ może istnieć jakiś cień samozaparcia w cielesnych ludziach. Pożądliwości są 

uparte i ponieważ ich przeciwieństwo nie ustąpi im, dlatego dla wygody wielkiej pożądliwości, 

człowiek może się w czymś zaprzeć siebie. Chciwiec pozbawia swoją duszę dobra i może być 

surowy i posępny wobec swojej natury, a jednak nie może się zaprzeć samego siebie. Może zaprzeć 

się przyjemności, ale nie doczesnego zysku. Inni, którzy mają lubieżną i zmysłową naturę ducha, 

mogą lekceważyć doczesny zysk, podczas gdy ich serca są schwytane przez inne sidła. 

,,….wystrzegałem się swojej nieprawości” (Ps 18:23 UBG). Zwykle istnieje jakiś specjalny grzech, 

który z powodu częstotliwość pokus, które często się pojawiają, i naszych pragnień idących jego 

torem, który możemy nazwać naszym ulubionym grzechem. Teraz, nasza prawość jest 

wypróbowywana, w tym czy potrafimy zaprzeć się takiego naszego ulubionego grzechu.  

 [2.] Wielu może zaprzeć się samych siebie w zamyśle, ale zawodzą, gdy przychodzi do 

faktycznego rzeczywistego działania. Z pewnością w zamyśle musimy się zaprzeć siebie samych. 

Ilekroć przychodzimy do Chrystusa, musimy przynieść nasze życie i nasze doczesne wygody w 

naszych rękach; musimy przyjść z postanowieniem rozstania się ze wszystkim. Chociaż nie każdy 

chrześcijanin jest męczennikiem w rzeczywistości i czynie, to jednak musi  być w ślubowaniu, 

zamiarze i zamyśle, i postanowić wyrzec się wszystkiego z powodu słusznych i sposobnych 

przyczyn religii. Teraz próba ma miejsce wtedy, gdy zostaniemy postawieni przed poszczególnymi 

przypadkami. Nie możemy tak dobrze ocenić uczucia na podstawie jego pojedynczego działania, 

jak wtedy gdy zostaje doprowadzone do bezpośredniego konfliktu i próby. Sprawy religii, w 

przypadku braku pokusy mogą wydawać się duszy najlepsze; ale duch nigdy nie jest odkrywany, 

dopóki nie staniemy przed faktycznym wyborem, i szczegóły jednego nie będą porównywane ze 

szczegółami drugiego; wówczas budzą się pragnienia, które przedtem leżały ukryte i uśpione i 

przeciwstawiają się łasce w wojnach domowych duszy. Kiedy ma miejsce konflikt między 

sumieniem a własnym interesem, wtedy jesteśmy próbowani. Nie musicie sobie życzyć, żeby takie 

przypadki miały miejsce w waszym życiu, bo zanim odejdziecie z tego doczesnego świata, 

przekonacie się, że przyjdą wystarczająco szybko. Wiele przypadków wydarzy się, gdy obowiązek 

będzie bez zachęty, a wszelki szacunek do siebie samego zawiedzie; ba, gdy ze względu na 

sumienie będziecie postawieni w widocznej niekorzystnej sytuacji. W Obj 12:11 (UBG): jest 

powiedziane o dzieciach Bożych, że ,,nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci”. Gdy przyszło 

do tego, że musieli albo zaprzeć się swojego życia albo Chrystusa, wtedy nie umiłowali swojego 

życia. Wielu może uchodzić, w przypływie rozrzutnego postanowienia, za takich, co do których 

wydawało się, że złożyli wszystko u stóp Chrystusa, jak Piotr w swojej ufności, gdy mówił 

wyniośle: „Nie zaprę się ciebie”, ale potem mogą zawieść, gdy przyjdzie do opierania się, aż do 

krwi: „Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi” (Hbr 12:4 UBG). 

Kiedy musicie dokonać wyboru między doczesnym światem a Chrystusem, wtedy czynione są 

najlepsze odkrycia. 

 [3.] Ci, co nie mogą zaprzeć się rozkoszy i przyjemności życia są niczym w religii. Gdyż 

jest to stałym i osobistym zapieraniem się chrześcijanina, które jest zawsze konieczne. Wszelki 

grzech jest zakorzeniony w większym umiłowaniu przyjemności niż Boga; gdyż grzeszymy z 

powodu wyobrażania sobie osiągnięcia zadowolenia, które tkwi w grzechu, i ono właśnie przyciąga 

nasze serca do praktykowania grzechu. Tak więc ten, kto nie może wyrzec się swojego zadowolenie 

jest niczym: ,,Człowiek, który nie panuje nad swoim duchem, jest jak miasto zburzone i bez muru” 

(Prz 25:28 UBG). Znaczenie tego jest takie, że kto nie potrafi ujarzmić swej skłonności do 

przyjemności, jest otwarty na każdą pokusę. Jak miasto bez murów w czasie wojny przyjmuje 

każdą nadchodzącą armię; tak dusza takiego człowieka, jest podatna na pokusy. A poza tym 

przyjemności nieodzownie przyniosą cielesność do serca, ponieważ są tak sprzeczne z surowością 

religii. Seneka powiedział: ,,Z pewnością jest konieczne, aby miał niskie myśli o obowiązkach ten, 

kto posiada wzniosłe myśli o rozkoszach i zaspokajaniu swoich zmysłów.” Gdyby Bóg nie 

wymagał od nas niczego, z wyjątkiem doskonałości rozsądku, i gdybyśmy mieli tylko okazać się 

ludźmi, to musiałaby istnieć uzda na apetyt i zmysłowe pragnienia. Istnieje odwieczny spór między 

apetytem a rozsądkiem. Sama natura podsuwałaby nam wtedy takie argumenty, które zaprzęgłyby 

nas do umartwiania zmysłów.  



 [4.] Musimy zaprzeć się siebie na punkcie pragnienia, jak również na punkcie 

posiadania: „...zapierając się bezbożności i światowych pożądliwości” (Tyt 2:12 KJV). Wielka 

część tego obowiązku polega na umartwianiu i ujarzmianiu światowych pożądliwości, abyśmy 

mogli być zadowoleni z naszego działu, choć byłaby to tylko maleńka cząstka tego świata, jeśli Bóg 

uzna nas za niezdolnych, aby posiadać więcej. Jest to kluczowym punktem zapierania się siebie, że 

nie tylko potrafimy rozstać się z tym, co posiadamy, ale też, że jesteśmy  zadowoleni z tego, co 

mamy; kiedy dusza dochodzi do tego, to mówi: ,,Mam wystarczająco dużo, bo mam tyle, ile Bóg 

mi przeznaczył, i ponieważ Bóg uznał, że nie powinienem posiadać więcej. Zadowolenie się 

odrobiną świata, i nie  pragnienie więcej, jest obowiązkiem zarówno biednych, jak i bogatych. Jak 

bogaty człowiek ma zrezygnować ze swych majętności, kiedy Bóg go wzywa, tak biedny człowiek 

ma zrezygnować, umartwiać i ujarzmić swoje pragnienia. Chciwość, gdy raz zapanuje w sercu, to 

pragnie, chwyta się i celuje w cały świat; dlatego Chrystus powiedział w Mt 16:26 (UBG): ,,Cóż 

pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał,” sugerując, że znajduje się to w zamierzeniach 

ludzi. Kiedy w ten sposób dochodzi do zapanowania zepsucia w człowieku, to nigdy nie będzie on 

zaspokojony. Salomon mówi w Kaz 5:10 (UBG): ,,Kto kocha pieniądze, nie nasyci się pieniędzmi”. 

Serce człowieka jest w dużej mierze nienasycone, tak że jak grób nigdy nie będziemy w stanie 

powiedzieć: dość. Cieszenie się z samozadowolenia z naszego losu i działu, jest wielką częścią 

zapierania się samego siebie. Pragnienie posiadania więcej, to tylko pragnienie większej ilości sideł. 

Jeśli miałbym więcej, to miałbym więcej kłopotów, więcej sideł, więcej obowiązków; większe 

bramy wymagają większego pilnowania; musiałbym wtedy zdać sprawę Bogu z większej ilości 

rzeczy, zajmowanie się tymi rzeczami wymagałoby więcej czasu, miałbym więcej możliwości; ale 

niestety, nie mogę zdać sprawy z tego, co już mam. Jeśli roślina będzie marniała rosnąc w dolinach, 

to nigdy nie zakwitnie rosnąc w górach; podobnie jeśli znajdując się w niskim stanie, nie jesteśmy 

w stanie pokonać jego pokus to co zrobimy, jeśli będziemy posiadali więcej i znajdowali się na 

wysokim stanowisku, jeśli nie możemy być należycie odpowiedzialni przed Bogiem za to, co już 

mamy?  

 [5.] Próżność jest tak samo brudną cząstką naszego złego ,,ja” i należy tak bardzo się 

jej zapierać jak chełpienia się bogactwem i doczesną wielkością. Chciwość jest tym co prowadzi 

człowieka do innego obiektu, ale próżność do innego celu; ta pierwsza przywara czyni nas 

bałwochwalcami a ta druga obłudnikami; bałwochwalca ustanawia sobie innego Boga, a obłudnik 

zapiera się Tego prawdziwego. Bo proszę zauważyć, że Bóg, ze względu na wspaniałość swojej 

istoty, ma być najwyższym obiektem naszej czci; a ponieważ jest najwyższą przyczyną, to ma być 

też ostatecznym celem wszystkich naszych działań; tak że kiedy ustanawiamy inny cel, to 

odmawiamy Bogu korzystania z Jego przywileju.  

 [6.] Mamy zapierać się samych siebie, nie tylko w przypadku pokusy do  

bezpośredniego popełnienia grzechu, kiedy albo musimy w ten sposób zaprzeć się samych 

siebie, albo faktycznie zgrzeszyć, ale także dla ogólnej korzyści obowiązku i posłuszeństwa 

oraz wygody świętego życia; na przykład mam zaprzeć się mojej rozkoszy, nie tylko wtedy, gdy 

umysł może być nią rażący zażenowany, nie tylko przez odrzucenie takich uczynków ciała, które 

cuchną w nozdrzach natury, ale także, abym nie stał się nieodpowiedni do służby, i żebym 

nieświadomie nie nabawił się duchowych dolegliwości i cielesności w moim sercu. Podobnie mam 

się zapierać bogactwa, nie tylko szukania go za pomocą środków niezgodnych z Pismem Świętym, i 

kiedy nie mogę go zachować z czystym sumieniem, ale i przez nie wkładanie siły mojej werwy w 

pogoń za światem, aby nie mógł przechwycić wigoru i siły mojej duszy, które powinny być 

zarezerwowane dla społeczności z Bogiem. Mam także zapierać się zaszczytów, czyli nie tylko 

ambitnego afektowania się nimi, ale także, gdy mogłyby sprawić, że straciłbym przyjemną okazję 

pobożnego wycofania się i religijnej prywatnej społeczności z Bogiem. A bogactw należy się 

zapierać nie tylko wtedy, gdy zagłuszają sumienie, ale i wtedy gdy zagłuszają słowo Boże.  

 [7.] W dziele  zapierania się siebie należy zwrócić szczególną uwagę na czas, w jakim 

żyjemy, w kilku przypadkach.  
 [A.] W niepewnych czasach, kiedy Bóg wydaje się grozić sądem, wtedy to nasze serca 

muszą być bardziej oderwane od doczesnych ziemskich wygód niż w innych czasach, i musimy 



zaprzeć się takich wygód, z których w innym czasie  człowiek może zgodnie z Pismem korzystać. 

Nasz Zbawiciel zarzucał uczonym w Piśmie i faryzeuszom, że nie rozpoznali znaków czasu. Jest to 

wielki błąd chrześcijan, że nie zważają na pory i czas Bożego gniewu; na przykład Jer  45:4-5 

(UBG): ,,Oto co zbudowałem, zburzę, co zasadziłem, wyplenię, tę całą ziemię. A ty szukasz dla 

siebie wielkich rzeczy? Nie szukaj.” Bóg powiedział, iż wyrywa i wyplenia, dlatego gdy ludzie w 

tym czasie troszczą się o i zważają na wielkość w oczach tego doczesnego świata, zaszczyty i 

udogodnienia życia zewnętrznego, podczas gdy znaki czasu wskazują na sąd, jest to niedobre; gdy 

widzimy nadchodzącą burzę, którą zwiastują czarne chmury, wtedy myślenie o budowaniu, 

sadzeniu i promowaniu siebie jest najbardziej nie w porę i strasznie złudnym bezpieczeństwem. To 

Duch Boży dostrzega w ludziach, którzy żyli w czasach Noego: jest powiedziane: "Jedli, pili, żenili 

się i za mąż wychodziły" (Łk 17:27 KJV). Wszystkie te rzeczy, jak wiemy, są niezbędne dla 

podtrzymania ludzkości; ale kiedy troszczyli się o te rzeczy, nie zważając na znaki czasu, nie 

patrząc na nadchodzącą burzę, którą zapowiadały czarne chmury, w taki czas, kiedy Bóg wydaje się 

rozpoczynać swój spór z narodem, były nieodpowiednie; cokolwiek robimy, powinniśmy to robić 

ostrożnie i ze strachem; gdyż im bardziej jesteśmy zajęci tym doczesnym światem, tym więcej sideł 

ściągamy na siebie. Bóg oczekuje, że będziemy spostrzegawczy, jeśli chodzi o pory i czasy i w 

złym czasie nie będziemy gonili za zaszczytami, wygodami i obfitością. Kiedy nadchodzą sądy 

Boże, to nasze serca powinny być wtedy najbardziej odstawione od piersi świata, a ma to miejsce 

wtedy, kiedy znaki nieba i ziemi zaczynają zapowiadać zbliżającą się burzę. 

 [B.] Kiedy najprawdopodobniej nasze postępowanie stałoby się kamieniem potknięcia 

na drodze nowo nawróconego człowieka. Prorok Elizeusz w 2 Krl 5:26 (UBG), powiedział do 

Gehaziego, swego sługi, który pobiegł za Naamanem   Syryjczykiem po dar, ,,Czy to był czas 

przyjmowania srebra, przyjmowania szat, sadów oliwnych, winnic, owiec, wołów, sług i 

służących?”. Samo otrzymanie prezentu nie było niezgodne z prawem, ale Elizeusz postanowił nie 

przyjąć żadnego, aby pokazać, że nie handlował cudami dla swojego prywatnego zysku, ale miał na 

celu, aby Bóg otrzymał należną mu całą chwałę; wystarczyło mu, że Bóg Izraela został uznany 

przez Naamana Syryjczyka za prawdziwego Boga; Elizeusz chciał przyciągnąć Naamana przez 

darmowość daru Bożego uzdrowienia. Prorok nie tyle napomniał Gehaziego za kłamstwo, ile za to, 

że jego postępek był nie w porę, gdyż mógł okryć hańbą cześć i wysokie powołanie proroka i 

zniesławić Boga Izraela. W takich przypadkach musimy odejść od własnej wygody; gdyż jest 

wielką skałą zgorszenia dla świata, gdy ci, którzy udają, że dążą do reformy tak naprawdę szukają 

zaszczytów, zysków, wysokich stanowisk i przywilejów dla siebie i swoich rodzin. Wszystkim 

pobożnym projektom musi towarzyszyć odpowiednie postępowanie. W czasach Austina był to 

skandal przeciwko chrześcijanom, a poganie wkrótce podjęli ten zarzut, że chrześcijanie obalili 

bałwany, nie z jakiejkolwiek pobożności czy oddania Bogu, ale z chciwości, aby mogli mieć złoto. 

Reformatorzy wszystkich ludzi powinni zadowolić się samym dobrem działania.  

 [C.] W czasach prosperowania Kościoła istnieje także wiele rzeczy podlegających 

praktyce zapierania się. Wyznaję, że zapieranie się siebie dotyczy w szczególności czasu 

cierpienia, bo tak jest napisane w omawianym przeze mnie tekście Pisma - ',,….niech się zaprze 

samego siebie i weźmie krzyż swój” (Mt 16:24 BW); te dwie rzeczy są połączone razem; gdy krzyż 

spotyka nas na naszej drodze, którego nie możemy uniknąć bez jakiegoś zagrożenia czystości 

sumienia, to wtedy musimy się zaprzeć siebie. Jednakże zapieranie się siebie jest obowiązkiem, 

który jest zawsze na czasie. Dlatego pokażę wam, w czym te zapieranie się ma być praktykowane w 

czasach gdy Kościół kwitnie. 

 [a.] Musimy zaprzeć się siebie w dobroczynności i nieustannie udzielać z naszego majątku 

na chwałę Bożą. Dobroczynność jest nieustannym ujściem chrześcijańskiej miłości, świętym 

opróżnianiem się z siebie samego w hojnych i charytatywnych dystrybucjach i jest to jedyne 

lekarstwo i zabezpieczenie, które możemy mieć przeciwko egoizmowi, jeśli robiąc to przyświeca 

nam szczery cel. W Mk 10:21 (UBG), Chrystus rzekł do młodzieńca:: ,,,,Idź, sprzedaj wszystko, co 

masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną”. 

Jednakże młodzieniec ów zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny, (Mk 10:22 UBG). W 

tej próbie: „Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim”, jest coś niezwykłego. Jest to zaparcie 



się siebie do jakiego wzywa Chrystus. Czy możemy zaufać mu, że jego weksel zostanie zapłacony 

w Niebie? Ile należy dać, jest trudnym do zdefiniowania, musi to być zrobione jako godne 

ewangelii i abyście mieli w sobie z tego powodu więcej pociechy, w przeciwnym razie, gdy je 

posiadacie z chciwością. możecie być równie wielkimi egoistami jak ci, którzy zdobywają dobra 

przez grabież. Chciwym egoistą  jest nie tylko ten, kto zabiera dobra innym, ale także ten, kto 

kurczowo zachowuje swoje własne, gdy posiada więcej niż trzeba; w takim wypadku należy cofnąć 

się o kilka stopni w przepychu i przyjemnościach. Weźmy przykład z Pana Jezusa Chrystusa, który 

cofnął się o bardzo wiele stopni: ,,…...będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali 

ubogaceni jego ubóstwem” (2 Kor 8:9 UBG).  

 [b.] W posłuszeństwie słowu w najsurowszych obowiązkach wewnętrznych. Wiele 

obowiązków religijnych takich jak na przykład umartwienie wewnętrzne grzechu, rozmyślanie nad 

słowem Bożym i badanie własnego serca koliduje z nastawieniem cielesnego serca. W tych 

rzeczach nie ma zewnętrznej chwały i są one bolesne i niesmaczne dla ciała i krwi. Teraz w tym 

przypadku musimy zaprzeć się siebie, aby móc swobodnie praktykować wykonywanie tych 

świętych obowiązków. Korneliusz, czekający wraz z rodziną, kiedy przyszedł do niego Piotr, 

powiedział: ,,A teraz jesteśmy tu wszyscy obecni przed Bogiem, aby słuchać wszystkiego, co ci 

Bóg nakazał” (Dz 10:33 UBG); czyli byli chętni, aby usłyszeć cokolwiek Bóg zechce ich uczyć. 

Słudzy ewangelii są niejako agentami działającymi na rzecz Nieba, prowadzą Boże interesy i 

sprawy przymierza Boga ze światem. Pan nie może znieść żadnego zastrzeżenia i cofania ręki we 

wszelkich znanych obowiązkach: niezależnie od tego, jak przeciwne i niesmaczne są dla ciała i 

krwi, musimy je praktykować. Wszyscy obawiamy się grzechów przeciwko sumieniu, gdyż wiemy, 

że na pewno będą bardzo hałaśliwe. Świat myli się w sprawie grzechów przeciwko światłu 

poznania i sumieniu; uważamy, że grzechy popełniania zła są jedynymi grzechami przeciwko 

sumieniu; jak wtedy, gdy człowiek cudzołoży, gdyż kłamie wbrew wyrzutowi sumienia; ale och, 

niech mi będzie wolno powiedzieć wam, że grzechy zaniedbania mogą być również grzechami 

przeciwko sumieniu. Proszę zauważyć, że w Jak 4:17 (UBG), apostoł nie mówi: ,,Dla tego, kto wie, 

że jest to złe, jest to grzech; ale ,,Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech”; kiedy 

jesteśmy przekonani, żeby wykonać jakikolwiek obowiązek i nie praktykujemy go; wtedy nie 

spełniamy nakazów Chrystusa. Grzechy zaniechania są grzechami przeciwko wiedzy, tak samo jak 

grzechy  popełniania zła. 

 [c.] W prawości naszych celów, aby zobaczyć, że nie kierujemy się celami, które 

wypływają z miłości własnej. Człowiek ma większą potrzebę bać się swojego serca w czasach 

prosperity niż w czasach prześladowań, aby nie był prowadzony przewrotnymi względami, z 

zewnętrzną zgodnością z religią, w odniesieniu do własnego interesu, aby nie był miłośnikiem 

samego siebie, przybierającym ,,pozór pobożności”, jak mówi apostoł, (2 Tm 3:5 UBG). Dlatego 

nie przybierajmy pozoru religijności kierując się tymi niewłaściwymi motywami. Nie ma 

większych wrogów Chrystusa od tych, którzy wyznają Go kierując się własnym interesem, (Flp 

3:18-19). Apostoł mówił o niektórych, którzy głosili Chrystusa ukrzyżowanego, których Bogiem 

był brzuch, i którzy myśleli o rzeczach ziemskich; całym ich celem było nurzanie się w obfitości 

bogactwa i rozkoszach. Tacy ludzie naprawdę sprzeciwiają się cnocie i mocy krzyża Chrystusa, w 

takim samym stopniu jak ci, którzy otwarcie nazywają go zwodzicielem.   

 [d.] W pomyślnych czasach mamy się zapierać siebie, umartwiając ziemskie rozkosze i 

cielesne pragnienia, niezależnie od tego, jak drogie będą one dla duszy, chociaż miałyby być tak 

bliskie i drogie nam, jak prawa ręka czy prawe oko. W czasach prześladowań Bóg zabiera paliwo 

naszym pożądliwościom; ale w czasie pokoju mamy sami usuwać pragnienia i pożądliwości; i to 

rzeczywiście jest najtrudniejsze. Łatwiej jest rozstać się z życiem niż z jedną pożądliwością dla 

Chrystusa; gdyż są one bardziej zakorzenione w naszej naturze, i są trudniejsze do pokonania; 

znoszenie trudów życia jest niczym wobec przezwyciężania pożądliwości. Musimy ukrzyżować i 

uśmierzyć te pragnienia względem świata, niezależnie od tego jak będą one rozkoszne. Ludzie 

myślą, że nie może być przyjemności, jak tylko w spełnianiu ich cielesnych pragnień. Bez 

wątpienia kobiecie brzemiennej przyjemnie jest mieć to, czego pragnie; jednakże przyjemniej jest 

nie być kłopotanym takimi pragnieniami i zachciankami; tak więc kiedy pożądliwości znikną, 



będzie to niezmiernie przyjemne i wygodne dla duszy. Nasza wielka praca polega więc na tym, aby 

uważać, żeby nie żyć jak ci, którzy są dłużnikami ciała, (Rz 8:12). Nie jesteśmy na służbie u swoich 

cielesnych pragnień. Jesteśmy zobowiązani do ubierania i karmienia ciała, aby mogło być 

narzędziem do służenia Bogu, ale nic ponadto; nie jesteśmy jego dłużnikami, nic jesteśmy mu nic 

winni, dlatego jeśli cielesne pragnienia powstają w nas, musimy się ich wyrzec. Udogodnienia 

doczesnego świata służą tylko jako balast dla statku w czasie rejsu, zmierzamy do miasta, którego 

towarów nie można kupić za złoto ani srebro. Nie możemy kupić pokuty, wiary, przebaczenia ani 

przyszłej chwały za doczesne dobra.  

 [e.] To publiczne zapieranie się siebie jest wymagane od każdego wierzącego z osobna 

w celu dążenia do promowania powszechnego zbawienia i ogólnej korzyści wierzących, bez 

jakiegokolwiek stronniczego względu na własny interes i poglądy. Grzegorz z Nazjanzu mówił, że 

zwykle jest to wina dzieci Bożych, iż kiedy zaczyna im się dobrze powodzić, to wtedy stają się 

kłótliwe i podzielone, jak zielone drewno, które leży w słońcu, ma skłonność do wypaczania; tak 

więc, kiedy cieszymy się słońcem pomyślności, to mamy skłonność do dzielenia się i burzenia. W 

Rz 15:2, apostoł mówi: ,,Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, 

ku zbudowaniu”. Mamy nie dążyć do podobania się samym sobie, nie szukać spełnienia naszych 

własnych poglądów, nie promować prywatnie własnych poglądów na szkodę interesów i naruszenie 

miłości chrześcijańskiej; jest to najbardziej duchowy rodzaj zapierania się siebie, gdy jest się 

zawsze rządzonym przez zważanie na ogólne interesy religii bardziej niż przez prywatne 

przywiązanie do naszego własnego stronnictwa. Zauważmy, jak żywioły zaprzestają swego 

właściwego poruszania się, woda wznosi się do góry, a powietrze opada w dół, by zachować świat 

przy życiu, i aby nie było w nim próżni i pustki; tak dobrze jest nie faworyzować naszego 

prywatnego interesu, a przynajmniej powstrzymać się od krytyki, złości i stawiania wszystkiego na 

ostrzu noża. 

  

 (B.) RODZAJE I PODMIOTOWE CZĘŚCI ZAPIERANIA SIĘ SAMEGO SIEBIE. 
 

  

 Po drugie, omówiwszy doktryną zapierania się samego siebie, przejdę teraz do: rodzajów i 

podmiotowych jego części; należy zapierać się własnego ,,ja”, tak dalece jak jest ono przeciwne 

Bogu, lub umieszczane w miejscu Boga; dlatego możemy podzielić rodzaje zapierania się siebie 

zgodnie z rozpoznawalnymi przywilejami Bóstwa Boga.  

 (a.) Ponieważ Bóg jest pierwszą przyczyną od której zależą wszystkie rzeczy w swoim 

istnieniu i działaniu, dlatego musimy zaprzeć się naszego ,,ja” przeciwstawiającego się temu czyli 

polegania na sobie samym. 

 (b.) Bóg jest i tylko On jedynie najwyższym Panem i najbardziej absolutnym 

Suwerenem, który rządzi wszystkim za pomocą swoich praw i opatrzności, dlatego musimy się 

zaprzeć samych siebie na punkcie własnej woli, przez dobrowolne i pełne posłuszeństwo Jego 

prawom oraz przez absolutne poddanie się panowaniu Jego Opatrzności; jedno dotyczy świętości, a 

drugie cierpliwości; jedno odnosi się do Bożej rządzącej woli, a drugie do Jego woli 

rozporządzającej.  

 (c.) Bóg jest najwyższym dobrem i dlatego należy go cenić ponad wszystkie istoty, interesy 

i troski na świecie, dlatego musimy się zaprzeć samych siebie  na punkcie miłości własnej. 

 (d.) Bóg jest ostatecznym celem, w którym wszystkie rzeczy się kończą, dlatego musimy 

się zaprzeć samych siebie na punkcie egoizmu. Wokół tych właśnie powyższych rozważań będzie 

omawiana doktryna zapierania się siebie.     

 

 

 (a.) BÓG PIERWSZĄ PRZYCZYNĄ — ZAPIERANIE SIĘ  POLEGANIA NA SOBIE 

SAMYM.  

  

  



 Ponieważ Bóg jest pierwszą przyczyną, więc chce zachowywać szacunek ludzi do swego 

majestatu przez to, że będą zależni od Niego i ufali Mu. Ambicją człowieka jest pogoń za 

niezależnością, bycie bogiem dla siebie, wystarczającym do własnego szczęścia. Nic nie może być 

bardziej nienawistne dla Boga niż to. Najważniejszą rzeczą, która zachowuje i utrzymuje naszą 

wierność i szacunek dla Korony Nieba, jest stałe poleganie we wszystkim na Bogu. Bo z 

doświadczenia odkrywamy, że nasze serca nigdy nie pozostają we właściwym nastawieniu, z 

wyjątkiem wtedy, gdy szukamy wszystkiego u Boga. Dlatego godne uwagi jest to, że w przymierzu 

łaski, w którym Pan naprawia ruinę spowodowaną upadkiem człowieka i wprowadza stworzenie do 

nowego obowiązku względem siebie, sam Bóg przedstawia się jako Wszechmogący, kiedy 

przyszedł, aby zawrzeć przymierze z Abrahamem: ,,Ja jestem Bogiem Wszechmogącym”; (Rdz 

17::1 UBG); nie wnosimy niczego do tego przymierza, z wyjątkiem wszystkich naszych potrzeb, 

natomiast napotykamy wszelką wystarczalność w Bogu. A zatem, wielka część zapierania się siebie 

polega na oderwaniu nas od wszystkich innych zależności. Jesteśmy zdumiewająco skłonni do 

polegania na naszej własnej sprawiedliwości, naszym własnym rozumie i mądrości, na naszej 

własnej duchowej sile i zasobach życia zewnętrznego. Dlatego w dalszej części niniejszego traktatu 

będą starać się odciągnąć nasze serca od tych rzeczy, aby nasza ufność i zależność mogły 

całkowicie opierać się na samym Bogu.  

 To, do czego będę najpierw przekonywał, to:  

 Po pierwsze, aby zaprzeć się naszej własnej sprawiedliwości. Mamy na to sugestywny 

przykład apostoła Pawła: „….wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa 

Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa; i 

znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości” (Flp 3:8-9 UBG). Przyjrzyjmy się 

kontekstowi powyższych wersetów, a odkryjemy, cel napisania powyższego fragmentu Pisma. W 4 

wersecie powyższego rozdziału Paweł mówił: ,,Jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w 

ciele, bardziej ja:.” Nie jest wielką sprawą, aby zapierać się siebie dla tych, którzy nie mają niczego, 

czemu mogliby ufać; natomiast teraz, w tym przypadku któż mógłby przedstawić taką listę 

własnych doskonałości jak Paweł? Oprócz jego innych zewnętrznych przywilejów, zwróćmy uwagę 

na jego kwalifikacje moralne: werset 6 stwierdza, że Paweł co do sprawiedliwości opartej na prawie 

był nienaganny: to znaczy, podczas gdy żył jako faryzeusz, to był człowiekiem prowadzącym 

surowy tryb życia, i jeśli chodzi o zewnętrzną zgodność z prawem i prawość życia był całkowicie 

nienaganny. Kto był tak surowy, taki prawy i wstrzemięźliwy jak Paweł? Ale, po tym, jak został 

chrześcijaninem: werset 8, Paweł powiada: ,,wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania 

Chrystusa Jezusa”, uznanie i zainteresowanie, zaszczyty między Żydami, przyjaciół, kraj i wszystko 

ze względu na ewangelię. A jaki był jego osąd wobec wszystkiego? Widzimy to w wersecie 7: 

,,Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę”. Naturalnie, 

przedtem był skłonny uważać te rzeczy za zysk i patrzeć na nie jako na święte i znaczące podstawy 

swego zaufania. Jeśli ktokolwiek mógłby oczekiwać, że będzie zbawiony, to z pewnością mógł to 

robić Paweł; życzylibyście swojej duszy być na miejscu jego duszy, gdybyście byli z nim 

zaznajomieni. Ale Paweł powiedział: ,,Lecz to, co było dla mnie zyskiem….uznałem za stratę”, to 

znaczy, z powodu przewrotności swego serca, te rzeczy okazałyby się przeszkodą w pojednaniu się 

z Chrystusem i byłyby niebezpieczną pokusą wiodącą do obłudy i pewności siebie. Ba, Paweł 

powtarza to ponownie w ósmym wersecie z większym naciskiem - ,,Owszem, wszystko uznaję za 

stratę”, aby pokazać, że doszedł do takiego osądu nie tylko na podstawie swoich żydowskich 

praktyk, ale i swoich uczynków jako chrześcijanina, na podstawie swoich dobrych uczynków po 

nawróceniu się na życie w wierze; chociaż nawrócił wiele tysięcy ludzi do Boga, i uczynił i 

wycierpiał wiele dla Chrystusa, to jednak do owego dnia uważał to wszystko za stratę, za skubala 

jak to wyraża oryginał grecki, czyli za, gnój; nie dlatego, że żałował wszystkiego, co zrobił i 

wycierpiał, ale dlatego, że mogło to utrudniać zastosowanie zasług Chrystusa, wobec niego (Pawła), 

i dlatego iż były to rzeczy, na które jego serce było skłonne powoływać się przed Bożym 

trybunałem. To wszystko Paweł uważał za nic, za stratę, za gnój i za psi pokarm. A dlaczego? - 

,,….aby zyskać Chrystusa; I znaleźć się w nim,” etc. Wszystko to było po to, by zrobić miejsce dla 

większego doceniania Jezusa Chrystusa.  



 Teraz, na tym wybitnym przykładzie, pozwólcie nakłonić was do tego rodzaju zapierania się 

siebie, aby odciągnąć wasze serca od waszej własnej sprawiedliwości. Moja metoda, za pomocą 

której zabiorę się do tego, będzie następująca -  

(i.) Pokażę wam, jak trudno jest odciągnąć ludzi od polegania na własnej sprawiedliwości. 

(ii.) Wykażę niebezpieczeństwo oparcia się na własnej sprawiedliwości. 

(iii.) Podam niektóre przykłady tych, którzy zostali wciągnięci w tę śmiertelną pułapkę, którzy 

są niesieni próżną ufnością i zadufaniem we własną sprawiedliwość. 

(iv.) Przedstawię kilka środków zaradczych i lekarstw. 

 (i.) Pokażę, że bardzo trudno jest oderwać ludzi od polegania na własnej 

sprawiedliwości. 

 [1.] Ponieważ z natury jest to przypadek wszystkich ludzi.  Jest to zło, które jest 

naturalne w nas. Uczynki są naszym naturalnym tytułem własności dzierżawy i czasem jej trwania. 

,,Czyń to i żyj”, było przymierzem, ustanowionym przez Boga z Adamem, które jest zapisane w 

sercach wszystkich ludzi. Wszyscy staramy się być zbawieni przez działanie. Dlatego po tym jak 

zostaniemy przekonani o grzechu, gdy tylko zaczniemy traktować grzech poważnie, zaraz po 

przebudzeniu sumienia nasze pierwsze pytanie brzmi: „Co mam zrobić, aby być zbawionym?”. W J 

6:28 (UBG) ludzie pytali Chrystusa: ,,Cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” 

Wyobrażali sobie, że życie wieczne może być uzyskane przez uczynki zakonu, bez Chrystusa. Ta 

naturalna skłonność jest potwierdzana i wzmacniana, częściowo przez ignorancję i fałszywe 

poczucie bezpieczeństwa. Ludzie nie wiedzą, co jest konieczne do posiadania prawdziwej 

sprawiedliwości: ,,Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną 

sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga” (Rz 10:3 UBG). Nie wiedzą, co jest 

konieczne do usprawiedliwienia duszy w oczach Bożych. Nikt nie jest tak skłonny do opierania się 

na własnej sprawiedliwości jak ci które mają najmniejszy powód – a mianowicie osoby ignoranckie 

i formalistyczne. Apostoł Paweł powiedział w Flp 3:4 (UBG): „Jeśli ktoś inny uważa, że może 

pokładać ufność w ciele, bardziej ja”. Tak jak ci, którzy posiadają niewielkie wykształcenie okazują 

to przy wszystkich okazjach; tak osoby, które zważają na zewnętrzną część religii i praktykują 

ceremonialne obowiązki, są najbardziej skłonni do opierania się na ich. Dlaczego? Dlatego, że 

obowiązki ceremonialne nie odkrywają słabości, i z tego powodu nadymają ludzi. Ludzie cieleśni 

niewiele szukają a ślepe sumienie jest szybko uspokajane; dlatego zazwyczaj ludzie, którzy są 

ignorantami i podążają martwym torem, nie odczuwając własnych braków i potrzeby ich 

zaspokojenia przez Niebo, są najbardziej pewni siebie. I są tacy częściowo również przez naturalną 

dumę, i własną zarozumiałość. Człowiek jest dumnym stworzeniem i niechętnym, aby być czyimś 

dłużnikiem. Własny, zszyty z łat materiału płaszcz wydaje się lepszy niż jedwabnej odzieży, która 

jest pożyczona. Nasza własna sprawiedliwość! Cóż to jest za biedna, brudna i obszarpana rzecz! A 

jednak nasze serca biegną za nią bardziej niż za sprawiedliwością Chrystusa, która jest tak 

wspaniała i  chwalebna. Mamy niechęć do poddania się i przyjęcia tej pożyczonej sprawiedliwości. 

I to jest powód, dla którego apostoł Paweł używa tego wyrażenia w Rz 10:3 (UBG): ,,…..nie 

poddali się sprawiedliwości Boga”. Bycie zadowolonym z tego, że jest się dłużnikiem Bożej łaski 

wymaga dużego poddania się i uniżenia. Ludzie chcieliby zachować godność uczynków i są nie 

skorzy do uniżenia się i proszenia in forma pauperis, czyli przyjścia do Boga jako żebracy; 

wolelibyśmy przyjść jako wierzyciele, aby domagać się spłaty długu, który, jak sądzimy, jest nam 

winien. Częściowo jest to także potwierdzane i wzmacniane przez naturalną wygodę i lenistwo. To, 

co jest nasze własne, nie wymaga czekania. Paweł powiedział w Flp 3:8 (UBG), że utracił 

wszystko, aby zyskać Chrystusa. Wcześniej Paweł mógł być zabezpieczony przed własnymi 

lękami, gdyż napotkał wiele niebezpieczeństw, i wiele wycierpiał. Nie mamy pociechy posiadania 

sprawiedliwości Chrystusowej, inaczej jak po długim czekaniu i wielu modlitwach. Ale teraz, gdy 

szukamy jej w sobie, to ślepe sumienie będzie chwytać się czegokolwiek. A po części jest tak też 

dlatego, że Bóg podąża za takiego rodzaju ludźmi z doczesnym dobrobytem na tym świecie; 

dlatego myślą, że Pan jest zadowolony z nich, aż nadejdzie godzina śmierci, wtedy dopiero 

odkrywają, że wszystko to było tylko bańką mydlaną, i że żaden człowiek nie jest przegrany przez 

Boga. Zewnętrzna religia przynosi zewnętrzne błogosławieństwo. Psy otrzymują okruchy, które 



spadają ze stołu; dostają jakby podroby miłosierdzia; tak więc ci, którzy polegają na własnej 

sprawiedliwości, nie mogą powiedzieć, że Bóg jest ich dłużnikiem, ponieważ darowany jest im 

zewnętrzny dobrobyt. 

 [2.] Jest to najbardziej powszechne w przypadku osób, które doświadczyły pierwszego 

przekonania o grzechu. Kiedy sumienie zostaje po raz pierwszy przebudzone to wtedy ludzie 

czerpią własne pocieszenie z wykonywania własnych obowiązków. Prawo pozostawia ich 

zranionymi i przygnębionymi, dlatego wylizują się z tego poprzez oferty i postanowienia bycia 

posłusznymi prawu Bożemu. Zwykle, proszę to zauważyć, cieleśni ludzie są tylko wtedy świadomi 

lub zważają na religię, gdy dopadają ich wyrzuty sumienia; używają wtedy wypełniania 

obowiązków tak jak ludzie używają mocnego napoju alkoholowego, aby uśmierzyć swoje boleści. 

Natura jest bardziej skłonna do złożenia ofiary za grzech niż ofiary dziękczynnej. Spełnianie 

obowiązków powinno być ofiarą dziękczynną, a tacy ludzie czynią je ofiarą za grzech. Jak w 

przypadku zewnętrznym, gdy ludzie obrażą swoich przełożonych, i przez chwilę stają się bardziej 

ulegli i służalczy, aby mogli odkupić swoją winę przez swoją pilność w wykonywaniu obowiązków, 

tak jest i tutaj, kiedy sumienie przychodzi i w imię Boga aresztuje ludzi, wtedy ludzie biegną do 

wykonywania swoich obowiązków, dopóki sumienie znów nie zaśnie. Dlatego dobrze jest we 

wszystkich wyrzutach sumienia, oraz ilekroć przychodzimy, aby załatwić nasz pokój, aby 

zaobserwować, skąd czerpiemy swoją pociechę i jak ona wzrasta w nas: Ps 92:19 (BW): ,,Pociechy 

twoje rozweselają duszę moją W licznych utrapieniach serca mego.” Jest bardzo słodkim to, gdy 

chrześcijanin widzi, że wydobył pocieszenie z Chrystusa, a nie tylko z jakiegoś zewnętrznego 

przestrzegania obrzędów i formalistycznych obowiązków. Zapytajcie siebie, jak doszliście do bycia 

zadowolonymi ze swojego stanu. Zwykle, gdy przekonanie o grzechu nie jest bardzo głębokie, to 

ludzie zaślepiają i tłumią swoje sumienie własnymi wysiłkami, i swoimi postanowieniami stania się 

lepszymi. Kiedy są zranieni grzechem, wtedy są skłonni udać się do własnego ,,ja” po plaster.  

 [3.] Po nawróceniu dzieci Boże są bardzo podatne na to, aby umniejszać swoje cenienie 

sobie Chrystusa przez nadmierne cenienie własnej sprawiedliwości. Dopóki żyjemy na tym 

doczesnym świecie, to jesteśmy skłonni ustanawiać naszą własną sprawiedliwość. Kiedy apostoł 

Jan podaje nam katalog grzechów, to na ostatnim miejscu wymieniona jest pycha życia, aby 

pokazać, że kiedy inne grzechy są ujarzmione, to pycha pozostaje nadal, rośnie na ruinie innych 

grzechów. Ze wszystkich elementów pychy, najniebezpieczniejsze jest chlubienie się własną 

sprawiedliwością. Apostoł Paweł nie tylko mówił, że uważał swoją własną sprawiedliwość, kiedy 

żył jako faryzeusz, za stratę; ale i potem, gdy był chrześcijaninem, uważał wszystko co swoje za 

gnój. Powiada się o panu Foxie, że zwykł mawiać, że bardziej się bał swoich łask niż swoich 

grzechów, jeśli chodzi o zagrożenie stania się nadętym, aby go nie kusiły do pewności siebie. Nasz 

Zbawiciel zaleca jako ogólną zasadę, ilekroć zrobiliśmy cokolwiek dla Boga, abyśmy nadal 

pielęgnowali myśli o naszej własnej nicości: Łk 17:10 (UBG): ,,Także i wy, gdy zrobicie wszystko, 

co wam nakazano, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli 

zrobić”, czyli, że w tym na nic nie zasłużyliśmy sobie. I to może być powód, dlaczego dzieci Boże, 

w najuczciwszym spojrzeniu na swoje łaski, tak poważnie wyrzekają się własnej sprawiedliwości; 

jak na przykład apostoł Paweł w 1 Kor 4:4 (UBG): ,,Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, 

jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony, lecz tym, który mnie sądzi, jest Pan”. Paweł nie 

widział niewierności i żadnego zaniedbania w sobie w swojej pracy głoszenia ewangelii, a jednak 

mówił: ,,nie jestem przez to usprawiedliwiony”. Tak więc, kiedy zrobimy wszystko, co w naszej 

mocy, to nadal uciekajmy do łaski Bożej i czyńmy ją naszym roszczeniem: ,,Następnie rozkazałem 

Lewitom, aby się oczyścili…..I pamiętaj mnie za to, mój Boże, i zmiłuj się nade mną według 

obfitości swojego miłosierdzia” (Neh 13:22 UBG). Nehemiasz wykonał doskonałą pracę, a jednak 

modlił się do Boga: ,,zmiłuj się nade mną według obfitości swojego miłosierdzia”. 

 (ii.) Pokażę, jak niebezpieczne jest opieranie się na naszej własnej sprawiedliwości. 
 [1.] W takim wypadku nie będziemy cenić Pana Jezusa Chrystusa;  gdyż Chrystus 

zostanie usunięty z serca przez zaufanie, które położymy w naszych uczynkach. Ponieważ Paweł 

zlekceważył i odrzucił uczynki uznając je ,,za gnój,” dlatego tym wspanialszy wydawał mu się Pan 

Jezus Chrystus – ,,wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego 



Pana" (Flp 3:8 UBG). Natomiast dzieje się wręcz przeciwnie, gdy ludzie cenią sobie uczynki, gdyż 

wtedy, z pewnością odzierają ze wspaniałości i zasług Chrystusa. A największą bezbożnością na 

świecie jest nie cenienie sobie Chrystusa. Bezbożnością jest nie tylko upijanie się, cudzołożenie, 

czy kradnięcie, ale i nie cenienie sobie należycie Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy apostoł mówi o nie 

cenieniu sobie czyli miłowaniu Chrystusa, 1 Kor 16:22 (UBG), to mówi o takim człowieku: ,,niech 

będzie przeklęty. Maranatha”, czyli aż do przyjścia Pana; a w Hbr 12:15-16 (UBG) widzimy 

ostrzeżenie: ,,Uważajcie….Żeby nie było żadnego ….bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę 

sprzedał swoje pierworodztwo.” Pierworództwo było rękojmią otrzymania łaski, którą mamy przez 

Chrystusa, i w tym tkwiła profanacja Ezawa, wzgardził on swoimi duchowymi przywilejami; z tego 

względu nic nie jest bardziej niebezpieczne dla nas niż zarozumiałość naszej własnej 

sprawiedliwości.  

 [2.] Z pewnością okaże się ona dla nas wielką stratą i pozbawi nas wielu cennych 

doświadczeń. Bóg jest bardzo wrażliwy na ufność stworzenia; kiedy ludzie stoją na własnej 

podstawie, to odwracają się plecami do miłosierdzia, szybko stają się otępiali i niedbali, a religia nie 

jest wtedy praktykowana już w taki słodki i odczuwalny sposób, bo łaska zostaje zablokowana, 

dlatego, że polegamy na  sobie samych. Natomiast, odrzucając uczynki, nic nie tracimy, a 

zyskujemy Chrystusa, a w Nim znajdujemy pociechę i łaskę. Kiedy raz zostaniemy zainteresowani 

sprawiedliwością Chrystusa, wtedy będziemy mieli dowód i skuteczność Ducha Chrystusowego ku 

umartwianiu grzechów i ożywieniu duszy ku świętości: ,,Żeby poznać jego i moc jego 

zmartwychwstania” (Flp 3:10 UBG). 

 [3.] Poleganie na naszej własnej prawości przyciągnie serce do umiarkowanej obłudy,  
przez czynienie nas zadowolonymi z niedoskonałego podobieństwa  i martwego obrazu 

sprawiedliwości. Nie ma nikogo, kto bardziej ufałby uczynkom niż ci, którzy są w nich najbardziej 

niedoskonali. Jeśli przychodzimy, aby wykonać obowiązki religijne rzeczywiście rzetelnie, to nie 

możemy nie być świadomi ich ułomności, i dlatego uciekamy się do miłosierdzia Bożego. Nikt nie 

jest tak prawdziwie pobożny, jak ci, którzy całkowicie polegają na łasce; nikt nie wykonuje 

obowiązków z większą starannością i nadzoruje je z większym samozaparciem niż oni; i nikt nie 

ma większej troski o obowiązek i skromniejszych myśli o nim, gdy zostanie wykonany. Któż był 

bardziej dokładny i pracowity niż Paweł? A jednak wszystko to uważał on tylko za gnój i psi 

pokarm. W przedstawionym sądzie, w dniu ostatecznym, Mt 25:37, kiedy Chrystus nakaże owcom 

stanąć po Jego prawicy, ponieważ nakarmili go itd., prawdziwie wierzący zapytają: „Panie, kiedy 

widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy cię?” itd. Będą dziwić się że Bóg zwrócił uwagę na takie 

bezwartościowe uczynki. Kozły będą skłonne do bronienia swojej sprawy, ale owce będą podziwiać 

Boże myśli o ich dobroczynności. Cieleśni ludzie, przymuszeni do wypełniania trudnych 

obowiązków zagłuszają sumienie maksymami o łasce; ale kiedy szukają błogosławieństwa, to 

wtedy budują na uczynkach. Natomiast pobożni postępują zupełnie przeciwnie, pracują tak, 

jakby nie było łaski; a jednak oczekują wszystkiego od łaski, jak gdyby nie było uczynków.   

 [4.] To sprawi, że obietnica nie będzie dla nas skuteczna. Cały nasz komfort leży w 

przyjęciu ewangelii, natomiast jesteśmy zgubieni przez starotestamentowe prawo. Teraz, jeśli 

polegamy na uczynkach, to odcinamy się od tych nadziei ewangelii i podpadamy pod działanie 

rygoru prawa. Bóg daje nam do wyboru, przed jakim sądem chcemy stanąć; czy bronić się przed 

trybunałem sprawiedliwości czy łaski? W Rz 11:6 (UBG) napisano: ,,A jeśli przez łaskę, to już nie z 

uczynków, inaczej łaska nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska”.  

Sprawiedliwość musi być albo całkowicie z łaski, albo całkowicie z uczynków. Podobnie mówi Gal 

3:18; jeśli będziemy budować na prawie, to usuniemy i uczynimy nieważnymi obietnice ewangelii 

względem nas. Przymierze nie może być zmieszane, podobnie jak nie może być połączone złoto z 

gliną, nie można zmieszać tych rzeczy ze sobą. O tych, którzy chcą ustanowić uczynki podstawą 

usprawiedliwienia, apostoł mówił, że wypadli z łaski, że są zobowiązani wypełnić całe prawo, i że 

Chrystus na nic się im nie przyda (Gal 5:2-4 UBG). Pan Bóg nie ma upodobania w sprawiedliwości 

zszytej z łat. Łata z nowego sukna tylko powiększy rozdarcie w starej szacie. Tak więc nasze dusze 

muszą być całkowicie przyprowadzone pod sprawiedliwość Chrystusa.  

 [5.] Najlepiej poznamy niebezpieczeństwo polegania na samych sobie, gdy gniew 



faktycznie zacznie ścigać grzeszników, czy to w wyrzutach sumienia, czy w godzinę śmierci, czy 

też w dzień sądu. Flp 3:9 (UBG): ,,I znaleźć się w nim”; wyrażenie ,,znaleźć się” sugeruje, że 

nadejdzie czas, kiedy Bóg będzie przeszukiwał Jerozolimę z pochodniami (Sof 1:12 UBG). Kiedy 

gniew rozpoczyna poszukiwanie grzeszników, to jest wspaniałą rzeczą, gdy można schronić się pod 

puklerzem łaski! Doświadczenie najlepiej udowadnia, że zwolennicy zasług mylą się. Z pewnością 

ci, którzy opowiadają się za uczynkami, rzadko zaglądają do własnego sumienia. Niezależnie od 

tego co filozofowie mogą bełkotać w swoich szkołach, to gdy przyjdzie im bronić się przed 

Bogiem, wtedy zobaczą, że nie istnieje żadne roszczenie broniące ich sprawy z wyjątkiem 

sprawiedliwości Chrystusowej. Mogą spierać się z ludźmi takimi jak oni sami, ale kiedy przyjdzie 

do sporu z własnymi sumieniami w agonii śmierci, wtedy będą wołać, że najlepiej oprzeć się na 

zasłudze Chrystusa. Poleganie na własnych uczynkach to proszenie Boga, aby nie dawał nam 

okruchów miłosierdzia, dopóki nie będziemy uznani za godnych; i aby nie zbawiał i nie 

usprawiedliwiał nas dopóki nie będziemy na to zasługiwać. Jednakże kiedy sumienie zaaresztuje 

ludzi i wezwie ich przed Boży trybunał, to wtedy z drżeniem lecą do rogów Miłosierdzia Bożego i 

Jego dobrowolnego przyjęcia w Jezusie Chrystusie. Dlatego to będzie pocieszeniem dla nas w 

godzinie śmierci. Nie możemy mieć lepszego całunu niż bycie owiniętym w sprawiedliwość 

Chrystusa; tylko on nas może wybronić.  

 (iii.) Kilka przykładów polegania na naszej własnej sprawiedliwości. Chociaż niektórzy 

ludzie są doktrynalnie poprawni i odrzucają pogląd o własnych zasługach i uczynkach, to jednak 

nie dostrzegają tej tajemnej żyły winy, która zakorzeniona jest w duszy. Istnieją praktyczni papiści, 

jak również praktyczni ateiści. Nie będziemy sądzeni na podstawie naszego samego poglądu, ale na 

podstawie usposobienia naszego serca. Człowiek może posiadać łaskę pozornie, i przez cały czas 

ufać samemu sobie. Porównajmy Łk  18:9 z Łk 18:11 (UBG). W 9 wersecie jest powiedziane, że 

Pan Jezus powiedział tę przypowieść przeciwko tym, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi; i podał 

przykład faryzeusza; który w wersecie 11 modlił się: ,,Dziękuję ci, Boże,”; mówił o łasce, 

błogosławiąc Boga i przyznając się do Niego, jednakże przy tym był dumny i nadęty przez 

zarozumiałość jego własnej sprawiedliwości, jego sekretna ufność była zbudowana na jego 

własnych uczynkach. W podobnym duchu ostrzega nas Pwt 9:4 UBG: ,,nie mów w swym sercu: 

Dzięki mojej sprawiedliwości”. Chociaż możemy nie mówić tego językiem i nie powoływać się na 

zasługi, to jednak w sercu może być o tym mowa, w sekretnych usposobieniach duszy; a jest to 

język, który Bóg rozumie, Nie wszystkie myśli są wyraźne i odciśnięte w sumieniu; niektóre są 

dorozumiane, są myślami przez interpretację. Jak możemy rozpoznać tę różnicę? 

 [1.] Kiedy wykonywaniu dobrych obowiązków towarzyszy sekretne błogosławienie 

siebie samych, bez ukorzenia się za ich ułomne wykonanie. Dzieci Boże, im więcej robią, tym 

bardziej brzydzą się sobą i łakną Chrystusa.  Neh 13:22 (UBG), jest godnym uwagi tego 

przykładem: ,,Następnie rozkazałem Lewitom, aby się oczyścili….aby uświęcić dzień sabatu. O 

pamiętaj mnie za to, mój Boże, i zmiłuj się nade mną według obfitości swego miłosierdzia”. To była 

doskonała praca, którą wykonał Nehemiasz, a mianowicie, aby Izraelici święcili sabat; jednakże 

dodaje ,,zmiłuj się nade mną”. Gdy dzieci Boże czynią cokolwiek   zacnego i znakomitego, to tym 

bardziej łakną łaski Bożej, gdyż posiadają odczuwalne doświadczenie własnych ułomności, ilekroć 

wchodzą w Bożą obecność. Mają więcej powodów do pokory niż do wywyższenia się, chociaż ich 

postępowanie cechuje duża aktywność i życie w świętej służbie. Istnieje wiele ułomności w nich, 

wiele braku gorliwości, i brak uczucia lub uwagi; dlatego mają w dalszym ciągu powód do refleksji 

nawet nad ich świętymi uczynkami. Dlatego, kiedy nie ma rzeczywistego ukorzenia się, gdy ludzie 

wykonują obowiązki i wzbijają się bardziej w dumę i zarozumiałość, to ich obowiązki okazują się 

być stratą dla nich, a nie zyskiem. Jedną zaletą, jaką mamy ze świętych obowiązków jest to, że 

odkrywamy jacy jesteśmy podli. Nic nie sprawia, że dzieci Boże tak brzydzą się same sobą jak ich 

święte obowiązki, bo przez nie rozmawiają ze świętym Bogiem, a to przywodzi im na pamięć 

własne ułomności; spełniając święte obowiązki, dostrzegają także słabość swoich łask. Jak 

odczuwamy słabość ramienia w ciężkiej pracy i ćwiczeniach, tak w obowiązkach duchowych dzieci 

Boże dostrzegają słabość swoich łask. Ba, wykonując te obowiązki odkrywają że ich zepsucie staje 

się pobudzone i stawia opór, dlatego dochodzą do wniosku, że ich natura jest pełna grzechu, a ich 



uczynki i służba pełne słabości. I tak wołają za Dawidem, Ps 143:2 (UBG): ,,A nie stawiaj przed 

sądem swojego sługi”. Dawid nie mówił ,,twoich wrogów niewierzących”, ale ,,swojego sługi”. 

Zarozumiałość jest więc pewnym argumentem polegania na sobie. Kiedy ludzie dużo myślą o tym, 

co zrobili dla Boga, a nie kajają się w prawdziwym ukorzeniu za swoje ułomności, to z pewnością 

jest to znak, że ich serca opierają się na zasługach ich uczynków. Sekretnie mówią w swoich 

sercach: ,,To jest moja sprawiedliwość,” co jest sprzeczne z obowiązującym nakazem Chrystusa: 

,,..gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy. 

Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić” (Łk 17:10 UBG).  

 [2.] Kiedy ludzie stają się próżni i rozwiąźli po wykonaniu świętych obowiązków, jak 

gdyby ich poprzednia skrupulatność miała ich wybawić, (Ez 33:13 UBG): ,,Jeśli powiem 

sprawiedliwemu: Na pewno będziesz żyć, a on, polegając na swojej sprawiedliwości uczyni 

nieprawość, to żadna jego sprawiedliwość nie będzie wspomniana, ale umrze z powodu swojej 

nieprawości, którą uczynił”. Zwykle ludzie, którzy ufają swojej własnej sprawiedliwości pobłażają 

sobie w próżności i i popełnianiu grzechów z większym własnym przyzwoleniem i śmiałością, jak 

gdyby jedna część posłuszeństwa rekompensowała i zadośćuczyniła za ułomności drugiego. Jest to 

nagminnie robione przez cielesnych ludzi; tak jak  Żydzi mieli nadzieję naprawić swój brak 

miłosierdzia przez mnogość swoich ofiar, jak gdyby to miało zadośćuczynić za ich braki w ważkich 

rzeczach prawa, dlatego składali dziesięcinę z mięty i kminku. Prawdą jest, że dzieci Boże mogą 

zostać zaskoczone, tak jak dobry król Jozjasz, jego zerwanie z Bogiem nastąpiło po naprawieniu 

świątyni, (2 Krn 35:20 UBG), kiedy wyruszył do walki z Necho, faraonem Egiptu. Odpowiednio i 

podobnie do tego rzeczy się mają, gdy pobłażanie sobie poprzedza obowiązek; jest to wszystko to 

samo, tylko jest bardziej cielesne, jak wtedy, gdy ludzie oddają się większej wolności grzeszenia, 

pod pretekstem, że ich przyszła pokuta zadośćuczyni za wszystko. Jak ci, którzy w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa opóźniali swój chrzest mówiąc: ,,Kiedy zostanę ochrzczony, porzucę moje 

występną drogę życia”; lub jak ludzie którzy oddają się młodzieńczym szaleństwom i głupocie pod 

przykrywką marzenia, że staną się religijni na stare lata i pod pretekstem pobożnej starości, i że w 

przyszłości oddzielą się od doczesnego świata.  

 [3.] Kiedy ludzie chcieliby posiadać w sobie jakieś zasługi, zanim przyjdą do Boga po 

miłosierdzie. Ten przychodzi do Boga najbardziej godnie, który przychodzi najbardziej świadomy 

własnej niegodności, (Łk 18:9 UBG). Przeczytajcie przypowieść, którą Chrystus wypowiedział 

przeciwko tym, którzy byli sami w sobie sprawiedliwi; faryzeusz przychodził do Boga z czymś 

własnym, a celnik przychodził jako żebrak – „Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu” (Łk 18:13 

UBG); faryzeusz odwoływał się do sprawiedliwości, celnik zaś do miłosierdzia. Własne zasługi są 

sprzeczne z ewangelią, niezależnie od tego za co wydają się być przebrane; wydają się być pokorą, 

jednak w rzeczywistości są tylko pychą. Kiedy ludzie nie będą zważać na pociechy ewangelii, 

ponieważ nie są ich godni, to jest to sprzeczne z treścią ewangelii; czyim Chrystus jest 

Zbawicielem, jeśli nie grzeszników? (1 Tm 1:15 UBG). Tak więc jest to tylko skromną pychą, 

kiedy ludzie chcieliby posiadać jakieś zasługi w sobie, zanim przyjdą do Boga.  

 [4.] Kiedy ludzie szemrają, jeśli Bóg nie słucha ich modlitw, i nie odpowiada w 

oczekiwanym przez nich czasie i o ich oczekiwanej porze: ,,Czemu pościmy, a tego nie 

widzisz?” (Iz 58:3 UBG). Kiedy ludzie przychodzą i domagają się od Boga czegoś, tak jakby był im 

coś dłużny, to jest to znak, że ich serca sekretnie opierają się na ich własnej sprawiedliwości. 

Szemranie to owoc polegania na zasługach. Jeśli Bóg nie jest dłużnikiem, to dlaczego mielibyśmy 

narzekać, skoro nic nam się nie należy? Dlatego narzekający wypowiadają się przewrotnie 

przeciwko Bożej opatrzności. Jest to oznaka, że uważają, że zasłużyli na coś lepszego. Ci, którzy 

dyktują cokolwiek Bogu, przypisują sobie zbyt wiele. Dumni obłudnicy myślą, że Bóg jest im coś 

dłużny, że jest zobowiązany ich wysłuchać, dlatego szemrają, jeśli nie otrzymują tego, czego 

oczekują. Przyjmują przeciwności z gniewem a błogosławieństwa z pogardą. Gdy Bóg ich miłuje to 

lekceważą tę jego łaskę, i mówią: ,,W czym nas umiłowałeś?” (Mal  1:2 UBG). Natomiast dzieci 

Boże dziwią się, że Pan w ogóle okazuje im jakiekolwiek miłosierdzie; oczekują, że nic dobrego nie 

będzie ich udziałem tylko pomsta i kara, ponieważ do nich nie należy nic prócz grzechu. ',,Kimże ja 

jestem” pytał Dawid Pana Boga, (2 Sm 7:18 UBG). Dawid jakby mówił: ,,Skądże to jest, że Bóg 



okazuje się tak miłosierny i łaskawy, dla mnie?” Nic nie może być małe dla Bożych dzieci, 

ponieważ wiedzą, że ich grzechy są tak wielkie a ich zasługi tak małe. A jeśli Bóg nakłada na nich 

utrapienie, to są pokorni i cisi, wiedząc, że jest to tylko owoc ich własnych uczynków.  

 [5.] Kiedy ludzie idą dalej na ścieżce obowiązku i zewnętrznych obrzędów  nigdy nie 

zważając na swój stan jako osób, to jest to znak, że chcieliby zostać zaakceptowani ze względu na 

swoje uczynki, podczas gdy Bożą metodą jest przyjęcie najpierw osoby, a dopiero za nią jej 

uczynków. Wszyscy, którzy należą do Boga, są kierowani do uchwycenia się przymierza, i 

przepędzani od polegania na sobie samych do uciekania do nadziei, którą Bóg przed nimi postawił, 

jak to jest powiedziane o dziedzicach obietnicy, (Hbr 6:18). Nigdy nie było człowieka, należącego 

do Boga, który by raz czy drugi nie został zmuszony do uciekania do przymierza łaski; dlatego jeśli 

ludzie nigdy nie zanoszą w modlitwie tych pragnień, aby znaleźć się w Chrystusie, to jest to znak, 

że ich serca budują sekretnie na własnej sprawiedliwości.  

 [6.] Jeśli osoba Pana Jezusa Chrystusa nie jest zbyt cenna dla waszych dusz, i nie jest 

zawsze zachowywana w oku wiary i w ramionach waszej miłości, to nie posiadacie właściwego 

zrozumienia własnego stanu i uczynków: ,,Jak wiązka mirry jest dla mnie mój miły” (Pnp 1:13 

UBG). Dzieci Boże zawsze szanują Chrystusa w swoim sercu i starają się podtrzymywać ogień 

miłości do swego najdroższego Pana. Paweł strasznie wzdychał pod wpływem pozostałości  

grzechu, (Rz 7:24), ale mówi na końcu: ,,Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa” (Rz 7:25 

BW). Nasze serca będą wybuchać dziękczynieniem, jeśli będziemy mieli właściwe poczucie nicości 

naszych własnych uczynków.  

 (iv.) Pomoc i środki zaradcze odrywające nas od polegania na własnej sprawiedliwości. 
 [1.] Należy dużo rozmyślać nad naturą Boga; jest ona taka, że jego dzieci  wstydzą się 

pojawić w Jego obecności. Hiob mówił: ,,Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje 

oko cię ujrzało. Dlatego żałuję i pokutuję w prochu i popiele” (Hi 42:5-6 UBG). Och, uważam, że 

mamy do czynienia ze świętym Bogiem, który nie może znieść niedoskonałości ze względu na 

świętość swojej natury, i który nie zrzeknie się swego prawa z powodu surowości swej 

sprawiedliwości: ,,….bo nikt z żyjących nie będzie usprawiedliwiony przed tobą” (Ps 143:2 UBG). 

Niestety, ledwie możemy  utrzymać piękne pozory przed ludźmi; a i to przenikliwy człowiek może 

szybko przejrzeć przez zasłonę naszego wyznania, dlatego jak możemy stawić się przed świętym 

Bogiem? Musimy mieć lepszą szatę niż naszą własną, jeśli chcemy być przyjemni w oczach 

Bożych, ponieważ nasza sprawiedliwość jest tylko jak skrwawiona szmata. 

 [2.] Nie usprawiedliwiajmy żadnego grzechu, bo to pomniejszy nasz szacunek dla Pana 

Jezusa Chrystusa. Posiadajmy prawdziwe i właściwe myśli nawet o najmniejszym grzechu. 

Zważmy, jak Bóg był niezadowolony z pomniejszych grzechów swego ludu: jeden porywczy napad 

gniewu powstrzymał Mojżesza od wejścia do Kanaanu; Adam został wyrzucony z raju za zjedzenie 

zakazanego owocu; a aniołowie Nieba za myśl o aspirowaniu do bycia wielkimi i pełnymi 

majestatu jak Bóg. W związku z tym nie pomniejszajmy żadnego grzechu, a to sprawi, że Chrystus 

będzie niezmiernie cenny dla nas. 

 [3.] Zważmy na wielkość Bożej miłości i nieskończoność nagrody, którą  przygotował 

dla nas. Gdybyśmy częściej o tym myśleli, to wstydzilibyśmy się naszego słabego odwdzięczenia 

się i pobieglibyśmy do zasług Chrystusa.   

 [4.] Pamiętajmy, że wszystko co posiadamy mamy od Boga. Kiedykolwiek zrobiliśmy 

cokolwiek, za pomocą czego nasze serca mają skłonność być mile łechtane, to pamiętajmy ile 

istnieje wiele rozważań, których zadaniem jest uczynienie nas pokornymi. W każdej świętej służbie, 

jeśli jest w niej cokolwiek co jest prawdziwie dobre, to pochodzi to od Boga - ,,Od ciebie bowiem 

pochodzi wszystko, i daliśmy tobie to, co z twojej ręki otrzymaliśmy” (1 Krn 29:14 UBG). Czy 

mamy być dumni, ponieważ otrzymaliśmy od Boga więcej niż inni? Sługa, który obraca pieniędzmi 

swego pana, wykonuje tylko swój obowiązek i na nic nie zasługuje. Podobnie wszystko, co 

czynimy w rzeczach świętych ma miejsce na koszt i wydatek łaski Bożej.  

 [5.] Zastanówmy się, ile zła i słabości tkwi w każdej naszej posłudze i dobrych 

uczynkach. Z pewnością, to nie może zasługiwać na chwałę, co samo potrzebuje przebaczenia. 

Chociaż cokolwiek robimy w świętych rzeczach dzieje się dzięki łasce Bożej, to jednak wszystko, 



co przechodzi przez nasze ręce, otrzymuje trochę brudu i nieczystości z naszych serc, tak jak czysta 

woda płynąca przez brudny kanał.  

 [6.] Wszystko, co możemy zrobić dla Boga, należy się mu, tak, że spłata nowych długów 

nie wyrówna starych należności.  

 Po drugie, zabiorę się do oduczenia nas od polegania na naszej własnej mądrości, co 

jest sprawą konieczną do rozważenia w niniejszym argumencie. Chrystus przepowiedział swoje 

cierpienia, a Piotr w mądrości cielesnej odwodził go od krzyża, i pozwolenia sobie, żeby tak został 

potraktowany; i to właśnie przy tej okazji Chrystus powiedział: ,,Jeśli kto, chce pójść za mną, 

niechaj się zaprze samego siebie” (Łk 9:23 BW), to znaczy nie może wraz z Piotrem, podążać za 

własnym cielesnym rozumem i zrozumieniem, jak gdyby tego rodzaju rady i porady były najlepsze. 

Następnie, w wersecie 24, jako pomoc do zapierania się siebie, nasz Pan formułuje wniosek, który 

jest całkiem sprzeczny z osądem cielesnego rozumu - 'Kto bowiem chce zachować duszę swoją, 

straci ją,” sugerując przez to, że musimy mieć inne myśli, nie powinniśmy kierować się osądem 

własnego rozsądku i rozumu, ale przez reguły i zasady wiary. Dlatego mamy to odradzające nam 

Prz 3:5 (UBG): ,,Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie”; w którym 

Salomon pokazuje, że poleganie na naszym własnym rozumie i mądrości jest całkowicie sprzeczne 

z ufaniem Bogu.  

 Omawiając ten argument -  

(i.) Powiem, jak dalece mamy zaprzeć się własnej mądrości. 

(ii.) Pokażę, jak ciężką i trudną sprawą jest oderwanie ludzi od polegania na własnym 

rozumie. 

(iii.) Podam znaki, przez które  odkrywane jest poleganie na własnej mądrości. 

(iv.) Opiszę środki odwodzące nas  lub powody odrywające nas od takiego polegania. 

 (i.) Jak dalece mamy zaprzeć się własnej mądrości. Dotyczy to nas zarówno w 

sprawach doktrynalnych jak i praktycznych. 

 [1.] W doktrynach. Aby uniknąć takiego dyskursu, który jest kontrowersyjny, przedstawię 

dwa twierdzenia.  

 [A.] Nie wolno słuchać własnego rozumu, gdy mówi coś sprzecznego z Pismem 

Świętym. 

 [B.] Pismo Święte nie może być rozumiane lub stosowane bez Ducha Świętego. 

 [A.] Nie wolno słuchać własnego rozumu, gdy mówi coś sprzecznego z Pismem 

Świętym, lub ustanawiać go najwyższym sędzią w sprawach religii; w przeciwnym wypadku 

szybko usunęlibyśmy wiele z najważniejszych zasad i artykułów wiary, takich jak wcielenie 

Chrystusa, zmartwychwstanie ciała, tajemnica Trójcy Świętej itd. Kto przez swoją własną mądrość, 

może dostrzec Boga ukrytego pod zasłoną ciała, czy korzeń winorośli rosnący na jednym z 

własnych winogron? Kto może zobaczyć, że życie musi zostać wydobyte ze śmierci? Albo, że jeden 

człowiek musi być uzdrowiony ranami drugiego? Lub, że kęsy robaków są częścią 

zmartwychwstania?  

 Dlatego pierwszym dziełem łaski jest zniewolenie dumy naszych myśli i naszych uprzedzeń 

wobec religii: ,,Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu 

Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi;” (2 Kor 10:5 UBG); zniewalając 

każdą wyniosłą myśl i wewnętrzne rozumowania umysłu, do posłuszeństwa Panu Jezusowi 

Chrystusowi. Istnieje posłuszeństwo wiary. Rozum musi być zniewolony do wiary, ale nie do 

wyobraźni; a jeśli wiara nam coś objawi, musimy w to wierzyć, niezależnie od tego jak absurdalne i 

mało prawdopodobne będzie wydawać się to naturze. Przy pierwszym nawróceniu nasze 

uprzedzenia muszą uznać swoją niższość wobec religii. Kiedy nasz Zbawiciel mówił o pierwszym 

nawróceniu, to stwierdził: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do 

królestwa niebieskiego” (Mt 18:3 UBG). Małe dziecko wierzy tak, jak jest uczone; i tak samo 

musimy i my, tak jak jesteśmy nauczani, - mam na myśli przez Boga, a nie przez ludzi. Nigdy nie 

będziemy nadawać się do Nieba, ani zrozumienia niebiańskich rzeczy, dopóki nie zaprzemy się 

własnej mądrości; gdyż to, co wykracza poza zrozumienie nie może być pojęte przez rozum. 

Wszystkie światła muszą pozostać na swoim miejscu. Istnieją trzy takie światła – instynkt, rozum i 



wiara. Instynkt, to jest światło zwierząt; rozum, z kolei, jest światłem ludzi; wiara, natomiast, jest 

światłem Kościoła: wszystkie te światła muszą zachować swoje należne im miejsca. Konsultowanie 

się z naturą w sprawach nadprzyrodzonych, jest podobne do szukania osądu rozumu wśród zwierząt 

i rozstrzyganie spraw ludzkich za pomocą zwierzęcego instynktu. Gdyby cieleśni ludzie mieli 

wolność, by pozwolić, aby ich natura zadziała i ustanowiła bóstwo według ich pomysłu, to jaką 

piękną religię mielibyśmy na świecie! Bardzo urodziwą chimerę! Jeśli chodzi o praktyczność, to 

jestem pewien, że taka religia byłaby wystarczająco dużą chimerą; gdyż naturalne sumienie 

nienawidzi kajdan i ograniczeń. A w doktrynach byłaby wystarczająco absurdalna; ponieważ 

człowiek nigdy nie może zrobić odpowiedniego zarysu i wizerunku Pana Boga. Nie możemy 

opróżnić oceanu za pomocą muszelki; podobnie nie możemy wyczerpać Bożych doskonałości przez 

powierzchowną mowę naszego rozumu. Poganie, którzy byli najgłębiej zaangażowani w badaniach 

i dociekaniach rozumu, sycili się wysiadywaniem jajek i myśleli o wykluciu się doskonałej religii; 

ale jaki był rezultat? Rz 1:22 (UBG): ,,Wyznając, że są mądrzy, stali się głupcami”. Wszystko, co 

spłodzili, to bajki i wysokie odmiany szaleństwa zmieszane z popularnymi obrzędami i zwyczajami. 

Istnieje wiele rzeczy, które są niezbędne dla religii, których sami aniołowie nie mogli by znać, 

gdyby nie zostały im one objawione: ,,Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez kościół stała się 

jawna zwierzchnościom i władzom w miejscach niebiańskich” (Ef 3:10 UBG). Droga zbawienia 

przez Chrystusa jest taką tajemnicą, że nie mogła myśl o niej zaświtać w sercu żadnego stworzenia, 

ba, nawet anioła. Gdyby jakiś anioł miał wskazać, w jaki sposób człowiek mógłby być zbawiony; 

ba, gdyby wszystkie cherubiny, serafiny, trony, panowania i moce, spotkali się razem na synodzie i 

soborze, to cały świat i zjednoczone konsultacje z aniołami, nie pomogłyby znaleźć takiej drogi. 

Dlatego w tych sprawach które są objawione, musimy wierzyć Bogu na Jego słowo; musimy 

wierzyć ponad i bez udziału rozumu.  

 [B.] Pismo nie może być zrozumiane ani zastosowane bez Ducha Świętego.  Ślepiec nie 

widzi słońca, chociaż świeci ono tak wyraźnie; podobnie jest w naszym przypadku, dopóki 

wewnętrzne światło nie spotka się z zewnętrznym, to nie możemy pojąć Bożego umysłu – 

będziemy zawsze się uczyć i nigdy nie dochodzić do poznania prawdy (2 Tm 3:7 UBG). Gdy Filip 

zapytał eunucha: ,,Rozumiesz, co czytasz?” To ten odrzekł: ,,Jak mogę rozumieć jeśli mi nikt nie 

wyjaśni?” (Dz 8:30-31 UBG). Zawsze, gdy idziemy do słowa Bożego, nie możemy być swoimi 

własnymi interpretatorami; musi ono być interpretowane przez tego samego Ducha, przez którego 

zostało zredagowane. Było to bardzo godne uwagi, że kiedy sam Chrystus był kaznodzieją (a z 

pewnością nikt nie może interpretować Pisma tak jak czynił to On), to wyjaśniał Pisma. Jednakże 

jest również powiedziane w Łk 24:45 (UBG): „Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma”. 

Chrystus, jako zewnętrzny Kaznodzieja, najpierw otwierał Pismo Święte ludziom, a potem, jako 

autor łaski, otworzył ich umysły, bez czego byliby dalej spowici chmurami i ciemnością. Samo 

ciało i krew mają skłonność do potknięcia się na najrówniejszych drogach Bożych, a kiedy 

spoczywamy w mocy własnego rozumu, to szybko dokonujemy sprzecznego i nierozważnego 

użycia prawdy: „Kto mądry, niech to zrozumie, a kto roztropny, niech to pozna. Drogi PANA 

bowiem są proste; sprawiedliwi po nich będą chodzić, ale przestępcy na nich upadną” (Oz 14:9 

UBG). Drogi Pana stają się okazją do ruiny dla bezbożnych; zniszczą się oni przez własne 

zrozumienie. Rozum cielesny zamienia wszystko w cielesny cel; tak jak morze zamienia rosę nieba 

i dopływy rzek, w słoną wodę. Ale, drogi Boże są proste dla tych, którzy są oświeceni niebiańskim 

światłem. Jak słońce wyciąga smród z padliny a słodki aromat z kwiatów; albo jak słup obłoku był 

światłem dla Izraelitów a ciemnością dla Egipcjan; tak samo drogi Boże są ,,wonią życia ku życiu” 

dla tych, którzy wierzą; ale dla innych ,,wonią śmierci ku śmierci”, (2 Kor 2:16 UBG). Podobnie 

mówił Salomon: ,,Jak cierń wbija się w rękę pijaka, tak przysłowie w ustach głupców” (Prz 26:9 

UBG). Żydzi zwykli szyć swoje szaty cierniami; tak więc kiedy pijak będzie szył, to zrani się i 

przebije kolcem, bo jego umysł jest zaburzony. Naturalni nieodrodzeni ludzie mogą mieć wiedzę 

literalną, ale zamieniają ją w całkiem inny cel; łatwo to przytoczyć w wielu zasadach jak np. w 1 

Kor 7:29: ,,…..czas jest krótki”, mówił apostoł, i jakie zrobił z tego zastosowanie? Aby być bardziej 

powściągliwym – ,,Odtąd ci, którzy mają żony, niech żyją tak, jakby ich nie mieli” itd. Jest to jego 

(apostoła) wniosek. Teraz porównajmy to z 1 Kor 15:32 (UBG); tutaj epikurejczyk wyciąga inny 



wniosek - ,,….czas jest krótki.” Cóż tedy? ,,Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.” Apostoł naciskał 

na powściągliwość a epikurejczyk na wesołość. Najprostsza prawda w praktycznej teologii jest 

tajemnicą i musi być rozumiana po Bożemu.  

 [2.] Jak to jest prawdą w sprawach doktrynalnych, tak jest także w praktyce; w niej 

mamy przestać polegać na naszym własnym rozumie.  

 [A.] Nie wolno nam radzić się mądrości ludzkiej i cielesnej. Głupota jest związane w 

sercu człowieka (Prz 22:15 UBG) i jest tym bardziej niebezpieczna, bo znajduje się pod 

przebraniem mądrości; tak że myślimy, że nikt nie jest mądry, jak tylko ci, co są tacy cieleśnie. 

Apostoł Paweł mówił w Rz 8:7 (UBG): ,,….zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga”. Wroga można 

pogodzić, ale wrogości nie. Występny człowiek może stać się cnotliwym, ale występek nie może 

stać się cnotą. Zaobserwujmy tylko, jaka sprzeczność istnieje pomiędzy mądrością cielesną a 

mądrością Ducha. Ten ostatni mówi, że drogą do wyniesienia się jest uniżenie się; drogą do stania 

się pierwszym jest bycie ostatnim; sposobem na bycie silnym jest bycie słabym; drogą prowadzącą 

do życia jest śmierć; a drogą do bycia mądrym jest bycie głupcem: 1 Kor 3:18 (UBG): ,,Jeśli komuś 

spośród was wydaje się, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, aby stał się 

mądrym”; to znaczy niech się wyrzeknie własnej mądrości, aby mógł być uczony przez Boga. Jedną 

z wysokich oznak mądrości jest to, że jest się jednym z głupców w oczach tego świata, czyli 

obranie takiej drogi, że ten doczesny świat będzie uważał nas za głupców. Aby ocalić życie, 

musimy je stracić; podobnie jak majątek i inne dodatki życia. To, co ciało, nazwałoby 

zachowaniem, Duch nazywa utratą; to, co ciało nazwałoby mądrością, Duch nazywa głupotą. I na 

odwrót, ciało źle określa rzeczy Ducha. To, co Duch nazywa stanowczością, ciało nazywa głupotą i 

drobiazgowością; ba, mówi dalej, że to tchórzostwo i hańba kochać wrogów i znosić krzywdy; 

przebaczanie krzywd to służalczość ducha; a dobroczynność to rozrzutność. Jak astronomowie 

nazywają chwalebne gwiazdy imionami lwów, niedźwiedzi, ogonu smoka itp.; tak cielesny rozum 

mylnie nazywa łaski Ducha Bożego. Nie ma bardziej głupiej drogi w oczach naturalnego cielesnego 

rozumu niż wyrzeczenie się obecnych doczesnych rozkoszy i korzyści: 1 Kor 2:14 (UBG): ,,Lecz 

cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego 

głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ  rozsądza się je duchowo”. Te rzeczy są dla niego 

głupotą; a nasze serce będzie skłonne powiedzieć, kiedy ktokolwiek zacznie być rygorystyczny: 

,,Teraz okazujesz się być głupcem.” Żarliwa gorliwość wydaje się drażliwością i przewrotnością, a 

rygorystyczność zwykłą skrupulatnością i wybrednością. Bycie rygorystycznym i dokładnym w 

religii, czynienie jej lub cierpienie z jej powodu, albo zrezygnowanie z widzialnych 

udogodnień na rzecz niewidzialnych nagród, wyrzeczenie się interesów, umartwianie 

cielesnego umiłowania i przywiązania, wszystko to jest głupotą w osądzie rozumu: „Biada tym, 

którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy ciemność uważają za światłość, a światłość za 

ciemność; którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz!” (Iz 5:20 UBG). Dziwną 

przewrotnością jest mieszanie imion i natury rzeczy. Zaliczylibyśmy do szaleńców, tego kto 

nazwałby noc dniem a dzień nocą; jednakże tak zniekształcony i zdeprawowany jest nasz własny 

rozum. Człowiek, który jest niewidomy, nie może odróżnić nocy od dnia; może przypuszczać, że 

jest noc, gdy jest dzień, ale nie może wziąć samej ciemności za światło. Ale jaki jest powód 

mówienia tego wszystkiego? Otóż wyjaśnienie jest oddane w wersecie 21 powyższego rozdziału 

księgi Izajasza: „Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i uważają się za 

roztropnych” (Iz 5:21 UBG). Kiedy ludzie opierają się na własnej mądrości, to nie mogą 

spodziewać się dobrego osądu. Rozum jest nie tylko ślepy, ale i szalony; dlatego uważajcie, kogo 

ustanawiacie swymi doradcami. Nigdy nie będziemy dobrymi poddanymi Boga tak długo, jak 

dajemy posłuch cielesnej mądrości. Abraham, kiedy ofiarował Izaaka, nie zapoznał Sary z całą 

sytuacją, aby go czasem nie odwiodła od tego; tak więc we wszystkich przypadkach dotyczących 

religii nie konsultujcie się z ciałem i krwią. Każdy grzech ma tysiąc odmian i liści figowych. Nie 

ma grzesznika, który nie byłby podobny do leniwca o którym mówił Salomon, i o którym 

stwierdził, że uważa się za „mądrzejszego we własnej zarozumiałości niż siedmiu ludzi, którzy 

potrafią odpowiedzieć rozsądnie” - Prz 26:16 (KJV). Wyznaję, że w wątpliwym przypadku 

człowiek musi się zastanowić; jednakże w mądrości cielesnej własna korzyść ma głos decydujący, a 



nie sumienie i religia. W związku z tym uważajmy, aby nasze własne serce nie było naszą 

wyrocznią i nie zaniedbujmy stałego zwracania się do Boga o mądrość i kierownictwo we 

wszystkich sprawach, a zwłaszcza w przypadku religii.  

 [B.] Nie możemy opierać się na naszym prywatnym i uświęconym świetle; jakkolwiek 

dobre by nie było, nie może ono nas nadymać i odrywać naszego polegania na Bogu, chociaż 

posiadalibyśmy wiedzę, mądrość, zdolności i naukę. Jest to wielką pogardą dla Boga, gdy czynimy 

swoje serce swoją wyrocznią; jest to jak zabieranie Jego dzieła z Jego rąk. Chrystus jest wielkim 

Doradcą, (Iz 9:6 UBG), i my mamy iść do Niego po radę. Jest to prerogatywa Boża, z którą się nie 

rozstanie; dlatego jest napisane: ,,Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie 

prostować twoje ścieżki” (Prz 3:6 UBG).  Takie postępowanie trzyma nas w ogniu religii i 

utrzymuje handel między nami a Niebem. Wszystkie narody, które zostały dotknięte poczuciem 

istnienia Bóstwa, uznały za konieczność konsultowania się z Bożą mocą. Sami poganie mieli swoje 

sybille-kapłanki i wyrocznie, u których zasięgali rady. A już z pewnością lud Boży nie ważył się 

realizować żadnego zamiaru, dopóki najpierw nie poprosił o radę Boga. Obok polegania na naszej 

własnej sprawiedliwości, poleganie na własnym rozumie jest drugim największym złem. Bóg jest 

bardzo zazdrosny o zaufanie stworzenia; bo zaufanie jest uznaniem Jego suwerenności i wkłada 

koronę na Jego głowę: „Jeżyna rzekła do drzew: Jeśli naprawdę mnie namaszczacie na króla nad 

wami, to przyjdźcie i złóżcie waszą ufność w moim cieniu;” (Sędz 9:15 UBG), gdzie ufność jest 

czyniona uznaniem panowania. Dlatego jeśli chcielibyśmy uznać istnienie Boga, to musimy 

uczynić Go naszą wyrocznią i Doradcą, i to w trzech przypadkach. 

 [a.] W ogólnym wyborze swojego życia, zarówno co do poglądu, jak i praktyki. Dawid 

uczynił Boga swoim działem: Ps 16:6-7, ,,Sznury miernicze wyznaczyły mi przyjemne miejsca i 

miłe jest moje dziedzictwo. Będę błogosławił PANA, który udzielił mi rady; bo nawet w nocy 

pouczają mnie moje nerki”. Dawid jak gdyby mówił: ,,Panie, gdybym został pozostawiony radzie 

swojego własnego serca, to byłbym tak niegodziwym nieszczęśnikiem jak inni; mam równie 

nikczemne serce, które tak samo rozkoszuje się ciałem i przyjemnościami grzechu, jak każdy inny. 

Och, dokąd bym się udał? Jakie byłoby moje postępowanie i droga, gdyby Pan nie udzielił mi rady? 

Jakże byłbym zatwardziały na grzesznych drogach, cielesnymi przyjemnościami! Jest wielu takich, 

którzy mają więcej mądrości ode mnie, a jednak obrali zły kurs i są uprzedzeni wobec dróg Pana. 

Och, niech będzie błogosławiony Bóg, że przyjąłem Jego radę w moich nerkach”. ,,Który to 

człowiek, co się boi PANA? Nauczy go drogi, którą ma wybrać” (Ps 25:12 UBG). Ci, którzy myślą, 

że są religijni na podstawie swego własnego wyboru i rozumu okazują się całkowitymi głupcami i 

są słusznie zatwardziali przez swoje własne uprzedzenia. Poganie posiadali zgniłą doktrynę, którą 

Seneka wyraził tak: ,,To, że żyjemy, zawdzięczamy bogom; natomiast to, że dobrze żyjemy, 

zawdzięczamy sobie samym. To jest osąd wszystkich ludzi, że dobrobytu należy szukać u Boga, ale 

mądrości od nas samych.” Jest to nic innego, jak okradanie Boga, a wzbogacanie człowieka; i to 

grabienie Boga z Jego chwały jest największym świętokradztwem. Bóg musi nie tylko dać nam 

Niebo, ale także i radę. Możemy obrać postanowienie i cel, a mimo to w dalszym ciągu nic nam się 

nie uda, dopóki Bóg nie da nam wskazówek. Jak obraz musi być widziany we właściwym świetle, 

tak drogi Boże nie są nigdy piękne, dopóki nie zostaną rozjaśnione Jego własnym promieniem i 

światłem.  

 [b.] W prowadzeniu całego życia duchowego wciąż potrzebujemy rady i wskazówek. 
Nasza własna mądrość jest pustą lampą; szybko się potkniemy, jeśli nie będziemy mieli nowych rad 

i wskazówek od Boga. Zwróćmy uwagę na słowa apostoła zapisane w 2 Tes 3:5 (UBG): ,,Pan zaś 

niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa”. Nie wiemy, 

jak okazywać miłość, ani jak utwierdzać naszą cierpliwość, ani też jak w sposób uporządkowany 

okazać działanie każdej łaski, bez rady od Boga. Kiedy statek jest przygotowany do drogi, to wciąż 

potrzebuje sternika; podobnie, gdy dusza jest obdarzona łaską Bożą, to jednak wciąż potrzebuje 

wskazówek, jak korzystać z łaski, w przeciwnym razie religia przerodzi się w sentymentalizm i 

przesądy, cierpliwość zostanie zamieniona w otępiałość; gorliwość w nierozważne 

rozgorączkowanie, a stałość w kapryśną sztywność. W religii istnieje wiele subtelnych i 

krytycznych przypadków, których nie będziemy rozumieć bez stałego kierownictwa Ducha. Niech 



mi będzie wolno podać tego przykład na następujących zasadach: Kaz 7:16-18, ,,Nie bądź 

przesadnie sprawiedliwy, ani przesadnie mądry. Czemu miałbyś się sam do zguby prowadzić? Nie 

bądź zbyt niegodziwy i nie bądź głupi. Czemu miałbyś umrzeć przed swoim czasem? Dobrze 

będzie, jeśli będziesz się tego trzymał, ale i tamtego z rąk nie wypuszczaj. Kto bowiem boi się 

Boga, uniknie tego wszystkiego.” Skąd będziemy wiedzieć, jak wybrać drogę pośrednią, abyśmy 

nie narażali na szwank sumienia ani nie narazili na niebezpieczeństwo siebie samych przez ponury i 

sztywny upór? Bóg wskaże nam, jak wymieszać gorliwość z rozwagą - ,,Kto bowiem boi się Boga, 

uniknie tego wszystkiego.” Poprzez fałszywe pozory i słabość łaski, jesteśmy skłonni paść na tej 

drodze – Dlatego bójmy się Boga, to znaczy uznajmy Go ponad wszystko, a On rozstrzygnie takie 

przypadki.  

 [c.] We wszystkich naszych poszczególnych działaniach i sprawach nasz własny rozum 

jest bardzo pewny siebie i zarozumiały i mówimy tak, jakby wszystko było w naszych rękach: 

wykonam daną pracę i tak a tak uporządkuję moje sprawy. Ale niestety, tam gdzie wydajemy się 

najmądrzejsi jesteśmy najbardziej zaślepieni. Faraon nigdy w życiu nie był takim głupcem jak 

wtedy, gdy powiedział: ,,Postąpmy więc z nimi mądrze”, (Wyj 1:10 UBG). Bóg uwielbia 

konfundować ludzi w ich próżnej pewności siebie; tak że gdy skłaniają się ku własnemu rozumowi, 

to rzadko odnoszą sukces; bo wtedy wkraczają w sferę Bożej prerogatywy, a Bóg chce żeby 

stworzenia wiedziały, że wszystkie ich działania są w Jego mocy, a ich sukces zależy od Jego 

błogosławieństwa. To jest uzda, którą Bóg nałożył na świat, a mianowicie rozstrzyganie jego (to jest 

świata)  spraw: ,,Od PANA pochodzą drogi człowieka; jakże może człowiek zrozumieć własną 

drogę?” (Prz 20:24 UBG). Nie możemy zobaczyć rezultatu rzeczy w trakcie naszego życia, co jest 

wskazane, a co nie, dlatego musimy prosić o radę Boga. Człowiek chciałby wypracować sobie 

własne szczęście i jak pająk wspiąć się po nici, którą sam utkał; ale jest to płonna nadzieja. 

Nadzieja obłudnika jest jak pajęczyna (Hi 8:14 UBG). Ludzie, którzy chcą być własnymi 

krajczymi, rzadko wykrawają sobie dobrą porcję. Bóg chce, abyśmy codziennie uznawali 

panowanie Jego opatrzności i żyli w ciągłej zależności od niej, tak aby mogło istnieć stałe nasze 

poszanowanie względem Niego - ,,PANIE, daj mi poznać twe drogi,” mówił Dawid, ,,naucz mnie 

twoich ścieżek. Prowadź mnie w twojej prawdzie i pouczaj mnie, bo ty jesteś Bogiem mego 

zbawienia; ciebie co dzień oczekuję” (Ps 25:4 UBG). David nie oddałby swojej zależności,  ani na 

chwilę. W ten sposób pokazałem, jak dalece nie powinniśmy opierać się na własnym rozumie. 

 (ii.) Pokażę, jak ciężką i trudną sprawą jest oderwanie ludzi od polegania na własnym 

rozumie. Jest to naturalne dla nas wszystkich, ale szczególnie zdarza się to młodym chrześcijanom, 

którzy są ogromnie oddani dogmatyzowaniu, ponieważ ich poglądom, będącym pochopnymi i 

żarliwymi, towarzyszy większa pewność siebie, choć mniej rozsądku. Są drażliwi i uparci w swoim 

zrozumieniu, i nikt nie jest tak zapamiętale zarozumiały w tym, co wyznaje jak oni. Zdarza się to 

także ludziom o wielkich zdolnościach. Prości ludzie, którzy nie są w stanie poddać w wątpliwość i 

wnieść obiekcje przeciw czemukolwiek są bardziej naiwni – „Prosty wierzy każdemu słowu,” (Prz 

14:15 UBG), ale ci, którzy mają tak wysokie roszczenia i tytuł do korzystania z rozumu, mają 

zwyczaj wyszydzać sprawy wiary oraz tracić poszanowanie i szacunek dla religii, a przynajmniej 

nie są tak szybko przekonywani do tego, aby przyjąć prostotę ewangelii. Ale mówię, że jest to 

naturalną przypadłością nas wszystkich i naprawdę, ledwie wyleczalną, z kilku powodów. 

 Częściowo dlatego, że te zło jest tak bliskie i duchowe. Chrześcijanie nie łatwo popadają w 

otwarte bałwochwalstwo, aby czcić drewno i kamień, ale łatwo ubóstwiają własne zrozumienie, a 

przez to ich względy dla Boga są przechwytywane, lub chłodno okazywane. Nie jesteśmy tak 

świadomi wad i słabości w rozumowaniu, tak jak jesteśmy świadomi zaburzeń, w woli. Tym 

ostatnim zawsze towarzyszy jakaś walka i spory, przez które są wystawiane na widok i uwagę 

sumienia; natomiast defekty rozumowania są bardziej ciche, a kiedy jesteśmy o nich przekonani, to 

wtedy wydają się bardziej wybaczalne, ponieważ nie powodują takiego zakłócenia i niepokoju, jak 

inne grzechy; jest to sekretne i przebiegłe zło.  

 A po części dlatego, że naturalny rozum zaprzyjaźnia się z cielesnymi pragnieniami. Istnieje 

sprzysiężenie i spisek między duszą a duchem, między rozumem a cielesnymi pragnieniami: 

„Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające 



aż do rozdzielenia duszy i ducha” (Hbr 4:12 UBG); i może ono rozwiązać przeklęte sprzysiężenie i 

spisek między cielesnym rozumieniem a cielesnym sercem. Łatwo jest oszukać tego, kto chce być 

oszukany. Kochamy nasz rozum, w którym zła rada otrzymuje większą wiarę niż najlepsze i 

najświętsze sugestie Ducha Świętego. Jesteśmy przychylnie nastawieni do naszego własnego 

rozumu przez uczucia, tak że chętnie kierujemy się dyktatami naszego własnego serca i jest to 

dla nas kłopotliwe, nawet podejrzewanie go.  
 A częściowo przez dumę. Naturalny rozum jest bardzo pewny siebie. To nie jest łatwą 

sprawą dla człowieka, aby wydłubać sobie oczy z własnej głowy i podać rękę innemu by go 

prowadził, tak jak mu (to znaczy temu innemu) się podoba. Człowiek nie chce mieć upokorzonej 

wiodącej części swojej duszy. Nasz rozum odróżnia nas od zwierząt, i dlatego nie możemy znieść 

zaprzestania opierania się na własnym rozumieniu i zdolnościach. Że człowiek jest niezwykle 

dumny ze swojego rozumu, widać po dwóch dostrzegalnych doświadczeniach lub obserwacjach.  

 [1.] Wolelibyśmy raczej być uważani za niegodziwych niż słabych; prędzej posiadać 

niegodziwość w moralności niż słabość w intelekcie. W niegodziwości  wydaje się tkwić w 

pewnym sensie coś z odwagi i wyboru; a wszyscy przyjmujemy reputację mądrości: „Gdyż próżny 

człowiek chciałby być mądry, chociaż człowiek rodzi się jak źrebak dzikiego osła” (Hi 11:12 KJV). 

Choć człowiek byłby głupi i wielce zarozumiały, to jednak chciałby być uważany za mądrego. 

,,….będziecie jak bogowie, znający dobro i zło” (Rdz 3:5 UBG). Za każdym razem, od upadku 

Adama, łapiemy się na wiedzę. Faryzeusze byli bardzo rozgniewani na naszego Zbawiciela, kiedy 

oskarżył ich o ślepotę: „Czy i my  jesteśmy ślepi?” (J 9:40 UBG). Innymi słowy faryzeusze mówili: 

,,Czy powiadasz, że jesteśmy ignorantami, my którzy jesteśmy wielkimi rabinami i lekarzami 

ludu?”.  

 [2.] Inna obserwacja jest taka, że błędy są bardziej drażniące niż występki. Ludzie z 

większą cierpliwością znoszą perorowanie przeciwko grzechowi niż przekonywania o błędzie, co 

może częściowo z tego wynikać, że osoby pogrążone w błędzie zwykle wymyślają swoje błędy z 

zainteresowania daną  sprawą, a ludzie nie mogą ścierpieć głosu znienawidzonej prawdy. Ale 

głównym i najbardziej uniwersalnym powodem jest nasza naturalna duma; ludzie są zarozumiale 

przekonani o wystarczalności swego rozumu, i dlatego stają się niecierpliwi kiedy są przekonywani 

o swoim błędzie.  

 (iii.) Znaki, przez które  odkrywane jest poleganie na własnej mądrości. 

 [1.] Kiedy ludzie są nadęci zarozumiałością swojej wiedzy, jest to znak opierają się na 

niej. Dlaczego? Bo szacunek i podziw są nieodłącznym dowodem ufania. Dlatego wersety, które 

odwodzą nas od opierania się na naszym własnym rozumie, odwodzą nas także od bycia mądrymi 

we własnych oczach, czyli zarozumiałością: „Nie bądźcie mądrzy we własnej zarozumiałości” (Rz 

12:6 KJV); i: „Nie bądź mądry we własnych oczach, ale bój się PANA i odstąp od zła” (Prz 3:7 

UBG). Własna zarozumiałość i poleganie na sobie samym zawsze idą w parze: „Wiedza nadyma” 

(1 Kor 8:1 KJV); i ,,A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy” (1 

Kor 8:2 UBG). Nigdy nie zostaniemy wyleczeni z naszej ignorancji, dopóki nie wejdziemy do 

Nieba; i jest to dobry postęp w łasce Bożej, gdy jesteśmy tego świadomi. Kiedy ludzie myślą, że są 

ponad nakazami, to wiedzą tyle ile ludzie mogą ich nauczyć co do sensu, czyli nie wiedzą nic. Jest 

to znak, że nigdy nie zanurzyli się w głąb Pisma. Menedemos miał zwyczaj mówić o tych, którzy 

pojechali do Aten na studia na pierwszym roku, że byli mądrymi ludźmi; ci którzy byli tam na 

drugim roku, że byli filozofami; na trzecim roku, mówcami, którzy mogli mówić o mądrości; a na 

czwartym roku, że byli plebejuszami, którzy nic nie rozumieli, z wyjątkiem swej własnej 

ignorancji. Zwykle tak jest w rozwoju poznawania wiedzy biblijnej. Młodzi chrześcijanie są bardzo 

uparci w swoich poglądach, jednakże kiedy zanurzą się w głębię przykazania, wtedy widzą swoją 

ignorancję – że „nic nie wiedzą”. I to jest powód, dla którego dzieci Boże mają tak niską opinię o 

swoim rozumie. Człowiek zdziwiłby się ich wypowiedziami: ,,Zaprawdę jestem najgłupszym z 

ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Ani nie nauczyłem się mądrości, ani nie mam wiedzy o tym, co 

święty” (Prz 30;2-3 UBG). Im więcej Agur widział, tym więcej poznawał swoją ignorancję; tak że 

nie ośmielił się przypisać sobie żadnej mądrości. Nikt nie jest tak świadomy swojej ignorancji, jak 

ci, którzy obfitują w wiedzę. Zważmy na to, że gdy pojawia się słońce, to światło świecy wydaje się 



być niczym; tak podobnie kiedy Bóg przychodzi i oświeca umysły ludzi, wtedy stwierdzają oni: 

,,Och; jakim nierozumnym stworzeniem byłem ja!” Natomiast samouwielbienie dowodzi istnienia 

wielkiej pewności siebie w danym człowieku.  

 [2.] Kiedy ludzie odważą się podjąć cokolwiek bez pytania Boga o radę: Prz 3:6 (UBG): 

– ,,Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach”. Nie mamy pomniejszać naszej zależność od 

Boga, nawet na chwilę. Ilekroć wyruszamy w sile ludzkiej rady i rozumu, to jak gdyby mówimy, że 

w danej sprawie możemy sobie poradzić wystarczająco dobrze bez Boga. Wielką pogardą 

okazywaną Bogu jest to, gdy nie szukamy Go gorliwie w sprawach odnoszących się do naszej 

rodziny, kościoła czy państwa. Nie tylko w sprawach wątpliwych i trudnych, które całkowicie 

przerastają nasze siły i rozum, aby decydować o nich, ale na wszystkich naszych drogach należy 

szukać i uznawać Boga. Prorok Jeremiasz mówił, jako ten, kto był świadomy swojej zależności: 

,,Wiem PANIE, że droga człowieka nie zależy od niego ani nie leży w mocy człowieka kierować 

swoimi krokami, gdy chodzi” (Jer 10:23 UBG). W duszy powinna istnieć taka rzeczywista 

świadomość i odczucie tego. Dlatego David modlił się: ,,PANIE; daj mi poznać twe drogi, naucz 

mnie twoich ścieżek. Prowadź mnie w swojej prawdzie…..ciebie co dzień oczekuję” (Ps 25:4-5 

UBG). Chrześcijanin nie waży się wejść do gabinetu, miejsca swej pracy, zgromadzenia czy rady, 

bez Boga. Pan Greenham, kiedy ktoś przyszedł zapytać go o radę w biznesie,  odpowiadał: 

,,Przyjacielu, ty i ja jeszcze się nie pomodliliśmy o to”.  

 [3.] Gdy nigdy nie byliśmy pobudzani, by błogosławić Boga za uczynienie Chrystusa 

mądrością. Wiemy, co mówi apostoł Paweł o Chrystusie w 1 Kor 1:30 (UBG): ,,Lecz wy z niego 

jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i 

uświęceniem, i odkupieniem”. Zauważam, że wielu błogosławi Boga za to, że Chrystus został 

uczyniony odkupieniem i uświęceniem, gdyż naturalne sumienie jest świadome smutnych 

konsekwencji grzechu; jednakże zwykle opieramy się naszym własnym zrozumieniu, i nie 

błogosławimy Chrystusa za to, że stał się dla nas mądrością: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 

14:6 UBG). Wielu może Go błogosławić za życie, za nadzieje na chwałę; ale czy błogosławiliśmy 

Go za to, że jest prorokiem, aby nas uczyć? To jest zawsze pierwsze dzieło łaski, aby przekonać nas 

o naszym zezwierzęceniu i głupocie – jak to było w przypadku Pawła, kiedy się nawrócił, oślepł – 

abyśmy bardziej cenili sobie Chrystusa, i abyśmy mogli powiedzieć Chrystusowi, tak jak Mojżesz 

Chobabowi, swemu teściowi: „Nie zostawiaj nas proszę,…..możesz być dla nas oczami;” (Li 10:31 

KJV), abyśmy mogli udać się  do Chrystusa po balsam na oczy: „Mówisz bowiem: Jestem bogaty i 

wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, 

biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i 

białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść 

maścią, abyś widział” (Obj 3:17-18 UBG) itd. Jeśli ludzie nigdy nie są przekonani o swojej 

naturalnej ślepocie, to nie cenią sobie Chrystusa we wszystkich Jego urzędach; nie jest to błaha 

sprawa, że jest On prorokiem, aby nas prowadzić; prawdą, jak również drogą i życiem.  

 [4.] Kiedy ludzie wzywają Boga przed trybunał własnego rozumu, to jest to oznaką tego, 

że słowo i rada Boga nigdy nie były wywyższone w ich osądach. W sprawach wiary, oddawania 

czci Bogu i posłuszeństwa Jemu, mamy czerpać nasze światło poznania z Pisma Świętego. A my 

chcielibyśmy ustanowić wyższy trybunał i wyciągnąć wszystko z naszego rozumu, i nadawać 

prawa Niebu. Zwykle ludzie kwestionują sprawiedliwość Bożych dekretów, prostotę Jego 

zarządzeń i tajemnice wiary: Rz 9:20 (UBG): ,,Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z 

Bogiem?” Gdy ludzie są skłonni do wszczynania kłótni z religią, szydzenia i warczenia na Boże 

drogi, i spierania się w odniesieniu do chrześcijańskich obowiązków zamiast ich praktykowania, to 

jest to zły znak. Wszystkie drogi Boga wydają się niesprawiedliwe i niewiarygodne dla cielesnego 

rozumu ludzi; nie mogą uwierzyć, jak Chrystus może być Bogiem i człowiekiem w jednej osobie; 

ani jak to może być sprawiedliwe, że przez jedno wykroczenie jednego człowieka wszyscy stali się 

grzesznikami i dlaczego Bóg miałby wybrać niektórych, a pozostawić innych w ich zepsuciu. Ach, 

głupi człowieku! ,,Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem?” Nie mogą uwierzyć, że to samo 

ciało, które zginęło, zmartwychwstanie: przypuśćmy, że będzie  ono wrzucone do morza i zjedzone 

przez ryby, a te ryby zostaną pożarte przez ludzi, a ci ludzie zostaną rozdarci przez dzikie bestie; 



cieleśnie rozumujący ludzie nie mogą zrozumieć, jak to możliwe, że Bóg przywróci każdemu ciału 

jego własną substancję: Mt 22:29 (UBG): ,,Błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Boga”; moc Boża 

pokazuje, że może tak być, a Pismo, że tak jest. Istnieje zasada i podstawa prawdy. Podobnie ludzie 

będą spierać się z prostotą zarządzeń i nakazów Bożych: ,,Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, 

nie są lepsze od wszystkich wód Izraela?”(2 Krl 5:11-12 UBG). Nie widzą, jak czytanie Pisma w 

domu może być tak samo skuteczne jak służba publiczna. Podobnie nie rozumieją, dlaczego ludzie 

powinni się modlić, skoro Boże dekrety już zostały wydane w przeszłości, a są one niezmienne; tak, 

że jeśli Bóg zechce, to może okazać miłosierdzie i darować zbawienie bez modlitw ludzi; a jeśli 

tego nie zechce, to nie można Go do tego przekonać  natrętnością. ,,Kimże ty jesteś, że prowadzisz 

spór z Bogiem?”  

 [5.] Kiedy ludzie gardzą radą i pomocą innych chrześcijan. Pan chce, abyśmy przynosili 

pożytek dla siebie nawzajem. Bóg wielokrotnie się wycofuje w celu, abyśmy mogli stać się drogimi 

sobie nawzajem, a także zaangażowanymi dla Niego. Z pewnością głowa nie może powiedzieć, że 

nie potrzebuje stopy. Jak Bóg chce ustanowić zależność między sobą a nami, tak chce ustanowić 

zależność między samymi chrześcijanami nawzajem; dlatego łaska nie tylko pochodzi od Boga, ale 

otrzymujemy ją częściowo za pośrednictwem ciała: „A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, 

odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna, rośnie wzrostem Bożym” (Kol 2:19 UBG). 

Napomnienia najsłabszego chrześcijanina mogą być bardzo przydatne do rozpalenia gorliwości, 

jeśli nie dla pogłębienia naszej wiedzy; tak jak wiązka słomy może rozpalić wielki kloc drewna. 

Tak więc, gdy człowiek uważa, że jego własny rozum jest wystarczający, i że nie potrzebuje być 

nauczany przez kogokolwiek, to jest to zły znak: ,,Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, 

to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego” (Prz 26:12 BW). Prędzej głupiec posłucha rady niż 

zarozumiały. Nie można wlać wina ani żadnego innego alkoholu do pojemnika z alkoholem w 

którym zebrały się gazy, dopóki gazy nie zostaną z niego usunięte; tak więc takie nadmuchane 

gazami pojemniki czyli zarozumiali ludzie znajdują się w smutnym stanie, nie mogą nic otrzymać, 

ani nie mogą zrobić żadnego postępu w łasce.  

 (iv.) Środki odwodzące nas  i wskazówki odrywające nas od takiego polegania na 

własnym rozumie. 

 [1.] Bądźmy świadomi całkowitej bezsilności natury: 1 Kor 2:14 (UBG): ,,Lecz cielesny 

człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego”. Jest nie tylko faktycznie ignorantem, 

ale niezdolnym do pojmowania; nie tylko przez zaniedbanie, ale i słabość; nie tylko nie chce, ale i 

nie może; ponieważ w sercu znajduje się uprzedzenie i zdeklarowana wrogość. Umysł człowieka 

nie jest czystą białą księgą, ale posiada wrodzone zapisane cielesne zasady, ateizm, niewiarę, 

bezbożność i libertynizm. Jak chory żołądek, który powoduje zwymiotowanie całego pokarmu, jak 

tylko zostanie połknięty, tak my ludzie odrzucamy wszystkie święte doktryny. Chociaż możemy 

lubić ogólniki, to jednak gdy jesteśmy przymuszani do praktyki, wtedy cielesny rozum sam się 

ujawnia. Jesteśmy skłonni myśleć, że jesteśmy aniołami, ale tak naprawdę jesteśmy tylko 

zwierzętami: „Powiedziałem w sercu o sprawie synów ludzkich: Oby Bóg im pokazał, aby 

wiedzieli, że są tylko zwierzętami” (Kaz 3:18 UBG). Ba, po narodzeniu na nowo z Ducha mamy 

jeszcze powody do tego by podejrzewać siebie. Istnieją dwa głosy, ciało i duch. I nasza mądrość, 

która mamy, jest często zafascynowana i uczyniona więźniem grzesznych namiętności i uczuć. 

Dlatego kiedy zajmujemy się jakimikolwiek sprawami, zwłaszcza gdy zabieramy się za czytanie 

Słowa Bożego, to nigdy nie powinniśmy tego robić bez wzniesienia naszych dusz w modlitwie do 

Boga o otrzymanie Ducha mądrości i objawienia: Ef 1:17-18 (UBG): „Prosząc, aby Bóg naszego 

Pana Jezusa  Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego 

samego; Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego 

powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych”.  

 [2.] Rozważmy sobie szkodliwość zarozumiałości lub polegania na własnej mądrości. 
Większość ludzi na świecie jest przez to zrujnowana; o Babilonie mówi się, że jego rozum go 

zgubił. Kto wybrałby na pilota statku tego, kto zatapia każdy statek oddany w jego ręce? Jest to tak 

samo sprzeczne ze zbawieniem, jak pokładanie ufności w bogactwie. Co prawda obiekt jest 

wspanialszy, ale dlatego i pokusa jest bardziej niebezpieczna. „Łatwiej jest wielbłądowi przejść 



przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”, (Mt 19:24 UBG). Rozważmy, jak 

wielką głupotę popełnia ten, kto jest mądry we własnych oczach, otóż jest on dwukrotnie głupcem; 

głupcem, mając tylko niewielką wiedzę i swoją wielką zarozumiałość z niej.  

 Dalej, poleganie na własnej mądrości jest podstawą wszystkich niepowodzeń stworzenia. 

Odstępstwo od religii, skąd się ono bierze? Od bałwochwalczego uwielbiania swego rozumu, (J 

6:60,66 UBG). Chrystus powiedział coś, czego nie zrozumieli, o jedzeniu jego ciała - ,,Od tego 

czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło”, ponieważ nie mogli zgłębić tego 

co im powiedział za pomocą sznura i pionu ich własnego rozumu. Jest to zwyczajowe wylęganie się 

herezji; wtedy człowiek jest skłonny do szerzenia potwornych poglądów w kościele. Kiedy ludziom 

zostają przedstawione tajemnice wiary przez prawo rozumu to wtedy postępują jak chory człowiek, 

który nie połyka swoich pigułek, ale je żuje; a kiedy zakosztuje ich gorzkiego smaku, to 

niezwłocznie je wypluwa i traci w ten sposób zdrowe lekarstwo. Żądza chciwości jest podstawą 

wszelkiego zepsucia w życiu, i jest zakorzeniona w zarozumiałości, (Prz 23:4 UBG). Gdy Salomon 

odwodzi od  chciwości, to mówi ,,Nie zabiegaj o bogactwo”, a następnie dodaje: ,,porzuć swoją 

mądrość”. Zauważmy, jak te dwa nakazy są sprzężone razem, tak jakby Duch Boży miał 

powiedzieć: ,,jeśli słuchasz cielesnej mądrości, to powie ci o zabieganiu o zaszczyty, wielkie 

rozkosze i prosperowaniu w twojej rodzinie; tak że nie będzie ci brakować niczego; ale nie bądź 

mądry we własnych oczach, to będzie sposób na powstrzymanie cię od starania się, aby stać się 

bogatym, i od marnotrawienia swojego cennego czasu, trosk i siły tylko po to, by promować 

świeckie doczesne interesy.”  

 Po trzecie, przejdę teraz, do omówienia potrzeby zapierania się polegania na naszej 

własnej sile duchowej, i otrzymanej łasce: ,,…..żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus” 

(Gal 2:20 UBG); w wersecie tym przedstawione jest wyrzeczenie się przez apostoła Pawła 

wszelkich własnych sił w odniesieniu do życia duchowego. Dzieło niższego sprawcy jest 

zanegowane, aby najwyższy sprawca mógł odebrać sobie całą chwałę: ,,…..nie ja, 

lecz…..Chrystus.”  

(i.) Pokażę wam konsekwencje i wagę tej części zapierania się  samego siebie. 

(ii.) Jak dalece należy się zaprzeć naszej własnej duchowej siły? 

(iii.) Jakie są oznaki przez które zależność od naszej własnej siły może zostać wyśledzona i 

odkryta? 

 (i.) Jeśli chodzi o konsekwencje i wagę tego to pokażę wam w kilku rozważaniach, że z 

pewnością jest to niezbędną częścią zapierania się samego siebie. 

 [1.] Ponieważ zależność podtrzymuje zawieranie transakcji między Bogiem a 

człowiekiem; i jest podstawą szacunku stworzenia względem Boga. Dumne stworzenie nie cierpi 

bycia zobowiązanym, nie chce niejako wyjść z siebie i wziąć wszystko od innego. Woleliśmy raczej 

przechowywać zasoby sami. Kiedy syn marnotrawny miał swój dział w swoich rękach, to odszedł 

od swojego ojca. Bylibyśmy obcy tronowi łaski, gdyby nie istniała nasza ciągła zależność od Boga 

w dostarczaniu nam łaski. Te dwa wielkie obowiązki: modlitwy i dziękczynienia opierają się na 

zależności. Tak więc w efekcie całe życie duchowe jest tylko wyznaniem naszej zależności od 

Boga.  

 [A.] Podam modlitwę jako przykład. Gdybyśmy nie polegali na Bogu w codziennym 

otrzymywaniu łask, Pan rzadko by coś od nas usłyszał. Większość modlitw w pismach apostoła 

Pisma dotyczy dostawy łaski: „Dlatego też nieustannie modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał 

was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w 

mocy” (2 Tes 1:11 UBG); i Ef 3:14-17: ,,Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana 

Jezusa Chrystusa,….aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek 

był utwierdzony mocą przez jego Ducha”, itd. To był powód, dla którego Paweł modlił się za 

innych, i dlaczego wierzący modlą się za siebie, aby mogli mieć nową siłę od Boga w 

wewnętrznym człowieku. Podobnie mówi Hbr 13:20 (UBG): ,,A Bóg pokoju, który przez krew 

wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana 

Jezusa; Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali jego wolę, 

dokonując w was tego, co miłe w jego oczach”. Wielkim powodem wstawiennictwa Chrystusa jest 



podtrzymywanie życia, które otrzymaliśmy. Bóg chciałby zobowiązać nas do nieustannych 

odwiedzin i posiadania społeczności z Nim samym poprzez zachowywanie łaski we własnych 

rękach.  

 [B.] Podam obowiązek składania dziękczynienia jako kolejny przykład. Własne 

grzeszne ,,ja” człowieka uwielbia dzielić chwałę z darmową łaską; dlatego zaprawdę, jeśli nie 

będziemy świadomi naszej zależności od Boga, to nigdy nie pomyślimy o nałożeniu korony na 

głowę łaski. Wierzący, którzy są utrzymywani w pokorze, są również utrzymywani w postawie 

wdzięczności; gdyż widzą, że sami nic nie mogą zrobić, dlatego przychodzą i oddają Bogu chwałę, 

Łk 19:16 (UBG): ,,Panie, twoja grzywna”, powiedział wierny sługa „zyskała dziesięć grzywien”; 

sługa ten jakby powiedział: ,,Tego nie sprawiła moja przemyślność, ale twoja grzywna.” To 

sprawia, że dzieci Boże przychodzą z przemyślnymi uznaniami – ,,…..już nie ja”, — powiedział 

Paweł — ,,lecz żyje we mnie Chrystus” (Gal 2:20 UBG). Paweł jakby mówił: ,,Niewiele robię w 

życiu duchowym, to Chrystus jest tym, który wszystko czyni. Żyję, jest pewne współdziałanie; ale 

moje jest niczym w porównaniu do tego, co Chrystus czyni.” Podobnie Paweł mówi w 1 Kor 15:10 

(UBG):, ,,….pracowałem więcej od nich wszystkich; jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze 

mną”. Wierzący zdejmują koronę z głowy własnego ,,ja” i składają ją u stóp Chrystusa. Jak Joab 

posłał po Dawida, gdy zdobywał Rabbę, aby Dawidowi przypadł zaszczyt jej zdobycia; tak 

wierzący, gdy coś zrobią dzięki łasce Bożej posyłają po Boga, aby przyjął cześć za to, gdyż wiedzą, 

skąd pochodzą ich dostawy łaski i to czyni ich wdzięcznymi.   

 [2.] Opieranie się na sobie samym jest wielkim grzechem; gdyż przekreśla sam cel 

przymierza i okrada Chrystusa z Jego darmowej łaski. We wszystkich Bożych działaniach 

względem stworzenia, Jego celem jest uwielbienie Jego własnej łaski; także wielkim celem naszego 

bycia chrześcijanami jest istnienie ,,dla uwielbienia jego chwały”, (Ef 1:12 UBG). Kiedy 

przyjdziemy dla Nieba jest to wielkie pytanie, co będziemy bardziej podziwiać, łaskę czy chwałę. 

Zaprawdę, kiedy nasze uczucia dojdą do szczytu chwalebnego stanu, to będziemy cenić chwałę ze 

względu na łaskę; bo to jest wielki cel Boży, aby łaska miała chwałę. Tak więc niezbędną częścią 

działania chrześcijanina jest zachowanie swego serce wciąż wyczulonego na swoją zależność od 

łaski; dlatego samowystarczalność po otrzymaniu łaski jest wielkim grzechem. Im więcej opieramy 

się na sobie samych, tym bardziej rabujemy łaskę. Ludzie cieleśni, prawie w ogóle nie są świadomi 

haniebnych i rażących grzechów; ale chrześcijanin jest wyczulony na duchowe zło, i to głównie na 

nie. Kiedy korzymy  się z powodu braku życia i ożywienia, to może być w tym coś z obłudy; bo 

ożywienie przysługuje się dumie uzdolnień, a wszyscy  chcielibyśmy odkrywać dary z aplauzem. 

Tak więc jest to oznaką łaski, gdy korzymy się z powodu polegania na naszej własnej sile i 

staraniach, ponieważ okazujemy przez to, że nie chcielibyśmy odbierać Chrystusowi Jego 

najwyższej czci i chwały.  

 [3.] Jest to grzech nie tylko wstrętny w swej naturze, ale i surowo karany przez Boga. 
Wierzący nigdy nie zawiedli tak haniebnie, jak przez swoją pewność siebie. Kto mógłby pomyśleć, 

że Lot, który był czysty i prawy w Sodomie, popełni kazirodztwo na górze, gdy nie było tam nikogo 

oprócz niego i jego własnych córek? Chociaż uniknął nieczystości Sodomy, w której znajdowały się 

tłumy pociągające go do zła, to jednak upadł haniebnie, gdy nie było nikogo prócz niego samego i 

jego własnej rodziny. W strasznych upadkach dzieci Bożych możemy zobaczyć, że natura jest tylko 

smutnym grabarzem. Nikt nie wie, jak daleko zaprowadzi go jego własne serce, dopóki nie dojdzie 

do próby. Kto by pomyślał, że mocne postanowienie Piotra skończy się przekleństwami, 

bluźnierstwami, i zaparciem się Chrystusa? Mąż Boży, który przemówił przeciw ołtarzowi w Betel, 

potrafił odrzucić życzenie króla, ale nie potrafił odmówić staremu prorokowi, aby zawrócić z nim i 

jeść; (1 Krl 13:8,19), a kiedy łaska go opuściła, upadł. Inny prorok mówił, z kolei, o Efraimie, że 

był on: ,,….jak podpłomyk nieodwrócony” (Oz 7:8 UBG), czyli upieczony tylko z jednej strony; co 

oznacza, że przez długą chwilę możemy stać mocno; ale kiedy już czujemy się bezpieczni, to wtedy 

możemy żałośnie zawieść. Ezechiasz wiedział, jak zachowywać się, gdy był chory, ale już nie 

wiedział jak, gdy był zdrowym. Duch Boży nie schlebia nam w naszej próżnej pewności siebie; 

kiedy z dumą ufamy sobie samym, Pan, aby ukarać pychę, odmawia w takich wypadkach 

udzielenia Jego wspomagającej łaski, tak że wkrótce odczuwamy rozczarowanie źle skierowanej 



ufności. Kiedy Bóg już ukształtuje i odnowi nas przez swoją łaskę, to nadal zastrzega sobie 

panowanie nad poszczególnymi aktami łaski. Łaska jest tylko stworzeniem; jeśli się na niej 

oprzemy, to możemy uczynić z niej bożka; łaska nie jest samodzielną rzeczą, ale zależną w byciu i 

utrzymywaną w działaniu. Istnieje stałe współdziałanie (konieczne do wzmacniania nawyku, jak i 

wytworzenia określonego uczynku), bez którego nawyki są martwe i bezużyteczne.  

 (ii.) Jak dalece należy się zaprzeć naszej własnej duchowej siły? Pytanie jest potrzebne, 

aby podczas gdy staramy się ustanowić oddanie Bogu, nie kłaść gruntu pod lenistwo; dlatego 

odpowiem na nie w czterech twierdzeniach - 

[1.] Że istnieje coś w chrześcijaninie, co możemy nazwać duchową siłą; 

[2.] Że ta siła ma być utrzymywana i wspierana; oraz 

[3.] Że ma być czerpana w ciągłym działaniu; oraz 

[4.] Że nie można opierać się na niej, z kilku powodów. 
 [1.] W chrześcijaninie istnieje coś, co możemy nazwać siłą duchową. Familiści mówią, że 

łaską jest sam Chrystus działający w nas i że nie ma żadnych nawyków łaski; że to nie my 

pokutujemy i wierzymy, ale Chrystus. Ale z pewnością jest to fałszywe i głupie; gdyż istnieje coś 

wylanego na chrześcijanina: ,,I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i 

modlitwy” (Zach 12:10 UBG); oraz istnieje coś, co w nim pozostaje, zwane nasieniem Bożym, (1 J 

3:9 UBG), którym nie może być Chrystus ani Duch, ponieważ nazywa się to nowym stworzeniem i 

wewnętrznym człowiekiem, który jest stworzony na podobieństwo Boże. A do dobrego skarbca, 

który posiada chrześcijanin, Bóg włożył dobre rzeczy: „Dobry człowiek wydobywa z dobrego 

skarbca serca dobre rzeczy” itd., (Mt 12:35 UBG). Istnieją zasoby łaski przekazane duszy, które 

można zwiększyć; dlatego jesteśmy napominani: ,,Wzrastajcie zaś w łasce” (2 P 3:18 UBG). 

Wszystkie te rzeczy nie są zgodne z Duchem; ba, wyraźnie, owoce Ducha, czyli stworzone nawyki 

łaski, różnią się od samego Ducha: ,,Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

życzliwość, dobroć, wiara” itp; podobnie mówi 2 Tm 1:5 (UBG), „Pamiętając nieobłudną wiarę, 

która jest w tobie”. W czasie odrodzenia z Ducha umieszczany jest w duszy pewien zasób wiedzy, 

cała gama łaski, wiary, cierpliwości, miłości i nadziei, które wpływają na serce. Nie są 

przemijającymi działaniami Ducha Świętego, ani samym Duchem Świętym, ale takimi nawykami, 

które stale przebywają w sercu. Poza tym, gdyby w dziełach łaski nie było nic oprócz działania 

Ducha Świętego, a człowiek byłby tylko biernym podmiotem, wtedy wszystkie nasze defekty i 

słabość naszego działania byłyby przypisywane Duchowi Świętemu; podobnie jak statek jest 

niewinnym kawałkiem drewna, dlatego za jego rozbicie się nie jest on obarczany winą, tylko sternik  

 [2.] Tę siłę należy utrzymywać i wspierać z należytą starannością; należy być bardzo 

ostrożnym, aby nie marnować naszych zasobów i nie okazać się bankrutami otrzymanej łaski. 

Kiedy defraudujemy nasz nawykowy skarb, to Bóg staje się ponad miarę zagniewany, i wtedy 

wycofuje swój rzeczywisty wpływ. Przez poważne grzechy okaleczamy i ranimy nową naturę, co 

powoduje, że musi upłynąć dużo czasu, zanim będzie można ją uleczyć. Dużo wysiłków i boleści 

duszy kosztowało Dawida, aby jego duch został odnowiony w nim przez Boga: ,,Stwórz we mnie 

serce czyste, o Boże” (Ps 51:10 UBG), była to praca stwórcza. Siła duchowa będąca w człowieku 

musi być stale podtrzymywana, bo łatwo możemy ją roztrwonić lub w dużej mierze osłabić.  

 [3.] Trzeba ją rozniecać, pomnażać i zaprząc do wykonywania świętych uczynków – 

„Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy” (Mt 12:35 UBG). Bóg dał nam 

skarb do obracania nim i pomnażania go. Łaska nikogo nie uczy lenistwa. Doktryna zależność od 

Chrystusa nie oducza nas od dokładania starań, ale od opierania się na nich. Ale powiecie: ,,Co 

możemy zrobić z nawykową łaską, jeśli nie ma jakiegoś z góry określającego wpływu?” Na co 

odpowiadam -  

 [A.] Istnieje jakaś mała moc do wykonania działania, w przeciwnym razie jaka byłaby 

różnica między odrodzonym a nieodrodzonym człowiekiem, gdyby odnowiony człowiek był 

całkowicie bezsilny? W czasie naszego pozostawania w stanie nieodrodzenia byliśmy bez sił, ale z 

pewnością, kiedy ludzie zostają przyprowadzeni do łaski, to działa jakąś moc; w takich osobach 

naprawiany jest obraz Boga; a zmysły duszy zostają odnowione, (Ef 4:23). Bóg dał nam dary i 

zdolności do pracy, które nie są całkowicie daremne; w wyniku tego następuje ruch i działanie: „Jak 



więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie” (Kol 2:6 UBG). Jest to coś, co 

możemy zrobić dzięki nowej naturze. Możemy wezwać swoją duszę i obudzić ją; naszym 

wierzących zadaniem jest ożywianie nawykowej łaski i czynienie tego, co w naszej mocy, aby ją 

uzewnętrznić: ,,Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie” (2 Tm 

1:6 UBG). Jest to aluzja do kapłana, który pilnował ognia na ołtarzu; tak więc mamy się wybudzać 

z duchowego letargu tak bardzo, jak tylko możemy. W Iz 64:7 (UBG), prorok skarży się: ,,I nie ma 

nikogo, kto by…..zbudził się, aby się ciebie chwycić”. Ponieważ jesteśmy ludźmi, to posiadamy 

rozum i pamięć, i potrafimy ożywić prawdę na sumieniu w sposób zewnętrzny i dosłowny; ale 

ponieważ jesteśmy także odnowionymi ludźmi, to mamy również uświęcony rozum i pamięć, a to 

jest coś więcej i jest większą korzyścią; tak, że  możemy wezwać duszę, wybudzić czy też 

wstrząsnąć nią, i ubolewać nad jej otępiałością.  

 [B.] Wykonywanie wszystkich moralnych działań odnowionego duchowo człowieka jest 

nakazane mu przez Boga: chociaż zasada działania jest tylko naturalna, to jednak jesteśmy pod 

nakazem czynienia dobra; brak z góry określającej łaski nie będzie żadnym usprawiedliwieniem. 

Bóg może zrobić co chce w sprawie udzielenia nam pomocy, jednakże my musimy zrobić to, co 

nam każe w sprawie obowiązku. Bóg ma wolność, aby działać, ale my nie; ponieważ jesteśmy 

zobowiązani, natomiast Duch Boży jest wolny. Dlatego przedstawiając praktykowanie łaski, że jest 

rzeczą moralną, i taką która podlega nakazowi Bożemu, jesteśmy zobowiązani do jej wykonywania.  

 [C.]  Bożym sposobem postępowania jest spotykanie się ze swoimi stworzeniami pośród 

ich starań: „Duch dopomaga naszej słabości” (Rz 8:26 UBG). ,,Dopomaga” - słowo to oznacza 

taką pomoc, jaką udziela ktoś inny, gdy podejdzie do nas, aby podtrzymać brzemię które jest zbyt 

ciężkie dla nas, czyli gdy będziemy zmagać się i walczyć na drodze wykonywania obowiązków, to 

Bóg przyjdzie ze swoją pomocą. - Nie znamy rady Bożej; Bóg może przyłączyć się do nas, ale na 

pewno odmawiamy przyjęcia Jego pomocy i odrzucamy ją, jeśli nie działamy. Dlatego, podnieście 

się i działajcie, drodzy wierzący czytelnicy, a Pan będzie z wami. Wewnątrz musi być nawyk łaski; 

natomiast na zewnątrz, jest asystująca łaska pomocy. Musimy działać i zostawić Boga samego z 

Jego własnym łaskawym działaniem. 

 [4.] Choć trzeba ją wykrzesać z siebie i pobudzić do działania, to jednak nie wolno nam 

opierać się na tej sile. Kiedy Bóg tworzy nowe stworzenie, to nie pozostawia nas  jak zegara, 

abyśmy działali sami z siebie. Bóg zachował sobie panowanie nad poszczególnymi aktami łaski, 

aby mógł w ten sposób utrzymać stworzenie w nieustannym stanie zależności od siebie. Nie tylko 

nasienie, ale i drzewo; i nie tylko drzewo, ale i owoc, zależą od łaski. Jesteśmy nie tylko zasadzeni 

przez Pana, i nie tylko rośniemy w Jego przedsionkach, ale i nasz owoc znajduje się w Nim: 

,,….ode mnie pochodzi twój owoc” (Oz 14:8 UBG). Łaska przejawia się nie tylko w odnowieniu 

zdolności i we wzmocnieniu nawyku, ale także w ożywieniu go, by wydał owoce. Ponieważ teraz 

będą to omawiał, to przedstawię kilka powodów i rozważań, które to potwierdzą.  

 [a.] Ponieważ chociaż jesteśmy odnowieni, to jednak ma to miejsce tylko częściowo. 

Okaleczenie natury nie zostanie w pełni uleczone, dopóki nie przyjdziemy do Nieba; wciąż 

kulejemy na skutek starego upadku Adama; nasza natura nie zmienia się nagle, ale wciąż smakuje 

starym zaczynem; podczas gdy znajdujemy się na tym doczesnym świecie, to towarzyszy nam 

ciągła słabość. Wielu chciałoby schlebiać naturze i mówić: o niej tak jak Chrystus powiedział o 

dziewczynce, „….nie umarła, tylko śpi” (Mt 9:24 UBG), jakby pierwotne zepsucie nie było 

śmiertelnym okaleczeniem, a tylko omdleniem i czasową przypadłością. Po tym jak łaska zostaje 

wlana do serca, dalej odkrywamy, że nasze łaski są słabe i kruche i narzekamy, Gal 5:17 (UBG): 

„Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału, są one sobie przeciwne, tak 

że nie możecie czynić tego, co chcecie”. Nie możemy działać z taką wolnością i odwagą z jakimi 

chcielibyśmy w świętym życiu. Apostoł Paweł, mówiąc o sobie jako o odrodzonym człowieku 

stwierdza: ,,….chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię”. Nowa natura może 

mieć cel i chęć, ale nie możemy wykonać dobrego uczynku bez nowego współdziałania. 

 [b.] Ponieważ nawyk łaski jest tylko stworzeniem, nie jest niezależnym sprawcą, jakim 

jest sam Duch Boży. Jeśli oprzemy się na nawyku łaski, to możemy uczynić łaskę bożkiem. 

Potrzebne jest współdziałanie łaski, aby wzmocnić nawyk i wytworzyć działanie, bez której nawyki 



będą martwe i bezużyteczne. I to jest to, co apostoł daje do zrozumienia, gdy mówi w 2 Tes 1:11 

(UBG), ,,….nieustannie modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych tego powołania i 

wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy”. Łaska jest więc stworzeniem 

zależnym, jak wszystkie inne stworzenia, od Boga i nie może się poruszyć ani zadziałać bez Boga. 

Apostoł Paweł mówi w Dziejach Apostolskich 17:28 (UBG), że: ,,w nim żyjemy, poruszamy się i 

jesteśmy”,czyli, że jesteśmy poruszani przez Boga i działa On przez nas; tak że jeśliby Bóg 

wstrzymał swój wpływ, to stworzenie nie mogłoby drgnąć, ani poruszyć stawem czy ramieniem. 

Jeśliby Bóg opuścił swoją rękę, jak jest to wyrażone w Hi 6:9, to wtedy wszystkie stworzenia 

wpadłyby w nicość. Istnieje opatrznościowa pomoc, która jest potrzebna wszystkim stworzonym 

obiektom i rzeczom; jak ogień nie mógł spalić trójki młodzieńców Judejskich, chociaż jego 

właściwość nie została zniszczona, tylko dlatego, że wpływ Boga został zawieszony; wszystko 

wpadłoby w nicość, gdyby Bóg opuścił swoją rękę. Przedstawiam te rzeczy dla demonstracji; gdyż 

w wykonywaniu wszelkiej łaski Bóg działa nie tylko przez  ogólne współdziałanie, jako 

powszechna przyczyna, ale też przez specjalną pomoc i asystę. Każdy czyn pochodzi od Boga, jako 

Stwórcy natury a łaskawość czynu pochodzi również od Niego, ale już jako autora łaski. Istnieje 

ogromna różnica między naturalnym istnieniem zdolności a pełnym łaski wykorzystywaniem ich. 

Jak mówi apostoł w 2 Kor 3:5 (UBG): „Nie, żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś 

jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga”, innymi słowy apostoł nie był w stanie sam 

z siebie pomyśleć nawet jednej dobrej myśli. Jesteśmy tak daleko od dobrego uczynku, że nie 

możemy nawet pomyśleć o nim bez wpływu opatrzności. Nie możemy też myśleć myślami pełnymi 

łaski bez wpływu łaski. Dlatego, aby przeciwstawić się jakiemukolwiek grzechowi lub wykonać 

jakikolwiek święty obowiązek potrzebne jest jakieś współdziałanie ze strony Boga. Nie możemy 

oprzeć się na jakimkolwiek stworzeniu lub rzeczy stworzonej, lecz w dalszym ciągu spoglądać na 

Boga jako niezależną przyczynę, która posyła swój wpływ. Ba, to dotyczy samych świętych 

aniołów; łaska jest zawsze im potrzebna w każdej chwili, aby zapobiec możliwym grzechom i aby 

pobudzić rzeczywiste radowanie się w Bogu; i jak one potrzebują ciągłego wpływu swojego 

Stwórcy, tak i my.  

 [c.] Z powodu kilku niedyspozycji wierzących. Zawsze jesteśmy słabi, ale czasami leżymy 

bardziej związani niemocą i zawieszeni niż za innym razem, i nie jesteśmy w stanie drgnąć czy się 

ruszać na drodze duchowej. Dzieci Boże znajdują wiele zepsucia, niechęci i nieśmiałości przed 

Bożą obecnością, zwłaszcza po długim okresie bycia winnymi, i potrzebują, aby stać się ochoczymi 

w dniu Bożej potęgi, (Ps 110:3 UBG). Odkrywają również martwotę; po zaspokojeniu ciała, ich 

serca mają skłonność do stawania się mdłymi i otępiałymi, i tracą wigor swego ducha; dlatego 

Dawid błaga o ożywienie:  „Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na twojej 

drodze” (Ps 119:37 UBG). A czasami dzieci Boże znajdują się w tarapatach, są związani  duchowo i 

zniewoleni. Umysł jest jak bardzo czuła rzecz, szybko uraża się i jest łatwo wytrącany z dobrego 

usposobienia. Ludzie, jak wiemy są bardzo rzadko niezdolni do pracy fizycznej; jednakże sprawy 

życia chrześcijańskiego, będąc całkowicie duchowymi, powodują powstanie w człowieku wiele 

niezdatności i niemocy co do ich wykonania; tak że dusza szybko staje się niedysponowana.  

 [d.] Czwartym powodem jest suwerenność Boga, który zachowuje łaskę w swoich 

własnych rękach i rozdaje ją według swego upodobania, aby uczynić stworzenie zobowiązanym 

wobec Niego. Bóg cieszy się, gdy jego dłużnikami są ludzie i aniołowie, dlatego wykonuje 

wszystkie swoje działania wobec nich według swego uznania, suwerennie - ,,Bóg bowiem sprawia 

w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania”, (Flp 2:13 UBG). Daje moc i zdolność i 

wykonanie; zawiesza i rozszerza akty zrozumienia i uczuć ludzi według własnego upodobania. Nie 

możemy być panami nawet jednego dobrego aktu bez łaski. Bóg jest Panem swego miłosierdzia i 

łask, aby mógł zachować moc w swoich rękach, abyśmy mogli na Niego czekać w pokornym i 

rzeczywistym zaufaniu.  

 [e.] Konieczność posiadania ciągłego wpływu od Chrystusa. Łaska jest w Jego 

posiadaniu: „Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie” (2 Tm 2:1 

UBG). Ta łaska, która sprawia, że pracujemy mocno w obowiązkach i z dobrym skutkiem znajduje 

się w Chrystusie, a nie w nas samych: ,,….bo beze mnie nic nie możecie zrobić” (j 15:5 UBG), 



oddzieleni od Chrystusa nie możemy nic uczynić. Członki oddzielone od swojej głowy, nie mogą 

żyć; tak więc oddzieleni od naszej mistycznej głowy nie możemy żyć i działać. Nie istnieje żaden 

pojedynczy akt łaski, którym Chrystus nie byłby zainteresowany, tak jak dusza jest zaangażowana 

w ruch każdego członka ciała. Musi istnieć nie tylko stały związek, ale także ciągłe ożywianie i 

wpływ: „Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia” (Flp 4:13 UBG), nie tylko już 

umocnił, ale umacnia przez stały wpływ. Jak wiemy Adam był złym opiekunem swoich najlepszych 

klejnotów; natomiast Chrystus jest dobrym szafarzem, zna wartość duchowych przywilejów; 

dlatego wszystko jest oddane pod Jego opiekę; jest przekazane w bezpieczne ręce, abyśmy mogli 

być pewni że znajdziemy to, gdy będziemy mieli taką potrzebę. Ale powiecie, ,,Jeśli nic nie 

możemy zrobić bez Chrystusa, to jaka jest więc różnica między stanem naturalnym a stanem łaski?” 

Odpowiadam: Z łaski mamy nowe zdolności, które mają jakąś małą moc, choć możemy być pewni 

tylko niewielkiego sukcesu. Przed nawróceniem byliśmy całkowicie pasywni, nie było współpracy; 

ale teraz mamy odnowione zdolności, istnieje także nasze działanie zależne; działamy jako 

instrumenty na mocy głównego Sprawcy; mamy wolę zgadzania się ze sprawami Bożymi i 

zrozumienie, by osądzić je słusznie, poruszane przez Boga; jak możemy wykonywać dzieło Boże i 

działać jako instrumenty w Jego ręce, na mocy głównej i najwyższej przyczyny.  

 [f.] Kolejna uwaga, która ma na celu skłonienie was do ciągłego polegania na Bogu w 

korzystaniu z waszej siły duchowej dotyczy smutnego doświadczenia dzieci Bożych, ilekroć 

zostały pozostawione same sobie. Nie potrzebuję podawać przykładu aniołów, którzy  

przewyższają nas siłą; którzy jednak, gdy zostali zostawieni sami sobie, upadli. Nie potrzebuję 

mówić o Adamie będącym w stanie niewinności, jak upadł, kiedy Bóg go zostawił samemu sobie, 

czyli wydał wolności działania jego własnej woli. Ale pomówmy o świętych mężach Bożych, 

(którzy byli pod takim samym działaniem Bożym pod jakim my jesteśmy),  najświętszych i 

najbardziej uświęconych ludziach. W 2 Krn 32:31 (UBG), napisane jest o Ezechiaszu, że: 

,,….opuścił go Bóg, aby wystawić go na próbę i poznać wszystko, co było w jego sercu.” Bóg 

pokaże nam, kim jesteśmy sami  w sobie; jeśli tylko zawiesi łaskę i duchowe wpływy, choćby na 

chwilę, a wtedy jakimi  biednymi plewami okażemy się być wobec podmuchu każdej pokusy! Jak 

wtedy, gdy wstrząśnie się szklanką, to pojawiają się fusy, tak jest z nami. Teraz przejdę do 

przedstawienia wam oznak polegania na własnej sile duchowej.  

 (iii.) Oznaki polegania na naszej własnej sile duchowej.  

 [1.] Jeśli chcecie wiedzieć, czy tak się rzeczy z wami mają, to obserwujcie nastawienie 

swego serca zarówno przed, jak i po wykonaniu duchowego obowiązku. [A.] Przed 

wykonaniem obowiązku i przed każdym zwróceniem się do Boga, ilekroć przychodzimy Go 

uwielbiać, powinniśmy mieć rzeczywiście myśli o własnej słabości. Kiedy przychodzimy się 

modlić, ,,Panie, nie umiemy się modlić, jak postępować wiarą, i jak wziąć łaskę;” powinniśmy 

nadal być „ubodzy w duchu”, to jest łaska ciągłego użytkowania. Ale, kiedy ludzie są pełni darów i 

zdolności i myślą ,,Wyjdę jak poprzednio i otrząsnę się” (Sędz 16:20 UBG), jak to jest powiedziane 

o Samsonie, kiedy jego siła opuściła go; kiedy myślimy że znajdziemy tę samą smakowitość i 

elegancję wyrażenia się, to Bóg pokaże nam, jak bardzo się mylimy. Dlatego kiedy nie mamy 

rzeczywiście myśli o naszej własnej słabości, kiedy przychodzimy, aby wykonać jakikolwiek 

święty obowiązek, to jest to znak, że jesteśmy zbyt pełni naszych własnych darów i zdolności. [B.] 

Po wykonaniu obowiązku, czy jesteście pobudzeni, aby błogosławić Boga za dostawy Jego łaski, 

zwłaszcza jeśli dary zostały odkryte z aplauzem? Czy możecie powiedzieć za Dawidem: 

,,,,,.daliśmy tobie to, co z twojej ręki otrzymaliśmy” (1 Krn 29:14 UBG). Czy możecie rzucić 

koronę pod nogi Chrystusa? Czy możecie wziąć całą swoją wspaniałość i złożyć ją u stóp 

Chrystusa? Jeśli tak nie będzie z nami, to będzie to znak, że zbytnio polegamy na własnych siłach.  

 [2.] Kolejna oznaka to pewność przypuszczenia o powodzeniu przyszłych działań i 

przedsięwzięć, bez zabierania ze sobą Boga w naszym przypuszczeniu. Apostoł Piotr był 

smutnym przykładem opierania się na sobie: „Choćbym miał z tobą umrzeć, nie wyprę się ciebie” 

(Mt 26:35,74 UBG). Zaufanie dzieci Bożych jest zbudowane na oczekiwaniu otrzymania łaski; i 

jeśli Bóg zechce podjąć się działać dla nich, to wtedy mogą być pewni sukcesu swoich 

przedsięwzięć: ,,Pobiegnę drogą twoich przykazań, gdy rozszerzysz moje serce” (Ps 119:32 UBG). 



Popatrzcie na swoje podstawy, czy budowla ma być budowana na podstawie waszego własnego 

postanowienia, czy też  oczekiwania Bożej łaski.  

 [3.] Kiedy człowiek odważy się zapuszczać między okazje do grzeszenia i pokusy, z 

pewnością jest to wielka pewność siebie i nie może pochodzić z łaski Bożej, ponieważ Bóg, gdy nas 

trzyma, to zachowuje nas na swoich drogach, a nie wtedy, gdy będziemy kusić Jego opatrzność. 

Dlatego kiedy ludzie mogą rozkoszować się cielesnym towarzystwem i wchodzić w takie sidła, jest 

to znak, że nie polegają na Bogu. Bo jaki jest owoc polegania na Bogu? Unikanie wszelkich okazji 

do zła. Dlatego kiedy ludzie igrają z pokusą, to jest to znak, że pokładają zaufanie we własne siły.  

 [4.] Gardzenie zarządzeniami Bożymi. Są one rurami, przez które Bóg przekazuje swoje 

wpływy na nas, i przez które nawyki łaski są wzmacniane, przez moc, która z nich wychodzi. W 

korzystaniu ze środków Bożych musi istnieć zależność od Boga, jeśli chcemy zachować łaskę: 

„Uważajcie więc, jak słuchacie. Kto bowiem ma, temu będzie dodane”, (Łk 8:18 UBG). 

Uczestniczcie w spełnianiu nakazanych zarządzeń Bożych. Czemu? Ponieważ inaczej utracicie 

obfitość darów, co was napuszy. Wielu gardzi słuchaniem słowa Bożego, kiedy nabędą odrobinę 

wiedzy.  

 [5.] Jest to oznaką polegania na sobie, gdy pogardliwie wywyższamy się ponad innych, 

którzy są słabsi od nas; bo gdybyśmy uznali wszystko za pochodzące z łaski, to jak moglibyśmy 

być dumni? Kto odważyłby się być dumny z tego, co jest pożyczone? Kto mógłby być dumny, z 

tego, że jest najbardziej zadłużony? Jeśli posiadamy więcej darów niż inni, to jesteśmy bardziej 

zobowiązani Bogu, a to sprawia, że serce ludu Bożego pozostaje pokornym: ,,Kto bowiem czyni cię 

różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie 

otrzymał?” (1 Kor 4:7 UBG). Twoja zasługa, drogi czytelniku, nie istnieje tak jak i ich, a w sobie 

jesteś tak niezdolny do duchowych błogosławieństw, jak oni, a i w świętych obowiązkach nie 

możesz uczynić więcej niż oni; bo co wnosisz do obowiązku? Nic poza tym, co pomniejszy jego 

wartość; oni mogą dodać zepsucie i własną słabość, tak jak i ty. Faryzeusz, jak wiemy, który potępił 

celnika, mówi o łasce z pozoru, dziękował Bogu, że nie był jak inni ludzie etc., ale ponieważ  

pogardzał innymi, Chrystus powiedział tę przypowieść. Kiedy ludzie są dumni i pewni siebie z 

powodu swoich własnych zdolności i gardzą innymi, to wtedy istnieje poleganie na sobie samych; 

mają wiele powodów do wdzięczności, ale żadnego do dumy.  

 Po czwarte, przejdę teraz do omówienia czwartego punktu – mianowicie  polegania na 

zasobach życia zewnętrznego.  

(i.) Pokażę, że istnieje taki grzech. 

(ii.) Opiszę jak zły i haniebny jest on, i że jest zdolny do pociągnięcia za sobą najgorszych 

          okoliczności obciążających. 

(iii.) Przedstawię jakie są oznaki i dowody, za pomocą których ta sekretna żyła winy 

           może być wyśledzona i znaleziona w duszy. 

(iv.) Podam właściwe środki zaradcze i lekarstwa. 

 (i.) To, że istnieje taki grzech, wynika ze świadectwa Pisma Świętego i z doświadczenia. 
 [1.] Świadectwo Pisma Świętego, które jest najlepszym sędzią serca: mówi  w Mk 10:23-

24 (UBG): „A Jezus spojrzawszy wokoło, powiedział do swoich uczniów: Jakże trudno tym, którzy 

mają bogactwa, wejść do królestwa Bożego!”. Teraz, ponieważ wydawało się to trudne dla uczniów, 

którzy byli zakwaszeni zarozumialstwem nadejścia pompatycznego Mesjasza, to w wersecie 24 jest 

powiedziane: ,,I uczniowie zdumieli się jego słowami”. Wtedy Pan Jezus odpowiedział i rzekł: 

,,…..jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do królestwa Bożego!”. Chrystus 

uśmierzył zdumienie uczniów, to nie jest po prostu niemożliwe, aby bogacz, człowiek posiadający 

bogactwo, mógł zostać zbawiony, gdyż biedny Łazarz odpoczywał na piersi bogatego Abrahama; i 

może istnieć pobożny bogacz, jak również pobożny biedak; jednakże Chrystusowi chodziło o to, że 

nie jest możliwe, aby być zbawionym dla tych, którzy „ufają bogactwom”. Nasz Pan pokazuje, jak 

nie da się tego pogodzić z nadzieją zbawienia, jest to tak niemożliwe jak dla wielbłąda, żeby 

przeszedł przez ucho igielne. To miejsce Pisma pokazuje, że taki grzech istnieje, i że jest to grzech, 

który możemy łatwo popełnić, gdy posiadamy cokolwiek na świecie. A ponieważ ludzie myślą 

lekko o duchowych grzechach, które nie kończą się haniebnymi i obrzydliwymi czynami, to 



Chrystus pokazuje, jak nie do pogodzenia jest ten grzech z wszelkimi nadziejami zbawienia, gdy 

grzech ten panuje w człowieku. Dlatego Hiob, kiedy bronił swojej niewinności, to powiedział: 

„Jeśli pokładałem w złocie swoja nadzieję, a do czystego złota mówiłem: Ty jesteś moją ufnością; 

Jeśli radowałem się ze swojego wielkiego bogactwa i tego, że moja ręka nabyła wiele” (Hi 31:24 

UBG). Hiob, aby wybronić się przed obłudą, wymienił zwyczajowe grzechy obłudników, i wśród 

innych ten jeden, czynienie złota swoją nadzieją, a czystego złota swoją ufnością. Wcześniej 

wymienił wymuszenie i ucisk, a teraz cielesną ufność. Nie wystarczy, żeby nasze bogactwo nie 

zostało zdobyte przez oszustwo, zwodzenie czy wymuszenie; ale ponadto nie możemy pokładać w 

nim nadziei, ani też czynić go naszą ufnością. W Łk 12:15-21 (UBG) bogacz nie jest oskarżony, o 

niegodziwe zdobycie swojego bogactwa, ale że pokładał w nim ufność - „Duszo, masz wiele dóbr 

złożonych na wiele lat; odpoczywaj, jedz, pij i wesel się”. Ludzie myślą, że bogactwa są podporą 

ich życia i ostoją ich potomków; dlatego Pismo mówi: „Mienie bogacza jest jego warownym 

grodem”, (Prz 18:11 BW) podobnie jak w innym miejscu Słowo Boże powiada: ,,Imię Pana jest 

mocną wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny” (Prz 18:10 UBG). Bogobojny 

człowiek uważa, że nigdy nie jest bezpieczny, dopóki nie znajdzie się wewnątrz granic przymierza, 

dopóki nie znajdzie się wewnątrz obwałowania skał, które Bóg przygotował dla ochrony jego 

duszy. Natomiast bogacz, dopóki nie zostanie otoczony murem i okopany dookoła swego bogactwa, 

nigdy nie myśli, że jest bezpieczny i zabezpieczony przed wszystkimi zmianami i wydarzeniami 

losowymi tego doczesnego życia; i przez to odkłada Boga na bok, tak że nie imię Pańskie, ale 

własne bogactwa są jego mocną wieżą i warownym grodem. Dlatego chciwość nazywana jest 

bałwochwalstwem, a chciwiec bałwochwalcą, (Ef 5:5 UBG). Nie tyle z powodu jego miłości do 

pieniędzy, ile ze względu na jego pokładanie ufności w nich. Żarłok kocha swoje gardło, i 

zaspokajanie swego apetytu; czyni swój brzuch swoim bogiem, ale nie pokłada w nim swojej 

ufności, nie uważa, że jest przez niego chroniony, jak to czyni chciwiec w odniesieniu do swego 

majątku i przez to staje się bałwochwalcą, czyniąc stworzenie swoim bogiem. Chciwiec jest 

bałwochwalcą, ponieważ okrada Boga z najwyższej czci, jaką stworzenie może Mu okazać, którymi 

są zaufanie i poleganie na Nim; oraz dlatego, że myśli, że jest lepszy i bezpieczniejszy ze względu 

na obfitość swoich dóbr.  

 [2.] Istnienie tego grzechu dowodzi również doświadczenie. Udowodnię najpierw, że jest 

to przypadek wszystkich ludzi i że tym grzechem są usidleni ci, którzy są tego najmniej świadomi.  

 [A.] Grzech ten jest powszechny wśród wszystkich ludzi. Każdy człowiek jest z natury 

bałwochwalcą i czyni stworzenie swoim bogiem; bardzo niewielu, a być może nawet nikt nie jest 

wolny od tego bałwochwalstwa; wszyscy za bardzo trzymamy się stworzenia. Bogaci, biedni, i w 

ogóle wszelkiego rodzaju ludzie podpadają pod te zarzuty. Biedni nie mogą być od nich wolni, 

ponieważ ci, którzy nie mają bogactwa, ubóstwiają je za bardzo w swojej wyobraźni i 

zarozumiałości umysłu, wyobrażają sobie, jak dobrze jest być bogatym - och, gdyby mieli 

bogactwo, to wystarczyłoby, aby uczynić ich szczęśliwymi; a ponieważ nie mają bogactwa, dlatego 

pokładają swoją ufność w tych, którzy je posiadają, co jest bałwochwalstwem na bałwochwalstwie; 

dlatego jest powiedziane: „Doprawdy ludzie niskiego stanu są marnością, a ludzie wysokiego 

kłamstwem” (62:9 KJV); dlatego kłamstwem, ponieważ  rozczarowują tych którzy pokładają w 

nich ufność, na szkodę Boga. Ludzie  niskiego stanu mogą zrobić niewiele lub nic, ale ludzie 

wysokiego stanu są kłamstwem. Prawda powyższa sugeruje istnienie obietnicy i jej złamanie. 

Ludzie wysokiego stanu kuszą nas, by pokładać w nich ufność, a potem z pewnością zawiodą, 

okażą się kłamstwem. Niepowodzenia ubogich wynikają z niewolniczego polegania na tych, którzy 

nie mają mocy zranić ich ani pomóc im, jeśli Bóg tego nie zechce; biedni są skłonni mówić, że 

stracą takiego a takiego przyjaciela, czy też, że narażą się na jego zmarszczenie brwi i 

niezadowolenie, i w ten sposób wszystkie ich nadzieje są zbudowane na łasce danego przyjaciela, 

przez co sprawiają, że nie podobają się Bogu. Ale przede wszystkim ten grzech jest przypadłością 

bogatych: „jeśli przybędzie wam bogactw, nie przywiązujcie do nich serca” (Ps 62:10 UBG). 

Zwykle wraz ze wzrostem naszego majątku rośnie nasza pewność siebie, grzech ten rozwija się w 

nas stopniowo. Bogaci ludzie, mają umysły sekretnie i nieświadomie oczarowane swoimi 

majątkami i rozkoszują się korzystaniem z nich, i odtąd zaczynają datować swoje szczęście i w ten 



sposób wzrastają bezpieczni, zaniedbując Boga i święte rzeczy. Wielu z tych, którzy są w potrzebie, 

gardzi bogactwem i żyje w rzeczywistej zależności od opatrzności Bożej; ale jak tylko zaczną mieć 

trochę doczesnych rzeczy, to ich serca zaczynają cenić swoje majątki, jakby mogli żyć sami i bez 

Boga, a następnie są całkowicie zdecydowani, aby zwiększyć swój stan posiadania, lub utrzymania 

i zachowania tego, co otrzymali. Jak jeden z żołnierzy Antygona, gdy cierpiał na ciężką chorobę, to 

walczył dzielnie, ale po wyleczeniu stał się równie bojaźliwy jak inni, bo wtedy zaczął cenić swoje 

ciało; podobnie, kiedy jesteśmy biedni, to nasze serca mogą zostać oderwane od stworzenia, czyli 

doczesnych bogactw, ale gdy bogactwo się powiększa, zaczynamy myśleć, że nasza góra jest 

umocniona (Ps 30:7 UBG), i że teraz jesteśmy zabezpieczeni przeciw wszystkim dopustom i 

zmianom opatrzności.  

 [B.] Jest to ukryty grzech, który znajduje się u tych, którzy są jego najmniej świadomi. 

Jesteśmy zaślepieni niemądrymi i karygodnymi zarozumiałościami, skłonni sądzić, że człowiek nie 

czyni pieniędzy swoim bożkiem, jeśli się nie modli do i nie składa im ofiar, i nie adoruje swego 

złota zewnętrznymi ceremoniami, tak jak poganie czynili swoim bożkom ze złota i srebra; podczas 

gdy grzech ma być określony, jak mówił Grzegorz – nie przez formalne obrzędy kultu, ale przez 

działanie serca względem danego grzechu. Wielu cielesnych chrześcijan jest bałwochwalcami w 

uczuciach; nie przez zewnętrzne obrzędy kultu, ale w wewnętrznych działaniach ich serca. 

Śmiejemy się z próżności pogan, którzy czcili drewniane i kamienne posągi, cebulę i czosnek, a 

jednak postępujemy gorzej, choć bardziej duchowo; oddajemy cześć doczesnym bogactwom i 

ustawiamy je na tronie zamiast Boga. Chociaż tak naprawdę nie mówimy do złota, „Ty jesteś moją 

ufnością” ani nie używamy tak ohydnego języka wobec bogactw jak przykładowo: „Wybawisz 

mnie,” albo ,,Położę moją ufność w tobie”; to jednak nasze serca sekretnie tak mówią kiedy 

czynimy zdobywanie lub zyskiwanie bogactwa naszą główną troską; dlatego nie wystarczy 

żebyśmy nie posiadali takich rzeczywiście myśli. Pamiętajmy, istnieją dorozumiane, jak również 

wyraźne myśli; taka jest interpretacja naszych działań, kiedy nie czynimy Boga naszym działem, 

ale ufamy obfitości naszego bogactwa; nasze serca mówią do niego: ,,Jesteś naszą ufnością,” a my 

tego nie dostrzegamy. Wielu wypowiada się przeciwko marności rzeczy zewnętrznych, a jednak ich 

serca ufają im sekretnie. Istnieje różnica między mówieniem jako mówca a działaniem jako 

chrześcijanin. Wielu może uczynić doczesne rzeczy wspólnym tematem i wspólnym miejscem; 

przyznają, że doczesne rzeczy są próżne, a bogactwo tylko niestabilną własnością, ponieważ są 

przekonani w swoim osądzie o próżności ziemskich rzeczy. Ludzie mówią: ,,Dobrze wiemy, że 

pieniądze są tylko oczyszczonym prochem ziemi, i cenimy je tak nisko, jak inni; jednakże serca 

ludzi tak mówiących skłaniają się ku pieniądzom, i niechętnie się z nimi rozstają. ,,Myślą, że ich 

domy są wieczne” (Ps 49:12 UBG). To nie jest owoc nawykowych rozmyślań lub dojrzałych 

rozważań, pieniądze posiadły ich serce i ufność, i myślą, że nie mogą być bez nich szczęśliwi. O 

tym kto daje Bogu dobre słowa, nie jest napisane że ma ufność w Nim; tak samo ten, kto 

wypowiada złe słowa o świecie, i który może mówić z pogardą o doczesnych rzeczach, może przez 

cały ten czas sekretnie pokładać ufność w stworzeniu.  

 (ii.) Teraz postaram się pokazać wam zło tego grzechu i opisać jak wielkie ono jest. 

 [1.] Hiob powiedział w Hi 31:24,28 że uczynienie złota swoją ufnością byłoby zaparciem 

się Boga. Ufanie bogactwom powoduje, że odbieramy Bogu należną cześć i całkowicie usuwamy 

Go na bok. Nie schlebiajmy sobie, człowiek nie może ufać Bogu i bogactwom: „Ci, którzy trzymają 

się próżnych marności, pozbawiają się miłosierdzia”, (Jon 2:8 UBG). Ufanie bogactwu to 

wyrzekanie się Boga. Ten sam ołtarz nigdy nie będzie służył Bogu i Dagonowi; Filistyni nie mogli 

tego sprawić, pomimo tego, że robili co było w ich mocy; ani to samo serce nie może służyć Bogu i 

światu. Zastanówmy się teraz, jaką hańbą jest pozostawienie Boga dla stworzenia czyli rzeczy 

doczesnych; to tak, jakby kobieta porzuciła męża i zakochała się w niewolniku lub jakby głupiec 

wyrzucił swój skarb i napełnił swoją skrzynię węglami; albo wyrzucił swoje drogocenne szaty i 

napełnił swoją szafę gnojem.  

 [2.] A potem ma miejsce bałwochwalstwo, poprzez ustanowienie sobie innego Boga. 

Najpierw popełniamy duchowe cudzołóstwo, przez odsunięcie naszej miłości i szacunku od 

prawdziwego Boga, a potem popełniamy bałwochwalstwo, przez skupianie naszej nadziei i 



oczekiwania na stworzeniu, czyli rzeczach doczesnych. Zaufanie należy się tylko Bogu. Teraz, 

przez ufanie bogactwom tego świata, detronizujemy Boga i umieszczamy pieniądze w Jego 

miejsce; dlatego jest powiedziane: „umartwiajcie…..chciwość, która jest bałwochwalstwem” (Kol 

3:5 UBG); oraz istnieje wyrażenie paralelne w Ef 5:5 (UBG): ,,ani chciwiec, to znaczy 

bałwochwalca”. Mamona jest bożkiem, a chciwiec kapłanem. Kult wewnętrzny to szacunek i 

zaufanie, a zewnętrzna troska i starania to tarzanie się w bogactwie. Wszystkie troski ludzi tego 

doczesnego świata dotyczą ich obecnych wygód, podczas gdy główna troska człowieka powinna 

dotyczyć Nieba i łaski, a jeśli chodzi o inne rzeczy, to powinien zdać się na Bożą opatrzność.  

 [3.] Z pewnością musi to być bardzo wielki grzech, gdyż jest podstawą wszelkiego 

chybiania celu w praktyce. Kiedy ludzie myślą, że nie mogą być szczęśliwi bez pieniędzy, to 

ośmielają się być nieposłuszni Bogu, bojąc się obrazić mamonę; jednakże stracą swoje bogactwo, 

które jest ich szczęściem: 1 J 5:3-5 (UBG): ,,Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy 

jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, 

zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Kto zwycięża świat, 

jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest synem Bożym?” Warto zauważyć, że gdy Duch Boży mówi o 

przestrzeganiu przykazań, to zaraz mówi  o zwycięstwie nad światem. Jaki jest związek i zależność 

między tymi dwoma zdaniami? Cóż, świat jest wielką przeszkodą w przestrzeganiu przykazań; 

przeszkadza duszy w troszczeniu się o sprawy niebiańskie. Jest niemożliwe, żeby człowiek skupił 

swoje serce na rzeczach znajdujących się w górze, dopóki nie zostanie odstawiony od piersi 

pokładania zaufania w świecie. Całe  poważanie okazywane przez nas bogactwu wynika z naszego 

zaufania do niego. Gdyby ludzie byli naprawdę przekonani, że wszystkie doczesne rzeczy są 

marnością, to podążaliby za innymi zadowoleniami; jednakże ludzie myślą, że w ich stanie nie ma 

braków, dlatego zaniedbują Niebo.  

 [4.] Grzech ten jest podstawą wszelkiego niepokoju i niezadowolenia umysłu. Jeśli 

człowiek chciałby żyć szczęśliwym życiem, to niech tylko wyszuka odpowiedniego obiektu dla 

swego zaufania, a będzie bezpieczny; tracimy równowagę nastroju, ponieważ wiążemy nasze życie 

i szczęście z życiem i obecnością stworzenia czyli rzeczy doczesnych. W Ps 30:6-7 (UBG) 

napisano, „Powiedziałem w czasie mej pomyślności: Nigdy się nie zachwieję. PANIE, w swojej 

łaskawości umocniłeś moją górę; ale gdy ukryłeś swoje oblicze, strwożyłem się”. Kiedy raz 

zaczniemy myśleć o wysokiej górze, i złożymy na niej nasze nadzieje i serce, to tylko utoruje drogę 

dla dużej ilości kłopotów. Człowiekowi, który umieszcza swoją ufność w złym obiekcie nigdy nie 

będzie brakować kłopotów; jego droga będzie zawsze prowadzić w górę i w dół, tak jak to jest ze 

stworzeniem, czyli z doczesnymi rzeczami. Natomiast chrześcijanin, którego serce jest utwierdzone 

w Bogu jest jak piasta i środek koła, wciąż pozostające na swoim miejscu, chociaż koło porusza się 

w górę i w dół; tacy chrześcijanie zachowują spokój ducha we wszystkich przejawach opatrzności. 

Dziecko Boże, którego serce jest skupione na Bogu, chociaż w jego stanie zaszłaby wielka zmiana, 

znajduje się w dalszym ciągu tam, gdzie się znajdowało; natomiast jeśli chodzi o człowieka 

niegodziwego, to jego nadzieja i pociecha przychodzą i odchodzą wraz z jego majątkiem; kiedy 

jego majątek znika, to jego ufność także znika. Jest smutną rzeczą, że mamy nasze nadzieje 

skupione na tym, co podlega tak wielu wypadkom, falom, wichurze, ogniowi, gniewowi człowieka, 

podkopywaniu złodziei i niewierności dłużnika. Z pewnością nigdy nie zaznamy pokoju, dopóki 

nasza ufność nie będzie skupiona na właściwym obiekcie. W Ps 112:7 (UBG) jest napisane o 

bogobojnym człowieku: „Nie będzie się bał złej nowiny”. Dlaczego? Ponieważ „Jego serce jest 

stateczne, ufa Panu”. Chociaż może nadchodzić posłaniec za posłańcem do takiego człowieka (jak 

to było w przypadku Hioba), z których jeden może przynosić mu wiadomość o złym długu, inny o 

stracie na morzu, kolejny o pożarze, burzy, trzęsieniu ziemi, lub może o gwałcie zadanym przez 

złodziei lub rabusiów, to jednak taki bogobojny człowiek nie boi się złych wieści, jego serce jest 

niewzruszone, ufające Bogu. Jak Hiob jest równie opanowany i jednakowo zrównoważony w 

duchu, jego radość nie przychodzi i nie odchodzi wraz z wieściami, które są mu przekazywane. 

Natomiast coś przeciwnego można zobaczyć u niegodziwców: Jer 49:23 (KJV), usłyszeli złe 

wieści, przeto serce ich omdlało. Wróg wdarł się  do ich kraju, cały ich majątek leżący na granicach 

został utracony, bo o tym mówi prorok; i to powoduje zmieszanie i drżenie ich serca. Smutną rzeczą 



jest umieszczanie swojej radości i zadowolenia w mocy stworzenia czyli obiektów i rzeczy 

doczesnych. Dlatego dopóki nasze zaufanie nie będzie umieszczone na właściwym wiecznym 

obiekcie, to nie będzie miało spokoju.  

(iii.) Trzecią rzeczą do której się teraz zabiorę jest przedstawienie znaków, dzięki którym ta 

ufność może być odkryta. Podam wam tylko trzy proste dowody pochodzące: 
[1.] Z waszej troski, aby zdobyć bogactwo. 

[2.] Z waszej troskliwości o nie gdy je posiadacie.  

[3.] Z waszego smutku po jego utracie. 

 [1.] Znak z waszej powodującej zmartwienie troski, aby zdobyć majątek; kiedy 

obciążacie się dużym zaangażowaniem w interesach i pokładacie ufność w środkach, a 

zaniedbujecie Boga, to jest to znak, że myślicie, iż nie możecie żyć bez majątku. Człowiek, który 

zawsze bierze kule pokazuje, że nie może chodzić samodzielnie. Istnieje praca zgodna z Pismem 

Świętym. Bogactwa można poszukiwać, ze względu na chęć nabycia rzeczy niezbędnych do życia i 

wykonywania dobrych uczynków; ale kiedy ludzie stawiają sobie za główny cel zdobycie majątku, 

to jest to znak, że w tym upatrują swego szczęścia; czynią to swoim najwyższym dobrem i 

ostatecznym celem. Teraz, ponieważ trudno jest odróżnić uczciwą pracę od troszczenia się na modłę 

tego doczesnego świata o rzeczy doczesne, to musicie zbadać to przez określenie dysproporcji 

waszych wysiłków w sprawach duchowych i niebiańskich względem doczesnej pracy. Nasz 

Zbawiciel skończył swoją przypowieść przeciwko pokładaniu ufności w bogactwach w Łk 12:21 

(UBG) następująco: „Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu”. 

Ludzie najwięcej zaopatrują się w rzeczy doczesnego świata, a odrobina niemrawej troski służy do 

szukania Nieba. Nie troszczą się o odpowiednie zaopatrzenie swych dusz; wszystkie ich starania są 

nakierowane na to, aby zostawić majątek swemu potomstwu, ale nie są już tacy troskliwi, aby 

zobaczyć łaskę w ich sercach. To, czego pragną, to widzieć swoje potomstwo dobrze ożenione i 

dobrze zabezpieczone materialnie, ale nie martwią się o ich cielesny lub nieodradzony stan duszy. 

Mogą być zadowoleni lekką pewnością w sprawie Nieba, ale wszystko wydaje się zbyt małe, aby 

pożegnać się ze swoim majątkiem na ziemi. Odrobina uświęcenia spełnia ich oczekiwania, gdyż na 

tym doczesnym świecie chcieliby dalej posiadać więcej i więcej, przyłączać dom do domu i pole do 

pola, a  nie wiarę do wiary, i cnotę do cnoty. Mają wychudłą duszę a tłusty majątek: pozwalają 

chudym krowom pożreć tłuste - kiedy zgadzają się by ziemskie troski pożerały cały ich wigor i siły, 

które powinni zachować na społeczność z Bogiem. Bernard powiadał, że to jest błogosławiona 

rodzina, w której Marta może narzekać na Marię, (Łk 10:40). Marta skarżyła się, że Maria była zbyt 

zajęta sprawami duchowymi. Ale niestety, zwykle na świecie jest wprost przeciwnie: Maria może 

narzekać na Martę - cała nasza troska i starania są tracone na rzeczy tego doczesnego świata, tak że 

zadowalamy się tylko jakimś ospałym oddaniem się  Bogu. Kiedy taka dysproporcja ma miejsce, to 

jest to znak, że ludzie wolą cieszyć się bogactwem niż Bogiem. Niebiańskie rzeczy powinny mieć 

pierwsze miejsce, i towarzyszyć im powinien nasz największy wysiłek: ,,,….szukajcie najpierw 

królestwa Bożego”, (Mt 6:33 UBG); jednakże wszyscy jesteście za tłustością części zewnętrznej, 

zaniedbujecie sprawy niebiańskie, a skłaniacie się ku temu, co uwieczniłoby wasze imiona na 

ziemi.  

 [2.] Kiedy posiadając bogactwa patrzycie na nie jak na rękojmie i gwarancję waszego 

szczęście i szczęśliwości, to umieszczacie główną ostoję i zaufanie swoich dusz w rzeczach tego 

doczesnego życia. Gdy człowiek zyskuje majątek, to staje się dumny i pijany doczesnym 

szczęściem, jakby był ponad przeznaczeniem i wszystkimi zmianami na działanie których 

stworzenia są wystawione; co jest  znakiem, że ludzie są zadurzeni swoim bogactwem i robią z 

niego boga. Próżny podziw zawsze kończy się próżnym oczekiwaniem. Bogaci myślą, że są ponad 

kontrolą opatrzności, że mają dosyć dla siebie samych i swoich bliskich: „Duszo, masz wiele dóbr 

złożonych na wiele lat” (Łk 12:19 UBG). Kiedy Bóg daje nam majątek, to myślimy, że mamy 

wystarczająco, aby uczynić nas samych i nasze dzieci szczęśliwymi. Och, dobrze jest zachować 

wrażliwość serca na zmiany opatrzności w każdym czasie; a kiedy najbardziej błyszczymy w 

blasku zewnętrznego bogactwa, to pamiętajmy, że człowiek w swoim najlepszym stanie jest tylko 

marnością. W wielu przypadkach nie możemy upiec tego, co upolowaliśmy; Bóg może zabrać 



wszystko w jednej chwili. A szczególnie, gdy te fałszywe poczucie bezpieczeństwa skłoni was do 

szkodliwej praktyki, w ramach której ośmielicie się zaryzykować natknąć na grzech, ufając, że 

wasza wielkość i bogactwo pomogą wam. Kiedy ludzie stają się zuchwali wobec Boga; oraz dumni 

i szkodzący ludziom, a wszystko to na podstawie ufności w swoją obecną wielkość, jak gdyby byli 

wystarczająco zabezpieczeni przed i odgrodzeni od wszelkich zmian - kiedy obrastają w tłuszcz i 

lekceważą Boga i ludzi, jak napisane jest w Pwt 32:15 (UBG), to jest to tym przeciwko czemu tak 

wypowiada się Duch Boży: ,,Nie pokładajcie ufności w ucisku ani nie łudźcie się grabieżą” (Ps 

62:10 UBG); kiedy ludzi nie obchodzi,  co złego wyrządzają swoim podwładnym, ponieważ są 

pewni siebie i bezpieczni, to zachowują się, jak gdyby Bóg nie mógł ich zniszczyć, pewnie i 

nieodwołalnie oraz nagle i cudownie, dziwnymi i nieoczekiwanymi środkami.  

 [3.] Kiedy niechętnie pozwalacie im odejść pomimo słusznych i dogodnych powodów 

przemawiających za tym. Jak przypuśćmy, że bogactwa zostaną zabrane przez opatrzność, wtedy 

ludzkie serca są tak przygnębione, jak gdyby całe ich szczęście zniknęło. Hiob był inny; przybywał 

do niego posłaniec za posłańcem ze złymi wieściami, a jednak błogosławił Boga. Grzegorz 

zaobserwował, że Hiob stracił swój majątek bez żalu, ponieważ posiadał go bez miłości i ufności. 

Jego serce nie było skupione na jego majątku, dlatego rozstał się z nim bardzo łatwo. Cieleśni 

ludzie są zmartwieni, gdy ich bogactwa przyprawiają sobie skrzydła, bo uważają bogactwo za 

swego boga. Ich serca są przygnębione bardziej niż serce przeciętnego człowieka, ponieważ ich 

szczęście odeszło; jak powiedział Micheasz: ,,Zabraliście moich bogów ….Jak jeszcze możecie 

mówić: Co ci jest?” (Sędz 18:24 UBG). Bogacze tego świata nie chcą także, by ich bogactwa 

odeszły od nich dobrowolnie, nawet z dobrych powodów. Człowiek cielesny, trzyma przy nich 

swoje życie, bez nich nie może być szczęśliwy; dlatego nie ośmiela się rozstać się z nimi 

przeznaczając je na święte cele, albo ku swojej własnej uldze.  

 (iv.) Przejdę teraz do przedstawienia wam środków zaradczych i lekarstw na tę 

duchową przypadłość. 

 [1.] Tylko Bóg może ją uleczyć dokładnie i stosownie do sytuacji. Czytamy w Mk 10:23-

27 (UBG): ,,A Jezus, spojrzawszy wokoło, powiedział do swoich uczniów: Jakże trudno tym, 

którzy mają bogactwa wejść do królestwa Bożego! I uczniowie zdumieli się jego słowami. Lecz 

Jezus znowu powiedział: Dzieci, jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do królestwa 

Bożego! Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa 

Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? 

A Jezus spojrzawszy na nich powiedział: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem 

wszystko jest możliwe”. Nie można ufać bogactwom i wejść do królestwa Bożego; jest prawie 

niemożliwe, aby je posiadać i nie pokładać w nich ufności. Dlatego błogosławieństwo by nie ufać 

bogactwom musi być szukane u Boga z większą troską i pilnością, należy częściej zanosić 

modlitwy o tę łaskę niż modlitwy o bogactwo i życie. Posiadanie odpowiedniej miary bogactwa i 

nie pokładanie w nim ufności jest   większym błogosławieństwem niż największa obfitość na 

świecie. Z tej przyczyny niech będzie to jedna z naszych nieustannych modlitw: „Panie, niech moje 

serce nie przylgnie do tych rzeczy”.  

 [2.] Człowiek musi dołożyć starań, gdyż zaprzepaszczamy nasze modlitwy przez 

bezczynność; ponieważ kiedy człowiek nie używa zalecanych stosownych środków zaradczych, to 

pokazuje, że jego zamiary nie są szczere. Jeśli chodzi o te środki to są one następujące: 

 [A.] Częste praktykowanie dobroczynności: powinniśmy być tak troskliwi, aby 

wykorzystać bogactwo do celów charytatywnych, jak ludzie tego doczesnego świata są troskliwi, 

aby gromadzić bogactwa: „Sprzedawajcie, co posiadacie, i dawajcie jałmużnę. Przygotujcie sobie 

sakiewki, które nie starzeją się, skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu 

ani mól nie niszczy,” (Łk 12:33 UBG). Nie ma innego lekarstwa ani środka zaradczego, jak tylko, 

rozdawanie bogactwa, a wtedy będziemy mieli skarb w Niebie na zawsze. To jest prawdziwe 

wyznanie wiary, musimy patrzeć na wszystkie rzeczy doczesne jako na marność, i tylko wtedy 

użyteczne, gdy mamy dalszą sposobność służby czynienia dobra. Nie ma żadnych innych środków 

zapobiegających niebezpieczeństwu ufania i pokładania pewności w bogactwie, jak tylko ciągłe 

spełnianie dobrych uczynków; bo to one są prawdziwym bogactwem. Sposobem niszczenia bożków 



było rozkruszanie ich na kawałki. Lepiej być szafarzem niż skarbnikiem; mieć bogactwa w swoich 

rękach, abyśmy mogli je dawać innym, niż mieć je w naszych sercach, abyśmy sami mogli je 

wielbić; dlatego póki posiadamy je, to nie my jesteśmy bogaci, ale nasze kufry, jednakże kiedy 

rozdajemy bogactwa, i jesteśmy bogaci w dobre uczynki, to stają się one bogactwem, które nigdy 

nie zostanie utracone.  

 [B.] Przedstawienie sobie tylko w wyobraźni przypuszczeń przepadnięcia majątku i 

zobaczenie, jak moglibyśmy znieść utratę wszystkich rzeczy. - Gdyby Bóg zniszczył mój 

majątek, gdyby taki a taki przyjaciel okazał się niewierny, gdyby taki a taki dłużnik oszukał mnie 

etc. Pierwowzór Kościoła w Hab 3:17-18 (UBG), poczynił sobie takie przypuszczenia - ,,Choćby 

drzewo figowe nie zakwitło,i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i pola nie 

przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni, i nie było bydła w oborach; Ja jednak będę się 

radował w PANU, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia.” Przypuśćmy, że Bóg zesłałby chudy 

rok, i byłby niedostatek we wszystkim, co wtedy? Czy mogę się pocieszyć w tych rzeczach? Bogaty 

głupiec opisany w Ewangelii nie śmiał przypuszczać, co może się wydarzyć danej nocy; zabrałoby 

to całą jego   radość, gdyby dopuścił do siebie myśl o nagłym ciosie, który miał go wtedy spotkać, 

(Łk 12:19-20 UBG); żył mrzonkami o wielu latach dostatniego życia. Takie dopuszczanie do sobie 

przez nas możliwości utraty bogactwa pomoże utrzymać nasze dusze w równowadze, aby albo 

zachować albo wyrzec się majątku. Ludzie nie zaznajamiają swoich dusz z przypuszczeniami o 

stracie i niebezpieczeństwie, i dlatego wzrastają w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa.  

 [C.] Rozmyślanie nad marnością stworzenia czyli ludzi i rzeczy doczesnych. Mówienie 

zatwardza i zwodzi ludzi, natomiast rozmyślanie pozostawia głębokie skutki. Istnieje stała moralna 

skuteczność w stałym i poważnym rozmyślaniu; świat nadaje bogactwu piękne nazwy i nazywa je 

towarami, skarbami i majątkiem; ale Bóg nazywa je cieniami, kłamstwami, a dążenie do ich 

zdobycia za bieganiem za cieniami. Jak różne są poglądy słowa Bożego od poglądów doczesnego 

świata; słowo Boże patrzy na bogactwo jak na próżność, Ps 39:6, (UBG): ,,Doprawdy człowiek 

przemija jak cień; doprawdy na próżno się kłopocze” gromadzi, a nie wie, kto to zabierze”; słowo 

Boże wskazuje, że bogactwa i ludzie tego doczesnego świata są nie tylko próżnością, ale i 

kłamstwem: Ps. 62,9 (KJV): „Zaprawdę, ludzie niskiego stanu są marnością, a ludzie wysokiego 

kłamstwem.” Stworzenia znajdują się blisko naszych własnych myśli, wykorzystują nas przez nasze 

pokładanie w nich ufności, i na pewno okażą się kłamstwem. Człowiek nie powinien opierać się na 

żadnym stworzeniu, chyba że chce być oszukany; a wiadomo, że żaden człowiek nie chciałby tego. 

Dalej, Pismo Święte mówi o bogactwie tak, jakby było niczym: ,,Czy obrócisz swoje oczy na to, co 

jest niczym?” (Prz 23:5 UBG).  W porównaniu z lepszymi rzeczami mówi się raczej o bogactwach, 

że są niczym aniżeli czymś. Zważmy, że bogactwa przyprawiają sobie skrzydła; złodziej, morze, 

niezadowolenie sędziego, przemoc żołnierza i nasza własne nierozważne słowa wielokrotnie są 

skrzydłami dla bogactw, które odlatują od nas; podczas gdy trwała majętność jest w Niebie, (Hbr 

10:34).  

 [D.] Wyciągnięcie lekcji z doświadczeń innych z tym związanych; jest to lekcja, której 

Bóg nauczył nas teraz w tych czasach. Ludzie nigdy nie byli bardziej chciwi świata a Bóg nigdy 

bardziej nie pokazał nam tego marności; najwięksi ludzie okazali się kłamstwem dla swoich 

utrzymanków; jak wielu doświadczyło tego! Oni jak i ich ojcowie i dziadkowie włożyli cały swój 

rozum, pracę i trud, aby zdobyć wielki majątek, którego teraz są pozbawiani w jednej chwili, gdyż 

zostaje on dany innym. Z pewnością znaliście, drodzy czytelnicy, wielu wielkich ludzi, o których 

już się nie myśli; bo albo są martwi i odeszli, a inni cieszą się ich miejscem; lub jeśli żyją, to ich 

kwiat zniknął, i żyją jak zaniedbana łodyga. Jak często Bóg zbrukał całą chwałę tego doczesnego 

świata; a świat  zapomni o was, tak jak zapomniał o wielu innych. Ilu w naszych czasach miało 

spadkobierców, o których nigdy nie myśleli, takich, którzy byli obcy ich krwi i rodzinie! W Hi 

27:16-17 (UBG) jest napisane: „Choćby nagromadził srebra jak prochu i przygotował sobie szat jak 

gliny; To choć je przygotuje, włoży je sprawiedliwy, a niewinny będzie dzielił srebro.” Ludzie 

mogą zapewnić sobie i zgromadzić wielki majątek, i myśleć, że teraz oni i ich rodziny stają się 

bogaci na wieki; jednakże bogactwa przyprawiają sobie skrzydła i odlatują; Bóg  obdarza nimi 

innych, o których nigdy nie śnili.  



 [E.] Złożenie w duszy kilku pełnych łaski prawd i zasad.   

 [a.] Nigdy nie było tak żeby ktoś pokładał ufność w świecie, a nie miał z tego powodu 

powodów do narzekania. Sługusy mamony mają ciężką pracę, a gorsze wynagrodzenie; jak Jakub 

po tym jak służył siedem lat, kiedy spodziewał się otrzymać piękną Rachelę, dostał Leę. Bogactwa 

z pewnością rozczarują ufność, jakim je ludzie obdarzają; obiecują zadowolenie, ale ta obietnica 

jest tylko kłamstwem; one tylko rozpraszają troskami głowę i serce. Obiecują pokój, dostatek i 

bezpieczeństwo, których nigdy nie mogą nam dać. Nazywa się je ,,ułudą bogactwa” (Mt 13:22 

UBG). Człowiek nie powinien ufać żadnemu stworzeniu, czy też stworzonym rzeczom, chyba że 

ma zamiar zostać oszukanym. Szczególnie po śmierci zobaczymy, jak świat nas zwiódł: „Jaka  

bowiem jest nadzieja obłudnika, choćby zysk osiągnął, gdy Bóg zabiera mu duszę?” (Hi 27:8 

UBG), żałosny zysk i nabytek. Kiedy nasza służba zostanie zakończona, to zobaczymy, jaką zapłatę 

da nam mamona w dniu gniewu: „Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdołają ich wybawić w dniu 

gniewu PANA” (Sof 1:18 UBG). Sprawiedliwości nie da się przekupić pieniędzmi, nie możemy 

kupić ułaskawienia. Zważcie, gdyby pewien człowiek odbył długą podróż do Indii i przywiózł 

wiele towarów ze sobą, z których żaden nie nadawał by się do handlu w tamtym miejscu, to co by 

mu to dało? Podobnie jest w naszym przypadku, zmierzamy do miasta, w którym złoto i srebro nie 

będą się liczyć, ani nie będą w obiegu; nie można kupić sobie nawet jednej godziny na pokutę. 

Zastanówcie się, jak słusznie święci i błogosławieni aniołowie będą mogli się z was śmiać, gdy 

wasza głupia ufność zostanie rozczarowana- ,,Oto człowiek, który pokładał swoją ufność w 

bogactwach i nie chciał uczynić Pana swoim działem.” 

 [b.]  Im więcej bogactwa, tym większe niebezpieczeństwo. W sieci, gdy łowi się wielkie 

ryby, to te wielkie zostają złapane a mniejsza uciekają; tak jest też w powszechnych klęskach, 

najbiedniejsi wiele razy uciekają z najlepszą cząstką. Drzewo, które jest wielkie i grube, będąc 

obciążone gałęziami, prowokuje do ścięcia go, albo też pada pod własnym ciężarem. 

Nebokadnezar, kiedy pędził mieszkańców Jerozolimy, to uprowadził książęta i znakomitych 

dowódców, natomiast biednych pozostawił na miejscu. Dlatego nigdy nie wierzmy światu,  

obiecuje on życie, trwanie i awans społeczny rodzin, jednakże żaden człowiek nie może zapewnić 

sobie mocy utrzymania swego bogactwa nawet przez jedną noc; pamiętajmy mamy do czynienia z 

oszustem.  

 [c.] Nasz majątek, to nie nasze życie. Nasze życie i szczęście nie są związane z naszym 

majątkiem; (Łk 12:15), nie leży ono w obfitości dóbr, ale w opatrzności Bożej.  

 [d.] Pamiętajmy, Bóg jest autorem całego bogactwa, które posiadamy. Prawda ta  

odciągnie serce od stworzenia i rzeczy doczesnych, aby z większą ufnością skupiło się i przylgnęło 

do samego Boga. W potrzebie i uciskach widzimy, że stworzenie jest marnością, ale niewielu 

przyzna, że tak jest, gdy posiadają  obfitość dóbr. W Prz 10:22 (UBG) napisano: „Błogosławieństwo 

PANA wzbogaca”. W jaki sposób posiadłeś swój majątek, drogi czytelniku? Jeśli otrzymałeś go w 

drodze dziedziczenia, to pamiętaj, że jednak to Bóg ci go dał; to z łaski Bożej urodziłeś się bogatym 

rodzicom a nie żebrakom. Jeśli twój majątek pochodzi z daru, to pamiętaj, serca ludzi są w rękach 

Boga i to On może uczynić ich zdolnymi i chętnymi. Jeśli majątek pochodzi z pracowitości i 

umiejętności oraz pilności w twoim powołaniu zawodowym, to błogosław  Boga, który daje ci 

twoje umiejętności i powodzenie; gdyż wielu nie ma umiejętności takich jak ty, a wielu innych, 

którzy mają tak wielkie umiejętności jak ty nie ma takiego powodzenia,  

 

 (b.) Bóg Najwyższym Panem – Zapieranie się własnej woli.   
   
 Przejdę teraz do zapierania się własnej woli. Ponieważ Bóg jest najwyższym Panem i 

Prawodawcą, to my mamy zapierać się naszej własnej woli. Nasze poddanie się Bogu jest 

podwójne, Jego prawom i Jego opatrzności; poddajemy się Jego prawom przez świętość lub 

posłuszeństwo; a Jego opatrzności przez cierpliwość.  

 Po pierwsze, poddajemy się Jego prawom przez posłuszeństwo. Naszą wolą jest 

ustąpienie miejsca woli Bożej: ,,….abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga” (Kol 

4:12 UBG). To była modlitwa Epafrasa i taki też powinien być cel każdego chrześcijanina, aby 



doprowadzić swoją wolę do doskonałej zgodności z wolą Bożą. 

(i.) Pokażę trudność tej części zapierania się siebie. 

(ii.) Podam kilka motywów, aby wprowadzić ją w życie. 

(iii.) Podam kilka zasad, które mogą służyć zarówno do kierowania, jak i wypróbowania 

takiego zapierania się własnej woli. 
 (i.) Po pierwsze, jeśli chodzi o trudność tej części zapierania się siebie; to się okaże ona 

taką, jeśli rozważymy że -   

 [1.] Wola człowieka jest najdumniejszym wrogiem, jakiego Chrystus ma po tej stronie 

piekła, gdyż sprzeciwia się ona Chrystusowi we wszystkich jego urzędach. W jego królewskim 

urzędzie i panowaniu: ,,Nie chcemy, aby ten człowiek  królował nad nami” (Łk 19:14 UBG). Bóg 

ustanowił Chrystusa królem, a świat opowiada się przeciwko temu: ,,Nie chcemy, aby ten człowiek  

królował nad nami”. Wielki spór między nami a Bogiem odnosi się do woli, czyja wola się ostoi, 

Boża czy nasza. Dusza ludzka nie może znieść słuchania o innym królu i innym władcy, ponieważ 

wpływa to na zwierzchnictwo i nie może ścierpieć, aby ktokolwiek inny panował nad nią: „Nasze 

wargi należą do nas, któż jest naszym panem?” (Ps 12:4 UBG). Człowiek chciałby zachować 

zwierzchnictwo nad swoimi własnymi działaniami. Dumne stworzenie nie może znieść słyszenia o 

kajdanach i ograniczeniach. Ten bunt świata przeciwko Chrystusowi polegał na zerwaniu więzów i 

zrzuceniu pęt”, (Ps. 2:3 UBG); w podobnym duchu odstępczy Izrael mówił do Boga: ,,My 

panujemy, już nie przyjdziemy do ciebie?” (Jer 2:31 UBG). Chcieliby być niezależni i bez Boga. 

Jest to tak zakorzenione w naszej naturze, że szatan, gdy posyła heretyków do pracy to nakłania ich 

do wyciągania przynęty doczesnej wolności od panowania i suwerenności Boga:  ,,Wolność im 

obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia” (2 P 2:19 UBG). Wielka wściekłość i wrzawa świata 

dążą do zerwania więzów i pęt i oderwania  nas od naszego posłuszeństwa Bogu. Dumna wola 

człowieka nie może znieść słuchania o wyższym Panu; co przeszkadza Jego królowaniu w sercu i 

powoduje lekceważenie oferty Jego łaski: „A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie”. 

(J 5:40 UBG). Chrystus przychodzi z bogactwem łaski i pragnie przyjęcia, a my Go lekceważymy i 

dajemy się porwać najpodlejszym stworzeniom. Gdyby jakiś król przyszedł do domu swego 

poddanego i pragnął być przyjęty przez niego, a ten poddany zlekceważyłby go i zajął się rozmową 

z nikczemnymi niegodziwcami, to była by to wielka zniewaga wyrządzona takiemu władcy. A 

jednak takie jest nasze usposobienie wobec Chrystusa; który przychodzi do nas, aby udzielić nam 

pociechy i łaski, a my nie chcemy Go przyjąć, i zajmujemy się obiektami doczesnymi. Wszystko, 

co uczynił Chrystus, jest dla nas stracone z powodu braku naszej zgody. Wszystkie rzeczy są 

przygotowane zadekretowane w Niebie, tylko goście nie są gotowi, nie chcą przyjść, nie chcą 

zgodzić się na to i ratyfikować dekretów Nieba, krótko mówiąc, jest to przyczyna wszelkiego 

grzechu i całej anarchii stworzenia: ,,Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, który go 

pociąga i nęci” (Jak 1:14 UBG). Człowiek uważa się za pana własnych uczynków i ustanawia 

prawa sprzeczne z prawami Bożymi, na dworze własnego serca i jest tak oddany własnym 

uczuciom, że uważa swoje pożądliwości za siebie samego i może równie dobrze znieść 

napominanie za swój grzech, jak odcięcie któregoś z członków swego ciała. 

 [2.] Trudność pojawi się ponownie, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że wola jest znacznie 

bardziej zepsuta niż jakakolwiek inna zdolność duszy. Umysł jest bardzo zaślepiony, ale wola 

jest bardziej zdeprawowana i przeciwna Bogu. Umysł cielesnego człowieka ma trochę światła, 

które może sugerować mu jakieś dobre postępowanie. Jak posłaniec Hioba, który powiedział: 

„Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym powiadomić” (Hi 1:17 UBG), tak sumienie może 

powiedzieć; ,,Uszedłem tylko ja samo z ruin upadku, aby sugerować ci jakieś dobre działanie.” 

Wola bardziej brzydzi się i odrzuca dobro, niż rozum jest nieświadomy tego; istnieje trochę światła 

w rozumie, ale w woli nie ma nic prócz grzechu. Niejeden człowiek jest często przekonany, jego 

rozum jest zdobywany, zanim taki człowiek zostanie nawrócony; gdyż widzi lepsze rzeczy, widzi 

to, co jest dobre, zanim je wybierze. Ostatnią fortecą, którą Chrystus zdobywa w sercu, jest 

wola człowieka.  

 [3.] Zważmy na to, że wola nie zostaje ujarzmiona przez wszystkie metody i zewnętrzne 

działania łaski, którymi Bóg posługuje się, aby pozyskać duszę. Pan rzuca wyzwanie w Iz 5:3-4 



(UBG): ,,Rozsądźcie, proszę, między mną, a moją winnicą. Co jeszcze należało uczynić dla mojej 

winnicy, czego dla niej nie uczyniłem?” Cóż mógł zrobić Bóg więcej niż zapewnić Chrystusa, 

ewangelię i łaskawe przymierze, a mimo to, to wszystko nie zyskuje człowieka. W nich zawarte są  

najwyższe motywy, aby nas zwabić, najsilniejsze argumenty, aby nas przekonać, i największe 

groźby, aby nas nastraszyć, a jednak dusza nie poddaje się. Och, jakie słodkie motywy mamy, aby 

przyjść do Boga: ofiara Chrystusa; obietnica Nieba i chwały! Bóg przebija swoją ofertą cały świat. 

,,Czego chcecie więcej?”- mówi Bóg. ,,Macie mojego Syna, który zmarł za was, moją łaskę, aby 

wam pomogła, i Niebo, aby was wynagrodziło.” Bóg wymyślił słodki plan łaski, ale wola 

człowieka wszystko lekceważy. Diabeł, nie może licytować tak wysoko o nasze serca, a jednak 

ludzie oddają mu swoje dusze; nie może obiecać nam wiecznej chwały. Czy szatan może dać nam 

taką nagrodę jak Bóg? Świat nie może zapewnić nam wiecznego szczęścia. Możemy umrzeć za 

świat, ale i tak te rzeczy będą daleko od nas. Diabeł nigdy nie był za nas bity; nie znosił męki, nie 

przelewał za nas krwi; i stara się zniszczyć nas wszystkich których może, dlatego „Przyjdźcie do 

mnie” mówi Chrystus. Ale suma tego wszystkiego jest zawarta w Mt 23:37 (UBG): „Ile razy 

chciałem zgromadzić twoje dzieci…. A nie chcieliście!” Kiedy Bóg przychodzi z ofertami 

zewnętrznymi, z odpowiednim dostosowaniem środków, i ze wszystkimi koniecznymi 

okolicznościami i metodami łaski, to grzesznik pomimo tego odwraca się plecami. Chrystus 

ponownie wysyła posłańców, ale dumna wola człowieka mówi: „Nie chcę”: Ps 58:5 (KJV), ,,Którzy 

nie chcą słuchać głosu zaklinaczy, niezależnie od tego jak mądrze będą zaklinali”. Wszystkie uroki 

łaski nie zwyciężą, gdyż grzesznicy zatykają swoje uszy; krew Chrystusa może być uważana przez 

nich, pomimo tego wszystkiego, za taką jaką jest zwykła krew, gdyby Bóg nie przyszedł z dziełem 

mocy. Co więcej, gdyby groził i wymierzył karę, to jednak to wszystko nie przyczyniłoby się do 

tego, aby zmiękczyć serce i ujarzmić wolę człowieka, bez wszechmocnej skuteczności i wpływu. 

Największe groźby nie mają mocy. Sąd Boży może złamać grzbiet, ale nie serce. Faraon był 

wielokrotnie karany, Bóg mnożył plagę za plagą, a jednak jego (faraona) wola brzmiała: „Nie 

wypuszczę ludu”. Kiedy Bóg stuka w nas młotem sądu, to nie złamie to krzemienia, skały i 

diamentu, które są w naszej woli. Niegodziwy łotr na krzyżu miał jedną nogę w piekle, a jednak 

nadal bluźnił. Nie tylko stojący obok gapie, ale i on szydził z Chrystusa na krzyżu. 

 [4.] Pomimo tego, że wola jest częściowo odnowiona i uleczona, to jednak wciąż może 

się cofnąć i powróć z powrotem do swojej dawnej niewoli. Jak często dzieci Boże skarżą się na 

zmęczenie, martwotę, udręki, i ustawiczną niechęć ciała: „Ciało bowiem pożąda na przekór  

Duchowi,….. tak że nie możecie czynić tego, co chcecie” (Gal 5:17 UBG). Dziecko Boże nie może 

robić tego, co by chciało; kiedy jego wola zaczyna być ukierunkowana na Niebo, to jest bardzo 

osłabiona i rozproszona: ,,,,….bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię” 

(Rz 7:18 UBG). Pomimo opuszczenia Sodomy, mamy skłonność do ponownego patrzenia za siebie. 

I to będzie nasz stan dopóki nie wejdziemy do Nieba: ciało chwyci za broń przeciwko wszelkiemu 

świętemu poruszeniu duszy, a nasze kajdany będą wisieć na nas, dopóki nie znajdziemy się w 

ramionach Chrystusa w Niebie. Jesteśmy nie tylko jak byk nieprzyzwyczajony do jarzma, przy 

pierwszym nawróceniu; ale potem nadal przekonujemy się, że mamy niesforną wolę, nie 

przywiązaną do posłuszeństwa woli Bożej.  

 (ii.) Po drugie, podam kilka  motywów i argumentów, aby wymusić wprowadzenie w 

życie tego rodzaju zapierania się siebie. 

 [1.] Dusza nigdy nie zostanie odnowiona, dopóki wola nie zostanie okiełznana i 

poddana Bogu. Nigdy nie można powiedzieć, że dusza jest odrodzona, dopóki  wola nie zostanie 

odnowiona. Nowe stworzenie zaczyna się w umyśle, ale nigdy nie jest doprowadzone do końca 

tworzenia, dopóki nie przyjdzie do serca, i dopóki nie zrzucimy z siebie: ,,starego człowieka, który 

ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze” (Ef 4:22-23 UBG). Dopóki nasze naturalne skłonności nie 

będą zmienione i dopóki łaska nie zostanie umieszczona w centrum serca, zepsucie będzie wracać. 

Kiedy skrzydła ptaka zostaną połamane, to nie może on już latać; podobnie kiedy raz wola zostaje 

złamana, to wtedy grzesznik zostaje ujarzmiony i wzięty w niewolę przez łaskę. Umysł jest tylko 

doradcą, wola jest monarchą; tak więc dopóki wola nie zostanie podbita, to nie będziemy mogli 

patrzeć na siebie jako na nowe stworzenia.  



 [2.] Żadne stworzenie nie może być do własnego rozporządzania sobą i żyć według 

własnej przyjemności. Jeśli ktokolwiek mógłby prosić o zwolnienie z tego, to z pewnością 

Chrystus, jako człowiek, mógłby, ze względu na chwalebną społeczność, jaka była między Jego 

ludzką i boską naturą. Ale widzicie, kiedy Chrystus przyjął ludzką naturę, był zobowiązany poddać 

swoją ludzką wolę Bogu; kiedy przyjął naszą naturę, to równocześnie wziął nasz obowiązek na 

siebie i dlatego powiedział: „Oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę o Boże” (Hbr 10:9 UBG). 

Kiedy Chrystus przyszedł na świat, to Jego dziełem było  wykonać wola Ojca. Zniżył się do stanu 

stworzenia, a potem przyjąwszy naszą naturę, miał wziąć na siebie nasze zobowiązanie, i to 

Chrystus wykonał. Chrystus i Jego Ojciec mieli między sobą tylko jedną wolę: „…..nie szukam 

swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca” (J 5:30 UBG); było w tym doskonałe poddanie. 

Chrystus był tak posłuszny, jakby nie miał prywatnej ludzkiej woli, ale tylko wolę Ojca. Chrystus 

nie patrzył na własne cele, bezpieczeństwo i wygodę jego ludzkiej natury, ale na to, co było wolą 

Jego   Ojca. A czy wy chcecie trzymać się własnych warunków przed Bogiem? Czy myślicie, że 

jesteście zbyt wielcy, aby uniżyć się i poddać się Bogu? Spójrzcie na świętych aniołów, którzy mają 

wiele przywilejów jakich nie ma człowiek, a jednak nie są zwolnieni z obowiązków i składania 

hołdu. Choć są wolni od  kłopotów, chorób, dolegliwości i od wszystkich ułomności i niemocy 

ciała, to jednak nie są wolni od posłuszeństwa - ,,Błogosławcie  PANA, jego aniołowie, potężni siłą, 

którzy wypełniacie jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi jego słowa” (Ps 103:23 UBG). - 

Psalmista mówi w powyższym wersecie o aniołach, którzy są winni składać hołd swojemu Stwórcy. 

Ci dworzanie niebios są sługami Bożymi, i wraz z nami naśladowcami tego samego posłuszeństwa. 

Chrystus w swojej modlitwie, (Mt 6:10 UBG), odniósł się do przykładu Bożych aniołów – 

,,….niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie”. My na ziemi nie podlegamy 

surowszemu prawu niż oni w Niebie; są posłuszni Bożej woli i my też musimy. Z pewnością żaden 

człowiek nie jest ani zbyt dobry, ani zbyt wielki, żeby nie musiał być posłuszny Bogu. Jeśli 

przykład aniołów jest zbyt wysoki dla was, drodzy czytelnicy, to patrzcie na wszystkie stworzenia, 

są posłuszne Bogu, a czasami wbrew ich naturalnej skłonności i poruszaniu się, jak wtedy gdy 

słońce zatrzymało się w miejscu (Joz 10:12-13 UBG); i jak jest powiedziane w Ewangelii o 

Chrystusie, (Mt 8:27 UBG), że ,,…...wichry i morze są mu posłuszne”. Tylko człowiek jest 

ekscentryczny i wygórowany w swoim postępowaniu; podczas gdy stworzenie wielbi Boga na swój 

sposób. Słońce powstanie na sądzie przeciwko niejednemu cielesnemu nieszczęśnikowi. Bóg wydał 

stworzeniom dekret, którego nie przekroczą; bo przestrzegają praw swego stworzenia, natomiast 

my ludzie jesteśmy nieposłuszni i przekraczamy wszelkie ograniczenia.  

 [3.] Zważmy na prawo, które posiada Bóg do nas, ponieważ jesteśmy Jego 

stworzeniami, i ponieważ jesteśmy nowymi stworzeniami; a ponieważ jesteśmy tylko 

stworzeniami, to podtrzymanie naszej istoty i wszystko, co posiadamy otrzymujemy stale od 

Boga. Wiemy, że im więcej człowiek ma w posiadaniu ziemi od pana, tym więcej hołdu jest 

zobowiązany mu oddawać. Posiadamy nasze życie i całe nasze dobra doczesne z Bożej łaskawości; 

im więcej posiadamy, tym więcej naszego hołdu należy się Bogu, choć zazwyczaj jest wręcz 

przeciwnie: im więcej mamy od Boga, tym bardziej Go lekceważymy. Wielokrotnie ci, którzy 

dzierżawią największe obszary ziemi płacą najmniejszy czynsz; podobnie im więcej mamy od 

Boga, tym mniej uważni jesteśmy, aby okazać Mu posłuszeństwo w zamian za to: Jer 5:5 (UBG), 

,,Pójdę do wielkich i będę mówił do nich, bo oni znają drogę  PANA i sąd swego Boga. Lecz oni 

również złamali jarzmo, zerwali więzy”. Ci, którzy mają więcej środków pouczania, które mają 

większy majątek, są więcej zobowiązani; a jednak tacy zazwyczaj są najgorsi. Koń, który jest 

trzymany na skromnej ilości paszy, jest łatwo kierowany przez swojego jeźdźca; ale gdy staje się 

silny i tłusty, podnosi piętę na niego i nie chce pozwolić założyć sobie wędzidła; podobnie, kiedy 

ludzie stają się wielcy i zamożni, kiedy Bóg ogrodzi ich dobrobytem, wtedy stają się próżni, 

pożądliwi i nieposłuszni. A ponieważ jesteśmy nowym stworzeniem to mamy: ,,….żyć resztę czasu 

w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga”, (1 P 4:2 UBG). Wielkim celem łaski 

jest wyleczyć zaburzenia woli i wprowadzić nas w ściślejszą więź służby dla Pana; dlatego zwykle 

przy nawróceniu jest to wyraźnie wyrażone przez naszą własną uroczystą przysięgę. Dobre serce 

jest oddane w przymierzu Chrystusowi, tak jak złe serce światu. W Pnp 2:16 (UBG) jest napisane: 



„Mój umiłowany jest mój”. Wszystko, co twoje, drogi wierzący czytelniku, należy do Boga; nie 

masz swojej własnej woli, oddałeś się drugiemu; uważaj więc, aby nie wycofywać się ze ślubów 

twego podniosłego przymierza i wierności, które złożyłeś Bogu.  

 [4.] Istnieje wiele powodów, dla których nasza wola powinna być poddana woli Bożej, 

ponieważ sami nie jesteśmy w stanie nią kierować. Zgodnie z prawem i zwyczajem wszystkich 

narodów głupcy i szaleńcy mają być rządzeni przez ich krewnych, nie mają być pozostawieni 

własnej woli, ale woli innego; a ponieważ naturalnie jesteśmy szalonymi głupcami, jak to mówi Tyt 

3:3 (UBG): ,,głupi, oporni”, i nie mamy przewodnictwa naszej własnej woli; dlatego nie jest 

wskazanym, aby pozostawić ją w naszej mocy, ale należy oddać ją Bogu. Jeśli będziemy własnymi 

sternikami, to szybko sami rozbijemy nasz okręt. Kiedy Bóg domaga się rezygnacji naszej woli, to 

jest to tylko wyrwanie miecza z ręki szaleńca. Własna wola człowieka, jest przyczyną wszystkich 

nieszczęść, które przychodzą na niego i na końcu jego zguby. Jak mawiał Bernard - ,,Nie byłoby 

piekła, gdyby nie przewrotność ludzkiej woli.” Z kolei Chryzostom utrzymywał, że człowiek nigdy 

nie mógłby zostać zraniony, gdyby nie on sam i jego własna wola; inni mogą nas niepokoić, ale nie 

mogą nas skrzywdzić; diabeł może nas kusić, ale nie zranić, dopóki się na to nie zgodzimy; świat 

może krzywo na nas patrzeć, ale nie może nam zaszkodzić; i to apostoł daje nam do zrozumienia w 

1 P 3:13: „Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? Ale jeśli nawet cierpicie dla 

sprawiedliwości błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb, ani się nie lękajcie.” Ludzie mogą 

was niepokoić i molestować, ale nie mogą skrzywdzić bez waszej własnej zgody. Teraz, skoro nikt 

nie może nas skrzywdzić prócz naszej własnej woli i ponieważ jesteśmy nieodpowiednimi 

przewodnikami, to jest wskazane, abyśmy mieli opiekuna, a któż jest mądrzejszy od Boga? Kupiec, 

chociaż załaduje statek towarami, to jednak ponieważ nie zna się na sztuce nawigacji pozwala 

sternikowi kierować statkiem, podobnie powinniśmy zrobić i my, chociaż wola jest nasza, to 

oddajmy ją Bogu, aby zarządzał i kierował nią według Jego upodobania.  

 [5.] Jest bardzo wielką łaską i błogosławieństwem to, że Bóg chce przejąć zarządzanie i 

kierowanie naszą wolą. Najsurowsze zasady religii należy uznawać za nasze przywileje. 

Największym sądem, jaki Bóg może wydać na jakiekolwiek stworzenie jest wydanie go na łup jego 

własnej woli i wpływu własnego serca; Pan grozi tym stworzeniu, kiedy inne środki są 

nieskuteczne. W Ps 81:12 (UBG) Bóg mówi: ,,Zostawiłem ich więc żądzom ich serca i postępowali 

według swoich zamysłów”; co jest straszną karą. Podobnie w Rz 1:24 (UBG) jest powiedziane: 

,,Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości”, a w wersecie 26 ,,Dlatego wydał ich Bóg haniebnym 

namiętnościom”. Gorzej jest być wydanym na łup własnego serca niż być oddany szatanowi; 

albowiem człowiek, który jest tak oddany, może być odzyskany: „Wydajcie takiego szatanowi, na 

zatracenie ciała, żeby duch był  zbawiony w dniu Pana Jezusa” (1 Kor 5:5 UBG), jest to czynione 

dla wyćwiczenia i próby takiego człowieka; natomiast gdy raz człowiek zostanie wydany samemu 

sobie, na łup władzy własnego serca, to nie może być większej kary. Kiedy zostanie wydany na nas 

wyrok wydania na zatwardziałość serca, to jest to równoznaczne z powiedzeniem: ,,Wydajcie ich 

piekłu i skrajnemu osądowi, jako grzeszników nie do odzyskania.”  

 [6.] Będzie wielką rozkoszą dla nas w związku z tą sprawą, gdy raz uda nam się zdobyć 

zwycięstwo nad naszą własną wolą. Nikt nie ma więcej radości i większego szczęścia niż święci 

aniołowie i duchy sprawiedliwych ludzi, którzy zostali uczynieni doskonałymi, a jednak nikt nie ma 

mniej własnej woli od nich. Aniołowie i błogosławione duchy doskonale wypełniają wolę Boga, 

dlatego są całkowicie szczęśliwi. Dlaczego mamy uważać to za smutną pracę, co jest częścią 

naszego szczęścia w Niebie? Święci w Niebie i aniołowie nie utyskują na jakikolwiek ciężar; nie 

mają własnego lubię i nie lubię; gdyż chcą i nie chcą, tak jak chce lub nie chce Bóg. Uważamy, że 

spełnienie naszych cielesnych pragnień jest szczęśliwą rzeczą, i dziwimy się, jak ktokolwiek może 

bez nich być zadowolonym; ludzie tego świata roją sobie, że na ich drodze jest błogość; dlatego 

dziwią się dzieciom Bożym: ,,Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie 

rozpusty”, (1 P 4:4 UBG). Przyjemnie jest kobiecie w ciąży mieć to, za czym tęskni, ale o wiele 

przyjemniej jest być bez kłopotów posiadania takich tęsknot; świat uważa, że miło jest zaspokajać 

swoje cielesne pragnienia, jednakże o wiele bardziej przyjemnie jest umartwiać je. Kieliszek wódki 

jest bardzo przyjemny dla człowieka w gorączce; ale któż specjalnie chciałby doprowadzić się do 



tego, że będzie miał gorączkę, żeby zakosztować przyjemności wypicia drinka? Z pewnością, jeśli 

człowiek chce być całkowicie szczęśliwy, to musi wyrzec się własnych cielesnych pragnień. 

Gdybyś tylko zaufał Chrystusowi i Jego słowom, drogi czytelniku, wtedy przekonałbyś się, że nie 

jest to uciążliwe i bolesne, jak sobie wyobrażasz; uznałbyś, że jego jarzmo jest przyjemne, a 

brzemię lekkie, Mt 11:28-30 (UBG), nie tylko gdy masz pomoc od Boga, ale i  sam  zachwyt i 

zadowolenie, które posiadałbyś, uczyniłby te jarzmo takowym. Z pewnością dużo lepiej będzie 

poddać naszą wolę Bogu, niż diabłu. Jak ciężkie jest jego jarzmo, a jak małe jego wynagrodzenie? 

Trochę przyjemności tutaj na ziemi a wieczne męki po śmierci. 

 (iii.) Podam w dalszej części tego punktu kilka zasad, które mogą służyć zarówno do 

kierowania, jak i wypróbowania takiego zapierania się własnej woli; jest to bardzo potrzebne, 

gdyż ludzie mają skłonność do schlebiania sobie pozorem posłuszeństwa; wołają, ,,Panie, Panie!”, 

ale nie wypełniają Jego przykazań. Wielu wypowiada piękne słowa przed Bogiem, i ponieważ nie 

wdają się w tak rzeczywistą walkę z Bogiem, jak ci zbuntowani i uparci nieszczęśnicy opisani w Jer 

18:12 UBG: „Ale oni powiedzieli: Nic z tego. Pójdziemy raczej za własnymi zamysłami, każdy 

będzie postępował według uporu swego złego serca”; lub ci opisani w  Jer 44:16-17 (UBG): ,,Co do 

słowa, które mówiłeś do nas w imię PANA, nie usłuchamy cię. Ale na pewno wypełnimy każde 

słowo, które wyjdzie z naszych ust:” etc., - to myślą, że są bezpieczni. Ale jak wiemy, w  Mt  21:28-

31  (UBG), Chrystus wypowiedział przypowieść o dwóch synach, których ojciec prosił, aby 

pracowali w jego winnicy, odkrywającą takie obłudne wyznanie. Pierwszy syn powiedział: „Nie 

chcę. Lecz potem odczuł żal i poszedł”. Drugi zaś rzekł: ,,Idę, panie. Ale nie poszedł.” Nasz 

Zbawiciel zadał pytanie: ,,Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca?” Ten, który powiedział, że 

pójdzie, ale nie poszedł, był najgorszym z tych dwóch synów, ponieważ zrozumienie jest nieco 

lepsze niż wola; dlatego ludzie będą wypowiadali przed Bogiem piękne słowa. Ten bunt jest 

zamaskowany obietnicą i pozorem posłuszeństwa; dlatego podam kilka zasad, które musimy 

przestrzegać, zapierając się naszej własnej woli i dzięki którym możemy zbadać nasz stan. 

 [1.] Jeśli chcemy być posłuszni Bogu, to musi mieć miejsce jakiś podniosły czas, w 

którym poddamy Jemu naszą wolę. Z natury jesteśmy temu niechętni i dlatego ktokolwiek jest 

wykupiony dla Boga przychodzi pokornie i jak buntownik, któremu przebaczono, składa broń 

buntu. Bóg jako Stwórca ma prawo do naszej woli i naszego posłuszeństwa; ale chce, aby Jego 

prawo zostało potwierdzone naszą zgodą i przyznaniem Mu tego: ,,Proszę więc was, przez 

miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest 

wasza rozumna służba”, (Rz 12:1 UBG). Nie może być bardziej przyjemnej ofiary złożonej Bogu 

niż całkowite poddanie Jemu naszej woli. Dlatego w Dz 9:6 (UBG) opisano jak Paweł przyszedł, 

położył puklerz i  oddał Bogu klucz do swego własnego serca mówiąc- „Panie, co chcesz, abym 

zrobił?” Łaska tak roztopiła jego serce, że ten, który wcześniej nic nie robił, jak tylko siał postrach, 

teraz przyszedł pokornie, wołając: „Panie, co chcesz, abym zrobił?” To jest tym, co nasz Zbawiciel 

sugeruje w tym wyrażeniu zapisanym w  Mt 11:28 (UBG), „Weźcie na siebie moje jarzmo.” Pan 

Jezus Chrystus nikomu tego nie narzuci, ponieważ wymaga On zgody naszej woli. W kontrakcie 

małżeńskim zgoda nie może być wymuszona; dlatego Chrystus nie wymusza zgody na swojej 

oblubienicy wbrew jej woli, oblubienica ma sama dokonać faktycznego poddania Bogu jej własnej 

woli. Musimy pragnąć, aby Bóg przyszedł i wziął w posiadanie nasze serca. 

 [2.] Kiedy poddajemy się Bogu, musi to być poddanie się bez ograniczeń i zastrzeżeń. 

Epafras modlił się o Kolosan, aby byli: ,,doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga” (Kol 4:12 

UBG); nie wolno nam być wybrednymi i wybiórczymi, ale musimy przyjąć całą wolę Bożą jako 

zasadę naszego postępowania. W Dz 13:22 (UBG) Bóg mówi o Dawidzie: ,,Znalazłem Dawida, 

syna Jessego, męża według mego serca, który wypełni całą moją wolę”. Czyli, że cokolwiek Bóg 

wyrazi, że jest Jego upodobaniem, to Dawid to spełni. Powinniśmy być tak doskonale posłuszni, 

jakbyśmy nie mieli własnej woli, nie zastrzegając sobie niczego w najmniejszym poruszeniu lub 

naszej zdolności. Najmniejszy grzech, gdy zezwalamy nań, jest rękojmią diabelskiego działu w i 

prawa do nas. Jeśliby człowiek zalicytował tysiąc funtów za doskonały klejnot, to czy zalicytuje 

jednego pensa więcej? I jak my na początku całkowicie rezygnujemy z siebie, tak potem musimy 

dotrzymać ślubów; musimy pamiętać o każdym naszym uczynku, że jest on oddany Bogu; tak samo 



ponieważ każde poruszenie się, i każde spojrzenie, znajduje się pod powyższą zasadą; dlatego w 

każdym pomniejszym działaniu powinniśmy zapytać się, ,,Czy Bóg będzie chciał, żeby to zrobić, 

czy nie, i czy w taki a taki sposób?” Jeśli nie, to nie róbmy tego za skarby świata. Odnosi się to 

szczególnie do modlitwy - Czy modlę się tak, jak chciałby Pan, abym to robił? Czy z należnym 

szacunkiem, z należnym poddaniem, i z należnym uczuciem? Poddałem się Jemu, aby wypełniać 

całą Jego wolę, i wypełniać obowiązki i to w taki sposób, jakiego wymaga Bóg. Tak samo w 

jedzeniu i piciu oraz we wszystkich uczynkach powinniśmy czynić wszystko w posłuszeństwie, w 

taki sposób, i w takim celu jakie wymaga Bóg. Każde spojrzenie oka obejmuje zasada z Mt 5:28 

(UBG): ,,Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim 

sercu”. Musimy używać naszego wzroku w posłuszeństwie Bogu, któremu podlega także i nasze 

słuchanie.  

 [3.] Istnieją pewne szczególne rzeczy, co do których Bóg wyraził swoją wolę, a w 

odniesieniu do których nasz Mistrz dał nam specjalny nakaz; te rzeczy muszą być zrobione, 
niezależnie od tego jak niesmaczne są dla ciała i krwi lub szkodliwe dla naszych własnych 

interesów. Istnieją trzy rzeczy, które mają na sobie pieczęć Bożą – „Taka jest wola Boga”. Tak jest 

powiedziane w Piśmie o świętości i uświęceniu: „Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie”. 

Tak jest również powiedziane o obowiązkach wynikających z relacji, czyli posłuszeństwa 

namiestnikom, rodzicom i panom: ,,Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy…...Taka bowiem 

jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi” (1 P 2:13-15 

UBG). Tak jest też powiedziane o obowiązku składania dziękczynienia: ,,Za wszystko dziękujcie. 

Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was;” (1 Tes 5:18 UBG). Tak więc co 

się tyczy powyższych trzech rzeczy to mamy wyraźnie przedstawione w czym Bóg ma upodobanie. 

Wielkim buntem i rebelią jest bycie nieposłusznym podniosłym nakazom Boga. Świętość jest 

uciążliwa dla natury, ponadto jesteśmy skłonni zapominać o wdzięczności, a i jesteśmy 

dostrzegalnie wypróbowywani w obowiązkach wynikających z relacji. Jednakże Bóg wyraził 

wyraźnie swoją wolę co do wszystkich tych rzeczy.   

 [4.] We wszystkich tych rzeczach musimy nie tylko czynić to, co chce Bóg, ale musimy 

to robić, ponieważ to On tego chce; i to jest czyste posłuszeństwo. Samo wyrażenie woli i 

upodobania Bożego powinno być wystarczająco silnym powodem i motywem do posłuszeństwa. W 

Kpł 19, gdzie jest opisane jak Bóg ustanawia różne prawa; podany jest przez Niego powód 

posłuszeństwa – ,,Ja jestem PAN.” ,,Pan chce tego,” jest wystarczającym powodem, aby wzbudzić 

posłuszeństwo w stworzeniu. Tak więc w tych wcześniej wyżej wymienionych miejscach, gdzie 

świętość, dziękczynienie oraz obowiązki wynikające z relacji są nakazane taki jest dorozumiany 

powód - „bo taka jest wola Boża”. Aniołowie nie mają innego motywu, spełniają Boże rozkazy: 

,,….będąc posłuszni głosowi jego słowa” (Ps 103:20 UBG). To jest wystarczający motyw dla 

aniołów, Bóg oznajmił swoją wolę; dlatego powinniśmy okiełznać wszystkie nasze myśli i nie 

pozwolić na żadne dyskutowanie - "Czyż ci nie nakazałem?" (Joz 1:9 UBG) powiedział Bóg do 

Jozuego. Podobnie powinniśmy nakłaniać siebie sami, gdy jesteśmy opieszali i gnuśni w 

wykonywaniu jakiegokolwiek obowiązku, i mówić: ,,Czyż Pan ci nie przykazał?” Cóż jeszcze 

wymaga jakichkolwiek dalszych argumentów?  

 [5.] Musimy nie tylko robić to, co już wiemy, ale musimy szukać, abyśmy mogli 

wiedzieć więcej. To jest wielki znak posłusznego serca, kiedy jesteśmy gotowi badać, wykonania 

jakiego dalszego obowiązku wymaga Bóg: ,,….abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i 

doskonałą wolą Boga”, (Rz 12:2 UBG). Człowiek, który poddał sam siebie Bogu musi uczynić 

powyższe badanie swoją stałą praktyką; będziemy odpowiadać za ignorancję, jak i zaniedbanie. 

Wiele razy może pojawić się coś z woli w ignorancji. Kiedy ludzie nie mają ochoty na 

praktykowanie woli Bożej, to z pewnością nie mają serca, aby ją poznać i jej szukać: ,,Dlatego nie 

bądźcie nierozumni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana”, (Ef 5:17 UBG). Ludzie niechętnie 

odsiewają prawdę, aż do końca, aby przypadkiem nie obróciło się to na ich niekorzyść; kiedy nie 

rozumieją lub mają niejasne pojęcie, że to co nakazuje Bóg jest sprzeczne z ich pożądliwościami, 

nie chcą tego wyraźnie wiedzieć; tacy ludzie nie błądzą tak bardzo w swoich umysłach, ile w 

swoich sercach. Niektórzy błądzą w swoich umysłach, z powodu zwykłej ignorancji; inni w swoich 



sercach, nie mają zamiaru wiedzieć; w przypadku tych ostatnich ich zaniedbanie jest oszustwem. 

Dlatego szukajmy i odkrywajmy, co jest akceptowalną wolą Boga, abyśmy mieli jaśniejsze światło i 

podstawy do wprowadzania jej w praktykę. Aniołowie zawsze wyczekują nowego rozkazu, Ps 

103:20, dlatego i my powinniśmy stale przysłuchiwać się, co mówi Bóg. Jak cztery stworzenia 

opisane w Objawieniu Jana, które stały przed tronem, Obj 4:6 (UBG), które były: ,,pełne oczu z 

przodu i z tyłu” aby mogły zobaczyć, co Bóg chciałby, by zrobiły; tak podobnie i my powinniśmy 

zawsze szukać, abyśmy mogli być doskonale pouczeni co do woli Bożej.  

 [6.] Nasze posłuszeństwo ma być wypróbowane głównie poprzez powstrzymywanie się 

od naszego grzechu, tj. tego grzechu, który poślubiła i z którym połączyła się nasza zepsuta 

wola.  David mówił w Ps 18:23 UBG: ,,Byłem wobec niego nienaganny i wystrzegałem się swojej 

nieprawości”. Nasze podporządkowanie się woli Bożej jest przede wszystkim wypróbowywane, w 

powstrzymywaniu się od naszego własnego grzechu, który jest najbardziej zażarty i zaciekły; czyli 

nasza światowość, zmysłowość, duma etc., stosownie do rodzaju zepsucia jakie nas najbardziej 

trapi, gdyż jesteśmy skłonni oszukiwać się sami w rzeczach ogólnych. Bóg zostawił w każdym z 

nas wierzących jakąś szczególną żądzę na próbę; mamy zaprzeć się wszelkiej bezbożności, a 

szczególnie tego umiłowanego grzechu. Gdyby ludzie byli lepiej zaznajomieni ze swoimi własnymi 

sercami, to odkryliby, że istnieje w nich jakiś grzech, za który sumienie dręczy ich najbardziej; 

grzech, do popełnienia którego najczęściej są kuszeni, najbardziej zwyczajowo objawiający się i do 

którego zwracają się pokusy; który jest właściwy ich naturze i stylowi życia. Z pewnością nie jest 

zaznajomiony z własnym sercem ten, kto nie zna tego grzechu w sobie; a ten nie jest zaznajomieni z 

dziełem łaski, kto nie zapiera się i nie umartwia takiego grzechu. W związku z tym, chociaż nigdy 

nie będzie to drogie i przyjemne, to jednak w tym Bóg wypróbuje nasze posłuszeństwo, Mt 5:29-30. 

Nasz Zbawiciel określa to jako wyłupanie prawego oka i odcięcie prawej ręki. Chociaż byłby ten 

grzech dla nas tak drogi i cenny jak jeden z członków naszego ciała, użyteczny jak prawa ręka lub 

przyjemny jak prawe oko, to jednak musi być wyłupany; tak jak ludzie, aby zachować życie, odetną 

zgorzelinę, nawet jeśli będzie znajdować się na prawej ręce; tak też musi być uśmiercona nasza 

najdroższa pożądliwość. 

 [7.] Ponieważ nie może istnieć idealna zgodność z wolą Boga, to nasze posłuszeństwo 

zostanie odkryte przez ogólną skłonność i bieg naszego życia.  Bogobojny człowiek zwraca swe 

oblicze ku Niebu; co prawda, czasami może zejść z drogi, ale biegiem jego życia, nakierowaniem i 

troską jego duszy, jest to aby jego serce było doprowadzone do zgodności z wolą Bożą. Statek, 

który płynie na wschód lub na zachód, może zostać odepchnięty z kursu przez sztorm, ale potem 

znowu skieruje się ku zaplanowanej przystani; podobnie i człowiek może zostać zniewolony 

gwałtownością pokusy, ale potem ponownie wraca na właściwą drogę i stara się odnaleźć port, do 

którego zmierza. Pobożny człowiek jest zmartwiony złamaniem woli Bożej ponad wszystko; a 

ponieważ grzech jest najbardziej przeciwny woli Bożej; dlatego nasze posłuszeństwo będzie 

najlepiej rozpoznane przez naszą troskę, aby unikać wszelkiego grzechu i przez żałowanie za jego 

popełnienie.  

 Po drugie, przejdę teraz do przedstawienia drugiego zagadnienia dotyczącego 

zapierania się własnej woli, a mianowicie poddania się opatrzności Bożej.  
 Ponieważ Bóg jest najwyższym Panem i Prawodawcą, dlatego mamy zaprzeć się naszej 

własnej woli przez poddanie się Jego prawom przez świętość, czyli posłuszeństwo, oraz przez 

poddanie się Jego opatrzności, czyli przez cierpliwość. W wyrzekaniu się panowania własnej woli, 

nie wystarczy robić to, co Bóg rozkazuje, ale należy także znieść to, co nakłada na nas. Jego wola 

jest wyrażona w Jego opatrzności, jak również w Jego prawie.  Szemranie jest anty-opatrznością, 

wyrzekaniem się suwerenności Boga, jak również jawnym grzechem i buntem przeciwko Jego 

prawom; dlatego gdy zostanie ogłoszona wola Boża, to chociaż byłaby wbrew naszym najdroższym 

wygodom i najbliższym relacjom, to jednak to powinno nam wystarczyć. Wyjaśniając te 

poddanie, przedstawię -  

(i.) Jak daleko mamy się poddać woli Bożej w opatrzności? 

(ii.) Jakie są podstawy tego poddania? 

(iii.) Pomoce prowadzące do tego. 



 (i.) Jak daleko mamy się poddać woli Bożej w opatrzności? To będzie przedstawione w 

kilku twierdzeniach. 

 [1.] Najniższy stopień jest taki, że musimy być cicho i milczeć. Kiedy statek jest mocno 

wstrząsany falami, to rozchlapuje wodę; podobnie i my zwykle dajemy upust silnym emocjom i 

skargom umysłu, przez szemranie i narzekanie. Istnieje szybko działająca zależność między 

językiem a sercem; dlatego gdy serce jest obciążone i ugina się pod brzemieniem, to wtedy szuka 

ulgi i ujścia przez język. Z tego powodu pierwszym stopniem cierpliwości dzieci Bożych jest 

zachowywanie milczenia; co też uczynił Dawid, jak to opisano w Ps 39:9 (UBG): ,,Zamilkłem i nie 

otworzyłem moich ust, bo ty to sprawiłeś”; opatrzność jest dziełem Boga, dlatego też nie wolno 

dopuścić do powstania najmniejszej sarkającej myśli; kiedy Dawid zobaczył Boga w opatrzności, to 

nie śmiał wypowiedzieć ani jednego słowa, które mogłoby mieć posmak niezadowolenia. Podobnie, 

kiedy Aaron stracił dwoje dzieci przez sąd Boży i niezwykły dopust opatrzności, jest napisane że 

zamilkł, (Kpł 10:3 UBG). Ta cisza i milczenie musi objąć nie tylko tłumienie słów wynikających ze 

złego nastroju i wzburzenia, ale i uspokajanie uczuć. Gdy piec jest zamknięty, to w środku jest 

bardziej gorąco. Kiedy Dawid trzymał język jak uzdą, jego rozmyślanie sprawiło, że zapłonął ogień 

i jego serce wzburzyło się (Ps. 39:3 UBG). Dlatego musimy mieć ciche zadowolenie umysłu i 

posłuszeństwo serca, niezależnie od tego jak straszne byłoby nasze utrapienie. Burzliwy umysł jest 

równie zły, choć nie tak skandaliczny, jak zjadliwy język. Musimy być zadowoleni w naszych 

samych duszach, nie wolno nam ośmielać się kłócić z Bogiem ani wytaczać zarzutów przeciwko 

opatrzności. Myśli są jak słowa u Boga; dlatego strzeżmy się spierania się z Bogiem w myślach. 

Musimy być posłuszni Bogu w ciszy i ze spokojem. Wiara przyniesie nam spokój, kiedy kłótnia nie 

może tego zrobić. 

 [2.] Musimy nie tylko w ciszy poddać się Bogu, ale i chętnie oraz zaaprobować i 

zaakceptować Jego opatrzność. Cierpliwość z konieczności nie jest łaską. Bóg nie jest 

uwielbiony, dopóki nie będzie aprobaty rozumu i zgody woli. Musi istnieć aprobata rozumu, że 

opatrzność jest dobra, bo Bóg tak chce; jak to było w przypadku Ezechiasza, który powiedział: 

„Dobre jest słowo PANA, które wypowiedziałeś” (Iz 39:8 UBG). Przyjrzyjmy się kontekstowi, a 

zobaczymy, że był to ciężki sąd, który sugerował deportacje jego synów i potomków do Babilonu; a 

jednak jego uświęcony osąd nazywa to dobrym wyrokiem - dobrym, bo Bóg tak chciał. Najlepsze 

jest to, co Bóg chce. Szemramy, ustanawiamy anty-opatrzność, i potępiamy czyny i działanie Boże, 

tak jakbyśmy mogli je skorygować i uczynić lepszymi i odpowiedniejszymi dla zarządzania 

światem. Poganin potrafił powiedzieć: „Jeśli to się Bogu podoba, to niech tak będzie, najlepsze jest 

to, co się Jemu podoba.” Tak więc musi istnieć zgoda woli: Kpł 26:41 (KJV), „Jeśli tedy ich 

nieobrzezane serca ukorzą się, i wtedy zaakceptują karę za ich nieprawość.” Zwróćmy na to uwagę, 

werset powyższy nie mówi: ,, jeśli zniosą karę”, ale: ,,jeśli….zaakceptują karę za ich nieprawość'”; 

czyli jeśli ucałują rózgę, i przyjmą opatrzność. Musi istnieć doskonała zgodność między nasza wola 

a dopustami Bożymi. Tak jak pacjent chętnie przyjmuje gorzkie pigułki, które przyczyniają się do 

jego wyzdrowienia; tak powinniśmy przełykać z chęcią i zadowoleniem najcięższe doświadczenia. 

Nie powinniśmy traktować opatrzności Bożej jako przymusowo wlanego w nasze gardła gorzkiego 

lekarstwa, ale jako z wolnej woli zażytego słodkiego eliksiru; nie jako coś, co jest nam narzucane, 

ale jako coś na co nasz uświęcony rozum przyzwala. Poganie, gdyby ich życie było tak tak dobre, 

jak ich utwory mogliby zawstydzić wielu chrześcijan; gdyż zawsze byliby tego samego zdania co 

Bóg. Seneka powiedział: ,,Poddaję się opatrzności nie z konieczności, ale z wyboru. To jest 

najlepsze, bo Bóg tego chce; jeśli błogosławi, to jest to dobre; jeśli trapi, to jest to także dobre; Jego 

wola jest najwyższą mądrością i rozumem”; dlatego wiara przyjmuje wszystkie opatrzności i 

poddaje się im. Rabin Gamzeth powiedział: ,,Ten dopust Boży jest dobry i tamten również, 

ponieważ pochodzą od Boga.” Bóg ma najwyższe prawo do rozporządzania nami według własnego 

upodobania: Hi 9:22 (UBG), „Oto, gdy zabiera, któż go powstrzyma? Któż mu powie: Co 

czynisz?”. Czy sprzeciwimy się Mu w dysponowaniu tym, co jest Jego? Co jest bardziej 

sprawiedliwe, żeby nasza wola ugięła się przed Bożą, czy też, żeby wola Boża została sprowadzona 

do poziomu naszej? Jak mało dobra spowoduje, że będziemy szemrać! Dlatego lepiej się poddać 

Bożej opatrzności.  



 [3.]  Mamy nie tylko podporządkować się Bogu, ale także kochać Go, kiedy wydaje się 

postępować najbardziej okrutnie z nami. Wiemy z ewangelii, że mamy obowiązek kochać 

naszych wrogów, choć byliby naprawdę bardzo źli, i chociaż są naszymi bliźnimi, i nie polegamy 

na nich, tak jak polegamy na Bogu; dlatego musimy o wiele więcej kochać Boga, gdy tylko wydaje 

się, że jest naszym wrogiem. Pan Jezus znajdując się w zenicie swego cierpienia miłował Ojca, ba, 

umiłował krzyż ze względu na Ojca: ,,Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec?”, (J 18:11 

UBG). Chrystus kochał wybranych, kiedy najbardziej za nich cierpiał, i kochał swego Ojca, kiedy 

najbardziej cierpiał z Jego dopustu – Był to gorzki kielich, ale dany mu przez Jego Ojca. Nasz 

miłość do Boga powinna świecić najbardziej w naszym ucisku, tak jak to było w przypadku 

pierwowzoru Kościoła, co opisano w Iz 26:8 (UBG): „Na drodze twoich sądów, o PANIE, 

oczekujemy cię; pragnieniem naszej duszy jest twoje imię”; jak widzimy wtedy pragnienia zboru 

Izraela płonęły i świeciły ku Bogu. Wielu udaje, że kocha Boga, kiedy im błogosławi, kiedy 

obfitują w dostatek i wszelkiego rodzaju komfort, ale burzą się, gdy tylko dotknie ich ciała. Jak 

roślina heliotropowa zwraca swoje pędy ku słońcu nie tylko w jasny, ale i pochmurny dzień; tak w 

większość ponurych dni nastawienie  naszych serc i pragnienia powinny być nakierowane na Boga. 

Wśród stworzeń; pies kocha najbardziej swojego pana, nawet kiedy go bije, tak że wiele razy gdy 

pies będzie na wpół martwy, to nawet wtedy pobiegnie za swoim panem. Spójrzmy, jak w Piśmie 

Bóg posyła Izraela, aby przypatrzył się wołu i osłowi, ponieważ nie kochali Boga za Jego dobroć - 

"Wół zna swojego gospodarza i osioł żłób swego pana, lecz Izrael mnie nie zna, mój lud się nie 

zastanawia” (Iz 1:3 UBG); tak więc możemy zostać posłani, aby przypatrzeć się psu, za 

niekochanie Boga kiedy nas bije; bo w takim przypadku powinniśmy Go raczej kochać, bo Bóg nas 

kocha, kiedy nas karci - ,,Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze” (Hbr 12:6 UBG). Człowiek może 

gościć w domu obcych, ale karze tylko dzieci, które należą do jego własnej rodziny. My, wierzący 

jesteśmy domownikami Boga, jesteśmy częścią Bożej odpowiedzialności, dlatego podlegamy 

dyscyplinie Jego domu. I to jest argument Bożej miłości, że nie zostawia nas samych sobie. 

Zostajemy wystawieni na próbę przed ludźmi i aniołami, czy kochamy Boga, gdy trapi nas ostrymi 

utrapieniami.  

  [4.] Powinniśmy nie tylko kochać Boga za dany dopust, ale także przyjąć go pogodnie i 

z dziękczynieniem. Stworzeniu powinno wystarczyć to, że wola Boża może się wypełnić, choć z 

ich stratą i cierpieniem: Hi 1:22 (UBG), ,,PAN dał, PAN też wziął, niech imię PANA będzie 

błogosławione. Dziecko Boże ma inny charakter niż ludzie tego świata: potrafi bać się Boga za Jego 

miłosierdzie i łaski, a chwalić Go za jego sprawiedliwość. Jesteśmy zobowiązani błogosławić Boga 

za zabieranie, jak również za dawanie. Wszystkie karcenia Boże względem Jego dzieci są 

postępowaniem należącym do przymierza łaski, dowodami wierności Boga i środkami dobra dla 

wierzących, a zatem zasługują na zaliczenie ich w poczet dobrodziejstw listy łask i miłosierdzia. 

Och, jakiemu dobremu Bogu służymy, gdy możemy Go błogosławić nawet za utrapienia! 

Chrześcijanin może śpiewać zarówno zimą jak i wiosną. W rzeczach zewnętrznych możemy 

dziękować lekarzowi za gorzką miksturę. Możemy zapłacić chirurgowi za odcięcie ręki lub nogi na 

których rozwinęła się  gangrena, dlatego mamy o wiele więcej powodów do błogosławienia Boga 

za Jego wierność wobec nas, zarówno w zabieraniu, jak i dawaniu; ale nawet jeśli nie mielibyśmy 

żadnej korzyści z tego, to wystarczy, że wola Boża się spełnia, gdyż tylko to jest sprawą godną 

uwielbienia. Zobaczmy przykład Dawida, z 2 Sam 12:20 (UBG), kiedy zrozumiał, że dziecko nie 

żyje, wtedy,  ,,…..wstał z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swoje szaty i wszedł do domu PANA, 

aby oddać mu pokłon. Potem wrócił do swego domu i kazał przynieść posiłek, i położyli przed nim 

chleb, i jadł.” Wcześniej nie chciał powstać z ziemi i jeść chleba, ale leżał w żałobie; jednakże 

kiedy wola Boża stała się jasna, poszedł z dziękczynieniem do domu Bożego, następnie, pogodnie 

do własnego, bo nie wydawał się przeciwstawiać ani naruszać woli Bożej, ale znosił ją pogodnie i 

cierpliwie. To aż nadto dla nas, że Bogu, którego upodobanie jesteśmy zobowiązani spełnić, 

niezależnie od tego, jak drogo będzie to nas kosztować, podoba się dane postąpienie.  

 [5.] To poddanie musi być zamanifestowane, bez względu na to jak bardzo wielkimi 

będą utrapienia. Jak w posłuszeństwie nie może być żadnych zastrzeżeń, tak jak Izraelowi nie 

wolno było pozostawić nawet kopyta w Egipcie; tak w utrapieniach nie możemy robić żadnych 



wyjątków, ale musimy dać Bogu czystą kartkę papieru i pozwolić, aby napisał na niej, co chce. 

Wiem, że istnieje w naszych nieszczęściach stopniowanie, niektóre są większe, a niektóre mniejsze, 

choć każdy uważa, że  jego własne jest najcięższe, ponieważ jest pod wpływem jego działania i je 

odczuwa - „Nie ma takiego nieszczęścia jak moje”. Istnieje ogromna różnica między utrapieniami. 

Te nieszczęścia, które dotykają zewnętrznego majątku, nie siedzą tak blisko, jak te, które dotykają 

ciała; a te, które dotykają ciała, nie są tak straszne, jak te, które dotykają duszy - „Duch człowieka 

zniesie jego chorobę, ale któż zniesie strapionego ducha?” (Prz 18:14 UBG). Zwykła hojność nie 

straci wigoru pod zewnętrznym utrapieniem; jednakże wszystko trzeba znosić z cierpliwością i 

poddaniem. Apostoł Paweł przedstawił różne rodzaje utrapień w 2 Kor 12:10 (UBG), „Dlatego 

mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach 

ze względu na Chrystusa”; tak więc jeśli będą to  dręczące bóle ciała lub wyrzuty, które wnikają w 

samą duszę; Jeśli to będzie niedostatek, nieszczęście, hańba, utrata dóbr, utrata dzieci lub męża, 

wszystkich drogich krewnych, to nie możemy być własnymi krajczymi, ale musimy wziąć swój 

krzyż, jak powiedział Chrystus. Sam Bóg wybierze rózgę; nie jesteśmy zobowiązani do 

poszukiwania, lub wybierania lub sporządzania sobie samym krzyża, ale wzięcia go i niesienia, 

kiedy zostanie na nas nałożony. My sami nie mamy napełniać kielicha, ale pić to, co Bóg rozrobi w 

kielichu własnoręcznie. Nie jest to kielich, którego wino sami zmieszaliśmy; fałszem jest mówienie, 

że moglibyśmy znieść takie a takie cierpienie z radością i cierpliwie, pod warunkiem, że nie byłaby 

nią utrata najdroższych i najbliższych krewnych. Ale Bóg wie, jak uderzyć w odpowiednie miejsce. 

Świat wkrótce stałby się pustką i głuszą, gdyby każde Ignoranckie stworzenie mogło być swoim 

własnym lekarzem i przepisać sobie własną miksturę. Ci, którzy chcieliby mieć własnoręcznie 

zrobiony krzyż, nie poddają się Bogu, ale własnej woli. Duma woli objawia się zarówno w 

opatrzności, jak i w oddawaniu czci Bogu, kiedy ludzie nie mogą znieść krzyża, który Bóg na nich 

położył. Niecierpliwość jest tak wielkim grzechem jak zabobony. Zważmy, jak zabobonnym jest 

ustanawianie sobie takiego oddawania czci Bogu, jak nam się podoba, tak jest złamaniem prawa 

Bożego, i naruszeniem suwerenności i mądrości opatrzności, gdybyśmy sami sporządzili sobie 

krzyż. Niezależnie od tego jak ciężkie jest nasze utrapienie, musimy się jemu poddać. Załóżmy, że 

będzie to poddanie się samej śmierci, nie jest ona dziełem przypadku, lecz zachodzi na skutek 

rozporządzającej ręki Boga; Pan Bóg tylko wzywa nas z powrotem do naszego starego prochu i 

przez tę samą suwerenność sprowadza nas do grobu, za pomocą której wyprowadził nas z łona 

matki: Ps 90:3: ,,Obracasz człowieka w proch i mówisz: Wracajcie synowie ludzcy.”   

 [6.] Te poddanie musi przejawiać się w przygotowaniu się na jeszcze większe cierpienie 

niż odczuwamy w teraźniejszości w ślubowaniu i celowo. Chrześcijanin poddaje się woli Bożej, 

nie ma własnej woli, mówi: ,,Panie, sprowadź mnie do takiego stanu, jaki ci się podoba,” tak jak 

Dawid: ,,….oto jestem, niech mi uczyni, co jest dobre w jego oczach” (2 Sam 15:26 UBG). 

Wierzący podpisuje się na pustej kartce papieru, aby Bóg mógł napisać na niej to, co mu się 

podoba; i to jest nie zastrzeganie naszej własnej woli. Cierpliwość jest bardzo wielką łaska; nie 

tylko zgadza się na znane artykuły, ale oddaje się w kwestii przyszłości Bogu. Istnieje pytanie, co 

jest cenniejsze posłuszeństwo czy cierpliwość; posłuszeństwo ma określoną regułę, wszystkie 

artykuły przymierza są absolutnie określone względem tego, co Bóg wymaga; natomiast 

cierpliwość zwraca się ku przyszłości do Boga, niech Bóg napisze, co chce; ,,Jestem twoim 

stworzeniem”, poddaje się każdej przyszłej próbie, jaką Bóg zarządzi”. Podobnie apostoł Paweł 

wypowiada się o większych cierpieniach w Dz 21:13 (UBG): ,,Ja bowiem dla imienia Pana Jezusa 

jestem gotowy nie tylko dać się związać, ale i umrzeć w Jerozolimie”. Apostoł jak gdyby mówił: 

,,Gdyby to było cięższe brzemię, nawet sama śmierć, to gotów jestem ją znieść, gdyż oddałem 

swoją wolę Bogu.” W podobnym duchu napisane jest w Hbr 12:4 (UBG): „Jeszcze nie stawialiście 

oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi”; co sugeruje, że adresaci tego listu powinni 

przygotować się na większe cierpienia. Te już przebyte prześladowania były niczym; to sprawia, że 

mniejsze cierpienia stają się być bardziej znośnymi. Zdecydowanie się na wytrwanie w najgorszym, 

które może nadejść, jest w dużym stopniu poddaniem się Bogu i będzie bardzo pomocne, gdy 

będziemy zdecydowani znieść cokolwiek Bóg wymierzy do wycierpienia; inaczej szybko 

osłabniemy i będziemy szemrać.  



 [7.] Poddanie się Bożemu dopustowi w potrzebach i kłopotach duchowych jest bardzo 

wysokim stopniem poddania się. Nie powinniśmy się martwić czymkolwiek, co możemy chcieć 

bez grzechu i dlatego powinniśmy znosić duchowe zło ze słodkim poddaniem się i przyzwoleniem 

na wolę Bożą. Podam przykład trzech rzeczy, które tak należy znosić, a mianowicie, brak 

odczuwalnej pociechy, duchowe opuszczenie i nie słuchanie wiele razy przez Boga naszych 

modlitw.  

 [A.] Brak łagodności w religii lub odczuwalnej pociechy. To są tylko awanse w łasce i 

musimy czekać, aż gospodarz uczty każe nam usiąść na bardziej zaszczytnym miejscu. Cały grzech 

polega na tym, że gardzimy pociechami Ducha Świętego, a nie, że ich nie posiadamy, a tak się 

dzieje, kiedy mamy o nich niskie i poślednie myśli; nie jest to ich brak, ale gardzenie nimi. Takie 

rzeczy, jak zwykłe działania Boże i proponowane jako nagrody różnią się od obowiązków. 

Odczuwanie braku laski, chociaż jest ona darem Bożym, jest grzechem, ponieważ na stworzeniu 

ciąży obowiązek moralny, aby ją posiadać; ale nie odczuwanie dostrzegalnego pocieszenia, 

ponieważ jest tylko dawane, ale nie wymagane, nie jest; dlatego kiedy odczuwamy brak tego, 

musimy być cierpliwi. Pamiętajmy, że sam Chrystus rozstał się z pociechami przez chwilę: kiedy 

był w agonii, powiedział: ,,….nie moja wola, lecz twoja niech się stanie” (Łk 22:42 UBG); miało to 

związek z dostrzegalnymi pociechami Bóstwa, które Chrystus odczuwał dzięki chwalebnej 

społeczności – ,,….nie moja wola, lecz twoja niech się stanie”; może być wolą Bożą, aby 

powstrzymać nas od pychy. Dlatego kiedy chrześcijanie chcieliby posiadać te obfitości i 

przepełnienia miłości Chrystusa na skinięcie swoich własnych pragnień, to jest to znak, że nie 

nauczyli się poddawać Bogu; wskazuje to na niecierpliwość lub zarozumiałość zasług. Pamiętajmy, 

w tych dostrzegalnych pocieszeniach może być więcej miłości własnej i zaspokajania własnego 

apetytu, niż posłuszeństwa. Najlepiej chwalimy Boga, gdy jesteśmy zadowoleni z tego, co daje, i z 

tego, co czyni, chociażby było to z naszą stratą. Ale kiedy ludzie nie potrafią kochać Boga ani 

służyć Bogu, chyba że będą podejmowani miłością i karmieni odczuwalnymi pociechami, to są oni 

jak rozkapryszone dzieci, które nie będą cicho, dopóki nie zostaną udobruchane jakąś przynętą i 

słodyczami; to nie wola Ojca ich uspokaja, ale jabłko, czy jakaś taka inna zewnętrzna satysfakcja. 

Poddanie się samej zwykłej woli Bożej jest aktem posłuszeństwa.  

 [B.] W sprawie bycia opuszczonym dobrze jest być świadomym wycofania się Boga. Ale 

powinniśmy raczej martwić się winą niż karą, tym, co powoduje, że Bóg odbiera pociechę swojej 

obecności, bo przez to Bóg będzie miał uznaną przez nas swoją suwerenność i upodobanie. W Flp 

2:13 (UBG) jest napisane: ,,Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego 

upodobania”. Przyznaję, że to gorzki kielich; ale pamiętajcie, że sam Pan Jezus Chrystus był 

naszym degustatorem. Narzekał na opuszczenie przez Boga: ,,Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 

opuścił?” (Mt 27:46 BW); a my nie zasługujemy na łagodniejsze traktowanie niż Syn Boży. On 

narzekał na opuszczenie, aby zamanifestować swoje poczucie zła; ale mimo to wciąż mówił: 

„Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie” (Łk 22:42 UBG). Bóg może wykorzystać to, 

aby ukorzyć nas za nasze zarozumiałości, za naszą pychę i myśli o zasługach lub że na Bogu ciąży 

jakieś zobowiązanie. Jest dobrą rzeczą, aby czasem zostać pozostawionym samemu sobie i stanąć 

na własnych nogach, abyśmy mogli poznać siebie; tak jak Bóg opuścił Ezechiasza, aby pokazać mu 

pychę jego serca. Abyśmy mogli być utrzymywani w pokorze i byś wolnymi od pychy, i aby łaska 

mogła być wywyższona, takie dopusty Boże są bardzo potrzebne.  

 [C.] Kiedy Bóg nie zawsze odczuwalnie przyjmuje nasze modlitwy. Chociaż jest to 

bardzo smutna sprawa, żeby odejść od Boga bez oznaki dobra, bez żadnego odczuwalnego skutku 

Jego miłości, to jednak Bóg pokaże nam, że modlitwa na nic nie zasługuje; dlatego, gdy 

zmagaliśmy się potężnie u tronu łaski, możemy jednak chybić celu. Czemu? Abyśmy wiedzieli, że 

chociaż Chrystus jest dobry a Bóg chętny, to jednak musimy mieć „łaskę za łaską”, (J 1:16 BW); to 

znaczy łaskę z powodu łaski, darmo. Pan Bóg pokaże nam, że jesteśmy tylko nieużytecznymi 

sługami, a błogosławieństwa nie udzieli nam, inaczej, jak tylko w Chrystusie i przez Chrystusa, 

kiedy na Nim polegamy. Albo może być też tak, że prosimy chłodno lub bez szacunku względem 

tych duchowych błogosławieństw, albo też zabiegamy zbyt gorliwie o doczesne błogosławieństwa, 

a Bóg nie da nam zatrutej broni, abyśmy się czasem nią nie zranili. Bóg wie, co jest najlepsze, 



dlatego należy poddać się Jego woli. 

 (ii.) Po drugie, podstawy, na bazie których mamy wyrzec się własnej woli.  

 [1.] Absolutna suwerenność Boga, jego najwyższe prawo i panowanie nad 

stworzeniami, aby rozporządzać nimi zgodnie z własnym upodobaniem. On może zniszczyć i 

unicestwić, a nikt nie może go pociągnąć do odpowiedzialności: Hi 9:12 (UBG), „Oto gdy zabiera, 

któż go powstrzyma? Któż mu powie: Co czynisz?” Przed jaki trybunał wezwiemy Boga? I gdzie 

ma zdać sprawę ze swojego działania? Kiedy zabiera, któż może powiedzieć: ,,Panie, co czynisz?” 

Każdy człowiek może robić z własnym, co mu się podoba, dlaczego nie miałby i Bóg? Jesteśmy jak 

glina w ręku garncarza: Rz 9:20 (UBG), ,,Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z 

Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć to tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim 

uczyniłeś?”. Dlaczego mielibyśmy odmawiać Bogu powszechnego przywileju wszystkich 

właścicieli? Jeśli Bóg używa nas zgodnie z własnym upodobaniem, to używa tylko tego co jest jego 

własnością. Człowiek może wykroić własne ubranie, jak mu się podoba. Dlaczego mielibyśmy 

ograniczać prawo Boga do wąskich granic? Jeśli sprawia, że jesteśmy chorzy, strapieni, pohańbieni, 

jeśli korzy nas niedostatkiem, jeśli zabiera naszych bliskich, to gdzie wezwiemy Boga, aby zdał 

sprawę z tych rzeczy? Sprzeciwianie się człowiekowi w rozporządzaniu jego własnymi dobrami 

przynosi ujmę; dlatego, dlaczego mielibyśmy się sprzeciwiać Bogu, który ma takie najwyższe i 

absolutne prawo nad stworzeniem? W 1 Sam 3:18 (UBG): Eli powiedział, „To PAN”, — to On jest 

najwyższym i absolutnym Panem — „Niech czyni to, co dobre w jego oczach”. Dobrze jest być 

zadowolonym z woli Bożej, usiąść i nic nie mówić ponadto, że to jest Pan i może czynić ze swoim, 

co mu się podoba.  

 [2.] Bóg nie może nam nic zabrać jak tylko to, co wpierw dał nam; my tylko oddajemy 

mu Jego własność, dlatego powinniśmy to robić z wdzięcznością. Kiedy Bóg zabiera nam 

cokolwiek, to tylko domaga się zwrotu własnych dóbr. Hiob w Hi 1:21 (UBG) powiedział: ,,PAN 

dał, PAN też wziął, niech imię PANA będzie błogosławione.” Ten, który wziął, dał pierwej. Seneka 

powiedział: ,,Bóg wziął; tak! ale dał pierwszy, to była jego własność.” W podobnym duchu wyraził 

się też Hiob w Hi 2:10 (UBG): „Czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować 

nie będziemy?” Gdyby Bóg zostawił nam błogosławieństwa i  pociechy, pożyczając nam je na jakiś 

czas, to czy odczuwalibyśmy urazę, kiedy przyszedłby i domagał się ich zwrotu? Pamiętajmy, Bóg 

bierze tylko część, ze wszystkiego co dał, a jego miłosierdziem jest, że zostawia nam cokolwiek.  

 [3.] Wspaniałość woli Bożej. Bóg jest nieskończenie dobry, mądry i potężny;  i wie, co jest 

dla nas lepsze, lepiej niż my sami. Dlaczego mielibyśmy szemrać, chyba, że chcielibyśmy bluźnić 

Bogu i uważać Go za złego lub ignoranta, bezsilnego i słabego? Niestety, jesteśmy biednymi, 

krótkowzrocznymi i ciasnymi na umyśle stworzeniami; dlatego najlepiej będzie jak pozostawimy 

nasz stan do dyspozycji mądrości opatrzności. Powiedzmy, kiedy zamierzamy szemrać i sarkać na 

Boga, gdy Bóg zabiera nam wygody, majątki i bliskich: ,,Kim jestem, abym przedkładał swoją wolę 

i mój osąd nad Boże?”. Codziennie modlimy się: „Bądź wola Twoja”, czy mielibyśmy zaprzeć się 

naszych własnych modlitw? Rozważmy, co jest bardziej sprawiedliwe, aby nasza wola była zgodna 

z Bożą czy, żeby Bóg zniżył swoją wolę do naszej? Szczęściem dziecka jest to, że wola jego ojca 

jest jego zasadą postępowania, a nie jego własna. Wola Boża jest bezpieczniejsza. My ludzie 

zazwyczaj czynimy własny rozum najwyższym sądem w którym uchwalamy prawa, którymi 

chcielibyśmy, aby Bóg był związany. Czy owce powinny wybierać swoje pastwisko, czy też 

pasterz? Bóg kształtuje nasz stan i odmierza nam odpowiednie do tego środki.  

 [4.] Zaszczyt, jaki Pan nam czyni, że bierze nas w swoje ręce, choćby nawet po to by nas 

skarcić; Hiob mówił o tym z podziwem, (Hi 7:17-18 (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?” Ma to na celu korygujące działania, ale żeby Bóg kierował swe myśli na 

takie niegodne stworzenie, żeby doświadczał go na drodze utrapień; niezależnie od tego jak bardzo 

bolesne jest karanie, i że Bóg się nim opiekuje, jest cudowną rzeczą. Gdyby król zobowiązał się do 

uczenia obyczajów podłego poddanego, to byłoby dla króla wielkim uniżeniem; podobnie jest dla 

Boga, aby spojrzał na nas z wysokości swej królewskiej chwały: Hi 14:1-3, „Człowiek…..Wyrasta 

jak kwiat i zostaje podcięty, znika jak cień i się nie ostaje. A jednak na takiego otwierasz swoje oczy 



i wzywasz mnie przed siebie na sąd”. Człowiek jest tylko cieniem a jednak Bóg na takiego otwiera 

swoje oczy. Patrzy na taki cień gliny, na tak nieczyste i grzeszne stworzenie. Jesteśmy niegodni 

samego gniewu Bożego tak, jak żebrak jest niegodny gniewu księcia lub robak oburzenia anioła.  

 [5.] Cokolwiek Bóg czyni swoim dzieciom, ma to na celu dobro; gdyż sam jest dobrocią i 

jest bardziej skłonny wyświadczać nam dobro niż ogień, by płonąć lub słońce by świecić. Zważmy, 

że natura Boga jest najbardziej obca innym postępowaniom, ,,zaiste, nieumyślnie trapi i zasmuca 

synów ludzkich” (Treny 3:33 BW). To ze względu na nas przybiera tę surowość; Pismo Święte 

mówi o tym jako o wymuszonym działaniu. Jeśli jakiś nasz przyjaciel podejmie się czegoś, co jest 

sprzeczne z jego naturą i usposobieniem, aby sprawić nam przyjemność, to jesteśmy tym bardziej 

mu zobowiązani; tak więc jest to wielką łaską Boga, że bierze On rózgę w swoje ręce i używa jej ku 

naszemu pożytkowi, jesteśmy zobowiązani, aby to uznać. Jeżeli Bóg już karze, to nie dlatego, że 

ma upodobanie w karaniu; ale karze nas tutaj, aby nie karać nas potem na zawsze. Kto by się nie 

cieszył, gdyby jego wierzyciel, któremu byłby winny tysiąc funtów długu, domagał się spłaty tylko 

dwudziestu szylingów? To miłosierdzie Boże, że cierpimy na tym doczesnym świecie, abyśmy nie 

cierpieli w przyszłym: ,,Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli 

potępieni wraz ze światem” (1 Kor 11:32 UBG). W utrapieniu istnieje często dużo miłosierdzia. Po 

grzechu Adama nie mogło być bardziej łaskawego ani mądrzejszego wynalazku niż cierpienie 

zastosowane w celu odstawienia naszych uczuć od piersi rozkoszy zmysłów i uczynienia naszego 

ducha pokornym. A gdyby Bóg nie postępował tak z nami, to mieliśmy powód do narzekania, że 

jest zbyt łagodny; tak jak mamy powód do narzekania na lekarza, który pozwala umrzeć swojemu 

pacjentowi, ponieważ nie chce kłopotać go podawaniem mu lekarstw i stosowaniem kuracji; albo 

bylibyśmy jak dzieci Helego, które miały powód do narzekają na ojca, że był tak pobłażliwy; albo 

jak Amnon, który z kolei, nie był w ogóle karcony przez  swego ojca Dawida. Jest to wielki osąd, 

kiedy ktoś zostaje zostawiony przez Boga w spokoju. Kiedy Bóg rozgniewał się na Efraima, to jaki 

był Jego wyrok nań? Oz  4:17 (UBG): „Efraim związał się z bożkami. Zostaw go”. To zaszczyt że 

Bóg troszczy się o nas, że karci nas odpowiednio. Jeśli jakiś człowiek zobaczyłby jadowitego węża 

pełzającego po innym człowieku, gdy on śpi, to chociaż zadał by temu człowiekowi wielki cios, to 

byłby on jednak uprzejmością bo pociągnął by za sobą zabicie węża, który inaczej by go ukąsił; 

podobnie Bóg zabija tylko węża, który by nas ukąsił. Jesteśmy karani, ale tylko po to, aby zniszczyć 

i zabić grzech. Ale przypuśćmy, że nie widzielibyśmy nic dobrego w naszych utrapieniach, 

jednakże nawet wtedy jesteśmy zobowiązani wierzyć, że obrócą się ku dobremu i nie mieć złych 

myśli o Bogu. Aleksander Wielki, kiedy jego lekarz został oskarżony, że chce go otruć taką a taką 

miksturą, wziął list donoszący o tym do ręki, i pokazał go swojemu lekarzowi, po czym wypił tę 

miksturę w przekonaniu o jego zaufaniu i wierności. Nieufność będzie pobudzała do wymyślania 

kłamstw o Bogu, że chce nas zranić i skrzywdzić; dlatego w takim wypadku powinniśmy 

powiedzieć tak jak Chrystus: „Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec?” Powinniśmy ufać 

Bogu zażywając Jego miksturę. Jesteśmy drożsi Bogu niż sami sobie; Bóg troszczy się o nasze 

dobro bardziej, niż my sami. Bóg kocha najmniejszego wierzącego nieskończenie bardziej niż 

najwyżej stojący w hierarchii aniołowie kochają Boga.  

 [6.] Niecierpliwość nie łagodzi zła, ale je podwaja i powiększa; nie zabiera goryczy 

utrapieniom, ale czyni je bardziej gorzkimi, i jest ich piołunem i żółcią. Całe zło na świecie polega 

na zaburzeniu woli, na niezgodzie między obiektem a apetytem. Wola człowieka jest przyczyną 

całej jego nędzy; jesteśmy kłopotani, ponieważ działa ona inaczej niż byśmy tego chcieli. Kto chce 

tego, czego chce Bóg, może musieć się namęczyć, ale nie ma nic, co by go kłopotało. Całe zło, z 

którym spotykamy się na świecie, pochodzi po prostu z naszej własnej woli.  

 (iii.) Po trzecie, pomoce, dzięki którym możemy skłonić nasze serca do poddania się 

woli Boga. 
 [1.] Dostrzegajmy Boga we wszystkim. Jest to pierwsza zasada uległości: Ps 39:9 (UBG), 

,,Zamilkłem i nie otworzyłem moich ust, bo ty to sprawiłeś”, uświadomienie sobie tego sprawiło, że 

David uspokoił się i całkowicie zamilkł. Podobnie Ezechiasz mówił o swoim cierpliwym poddaniu 

się chorobie i wyroku śmierci: Iz 38:15 (UBG), ,,Cóż powiem? On przemówił do mnie i sam to 

uczynił”. Ten fragment, chociaż jest umieszczony w pieśni dziękczynienia to jednak nie odnosi się 



do wybawienia, ale do utrapienia. Jak tylko zobaczymy Boga w opatrzności, to obowiązkiem 

chrześcijanina jest przerwać i nic już nie mówić; tak jak ten, kto odpowiedział królowi, 

,,Nauczyłem się nie dyskutować z tym, który może rozkazywać legionom.” Dlaczego mielibyśmy 

spierać się z Panem Zastępów; chyba że chcielibyśmy wywołać kłótnię? Każde koło w 

mechanizmie działa zgodnie z ruchem wprowadzającego je w ruch sprawcy. Stworzenia są jedynie 

podrzędnymi narzędziami opatrzności. Łamiemy nasze zęby w gryzieniu najbliższego ogniwa 

łańcucha. Jednakże, spójrzmy na najwyższego sprawcę, to Bóg jest tym, który spiął wszystkie 

ogniwa naszego łańcucha. Dawid był tak daleki od sprzeciwiania się Bogu, że znosił samo 

złorzeczenie instrumentu: 2 Sam 16:11 (BW),  ,,Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak 

nakazał.” Zostało to powiedziane, gdy Szymei przeklinał go, a jeden z dowódców wojska chciał 

ściąć za to mu głowę; jednakże był to czas raczej na ukorzenie się niż na zemstę. Jako sędzia Dawid 

mógł ukarać Szymejego; a jednak powiedział ,,Zaniechajcie go”, gdyż widział w tym rękę Boga. 

Zważmy, że to Bóg jest tym, który wybiera ludzi, aby byli narzędziami Jego sprawiedliwości, aby 

przez nich mógł upomnieć nas o naszym obowiązku. Sprzeciwianie się państwowemu urzędnikowi 

niższego szczebla jest pogardzaniem tym autorytetem, w który Bóg nas wyposażył. Zważmy także, 

że narzędzia są ustanowione, aby działać przez Boga; nie mogłyby nawet poruszyć językiem bez 

Niego. Dobrze jest widzieć Boga na początku przyczyn. Nie myślcie, że Bóg siedzi bezczynnie w 

niebiosach; opatrzność nie ma wolnego. Chrystus powiedział: ,,Mój Ojciec działa aż dotąd, i ja 

działam”. Bóg zawsze działa, w i przez działanie stworzenia. Ponieważ nie patrzymy wyżej niż 

stworzenie, dlatego mamy skłonność do szemrania.  

 [2.] Oczekujmy zmian. Przewidziane zło jest lepiej strawiane i znoszone; jest jak 

dopasowanie brzemienia, zanim złożymy go na swoje plecy. W ten sposób krzyż jest czyniony 

bardziej znośnym do niesienia – ,,Bo to czego się bałem, spotkało mnie,” powiedział Hiob (Hi 3:25 

UBG). Dobrze jest oczekiwać zmian; dobrze jest oczekiwać utrapień, zanim one nas znajdą, i 

zachowywać nasz umysł i serce wolnymi od wszelkich wygód. Mamy wielki powód, aby myśleć o 

zmianach: nie możemy zmienić kursu, który wyznaczył Bóg; przyczyna cierpienia rodzi się w nas i 

w nas przebywa. Urodziliśmy się w grzechu, a grzech rośnie wraz z nami i dlatego krzyż, który jest 

następstwem grzechu, nie zostanie wzięty od nas dopóki nie zostaniemy zabrani z miejsca 

grzeszenia. Bóg mógłby nas przenieść do Nieba teraz bez kłopotów, jednakże we wszystkich jego 

dziełach jest metoda. Mógłby sprawić, że ziemia wydawałaby plon w postaci gotowego chleba tak 

jak kłosu zboża, jednakże sprawia, że najpierw wyrasta kłos zboża, który potem jest młócony, 

następnie mielony, potem pieczony i w ten sposób przygotowany do spożycia przez człowieka; 

podobnie istnieje wiele zmian przygotowawczych, dostosowujących nas do Nieba, tak jak kamienie 

były obciosywane przed umieszczeniem ich w murze świątyni. Byłby szaleńcem ten, kto 

oczekiwałby, że jego chleb wyrośnie gotowy z ziemi, a nie w postaci zboża, które zostanie 

oczyszczone cepem, zmielone kamieniem młyńskim i upieczone w piecu; albo gdyby spodziewał 

się że kamienie budynku połączą się przypadkiem tworząc mur; podobnie jest wielkim szaleństwem 

myśleć, że pójdzie się do Nieba bez zmian i utrapień.. ,,Przez wiele utrapień musimy wejść do 

królestwa Bożego” (Dz 14:22 UBG).  

  [3.] Powściągnijmy i pomniejszmy nasze cielesne pragnienia. Nasze utrapienia są 

bardzo mocno zwiększane przez nasze uczucia. Ustanawiamy sąd opatrzności w naszych sercach, 

uchwalając tam prawa i mówimy o tym, co chcielibyśmy zrobić, i nie zastrzegamy wyjątków na 

Bożą opatrzność. Oh, jak bardzo trudno jest uchylić dekrety i zdanie naszej własnej woli, gdy raz 

zostaną ustalone i określone; kiedy zadekretowaliśmy, że postąpimy tak a tak, i że będziemy mieli 

to i to, to wtedy jesteśmy zirytowani, jeśli Bóg nie pozwoli, aby tak się stało; to powoduje burze i 

szemranie wbrew woli Bożej: ,,A ty szukasz dla siebie wielkich rzeczy? Nie szukaj” (Jer 45:5 

UBG). Kiedy ludzkie pragnienia zwracają się ku wielkim rzeczom, zwłaszcza w niepewnych 

czasach, to przystrajają kłopoty i smutek dla takich ludzi. Miłość własna i szukanie własnego 

zaspokojenia zawsze przygotowują drogę kłopotom; dlatego trzymajmy nasze pragnienia na wodzy. 

O wiele łatwiej jest dodawać niż pozbywać się; i o wiele lepiej jest wstać z opatrznością, gdy 

gospodarz uczty ,,prosi nas, abyśmy usiedli na bardziej zaszczytnym miejscu”, niż być zmuszonym, 

by przesiąść się niżej i położyć w prochu. W związku z tym dopóki wola Boża nie zostanie 



objawiona, dobrze jest utrzymywać serce w równowadze i otwartym na wszystkie opatrzności; 

niech nasza wola nie wyprzedza woli Bożej: jak powiedział Dawid w 2 Sam 15:25-26 (UBG), „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”. Nie 

odważył się wyrazić swojej preferencji jako pierwszy, ale dał pierwszeństwo opatrzności; i tak 

powinniśmy postąpić i my.   

 [4.] Zważmy, jak mały mamy powód, aby pobłażać własnemu szemraniu; poczucie 

winy wystarczy, by uciszyć każde stworzenie. Jesteśmy stworzeniami i to winnymi stworzeniami, 

a Bóg jest suwerennym Panem Nieba i ziemi; niech to spowoduje, że nasze usta zamilkną. Zawsze 

istnieje przyczyna od Boga, a my wciąż możemy mówić jak Ezdrasz, ,,….wymierzyłeś nam karę 

mniejszą niż nasze nieprawości” (Ezd 9:13 UBG). Izrael był wtedy uprowadzony do Babilonu a 

mógł być za karę w piekle. Zważmy na to, że, Bóg jest zbyt sprawiedliwy, aby postąpić 

niesprawiedliwie wobec nas. Z pewnością zawsze istnieje przyczyna; jednakże, jeśli Bóg zechce 

zamienić piekło na Babilon; to jest to duże miłosierdzie, ale nic z niesprawiedliwości. Ale 

przypuśćmy, że nie byłoby widzialnego powodu, Bóg może zachować przyczynę swoich działań w 

swojej własnej woli. Bóg nie jest zobowiązany żadnym prawem, i nie jest zobligowany ani 

zmuszony, aby tłumaczyć nam się ze swego postępowania. Jeśli cierpienie nie jest zasłużone, nie 

zawinione względem ludzi, to należy je znosić radośniej. Czyj krzyż chcielibyśmy dźwigać, 

Chrystusa czy złoczyńców? Kiedy cierpimy jako złoczyńcy, to nosimy krzyż złoczyńców. Nie ma 

powodu, dla którego mielibyśmy pozwolić sobie na szemranie. Zbadajmy zło szemrania, 

przeszukajmy je do do samego końca, a przekonamy się, że zawsze pochodzi z pychy. Diabeł jest 

najbardziej pysznym stworzeniem, i najbardziej niezadowolonym ze swego stanu. Szemranie jest 

zawsze owocem rzekomych zasług, uważamy, że zasłużyliśmy na coś lepszego, podczas gdy tak 

naprawdę nie jesteśmy godni niczego, a jeśli kiedykolwiek mamy nawet mało, to i tak mamy 

wystarczająco dużo powodów, by być zadowolonymi. Chociaż nie powodzi nam się tak jak innym - 

chociaż nie mamy tak wielkich obrotów w handlu -  i choć nie mamy tak dobrze umeblowanych 

domów, to jednak na co innego zasłużyliśmy? 

 [5.] Zinterpretujmy swoje szemranie, czym ono jest? Jest to zwykłym krytykowaniem 

Boga, a krytykowanie swojego stwórcy jest wielką bezczelnością, ze strony stworzenia to, tak jakby 

chciały być mądrzejsze niż On; w efekcie jest to mówieniem, że dana sytuacja nie jest dobrze 

przygotowana; że istnieje błąd w danym Bożym działaniu czyli w opatrzności, który chcielibyśmy 

skorygować. Jeśli dana opatrzność jest dobra, ba, najlepsza, to dlaczego mielibyśmy sarkać?    

 [6.] Zastanówmy się, jak mało dobrego przyniesie nam szemranie? Nigdy nie 

powinniśmy się kłócić z opatrznością, bo nie możemy jej przeciwdziałać. Najlepiej jest zrobić 

dobrowolnie to, co w przeciwnym razie musielibyśmy zrobić pod przymusem. Poddajmy się Bogu; 

Bóg zawsze wygra we wszystkich starciach ze stworzeniem: Hi 9:22 (UBG), ,,Któż go 

powstrzyma?” Nasze wygody, dzieci i majątki są w Jego rękach; jeśli je zabierze, kto może Mu 

przeszkodzić? Z tego względu, dlaczego mielibyśmy szemrać przeciwko Niemu? 

 

 (c.) BÓG NAJWIĘKSZYM DOBREM — ZAPIERANIE SIĘ MIŁOŚCI WŁASNEJ. 
 

 Kolejną gałęzią samozaparcia jest zapieranie się miłości własnej. Bóg jest największym 

dobrem i najwyższym obiektem szacunku stworzenia, dlatego mamy zaprzeć się miłości własnej. 

Jest to niezbędną doktryną ponieważ jest napisane, że: „…. w ostatecznych dniach…..Ludzie będą 

samolubni” 2 Tym 3:1 (UBG). Ludzie zawsze byli samolubni, w  każdym wieku kościoła; ale przy 

końcu czasów to zło będzie najbardziej przeważać i panować. Ostatnie czasy obfitują w wojny, i 

przez to cała miłość do naszego bliźniego zostaje pożarta; a z powodu szerzących się herezji Bóg 

jest zaniedbywany, dlatego nie pozostaje nic poza własnym ,,ja”, do szanowania i adorowania. W 

teologii w skrócie czy też w rozważaniach moralnych, istnieją tylko trzy ogólne osoby lub istoty, 

Bóg,  sam człowiek i jego bliźni. Teraz, gdy ludzie utracili swoją cześć dla Boga i miłość do 

bliźniego, to sam człowiek, a ściślej mówiąc jego własne ,,ja” zostało pozostawione, aby pochłonąć 

cały szacunek stworzenia.  



 W przedstawianiu miłości własnej musimy:  

(i.) Zobaczyć, jak dalece jest ona przestępstwem. 

(ii.) Następnie opisać gałęzie i rodzaje przestępczej miłości własnej.  
 (i.) Po pierwsze, jak bardzo miłość własna jest zbrodnią. Kochanie siebie samego jest 

nakazem natury i nie jest zakazane łaską. Nie czytamy, że człowiekowi wyraźnie nakazano kochać 

siebie, ponieważ każdy człowiek jest do tego z natury skłonny – ,,Nikt bowiem nigdy nie miał w 

nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje” Ef 5:29 (UBG). Dzięki naturalnemu instynktowi 

wszystkie stworzenia poruszają się i działają dla własnego zachowania i dobra. Ale chociaż nie ma 

wyraźnego nakazu, to jednak istnieje przyzwolenie, zawarte w tym nakazie „Będziesz miłował 

swego bliźniego  jak samego siebie” (Rz 13:9 UBG). Rzeczą nakazywaną jest miłość do bliźniego, 

a rzeczą domyślną jest  miłość do siebie samego. Istnieje niewinne uczucie zaszczepione w naturze, 

pobudzające każdego człowieka do starania się o własne dobro. W staraniu się o te dobro, mamy 

hojne przyzwolenie; natura dąży tylko do zaspokojenia  rzeczy koniecznych, ale w łasce Bóg był 

pobłażliwy, rozszerzając granice przyzwolenia, i oprócz tego, co niezbędne, zezwolił nam na 

udogodnienia, umiarkowane przyjemności i umiarkowane rozkosze doczesnego życia. Dlatego 

poruszenia miłości własnej są prawidłowe i dopuszczalne, o ile nie wkraczają w sferę prerogatyw 

Boga, ale podlegają Jego woli i prawom uświęconego rozumu. Ale kiedy są złe i grzeszne? Już 

odpowiadam, gdy przekraczają wyznaczone granice, gdy miłość własna wkracza w sferę miłości 

Boga lub miłości bliźniego, gdy człowiek nie kocha nikogo prócz siebie i zmusza religię i wszystko 

do  zniżenia się do jego prywatnych dóbr lub przyjemności. Arystoteles w swojej „Etyce”, 

definiując miłość własną, powiedział, „ten jest pełen miłości własnej, kto wszystko, co czyni, czyni 

dla siebie samego, a w odniesieniu do samego siebie, dla własnej przyjemności i korzyści”. Ale 

weźmy raczej opis złej miłości własnej od apostoła Pawła, przedstawiony w dwóch miejscach: Flp 

2:21 (UBG), z którego wynika, że ludzie przekroczyli granice miłości własnej gdy szukają swego a 

nie, rzeczy Pana Jezusa Chrystusa, i 1 Kor 10:24, z którego wynika, że ludzie także przekroczyli 

granice miłości własnej, gdy szukają swego, a nie dobra bliźniego. Którzy dbają o wygodę 

własnego życia, i ich własnej prywatnej korzyści, bez żadnego szacunku dla chwały Bożej i 

zbawienia innych. To jest ten rodzaj miłości własnej, która jest krzywdząca zarówno w odniesieniu 

do Boga, jak i do bliźniego, kiedy człowiek staje się centrum wszystkich swoich działań, bez 

żadnego szacunku dla Boga lub dobra innych. Ale ponieważ szczegóły są najbardziej znaczące, 

dlatego niech mi będzie wolno powiedzieć dalej - 

 (ii.) Po drugie, ta miłość własna jest dwojaka – do naszych osób i naszych 

zainteresowań. Powiedziałem przedtem, że własne ,,ja” jest pojemnym słowem i dotyczy nie tylko 

nas, ale i tego, co jest nasze. [1.] Miłość do naszych osób: manifestujemy przez ubóstwianie siebie, 

i przez podziwianie siebie, co jest sprzeczne z prawdziwą pokorą i uniżonością umysłu. [2.] 

Natomiast miłość do naszych korzyści i przyjemności: manifestujemy przez nadmierną gorliwość i 

dbałość o własne interesy, preferując je przed sumieniem naszego obowiązku wobec Boga i 

bliźniego, oraz przez niechęć do rozstania się ze wszystkim, co jest nasze, ze względu na Boga. To 

zasadniczo zamierzam traktować jako będące w sprzeczności z Bożym przywilejem bycia 

najwyższym dobrem; bo to jest preferowanie czegoś ponad Niego, kiedy zaniedbujemy Jego chwałę 

lub nasze posłuszeństwo wobec Jego przykazań z gorliwości dla własnych interesów.  

  [1.] Po pierwsze, pierwszy rodzaj miłości własnej przejawia się w wielbieniu lub 

podziwianiu naszej własnej osoby. Należy wyrzec się próżności, jak również przesadnego 

zainteresowania się własną osobą. Kiedy człowiek myśli o sobie ponadto co należy i podziwia 

własne dary i uzdolnienia, to okazuje się to byciem zakochanym we własnym cieniu, i staniem się 

naszymi własnymi pasożytami i pochlebcami.   

 Teraz przejdę do przedstawienia -  

[A.] Jakiego rodzaju osobom przytrafia się to zło. 

[B.] Czym się objawia. 

[C.] Jakie jest ohydne. 

[D.] Kilku środków zaradczych. 

 [A.] Komu się przytrafia? Wszystkim ludziom z natury. Przez długą obserwację i 



znajomość siebie, człowiek zakochuje się w sobie; i ma wysokie mniemanie i opinie o własnej 

wspaniałości; jak Goliat podziwiał własną postać i Nabuchodonozor swój własny Babilon, który 

zbudował na cześć swego majestatu. Istnieje naturalna skłonność w tym kierunku i nikt z Synów 

Adama nie jest z tego wykluczony. Ale zwykle i przeważnie przytrafia się to - 

 [a.] Tym, którzy są najbardziej nieświadomi stanu swoich serc: Obj 3:17-18 (UBG), 

,,Mówisz bowiem: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś 

nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu 

wypróbowanego, abyś się wzbogacił”. Kościół w Laodycei zakochał się w sobie; myślał, że jest 

bogaty i nie potrzebował niczego, podczas gdy po prawdzie potrzebował wszystkiego, chociaż 

ślepy i nieczysty, to pomimo to stał się żałośnie zarozumiały. Przez przezroczyste szkło widać 

najmniejsze drobinki brudu; ale przez ciemne szkło grubej butelki nie możemy dostrzec 

najgrubszych szlamów i osadów. Z pewnością ci, którzy mają najwięcej światła poznania, mają 

najpokorniejsze myśli o sobie. Ten, kto zna siebie najlepiej, kocha siebie najmniej. Miłość jest 

zawsze ślepa, szczególnie miłość własna; jest to tylko pełne uczucia upodobanie do tego, czego nie 

ma: Rz 7:9 (UBG), ,,I ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja 

umarłem.” Kiedy Paweł miał niewiele wiedzy, to posiadał wielkie mniemanie o sobie. Krótkie 

wyjaśnienie prawa zrodziłoby wysokie mniemanie o naszej własnej sprawiedliwości. Zwykle to, 

czego brakuje w świetle rozumu, jest wymyślane w jego pysze. 

 [b.] Ludziom, którzy przez własną pracowitość doszli do jakiejkolwiek wybitności, czy 

to w majątku, czy w nauce, czy też innych obdarowaniach; nikt nie jest tak skłonny do bycia 

nadętym i zarozumiałym jak oni, ponieważ patrzą na siebie jako na twórców własnej fortuny; są nie 

tylko pijani swoją szczęśliwością i osiągnięciami, ale podziwiają także swoją własną roztropność i 

pracowitość, dzięki którym osiągnęli wielkość i wybitność tego doczesnego świata. Istnieje pytanie, 

którzy ludzie są bardziej skłonni do zachwytu nad własną wybitnością, ci, którzy byli stale 

szczęśliwi czy ci, którzy wydźwignęli się z nędzy i niskiego stanu? W stałym dziedziczonym 

szczęściu niewiele jest z naszego własnego zdobywania i zakupu; natomiast ci, którzy podnieśli się 

z niskiego stanu, są skłonni do być nadętymi na dwojakim gruncie, ich szczęścia i pracowitości; są 

szczęśliwi i sami się takimi uczynili, jak uważają, i z tego powodu uwielbiają swoją własną 

roztropność i pracowitość, a także swoją szczęśliwość i ciężko zdobyty majątek.  

 [c.] Ludziom obdarzonymi wielkimi darami, zwłaszcza po publicznym działaniu i 

używaniu ich. Trudno jest używać darów z aplauzem, i nie być dumnym. Nasze umysły są 

sekretnie oczarowane miłością własną, i muzyką własnej pochwały. Dlatego apostoł Paweł 

zabraniał, aby nowicjusze ci, którzy niedawno zostali nowo narodzeni duchowo dla Chrystusa, 

młodzi mężczyźni, pełnili służbę w Kościele, a polecał osoby, które potrafiły okiełznać własną 

naturę: 1 Tm 3:6 (UBG), „Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie 

diabelskie.” Ludzie o wielkich darach i nie ukorzonych duchach są bardzo skłonni do wpadania w 

pychę, a przez to w potępienie; przy silnym wietrze ciężko jest żeglować stałym kursem. Istnieje 

pytanie, które niełatwo rozstrzygnąć, a mianowicie, które obowiązki są trudniejsze, publiczne czy 

prywatne? W obowiązkach prywatnych wydaje się tkwić pewna trudność, bo przy ich 

wykonywaniu nie mamy innego świadka prócz Boga, dlatego jesteśmy kuszeni do wykonywania 

ich powierzchownie, gdyż nie widzimy Boga; a w obowiązkach publicznych jesteśmy kuszeni do 

dumy i próżności w używaniu naszych zdolności. 

 [d.] Dobrym chrześcijanom; znajdują się oni w niebezpieczeństwie zakochania się w 

swojej własnej dobroci. Pycha dostała się kiedyś do Nieba wśród aniołów, wkradła się również do 

raju, dlatego nawet  najlepsze serce człowieka nie może się przed nią uchronić. Kiedy ludzie oprą 

się „pożądliwości ciała” i „pożądliwości oczu”, to mimo wszystko mogą zostać pokonani przez 

„pychę życia”. Zauważmy, jak zamek, kiedy nie można go zdobyć frontalnym atakiem, jest 

wysadzany w powietrze; tak kiedy diabeł nie może nas zaskoczyć i zwyciężyć innymi fortelami, i 

otwartym atakiem, to stara się wzbić nasze serce w pychę i przez to je wysadzić. Nawet apostołowi 

Pawłowi groziło, że będzie: ,,....wynosił się ogromem objawień”, (2 Kor 12:7 UBG), chociaż był 

uświęconym naczyniem i chociaż jego doznania nie były ziemskiej natury. Grzechem bardzo 

przywierającym do dzieci Bożych jest bycie porwanym próżną zarozumiałością swojej własnej 



wartości, inni ludzie nie są na nią tak bardzo podatni, jak oni. Nic dziwnego, że żebrak nazywa 

siebie biednym, albo że pijak, ma tak bardzo poślednie myśli o sobie, ponieważ nie są w takim 

niebezpieczeństwie jak wierzący. I jest to grzech, który udaje się usunąć z wielkim trudem; Bóg 

zmuszony jest ukarać go innymi grzechami. Do ukrócenia pospolitych grzechów, Bóg używa 

dyscypliny utrapień; ale za ten grzech karze grzech grzechem i wydaje nas na jakiś skandaliczny 

upadek, abyśmy mogli zobaczyć, co znajduje się w naszych własnych sercach.  

 [B.] Czym  się objawia; wymienię tylko dwie oznaki. 

 [a.] Przez podziwiające myśli i refleksje na temat naszej własnej wspaniałości. Człowiek 

jest skłonny zabawiać swego ducha cichymi szeptami próżności i umizgać się do siebie, jakby z 

domyślnym aplauzem i zaszczytem na świecie; jednakże Bóg: Łk 1:51 (UBG), ,,rozproszył 

pysznych w myślach ich serc.” Pyszni ludzie są pełni wyobrażeń i rozmyślań nad własną wartością, 

wielkością i wspaniałością. I to są zaloty, które miłość własna poczyna względem ,,ja” człowieka, 

gdy ludzie rozmyślają o wspaniałości swoich darów i jak daleko przewyższają innych. Jak 

przechadzający się król, Dan 4:30 (UBG), który spacerował po pałacu babilońskim, rozmyślają o 

ogromie swego panowania i imperium: „Czy to nie jest ten wielki Babilon, który ja w sile swej 

potęgi, zbudowałem jako siedzibę królestwa i dla chwały swojego majestatu?”. Kiedy ludzie czynią 

bożka ze swego ,,ja”, to wtedy zwykle przychodzą i uroczyście go wielbią, ubóstwiają i wpatrują 

się we własne doskonałości i osiągnięcia; natomiast serce szczerego chrześcijanina jest ogarnięte 

podziwem dla Chrystusa i bogactw przymierza, przez które przemierza myślami jak Abraham 

przemierzał przez ziemię obiecaną, (Rdz 13) i mówi: „Wszystko to jest moje”. Nie tak jest z 

cielesnymi ludźmi, którzy mają w zwyczaju przeprowadzać inspekcję darów, talentów, uzdolnień i 

doskonałości, jak daleko przewyższają w nich, w roztropności i majątku innych, i przez to 

odgrywają rolę pasożytów  wobec swojego własnego serca.  

 [b.] Objawia się także przez stronniczość wobec własnych niedociągnięć i upadków 

człowieka. Człowiek jest bardzo przychylnym sobie sędzią; ludzie faworyzują własne grzechy, ale 

z gorzką krytyką komentują poczynania innych: Prz 16:2 (UBG), ,,Wszystkie drogi człowieka są 

czyste w jego oczach, ale PAN waży duchy”, proszę zauważyć, że tak wygląda to tylko w oczach 

człowieka. Człowiek ma skłonność do bycia stronniczym we własnej sprawie, zaślepiony miłością 

własną; kiedy przyjdzie ważyć własne czyny, miłość własna majstruje przy wadze, tak że nie ma 

sprawiedliwego ważenia. Istnieje duża różnica między naszą wagą a wagą świątynną. Ludzie nie 

chcą widzieć w sobie zła; widzą źdźbło w oczach innych, i surowo potępiają ich niedociągnięcia, 

ale nie widzą belek we własnym oku, Mt 7:3. Szczere serce jest najbardziej surowe wobec 

własnych grzechów i rzuca w siebie pierwsze kamieniem; natomiast miłość własna jest ślepa i 

stronnicza. Apostoł Piotr mówił, że „miłość zakrywa mnóstwo grzechów” (1 P 4:8 UBG). Powinna 

to uczynić wobec naszego bliźniego, ale zakrywa to, co jest w nas. Przypadki Judy i Dawida były 

bardzo znane. Juda, gdy miał zasiadać jako sędzia Tamar, chciał wydać ją na spalenie ponieważ 

popełniła cudzołóstwo, Rdz 38:24; ale kiedy zobaczył pierścień, sznur i laskę, to zrozumiał własną 

winę, i stał się bardziej przychylny i łagodny. Podobnie było z Dawidem, 2 Sam 12:5, kiedy 

przyszedł do niego prorok Natan, po tym, jak Dawid wdał się z Batszebą, i w przypowieści 

przedstawił mu tę sprawę; napisane jest, że: ,,Wtedy Dawid mocno zapłonął gniewem na tego 

człowieka i powiedział do Natana: Jako żyje PAN, człowiek, który to uczynił, zasługuje na śmierć.” 

Ale kiedy okazało się, że tak winną osobą jest David, gdy prorok rzekł mu: „Ty jesteś tym 

człowiekiem”, wtedy Dawid nie był już tak surowy, jego umysł był spokojniejszy. W chorobie 

myślimy, że nasz ból jest najostrzejszy; podobnie kiedy naprawdę zostaniemy wyleczeni z miłości 

własnej, to uważamy, że nie ma takich wielkich grzechów jak nasze własne. Apostoł Paweł uważał 

się za największego z grzeszników; a z pewnością osoba tak uświęcona nie kłamałaby.  

 [C.] Przejdę teraz do pokazania, ohydy tego grzechu. Jest on krzywdzący  względem 

Boga, naszych bliźnich i nas samych. 

 [a.] Dla Boga jest to zwykłe świętokradztwo; bagatelizujemy Go i okradamy Go z chwały 

Jego darów, abyśmy mogli włożyć koronę na własną głowę: Hab 1:16 (UBG), ,,Dlatego składa 

ofiarę swemu niewodowi i pali kadzidło swojej sieci.” Zamiast uznać Boga, w swojej wielkości 

wywyższają swoją roztropność, męstwo i zrozumienie. Kiedy zabieramy chwałę Bogu, to 



zaczynamy się ubóstwiać i stawiać się na Jego miejscu. Zaufanie i uwielbienie są przywilejami 

samego Boga; to jest czynsz, którego oczekuje od nas Bóg jako wielki gospodarz świata. 

Wydzierżawił miłosierdzie, i doczesne udogodnienia świata pod tym warunkiem, że oddamy Mu 

uznanie uwielbieniem. Zabieranie Mu należnej chwały to okradanie Go z Jego czynszu i dochodów. 

Wszystkie stworzenia są zobowiązane do wywyższania i uwielbiania Boga.  

 [b.] Grzech ten jest również krzywdzący wobec innych. Miłość własna sprawia, że ludzie 

są zazdrośni i oszczerczy. Kiedy ludzie chcą świecić samotnie i mieć całą resztę świata za tło, to, 

aby to uczynić, uderzają w dary innych ludzi krytyką, wyolbrzymiają ich niedociągnięcia i 

nastawiają świat przeciwko nim, aby na gruzach ich dobrego imienia, mogli wznieść dla siebie 

gmach uwielbienia. Ludzie samolubni są zawsze gorzkimi krytykantami; są tak pobłażliwi dla 

własnych win, że muszą zużyć ich nadmiar gorliwości na zewnątrz. Dlatego, proszę zauważyć, że 

apostołowie, kiedy chcą odwieść nas od pychy krytykowania, zawsze każą nam zważać na samych 

siebie: Gal 6:1  UBG: „Jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek…..poprawiajcie takiego w duchu 

łagodności, uważając każdy na samego siebie.” Czyli nie mamy pysznić się sobą, i oczerniać 

innych ani wykorzystywać ich upadków do swoich celów. W podobnym duchu powiedziane jest w 

Jak 3:1 (UBG): ,,Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas 

surowszy sąd.” Gdyby człowiek chciał spoglądać do swego własnego wnętrza, to mógłby 

swobodnie osądzać, z większym pożytkiem i mniejszym grzechem.  

 [c.] Grzech ten jest szkodliwy dla nas samych. Nadmierna miłość własna była ruiną 

aniołów, i okaże się chaosem dla ludzi; ten jest dla siebie najlepszym przyjacielem, kto najmniej 

kocha siebie. Cielesna miłość własna jest w istocie jedynie mordercą człowieka; właściwie, jest ona 

nienawiścią do twojej duszy, drogi czytelniku, która jest naprawdę tobą. Jak małpa, która przytula 

swoje młode zbyt gorliwie miażdży ich i wypycha ich wnętrzności; tak to przytulanie samych siebie 

nadmierną miłością własną będzie naszą ruiną, odsunie nas od miłości Boga; a ci, którzy nie 

kochają Bóg nigdy nie będą szczęśliwi; dodatkowo jest ona przyczyną wszelkiego grzechu, 2 Tm 

3:2 (UBG), ,,Ludzie bowiem będą samolubni”, czyli będą nadmiernie miłować samych siebie. Jest 

to  postawione na pierwszym miejscu, jako matka wszystkich innych grzechów - ,,Ludzie bowiem 

będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, 

bezbożni; Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa”. Ludzie będą samolubni a następnie 

chciwi, dążący do powiększania własnych zasobów, choćby środki prowadzące do tego były 

najbardziej niesprawiedliwe i niezgodne z prawem. ,,Ludzie bowiem będą samolubni”, i dlatego 

pyszni, oraz, jak to jest powszechne u takich ludzi będą wpatrywać się we własną doskonałość, 

bożka, którego ustanowili w swoich sercach. ,,Ludzie bowiem będą samolubni”, a więc i chełpliwi. 

Ludzie mają w zwyczaju przyciągać innych do oddawania czci ich własnym bożkom, obrażając 

innych, ponieważ czynią z siebie boga, miłując przyjemność bardziej niż Boga, zaspokajając swoje 

prywatne apetyty, choć z niezadowoleniem Boga. – ,,Okrutni, niepowściągliwi.” Łatwo byłoby 

wyprowadzić ich rodowód. Ale aby podać przykład w dostrzegalnej niedogodności, to powiem, że 

miłość własna jest podstawą własnych kłopotów i niezadowolenia. Kiedy ludzie przypisują sobie 

wysoką wartość a inni nie zgodzą się z tym, wtedy są zakłopotani i rozdrażnieni. Ten, kto jest niski 

w swoich własnych oczach jest zabezpieczony przed pogardą innych; gdyż nie mogą myśleć gorzej 

o nim niż on sam o sobie. Prawdą jest, że nadmiernie miłujący siebie człowiek może się poniżyć w 

swoich własnych słowach, jakby był nikczemnym stworzeniem; ale to jest tylko sztuczka pychy, 

aby uderzyć swoje ,,ja” mocniej w dół jak piłkę, aby mogło odbić się wyżej. Gdyby inni myśleli o 

takim człowieku, tak jak mówi sam o sobie, to wtedy te jego kłamstwo byłoby bardzo 

zaniepokojone.  

 [D.] Aby dać wam lekarstwo, szanowni czytelnicy, na tę miłość własną, jeśli nie chcecie 

zakochać się w sobie, to zważcie na-  

 [a.] Niegodziwość waszego pierwotnego stanu; dobrze jest pamiętać o skale z której nas 

wyciosano i o głębokości dołu, skąd nas wykopano (Iz 51:1 UBG). Agatoklesowi, synowi 

garncarza, późniejszemu królowi Sycylii, podawano jedzenie w glinianych naczyniach, aby mógł 

pamiętać o swoim pierwszym stanie z którego się wywodził. Wszyscy powinniśmy rozważyć 

podłość naszego pierwotnego stanu. Dlaczego mielibyśmy być dumni z naszej własnej wartości? 



Byliśmy okryci złą sławą od urodzenia, skalani w naszej krwi, byliśmy także więźniami szatana, 

splugawieni z natury, winni zdrady stanu przeciwko Panu Bogu. Jaką żałosną istotą jest człowiek z 

natury! Z pewnością aniołowie, gdyby mogli być poruszeni tego rodzaju namiętnościami i 

utrapieniami, nie mogli by nie śmiać się z nas, widząc nas zadufanych w sobie; to tak, jakby 

trędowaty był zarozumiały z powodu urody własnej twarzy, a każdą bliznę uważałby za perłę lub 

rubin. Stale potykamy się z powodu upadku i okaleczenia naszej natury przez całe nasze życie; a im 

dłużej żyjemy na świecie, tym bardziej jesteśmy tego świadomi. Człowiek, który był długo chory i 

zaczyna chodzić, czuje ból w kościach; podobnie my wierzący po nawróceniu czujemy nieporządek 

natury - nie możemy robić tego, co byśmy chcieli, Gal 5:17; a w Rz 7:18 (UBG) napisano: ,,Gdyż 

wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać 

tego, co jest dobre, nie potrafię”.  

 [b.] Czystość Boga. Wielka znajomość Boga w naszych myślach sprawiłaby, żebyśmy się 

brzydzili sami sobą. Jak Hiob uleczył swoją miłość własną'? Hi 42:6 UBG: ,,….teraz moje oko cię 

ujrzało. Dlatego brzydzę się sobą i pokutuję w prochu i popiele”. Jedynym sposobem, by czuć 

odrazę do siebie i brzydzić się sobą, jest częste myślenie o Bożej świętości. Do tego Boga musimy 

być podobni w świętości; a kiedy ten święty Bóg przyjdzie z Jego bezstronna wagą, aby zważyć 

duchy ludzi, a my przyjdziemy, aby zdać Jemu rachunek, to jakimi obrzydliwymi stworzeniami się 

okażemy! Ilekroć nasze myśli zaczną być łechtane, a nasze serca oczarowane samouwielbieniem; 

kiedy zaczniemy zastanawiać się, jak bardzo przewyższamy innych w zdolnościach i roztropności, 

to wtedy skierujmy swoje myśli na wspaniałość Boga, a wtedy zawołamy: ,,O ja nikczemne, 

nieczyste i niegodne stworzenie!” Jak prorok Izajasz, gdy ujrzał Boga w wizji, Iz  6:5 (UBG), 

wtedy powiedział: ,,Biada mi! Już zginąłem; jestem bowiem człowiekiem o nieczystych 

wargach…..a moje oczy widziały Króla, PANA zastępów.” Kiedy pomyślimy o nieskazitelnej 

czystości świętego Boga, to wtedy wszystkie nasze dumne myśli znikną. Daniel powiedział w Dan 

8:10 (UBG), ,,….i  miałem to wielkie widzenie, ale nie pozostało we mnie siły. Moja uroda 

zmieniła się i zepsuła, i nie miałem żadnej siły”. Ludzie są zarozumiali, ponieważ Bóg i ich myśli 

są po prostu sobie obcy. Gwiazdy świecą najbardziej, im dalej są od słońca; im mniej światła, tym 

więcej będą świecić, jak to jest w nocy; jedna wydaje się przewyższać drugą - ,,Gwiazda bowiem 

od gwiazdy różni się jasnością” (1 Kor 15:41 UBG). Ale kiedy nadejdzie dzień, wszystkie różnice 

gwiazd znikają, żadna nie świeci; niebo wydaje się być takie jakby nie było gwiazd w ogóle. Kiedy 

więc Bóg powstaje w całej swojej chwale, to ci, którzy są skłonni myśleć o sobie, że są lepszymi od 

innych, widzą, że wszystko jest tylko ciemnością i zwykłą niedoskonałością w porównaniu z Nim.  

 [c.] Wielkość swego zobowiązania. Człowiek nie ma powodu do miłowania siebie tym 

bardziej, im więcej ma darów niż inni, natomiast jest to powód by kochać Boga bardziej; wielkie 

dary nie dowodzą, że człowiek jest dobry, ale że Bóg taki jest. Apostoł Paweł powiedział w 1 Kor 

4:7 (UBG), ,,Kto bowiem czyni cię różnym?”. Jeśli przewyższasz innych, to zastanów się, kto musi 

mieć uwielbienie i chwałę tego. Czy musisz ubóstwiać samego siebie, czy też kochać Boga, który 

uczynił cię różnym? Im więcej od Niego otrzymałeś, tym więcej jesteś zadłużony u Niego. 

Człowiek powinien być pokorny nie tylko ze względu na swoje grzechy, ale także ze względu na 

swoje dary i wybitne uzdolnienia. Im większe nasze dary, tym większe musi być nasze zdanie 

relacji Bogu z tego. Dary i wybitne uzdolnienia nakładają na nas większe zobowiązanie. To nie 

wielkość darów, ale dobre korzystanie z nich jest chwałą ich posiadacza; a i to również pochodzi od 

Boga. Jeśli jesteś pełen łaski i lepszy od innych, to kto cię uczynił lepszym? Jest to dowód, że masz 

dary z przekleństwem, jeśli one cię nadymają.  

 [d.] Po wypełnieniu każdego obowiązku istnieją wystarczające rzeczy, aby utrzymać 

was w pokorze. Kiedy wypełnicie swój obowiązek, to albo sumienie zadziała i wypomni wam 

jakieś niedociągnięcia, albo będzie milczeć. Jeśli sumienie milczy, to  istnieją wystarczające rzeczy, 

aby utrzymać was w pokorze: 1 Kor 4:4 (UBG), ,,Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, jednak 

nie jestem przez to usprawiedliwiony”. Jeśli sumienie nie wypomni wam jednej zbłąkanej myśli w 

modlitwie, ani żadnego cielesnego spojrzenia i refleksji, to mimo wszystko nadal musicie 

powiedzieć: „jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony”. Bóg zna, sekretne działanie waszego 

serca, w które nie jesteście wtajemniczeni. Macie skłonność do bycia stronniczymi w swoim 



własnej sprawie; to nie uniewinni was przed trybunałem Bożym. W Łk 16:15 (KJV) napisano: 

,,Jesteście tymi, którzy sami się usprawiedliwiają przed ludźmi, ale Bóg zna wasze serca, bo to, co 

jest wielce poważane wśród ludzi, jest obrzydliwością w oczach Boga”. Chrystus mówi tu nie tylko 

to, co jest „poważane” wśród ludzi, ale to, co jest „wysoce poważane”; i dalej nie mówi, że ,,Bóg 

może nie mieć tak wysokiego poważania o tym,” ale że jest to „obrzydliwością” w oczach Boga. 

To, co ludzie nazywają różą może okazać się pokrzywą, gdy dojdzie do Bożego osądu; to, co 

możecie nazywać przyprawą może być gnojem, gdy dojdzie do Bożego osądu; a wasze ofiary mogą 

okazać się padliną. Ale jeśli sumienie będzie działać i wypominać wam wasze błędy, to wystarczy 

to, aby was ukorzyć i powstrzymać te wzniosłe myśli, które miłość własna jest skłonna 

wypowiadać: 1 J 3:20 (UBG); ,,….jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce, i 

wie wszystko”. Moje serce teraz wypomina mi, że miałem trochę próżnych myśli i cielesne 

refleksje, kiedy robiłem coś dla Boga; ale czy Bóg nie wypomni mi o wiele więcej? Bóg widzi 

wyraźniejszym światłem. Czym jest światło mojego sumienie do czystych oczu Jego chwały? Bóg 

ma nienawiść wielką jak ocean przeciwko grzechowi, podczas gdy ja mam jej tylko kroplę; mogę 

nienawidzić grzechu, ponieważ jest to sprzeczne z moim interesem, ale Bóg nienawidzi go, 

ponieważ jest sprzeczny z Jego naturą; Jego świętość przeciwstawia Go temu. Bóg zna sekretne 

zakręty serca. Obowiązek wykonany wyda się dziwnym obowiązkiem, jeśli nie znajdziemy w nim 

jakiegoś powodu do ukorzenia się. 

  [e.] Wykorzystajcie zaletę swoich porażek, aby móc bardziej nie miłować siebie 

samych. Och, jak wstrętnymi stworzeniami okazalibyśmy się w naszych własnych oczach, 

gdybyśmy tylko prowadzili katalog i listę upadków i niedociągnięć każdego dnia - gdyby wszystkie 

błędy z całego czasu naszego życia zostały spisane razem. Wtedy, gdy tylko zważylibyśmy się na 

wadze, łaski na jednej szalce, a grzechy na drugiej, to nasze zło bardzo przeważyło by laski - 

',,Krótkie i złe były lata mego życia” (Rdz 47:9 UBG) – mówił Jakub. Mamy niewiele lat do 

spędzenia na tym doczesnym świecie, krótkie życie, ale wystarczająco długie na popełnienie tysięcy 

grzechów i wiele zła. Naszych grzechów jest więcej niż naszych łask, bo w każdym uczynki łaski 

tkwi trochę cielesnych przywar. Myślimy dobrze o sobie. Czemu? Ponieważ zwracamy uwagę tylko 

na naszą wartość i wspaniałość, a nie na nasze wady, jakby światło refleksji istniało tylko po to, aby 

zobaczyć dobro, które jest w nas. Zważmy, że sumienie zostało stworzone, aby potępiać zło, a także 

pochwalać dobro: Rz 2:15 (UBG), ,,…..za pośrednictwem ich sumienia i myśli wzajemnie się 

oskarżających lub też usprawiedliwiających”. Powyższe należy tłumaczyć w ten sposób, ,,na 

przemian oskarżających i usprawiedliwiających się”, oskarżanie musi mieć swoją kolej. Jesteśmy 

zobowiązani nie tylko znać swoją wiedzę, ale i naszą ignorancję; nie tylko rozmyślać nad swoimi 

łaskami, ale i nad swoimi grzechami. Łatwo jest rozpoznać nasze łaski, ale wymaga już wielkiej 

łaski,   uzyskanie pokornego poczucia naszych ciągłych upadków i niedomagań.  

 [2.] Po drugie, przejdę teraz do drugiego rodzaju miłości własnej, którą jest miłość 

własna do naszych zainteresowań i przyjemności.  
 Istnieje zgodny z prawem Bożym wzgląd na bezpieczeństwo i wygody naszego życia. Tak 

jak jesteśmy zobowiązani kochać siebie, tak jesteśmy zobowiązani kochać nasze zainteresowania i 

nasze relacje. Służba Chrystusowi nie wymaga łamania praw Boga i natury, ale nadal trzeba 

zachować kluczowe zainteresowanie. Jesteśmy zobowiązani do kochania siebie, ale musimy kochać 

Boga bardziej niż siebie. Jest prawdziwym uczniem ten, kto nie szuka własnej chwały, ale chwały 

swego pana. Teraz przejdę do wersetu z Łk 14:26 (UBG): „Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma 

w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być 

moim uczniem”. We wszystkich tych relacjach Pismo Święte nakazuje człowiekowi okazywać 

serdeczną i czułą miłość; a jednak w takich przypadkach, w których taka miłość jest nie do 

pogodzenia z miłością Chrystusa, powinniśmy raczej nienawidzić niż miłować. Ta nienawiść 

opisana w powyższym wersecie jest równoznaczna z zapieraniem się siebie; nienawidzić, to znaczy 

zaprzeć się swojego własnego życia; ze względu na Chrystusa trzeba się wyrzec wszystkiego, 

ponieważ istnieje wyższe zobowiązanie. Jesteśmy bardziej zobowiązani wobec naszego Stwórcy 

niż wobec naszych rodziców i jesteśmy winni bardziej służyć naszemu Odkupicielowi niż naszym 

największym przyjaciołom i dobroczyńców na świecie. ,,Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż 



mnie, nie jest mnie godny” (Mt 10:37 UBG). I proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie te relacje 

są wymienione ponieważ kiedyś mogą okazać się sidłem. Gniewne spojrzenie ojca lub matki jest 

powszechną pokusą. Kiedy dziecko przyjmuje religię, to wystawia się na niezadowolenie i 

zastraszanie ze strony cielesnego ojca i matki. Podobnie podszepty żony leżącej na piersi męża jest 

wielką pułapką dla niego; także staranie się o zaopatrzenie dla naszych dzieci i rodziny; również 

bracia i siostry; utrata ich zażyłości, tak samo kiedy mamy stracić handel z powodu religii, 

wszystko to jest także wielką pokusą. Następnie miłość do własnego życia. Życie jest wielką 

własnością stworzenia, dzięki której trzymamy inne rzeczy; są to znane pokusy. Cóż tedy, jest to zła 

miłość własna, kiedy kochamy wszystko, co jest nasze i wolimy to nad sumienie naszego 

obowiązku wobec Boga; kiedy nie chcemy się rozstać z naszym życiem, z naszymi relacjami, lub 

wszystkim, co jest nasze, ze względu na Chrystusa, lub słusznych powodów religii.  

 Jeśli chodzi o tę miłość własną, to chcę zauważyć, że:  

 [A.] Mylimy się co do własnej tożsamości i myślimy, że nasze własne ,,ja” tkwi bardziej 

w wygodzie ciała aniżeli duszy. Człowiek posiada zarówno ciało jak i duszę, i ma szukać dobra ich 

obu. Z natury kochamy ciało i szukamy wygód dla niego i to jest powód, dla którego tak często 

własne ,,ja” człowieka, w Piśmie Świętym, jest wyrażone przez ciało: Ef 5, ,,Tak też mężowie 

powinni miłować swoje żony jak własne ciało” (Ef 5:28 UBG), ponieważ naturalnie w ten sposób 

wyraża się nasza miłość. Człowiek kocha to życie doczesne raczej niż wieczne, i swoje ciało, raczej 

niż duszę, a przyjemności bardziej niż ciało; trapiąc i nękając je w polowaniu na bogactwa, 

przyjemności, zaszczyty, zyski i podobne rzeczy przynależne życiu zewnętrznemu; takie 

postępowanie jest zwykłym błędem. ,,Ja”, które mamy zachować i utrzymać, obejmuje duszę i 

ciało, w dogodnym stanie i nastawieniu, aby wypełniać obowiązki wobec Boga i osiągnąć 

prawdziwość szczęście. Teraz, gdy kochamy ciało, to nie kochamy tego, co jest właściwie nami. 

Ciało ma większe powinowactwo ze zwierzętami, podczas gdy nasze dusze z aniołami; nasze dusze 

są nami samymi - „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy 

poniósł szkodę?” Lub jak to oddał inny ewangelista: ,,….jeśli samego siebie zatraci” (Łk 9:25 

UBG). Chrystus; w dziele odkupienia zwracał uwagę głównie na nasze dusze, złożył swoją duszę 

na ofiarę (Iz 53:10 UBG), za nasze dusze; dlatego w zapieraniu się samego siebie musi to być 

rozróżnione. Cokolwiek robimy z ciałem lub wygodami ciała, to nie czyńmy niczego, co by 

zaszkodziło duszy i wiecznemu szczęściu. Opieram tę obserwację właśnie na tym kontekście. Gdy 

Chrystus mówił coś o swoich cielesnych cierpieniach; wtedy Piotr rzekł do niego; – Zmiłuj się nad 

sobą, Panie! – Mt 16:22 (UBG); a wtedy Chrystus dał tę lekcję w tekście dotyczącą zapierania się 

samego siebie i wzięcia swego krzyża – „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego 

siebie, i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, 

a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je” (Mt 16:24 BW); a następnie wyjaśnia to, w 

wersecie 26, ,,Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej 

szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?”. Tracimy ratując ciało. Ten, kto 

czyni swoje ciało, a także przynależności i udogodnienia życia doczesnego swoim ,,ja” zapiera się 

Chrystusa, natomiast nigdy samego siebie. Musimy najpierw zastanowić się, i rozpoznać to, czym 

jest nasze ,,ja”. 

 [B.] Źle umiejscawiamy nasze ,,ja” jak i mylimy się co do niego. Ten kto kocha siebie 

bardziej niż Boga odkłada Go na bok i umiejscawia własne ,,ja” na tronie swego serca, co jest 

wielką zbrodnią w oczach natury. Istnieje naturalna cześć dla tego, co uważamy za Bożą moc. 

Każdy powie, kocham Boga najbardziej; Boże broń, abym kochał cokolwiek ponad Boga. 

Oburzamy się na Żydów za preferowanie Barabasza nad Chrystusa, a jednak robimy codziennie 

podobnie, kiedy wolimy cielesne zadowolenie ponad społeczność z Bogiem. Uważamy, że 

Gadareńczycy byli podłymi ludźmi, ponieważ woleli zadowolić się rozstaniem z Chrystusem i 

preferowali swoje świnie nad Niego; jednakże my, którzy wyznajemy, że wierzymy w Boskość 

Jego osoby, wiele razy robimy niewiele mniej niż oni. Patrzymy na to jak na wielką pogardę ze 

strony Filistynów, że  stawiali Dagona ponad arkę; jednakże robią tak również osoby cielesne, które 

nie są świadome tego, ponieważ jest to robione (tak jak bałwochwalstwo, pod przykrywką światła, 

którym się cieszymy) duchowo. Zważmy, że jak człowiek może złym słowem wypowiadać się o 



diable, to jednak równocześnie może podtrzymywać koronę na jego głowie, nie będąc uwolnionymi 

z jego mocy i panowania; - wielu, którzy przeciwstawiają się diabłu w swoich słowach,  nie 

sprzeciwia mu się swoim sercem - tak puste wyznanie nie usatysfakcjonuje. Ta miłość własna nie 

może być mierzona nagim wyznaniem, ale prawdziwymi doświadczeniami. Jeśli nasze serce 

zwraca się bardziej do stworzenia niż do Boga, a siły naszego ducha kierują się ku przyjemnościom 

i spędzamy całe godziny i dni w ten sposób, tak że nie możemy znaleźć czasu dla Boga, to kochamy 

stworzenie bardziej niż Jego, chociaż nie mówimy tego wyraźnie językiem.  

 Ale tutaj nasuwa się pytanie, jakie są te zwykłe doświadczenia, przez które miłość 

własna ma być mierzona? Odpowiem na to w kilku twierdzeniach.  

 [a.] Porównanie uczucia z uczuciem jest najlepszym sposobem na odkrycie natury i siły 

naszej miłości; to znaczy, kiedy porównamy nasze uczucia do Chrystusa z naszą miłością do 

innych spraw; bo nie możemy osądzać żadnego uczucia przez jego pojedyncze działania, co robi 

samo w odniesieniu do jednego obiektu, ale przez obserwację różnicy i dysproporcji naszego 

szacunku do kilku obiektów, jeśli obserwujemy wymowę cech i oznak w Piśmie, to zauważymy, że 

zawsze kierują nas do połączonego testowania dysproporcji naszego szacunku do Boga i świata; 

podam przykład tego zarówno w przyjemności, jak i korzyści tego doczesnego świata. Jeśli chodzi 

o przyjemności świata, to w 2 Tm 3:4 (UBG), jest przedstawiony opis bardzo cielesnych ludzi – 

,,...miłujący bardziej  rozkosze niż Boga”. Pojedynczo i osobno, człowiek nie można być tak dobrze 

zbadany przez jego miłość do Boga lub przez jego miłość do przyjemności; nie przez jego miłość 

do Boga, ponieważ we wszystkich ludziach istnieją pozory oddania i służenia Bogu; ani przez jego 

miłość do przyjemność, ponieważ istnieje zezwolenie prawa Bożego do czerpania przyjemności z 

obiektów i rzeczy doczesnych, pod warunkiem, że nie zabiorą ani nie owładną naszymi sercami. 

Tak więc, kiedy porównamy uczucie z uczuciem, gdy siła ludzkiego serca jest kierowana ku 

korzystaniu z doczesnych ziemskich wygód i rozkoszy, a Bóg jest zaniedbywany i nie możemy 

znaleźć żadnej rozkoszy w praktykowaniu religii i na drodze społeczności, którą Bóg ustanowił 

między sobą a nami; to jest to oznaką zła, która pokazuje, że jesteśmy miłośnikami rozkoszy 

bardziej niż Boga. Podobnie jest z korzyściami doczesnego świata; w Łk 12:21 Chrystus 

wypowiedział przypowieść, abyśmy mogli odkryć, kto jest chciwym człowiekiem, którą konkluduje 

w ten sposób: „Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu”. 

Mówiąc prosto człowiek nie może być badany na podstawie samego gromadzenia skarbów,   

zwiększania ilości posiadanych doczesnych dóbr i zdobywanie większego majątku na tym świecie. 

Dlaczego? Ponieważ wolno nam być aktywnymi i zaradnymi na drodze naszego powołania 

zawodowego, a Bóg może pobłogosławić naszej pracowitości. A poza tym, z drugiej strony, 

człowiek może sądzić, że poczynił pewne zabezpieczenie dla siebie, aby być przyjętym w Niebie. 

ponieważ czeka na Boga w niektórych obowiązkach religijnych, z powodu niektórych zimnych 

uczynków, niektórych pobożnych i zimnych działań swojej duszy. Ale teraz porównajmy troskę z 

troską – „….kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu”; to znaczy, kiedy człowiek 

jest cały nakierowany na zdobywanie bogactwa dla siebie a nie jest tak gorliwy, aby uzyskać łaskę i 

zdobyć dział w przymierzu Bożym dla siebie, aby być wzbogaconym  duchowymi i niebiańskimi 

działaniami; kiedy ludzie podążają za sprawami duchowymi w sposób formalny i niedbały, a za 

ziemskimi rzeczami z największą gorliwością i siłą, jaką może mieć człowiek; kiedy okazywanie 

względów temu światu towarzyszy zaniedbywanie Nieba; kiedy ludzie mogą zadowolić się chudą 

duszą, aby mogli mieć tłusty majątek; kiedy cała ich troska polega na łączeniu pola do pola, a nie na 

gromadzeniu dowodów na posiadanie Nieba; to jest to znak, że serce jest bezwartościowe i bardzo 

chciwe.  

 [b.] Chociaż porównanie jest najlepszym sposobem na odkrycie miłości, to jednak ta 

miłość ma być mierzona nie tyle żywymi, pobudzającymi aktami miłości, co solidnym 

szacunkiem i usposobieniem ducha. Dlaczego? Ponieważ akt może być bardziej żywy tam, gdzie 

miłość jest mniej mocna i mniej zakorzeniona w sercu. Namiętności zalotników są większe niż 

miłość męża, ale nie tak głęboko zakorzenione. Poruszenie może być większe w przypadku 

mniejszej miłości, ale szacunek i trwały spokój ducha są zawsze owocem większej miłości. Ludzie 

najczęściej śmieją się, kiedy nie zawsze są najbardziej zadowoleni. Człowiek może śmiać się z 



zabawki, ale nie można powiedzieć, że cieszy się z niej bardziej niż z innych rzeczy, ponieważ akt 

jego radości jest żywszy niż byłby w przypadku poważnej sprawy czy rzeczy. Śmiejemy się 

bardziej z drobiazgów, ale jesteśmy bardziej zadowoleni z wielkiej uprzejmości. Poruszenie ciała, 

ducha i humorów zależą w dużej mierze od siły wrażeń, a wrażenia, z kolei, zależą w dużym 

stopniu od zmysłu i obecności obiektu, tak że rzeczy dostrzegalne wywierają na nas duży wpływ i 

pobudzają nas w naszym obecnym stanie, któremu jesteśmy podlegli; jesteśmy masami ciała i krwi, 

a naszą niemocą zapoczątkowaną przez grzech jest to, że zmysły i opary witalne i zwierzęce są 

dotknięte rzeczami dostrzegalnymi, a nie duchowymi. Na przykład człowiek może mieć bardziej 

czułe doznania po stracie dziecka lub majątku niż przyniesienia ujmy Bogu. Człowiek może 

bardziej płakać nad doczesną stratą niż z powodu grzechu. Dlaczego? Ponieważ w sprawach 

duchowych smutek nie zawsze tak się przejawia, dając swój upust przez oczy. Podobnie może 

wydawać się, że człowiek odczuwa żywszą radość z doczesnych błogosławieństw niż z duchowych, 

a jednak nie można uznać, że jest on cielesny. Dlaczego? Z powodu rzetelnej oceny jego serca; 

może woleć rozstać się z tymi wszystkimi rzeczami niż obrazić Boga; i woleć, aby brakowało mu 

tej czy tamtej doczesnej wygody   niż łaski Bożej. Dawid tęsknił za wodą ze studni w Betlejem i 

pragnął jej tak mocno, jak oblubienica, która była chora z miłości, tęskniła za Chrystusem. Ale nie 

odmówiłby pociechy Ducha, tak jak odmówił wypicia wody, wylewając ją dla PANA (2 Sam 23:15-

17 UBG). Uczucia mogą być gwałtownie doprowadzone ku teraźniejszemu dobru, co choć nie 

obejdzie się bez pewnej niemocy i grzechu, to jednak nie dowodzi to stanu grzechu. W związku z 

tym osąd, który mamy wydać na swoje serce, czy kochamy swoich bliskich i zadowolenia bardziej 

niż Boga, nie może być określony przez gwałtowny ruch, ale przez nieustanne nastawienie i 

nakierowanie serca. Nasze uczucia mogą być bardziej gwałtownie pobudzone względem 

zewnętrznych obiektów, ponieważ dwa strumienie spotykające się w jednym kanale płyną 

gwałtowniej i silniej niż jeden strumień. Jest to obowiązek wymagany od nas z natury i łaski, aby 

umiarkowanie cenić te rzeczy, dzieci i przyjaciół, zewnętrzne rozkosze i wygody; natura pragnie 

udziału w tym, a łaska osądza, że jest to odpowiednie; tak więc może mieć miejsce bardziej 

odczuwalne poruszenie w człowieku, chociaż trwały spokój ducha i szacunek duszy są w nim 

odpowiednie.  

 [c.] Jak nasze uczucia do rzeczy zewnętrznych nie powinny być oceniane przez 

energiczne poruszenie i ekscytację nastrojów, tak ani przez czas, ani wielkość troski jakie im 

poświęcamy. Człowiek może spędzać więcej czasu na tym doczesnym świecie niż na modlitwie z 

Bogiem, ale nie można powiedzieć, że kocha świat bardziej niż Boga. Dlaczego? Ponieważ 

potrzeby cielesne są bardziej naglące niż duchowe. W proporcjach spędzania czasu, widzimy, że 

Bóg pozwolił człowiekowi na pracę przez sześć dni, a przydzielił sobie tylko siódmy, co jest 

przynajmniej sugestią, że zaopatrzenie w potrzeby cielesne będzie wymagało więcej czasu niż w 

duchowe. Nie mówię tego z tego powodu, jakoby w ciągu tygodnia człowiek był wolny, czy chce 

służyć Bogu, czy nie. Gdyż, jak możemy wykonywać prace konieczne w dzień szabatu, aby 

zachować siebie, tak musimy w tygodniu wykupić pory na służbę. Ale mówię to, aby pokazać, że 

wielkie proporcje czasu spędzonego na świecie nie przemawiają za dysproporcją uczuć do Boga i 

świata. Ciało musi być utrzymane. Natura i łaska nałożyły na nas prawo, aby to robić, a ponieważ 

ciało nie może być utrzymane bez aktywnej staranności w naszym powołaniu zawodowym; dlatego 

też, chociaż przeznaczę Bogu tylko dwie godziny dziennie na bezpośrednią służbę, a resztę 

poświęcę na moje powołanie zawodowe i niezbędne odświeżenie, to jednak nie można  powiedzieć, 

że służę mniej Bogu, a więcej światu, pod warunkiem, że te dwa ostrzeżenia będą przestrzegane -  

 [1.] Abyśmy wypełniali obowiązki naszego powołania zawodowego w posłuszeństwie, 

na zasadzie i dla celów religii. Gdyby chrześcijanin był mądry, to mógłby oddać Bogu cały swój 

czas, nie tylko ten, który spędza samotnie w swojej komorze, ale i ten, który spędza w pracy; kiedy 

zajmuje się swoją doczesną pracą z niebiańskim umysłem i wykonuje ją jako Bożą pracę, ku Bożej 

chwale. Ci, którzy żyją z pracy najemnej, muszą pracować nie tylko po to, by się utrzymać, ale by 

uwielbić Boga, i czynić dobrze swoim bliźnim: Ef 4:28 (UBG): ,,Kto kradł, niech więcej nie 

kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego 

udzielać potrzebującemu”. Zauważmy, że nawet gdyby człowiek był w takiej konieczności, że 



miałby tylko środki na przeżycie, jeśli żyje z pracy fizycznej, to nawet wtedy ma mieć cel pełen 

łaski, aby przynosić chwałę Bogu, być użytecznym dla bliźniego, i aby udzielać temu kto 

potrzebuje. Tak, że w efekcie Bóg otrzymuje największą część naszej pracy, chociaż łaska jest 

przejawiana raczej wobec pracy doczesnej niż duchowej; gdyż różnica nie tkwi o tyle w proporcji 

czasu co w materiale łaski. W naszych powołaniach zawodowych ma działać łaska; aby zachować 

właściwą postawę serca w świeckich zajęciach; a w obowiązkach oddawania czci Bogu łaska 

działa, aby zachować właściwą postawę serca w duchowych, abyśmy mogli w ziemskich interesach 

mieć niebiański umysł, a w sprawach duchowych nie mieć umysłu cielesnego; abyśmy od czasu do 

czasu mogli rzucać okiem ku Niebu; a w obowiązkach, abyśmy nie rozeszli się po drogach świata.  

 [2.] Moim następnym zastrzeżeniem jest to, abyśmy czasami zmusili świat, aby ustąpił 

miejsca łasce, i żeby raczej naruszył nasze doczesne aniżeli duchowe potrzeby. Zbyt często 

stwierdzamy, że chude krowy pożerają tłuste. Dobrze jest czasem wywrzeć zemstę na tym świecie, 

dlatego niech łaska wkroczy na świat, aby wykonać specjalne i uroczyste obowiązki. Zauważmy, że 

jak grzechem jest karmić się bez strachu, tak grzechem jest też handlować bez strachu, abyśmy nie 

byli zbytnio zaangażowani w świat. Pamiętajmy, że jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, (Rz 8:12 ). 

Czy obiecaliśmy, że będziemy cali dla ciała? Nie, ale raczej jesteśmy dłużnikami Ducha, 

zawarliśmy przymierze, aby zyskiwać wszelkie sposobności dostania się do Nieba. Lepiej sprawić, 

by biznes ustąpił miejsca obowiązkowi religijnemu, niż żeby obowiązek biznesowi. Bernard miał 

piękne powiedzenie - To szczęśliwa rodzina, w której Marta narzeka na Marię; - kiedy świat 

narzeka na obowiązek, a nie obowiązek religijny narzeka na świat, gdyż największą część naszego 

czasu i troski należy poświęcić pracy Bożej.  

 [d.] Wielka próba naszego szacunku i miłości do Boga ma miejsce, gdy obowiązek i 

zainteresowanie zostaną całkowicie oddzielone od siebie. Kiedy znajdujemy się w konieczności 

lub w krytycznej sytuacji, aby albo zaprzeć się nas samych albo Chrystusa; jak w podobieństwie o 

psie podążającym za swoim panem, kiedy dwóch ludzi idzie razem w swoim towarzystwie, to nie 

wiemy, którego z nich pies podąża za nimi; ale kiedy ci dwaj ludzie się rozstają, sprawa zostaje 

rozstrzygnięta. Bóg i mamona mogą czasem chodzić razem, ale kiedy rozstają się, zostajemy 

postawieni przed wyborem, czy opuścimy Boga, czy towarzystwo mamony. Zostawiam wszystko 

takiej decyzji, bo takie krytyczne sytuacje i przypadki nazywane są próbami - ',,Wiedząc, że 

doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość” (Jak 1:3 UBG); oraz ,,Poczytujcie to sobie za 

największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie” (Jak 1:2 UBG). Nasze uczucia są 

zapisywane na liście, a Bóg i aniołowie siedzą jako widzowie, by przyglądać się walce; w której 

mają miejsce przemyślane dysputy, a jeśli w jednej z nich świat odniesie zwycięstwo sumienia to 

będzie to zły znak; ponieważ tutaj pokazujemy, czy nasz szacunek i zadowolenie znajdują się w 

Bogu czy nie. Sprawy religii, pod nieobecność pokusy, wydają się najlepsze, ale kiedy staniemy 

przed  faktycznym wyborem, albo obowiązek albo grzech - gdy obowiązek jest pozostawiony bez 

odczuwalnej zachęty lub obciążony znacznym zniechęceniem, co wtedy zrobimy? Które z nich 

będziemy preferować? Obj 12:11 (UBG): ….nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci”; kiedy 

doszło do krytycznej sytuacji. Pokusa, przedstawiona w fantazjach i spekulacjach, nie jest tak 

straszna, jaką jest w rzeczywistym własnym wyglądzie. Możemy mieć wielkie mniemanie o sobie 

we własnym wyobrażeniu, tak jak miał Piotr; ale kiedy jesteśmy wezwani do samej śmierci, to nie 

kochanie naszych przyjaciół ani życia, i zaryzykowanie gniewnego spojrzenia ojca, utraty zażyłości 

krewnych, czy utraty zaopatrzenia dla naszych dzieci, jest znakiem, że nasza miłość do Boga jest 

prawdziwa. To prawda, w takim przypadku jak ten, dziecko Boże może być przytłoczone 

gwałtownością takiej pokusy, ale szybko wycofuje się ze swego błędnego postępowania. Oto wielka 

próba, kiedy jesteśmy wezwani (jako pierwsi lub ostatni), aby złamać prawo lub narazić swoje 

zainteresowania, zadowolić ludzi lub Boga, wtedy zostajemy skonfrontowani z krytyczną sytuacją, 

poddani próbie, aby zobaczyć, czy zaprzemy się samych siebie czy Chrystusa. Arcykapłan zgodnie 

z prawem nosił na piersi imiona plemion Izraelskich, ale imię Boga na przodzie mitry lub czole - 

Wyj 28:29, 36-38 - aby pokazać, że miał kochać lud, ale czcić Boga; co jest godłem każdego 

chrześcijanina, jeśli jego bliscy są na jego piersi, to jednak cześć dla Boga musi być na jego czole. 

To zainteresowanie musi być naczelne i dominujące; kiedy możemy odważyć się na narażenie się 



na niezadowolenie Boga dla zaspokojenia tego naszego własnego zainteresowania, wtedy oznacza 

to kochanie siebie samych bardziej niż Boga.  

 Ale ktoś może powiedzieć: ,,Wielu z nas wciąż pozostaje w ciemności, gdyż nie każdy jest 

powołany do męczeństwa i publicznej walki. Jak mamy osądzać nasze własne serca i skąd mamy 

wiedzieć, czy mamy tego rodzaju wadliwą miłość własną? Czy źle umiejscawiamy nasze ,,ja” i czy 

mylimy się co do niego, czy nie?”  

 Odpowiadam, nie potrzebujemy pragnąć takich przypadków, one nadejdą wystarczająco 

szybko, zanim dotrzemy do Nieba. Ale jeśli nie przyjdą, to istnieje bardzo wiele innych 

przypadków, za pomocą których możemy badać swoje dusze - przypadków, które nie należą do 

męczeństwa.  

 Przedstawię: 

(i.) Jakie są akty miłości własnej;  

(ii.) Co wskazuje na jej stan panowania; 

(iii.) Podam kilka środków zaradczych.  

 (i.) Aktów tego rodzaju miłości własnej jest wiele. 

 [1.] Wszystkie grzechy są odejściem od Boga do stworzenia; i na tyle na ile grzeszymy, 

przedkładamy stworzenie nad Boga. Ale istnieją pewne szczególne akty grzechu, które należy 

skonfrontować i napiętnować przy tej okazji. Kiedy człowiek może złamać prawo, aby uratować 

swoje zainteresowanie, i sprawić, żeby obowiązek religijny ustąpił miejsca relacjom, to jest to 

ryzykowaniem doświadczenia niezadowolenia Boga, aby zadowolić przyjaciela. Żadne uczucie do 

stworzenia nie powinno nas skłaniać do obrażania Boga. Tak jak to miało miejsce w przypadku 

Heliego: ,,Dlaczego bardziej uczciłeś swoich synów ode mnie” (1 Sam 2:29 UBG). Heli w głębi 

serca tak nie myślał; ale taka była interpretacja jego czynów. Z racji swojego urzędu powinien był 

usunąć ich z kapłaństwa; ale wolał raczej zadowolić swoich synów niż Boga, i bardziej zważał na 

powagę swoich synów niż na powagę oddawania czci Bogu, która została okryta bardzo wielką 

hańbą. Kiedy rodzic woli, aby jego dzieci sprawowały duchową służbę lub kontynuowały jej 

sprawowanie w celu ich utrzymania, choć nie nadają się do tego i są niegodni tego, to jest to 

uczczenie swoich synów ponad Boga. Bóg ma mieć najwyższą cześć i szacunek. 

 [2.] Kiedy możemy rozstać się z duchowymi prerogatywami dla bardziej swobodnego 

radowania się cielesnymi przyjemnościami. Kiedy sprawiamy, że przyjemności stają się sprawą 

naszego życia, i jesteśmy prowadzeni wielką miłością do nich, podczas gdy jesteśmy zimni i 

niedbali w służbie Bogu, to jest to miłowaniem ich bardziej niż Boga, 2 Tym 3:4. Jest to grzech, 

który nie należy traktować łagodnym napomnieniem. Istnieje dużo okazanej bezbożności, gdy 

obowiązek religijny i przyjemność rywalizują ze sobą; a my nie możemy znaleźć zadowolenia w 

społeczności z Bogiem, ale możemy się z nią rozstać, aby zadowolić zmysły. Taka pokusa jest tak 

podła, że powoduje, iż grzech wznosi się wyżej. Kiedy pociechy Boże są wymieniane na 

przyjemności grzechu, jest to żałosna wymiana; jak sprzedaż przez Ezawa jego pierworództwa za 

jedną potrawę (Hbr 12:16 UBG). Kiedy pokusa jest mała, a jednak przeważa, jest to znak, że 

naturalne skłonności są bardzo wielkie; są niesione w dół, jak ciężkie ciała, pod własnym ciężarem; 

nie są przymuszane do tego, ale nakłaniane. Trochę grzesznej rozkoszy i zadowolenia odciąga 

takich ludzi z drogi, i sprawia, że narażają się na utratę miłości Bożej, pociech Ducha, i 

wszystkiego, co jest drogie i cenne dla Chrystusa. Teraz, to jest pogorszone bardziej wtedy, gdy po 

poważnej dyspucie i zmaganiach sumienia ludzie nie robią tego, co najlepsze, ale co jest najsłodsze, 

jest to bardzo sprytnym objawem tego zła, gdyż mocne postanowienie lub dysputa wskazują na coś 

z wyboru i pełną zgodę; nie tylko czynienie zła, ale jego preferowanie.  

 [3.] Kiedy ludzie znajdując się pod rzeczywistym przekonaniem o grzechu w sumieniu 

z cielesnych powodów myślą o zwłoce; Mt 22:5 (UBG): ,,Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden 

na swoje pole, a inny do swego kupiectwa”; podobnie pokazane to jest w Łk 14:18, ludzie tacy są 

niechętni, aby odstąpić od tych rzeczy. Chrystus wzywa nie tylko od grzechu, ale i od świata; 

jednak ludzie choć nie wysyłają odmowy, to jednak posyłają wymówkę; niektórzy zaniedbują, a  

inni zaś sprzeciwiają się. Nie zabijają kaznodziejów, ale wolą swoje nędzne sprawy nad łaskę 

królewską, która została im udzielona. Kiedy ich serca raz zostaną pochłonięte sprawami 



doczesnymi, to nie zostawią ich już dla niebiańskich ofert. Nadmierna dbałość o sprawy świata 

przyczynia się do zaniedbywania Boga: „Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie 

zbawienie?” (Hbr 2:3 UBG). Chociaż nie pogardzamy ani nie sprzeciwiamy się, to jednak, jeśli 

zaniedbujemy sprawę zbawienia, to uważamy, że świat doczesny jest lepszy i nie dajemy się 

powołać do wyższych rzeczy.  

 [4.] Kiedy dla ludzi większy urok tkwi w doczesnych zyskach niż w zarządzeniach i 

nakazach Boga, gdy myślą, że cały czas, który spędza się na wykonywanie obowiązków 

religijnych jest zmarnowany, (Am 8:5 UBG), dla tych nieszczęśników, którzy mówili: „Kiedy 

przeminie nów księżyca, abyśmy mogli sprzedać zboże? Kiedy minie szabat, abyśmy mogli 

otworzyć spichlerze?” zarządzenia Boże były przeszkoda i stratą; było przykrą rzeczą dla nich, aby 

powstrzymać się od zysku. To jest bluźnierczy duch, który żałuje Bogu należnego Mu czasu i myśli, 

że wszystko jest stracone, co jest spędzone na wykonywaniu obowiązków religijnych i służbie dla 

Boga; takie myślenie wskazuje na miłowanie świata bardziej niż Boga. Ten posmak jest ujawniany 

przez zapieranie się siebie, kiedy możemy bardziej zaprzeć się siebie dla przyjemności niż dla 

Boga; jest to zły znak, gdy nic nie uważamy za zbyt wiele dla naszych pożądliwości, natomiast 

wszystko za zbyt wiele dla Boga. Kiedy spędzamy całe dni na sprawy doczesnego świata, (Ps. 

127:2), lub na przyjemnościach, uważając za przyjemność hulanie za dnia, (2 P 2:13); to w efekcie i 

niezbędną tego interpretacją jest to, że w takim przypadku kocha się przyjemności bardziej niż 

Boga. Kiedy odbieramy Bogu należną Mu ilość naszego czasu i nie utrzymujemy duszy w zdrowiu, 

a niechętnie wykupujemy czas na uczestnictwo w zarządzeniach Bożych, natomiast swobodnie i 

bez wyrzutów sumienia spędzamy go na przyjemności, co jest naszą radością i weselem; kiedy 

możemy łamać sobie głowę i marnować swoje siły na doczesne interesy i sprawy, a nie zadajemy 

sobie trudu, aby żyć pobożnie, to wskazuje to wszystko na to, że ten świat, a nie Bóg, jest 

najważniejszy w naszym sercu.   

 [5.] Kiedy dla łaski i aprobaty ludzi  oraz  naszej ambicji, aby  je zdobyć, robimy wiele 

rzeczy, które są sprzeczne z sumieniem naszego obowiązku wobec Boga.  Jest to zły znak, kiedy 

ludzie nie mogą się zadowolić aprobata Chrystusa; On bowiem  powinien wystarczyć zamiast 

wszystkiego. Byłoby wielką głupotą w wyścigu, aby uczynić gapiów sędziami, jest nieważne, co 

oni mówią, tak długo jak sędzia wyścigu akceptuje nasz bieg. A jednak robi to zbyt wielu; są 

przekonani o doskonałości dróg Bożych, ale nie ważą się ich wyznawać, aby nie stracić chwały 

ludzkiej J 12:42-43. Ich sumienia były wystarczająco przekonane, ale ich serce nie było podbite i 

odstawione od piersi szacunku dla samego siebie. We wszystkich kontrowersyjnych przypadkach, 

tak się dzieje, że ludzie są zatwardziali nie tyle z braku światła poznania, ile z braku miłości do 

Boga; nie chcą przyjść do prawdy. Taki duch panując, jest całkowicie niespójny z łaską, ponieważ 

tak mówi Chrystus: „Jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich?” (J 5:44 

UBG). Ludzie nie lubią tracić uznania u swoich bliskich. Apostoł Paweł w Gal 1:10 (UBG) pisał: 

,,Czy teraz bowiem chcę pozyskać ludzi, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? 

Gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa”. Paweł wcześniej, gdy 

był faryzeuszem, był niesiony przez dziką gorliwość i ożywiony fałszywym ogniem.  

 [6.] Kiedy znajdujemy więcej samozadowolenia w zewnętrznych przyjemnościach i 

jesteśmy bardziej zaspokojeni nimi niż miłością i łaską Bożą; kiedy nie możemy znaleźć żadnej 

słodyczy w społeczności z Bogiem, ale zostajemy cudownie odciągnięci cielesnymi rozkoszami. 

Jest to sprzeczne z usposobieniem ludu Bożego: ,,Lepszy bowiem jest jeden dzień w twoich 

przedsionkach niż tysiąc gdzie indziej” (Ps 84:10 UBG). Och, lepszy jest dzień, który jest spędzany 

na swobodnym dostępie do Boga w Jego zarządzeniach, od tysiąca innych! Wszędzie tam, gdzie 

jest nowe serce, musi ono mieć nowe pragnienia i nowe rozkosze. Ale cieleśni ludzie, jak świnie, 

znajdują więcej przyjemności w pomyjach niż w lepszym jedzeniu. Jest dla nich nieprzyjemnością 

przebywanie z Bogiem podczas spełniania obowiązków religijnych, nie znajdują w tym więcej 

przyjemności niż w białku jajka. Jako ludzie, opisywani w Mal 1:13, którzy przynosili chore i 

ułomne baranki, a jednak uznawali to za wielkie brzemię, i  mówili: ,,Jakiż to wysiłek!” Sapali i 

dmuchali, mówiąc: ,,Jakże jestem zmęczony przynoszeniem tej ofiary!” Jest to zła oznaka, która w 

efekcie ogłasza, że życie w przyjemnościach jest wspanialsze i bardziej satysfakcjonujące niż to, 



które jest spędzane na praktykowaniu religii.  

 [7.] Dowodzi istnienia odcienia tej cielesnej miłości własnej to, gdy ludzie zazdroszczą 

tym, którzy mają przyrost w zewnętrznych rzeczach, jakby mieli lepszy dział. To jest zło, 

którym dzieci Boże mogą zostać zaskoczone, gdy szatan jest w ich pobliżu. Mogą mieć pełne 

podziwu myśli o świecie i uważać, że wyssanie piersi światowych pociech jest odważną rzeczą: 

,,Błogosławiony lud, któremu się tak dzieje” (Ps 144:15 UBG). Ale to jest tylko jak kiwnięcie 

głową w przypadku senności, raczej: ,,Błogosławiony lud, którego Bogiem jest PAN”. Powodem tej 

próby jest to, że Bóg w swoich zarządzeniach jest o wiele słodszy niż Bóg w stworzeniu i to tak 

bardzo, jak łaska przewyższa naturę. Najlepsze co źli i cieleśni ludzie mają to tylko Boga w 

stworzeniu. Cenimy nasze cielesne ,,ja”, kiedy patrzymy zazdrośnie na ich doczesne łaski; a 

przecież posiadamy prawdziwe ,,ja”, które jest bardziej światłe i szlachetniejsze; ale mimo to 

cenimy cielesne ,,ja” jakby mogło uczynić nas bardziej szczęśliwymi niż te przywileje, które 

posiadamy, i pociechy, które mamy wypływające z czystego sumienia. Dla uczynienia 

wstrętniejszym tego grzechu zważmy na to, że sam diabeł nie jest zauroczony materialnymi 

rzeczami, cielesnymi przyjemnościami i rozkoszami zmysłów. Dlaczego? Ponieważ jest istotą 

duchową. Chrześcijanie są uczynieni uczestnikami Boskiej natury; dlatego gdy cieleśni ludzie 

pomnażają swoje bogactwo, lub obrastają tłuszczem i rozkwitają w zewnętrznych rozkoszach, to 

nie powinni im zazdrościć. Lud Boży zawsze odrzucał to zło, jak uczynił to Psalmista w Ps 4:7 

(UBG): ,,Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie, gdy obfitowały ich zboże i wino”. Jeśli 

niewierzący tuczą się na zwykłych doczesnych błogosławieństwach, to czy mielibyśmy chudnąć na 

błogosławieństwach duchowych? Dlatego Psalmista w Ps 17:15 (UBG) powiada: „Ja zaś w 

sprawiedliwości ujrzę twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się twoim  podobieństwem”. Ci, którzy 

zwalają wszystko przed sobą przemocą, mogą być napełnieni skarbami, mogą zaopatrzyć nimi 

swoje dzieci, ale nie zazdrośćmy im ich działu; mamy bowiem lepsze ,,ja”, które jest lepiej 

zaopatrzone - ,,….gdy się obudzę, nasycę się twoim podobieństwem”.  

 [8.] Kiedy ludzie są bardziej zmartwieni stratami doczesnymi niż grzechami przeciwko 

Bogu, to również wskazuje na miłowanie stworzenia bardziej niż Boga. Wszystkie uczucia 

wynikają z miłości, podobnie jak smutek; i dlatego jest godne uwagi, to co powiedziano w J 11:35-

36 (UBG): ,,I Jezus zapłakał, Wtedy Żydzi powiedzieli: Patrzcie, jak go miłował”. Wielkość 

naszego smutku zdradzi wielkość naszej miłości; dlatego kiedy smucimy się bardziej z powodu 

ziemskich strat niż z powodu grzechów, jest to akt miłości własnej. Przyznaję, w utrapieniach może 

być większe zamieszanie, ale nie powinno być w nich więcej silnego smutku. Smutek 

chrześcijanina jest uświęcony, jest wodą do użytku w świętym przybytku, nie powinniśmy wylewać 

naszych łez na zewnątrz, ale je zachować. Ludzie mogą zużyć swoje uczucia na sprawy cielesne, a 

potem, kiedy powinni opłakiwać grzech, nie mają już czułości. Większość naszego żalu powinna 

być przeznaczona na opłakiwanie zniewag, które wyrządzamy łasce Bożej. Jest to argument, że 

ludzie kochają stworzenie bardziej niż Boga, kiedy mogą bardziej opłakiwać doczesną stratę niż 

odejście Boga.  

 (ii.) Co wskazuje na jej stan panowania? Większość podanych już oznak jest 

przekonująca, jednak  musimy wiedzieć, że człowiek nie jest oceniany przez to, co robi w pokusie 

we wszystkich powyższych rzeczach; ale że człowieka należy mierzyć stałym biegiem życia. Kiedy 

człowiek czyni przyjemności i ziemskie korzyści raczej zakresem jego życia nad służbę Bożą, a 

porzuca wszelkie troszczenie się o Niebo, i ustawicznie radzi się ciała i krwi, będąc rządzonym i 

kierując się miłością stworzenia i szacunkiem do swego własnego zainteresowania, a nie miłością 

do Boga, to wskazuje to na trwały stan panowania miłości własnej. O niejednym człowieku, w 

rzeczywistości, i poprzez interpretację jego postępowania można powiedzieć, że kocha stworzenie 

bardziej niż Boga. Ale stan ma być mierzony szacunkiem i trwałym nastawieniem duszy; kiedy 

skłonność ludzi jest nakierowana na życie cielesne, i są oni uprzedzeni do rygorystycznej części 

religii i nie mają nadziei ani pragnień, ani szacunku dla Chrystusa jako najcenniejszej perły. Dlatego 

zawsze, gdy są wystawiani na próbę, odpadają od Chrystusa do teraźniejszego świata, (2 Tm 4:10). 

Starają się zapewnić sobie bezpieczeństwo i zysk, a nie spokój sumienia i nigdy lub w nieznaczny 

sposób dbają o ich prawdziwe ,,ja”, i  mogą dodać, że nie smucą się z powodu uchybień w 



uczynkach. To pokazuje, że jest to zwyczajowe usposobienie; w którym własne ,,ja” zasiada na 

tronie serca, a nie Bóg. 

 (iii.) Przejdę teraz do zaproponowania kilka środków zaradczych. Tutaj powiem coś na 

drodze rozważania i coś na drodze środków. Będę zwięzły. Poinformowanie osądu nie jest tak 

konieczne, gdyż każdy wyzna, że nie godzi się, aby stworzenie było preferowane nad Boga; 

jednakże należy wzbudzić w sercu podziw i obudzić wiarę i rozmyślanie. 

 [1.] Zastanów się, drogi czytelniku, jak bardzo różnisz się od usposobienia dzieci 

Bożych, kiedy przedkładasz swoje ,,ja” nad Boga i szanujesz raczej zewnętrzne dodatki życia, a 

nie to, co jest właściwie tobą. Dzieci Boże uważają najgorszą część pobożności za lepszą od 

najlepszych ziemskich przyjemności. Weź Chrystusa w najgorszym; kiedy posłuszeństwo Jemu 

naraża na wewnętrzne kłopoty lub zewnętrzne cierpienie, mimo to dzieci Boże uważają, że godzi 

się, aby Chrystus miał pierwszeństwo; uważają bowiem jęki modlitwy za lepsze niż oklaski 

świata. Same łzy Bożych dzieci, które patrzą na najbardziej uciążliwe i trudne obowiązki jak na 

słodkie, są błogosławione. Mogą nie tylko powiedzieć: „Twoja miłość bowiem jest lepsza  od 

wina”, jak to powiedziano w Pnp 1:2 (UBG); czyli że przejawy Jego łaski są wyborniejsze niż 

najlepsze pokrzepienia stworzenia; ale i: ,,Lepszy bowiem jest jeden dzień w twoich przedsionkach 

niż tysiąc gdzie indziej”, (Ps 84:10 UBG). Galeacius Carracciolus powiedział: ,,Niech będzie 

przeklęty człowiek, który myśli, że cały świat jest wart jednogodzinnej społeczności z Bogiem.” 

Tak więc, kiedy wolisz swoją przyjemność i zadowolenie, to jak wielka jest różnica między tobą a 

nimi! Jest napisane o Mojżeszu, Hbr 11:26 (UBG), że ,,Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za 

większe bogactwo niż skarby Egiptu”. Patrzył na nie jak na najwspanialsze wydarzenie swego 

życia. A Thuanus pisał o Lewis Marsae, francuskim szlachcicu, kiedy został skazany na cierpienie 

za religię i ze względu na jego szlachetność urodzenia nie był związany sznurami, jak inni, że 

powiedział - Daj mi też mój łańcuch i uczyń mnie rycerzem tego wspaniałego zakonu.” Zniewagi 

Chrystusa są lepsze niż wszystkie rozkosze doczesnego świata.  

 [2.] Zastanów się, jak będziesz mógł spojrzeć Panu Jezusowi Chrystusowi prosto w  

oczy w dzień odpłaty, kiedy masz o Nim takie poślednie i niskie myśli w zamian za drobiazgi, 

kiedy zadowala cię rozstanie się z Bogiem i Chrystusem, i wszystkimi pocieszeniami i nadzieją 

Ducha, w zamian za błahostki, za ziemskie troski, i za nędzne i brudne przyjemności. Dzień 

sądu jest jednym ze środków egzekwowania zapierania się siebie. Kiedy Chrystus ustanowił tę 

doktrynę zapierania się siebie, to powiedział: ,,Syn Człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego 

Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków” (Mt 16:27 UBG). Diabeł 

będzie tobie urągał, bo chciałeś porzucić Chrystusa w zamian za tak małą pokusę, i sprzedać 

wszystkie wspaniałe rzeczy religii za zabawkę, za błahostkę. I jak spojrzysz w twarz 

błogosławionym towarzyszom Chrystusa, aniołom i tym zapierającym się siebie świętym, którzy 

potrafili wyzbyć się wszelkich trosk, i nie uważali swego życia za zbyt drogie, aby je poświęcić? 

Staniesz się pogardą świętych i aniołów Ps 52:7 (UBG): ,,Oto człowiek, który nie uczynił Boga 

swoją siłą, ale ufał swym wielkim bogactwom i umacniał się w swojej nieprawości”. To jest 

człowiek, który nie chciał uczynić Boga swoim działem, który przedkładał swoje ciało nad duszę i 

bogactwo i przyjemność nad Chrystusa; to jest ten, który nie chciał rozstać się z odrobiną wygody 

na tym doczesnym świecie ze względu na Pana Jezusa.  

 [3.] Zważmy, że jeśli chcielibyśmy kochać siebie, to powinniśmy kochać nasze lepsze 

,,ja”. Dostojeństwo duszy wymaga najwyższej troski o jej zachowanie i chronienie. Ciało zostało 

stworzone jako narzędzie pracy duszy, dlatego jest jej podwładne; powinniśmy zwracać uwagę 

przede wszystkim na bezpieczeństwo duszy. Poza tym życie cielesne może być utracone, podczas 

gdy dusza trwa na wieki; życie cielesne można naprawić, podczas gdy dusza jest chora. Dlatego 

najlepiej jest zabezpieczyć duszę przez zostawienie jej w rękach Chrystusa, a wtedy nie chybimy 

celu. Ciało jest tylko opakowaniem, skrzynią czy też zwykłym naczyniem. Anaxarchus, kiedy został 

umieszczony w wielkim moździerzu i bity mosiężnymi tłuczkami, zawołał do swojego oprawcy, 

,,Bij dalej, bij w worek Anaxarchusa, nie możesz sobie zrobić krzywdy.” Kto by chciał zachować 

opakowanie czy też skrzynię a stracić skarb, który znajduje się w jej wnętrzu?  

 [4.] Możemy szukać dobra swojego ,,ja” z większym zezwoleniem i aprobatą  Boga i 



sumienia, ba, i z większym sukcesem, gdy lepsza część naszego ,,ja” zostanie ochroniona i 

uczyniona bezpieczną. Miłość własna nie jest zniesiona i unieważniona przez łaskę, ale 

opanowana i umieszczona we właściwym miejscu. Zgodnie z prawem natury najpierw musimy 

troszczyć się o rzeczy konieczne, a potem o wygody życia. Jesteśmy zobowiązani do troszczenia się 

o niezbędne potrzeby i wygody ciała, ale najpierw musimy zadbać o duszę: Łk 10:42 (UBG), 

„….jedno jest potrzebne;” a mianowicie zabezpieczenie duszy. Najważniejszą troską chrześcijanina 

powinno być określenie tego, co jest konieczne do zbawienie jego duszy; to będzie pomocne mu w 

życiu i śmierci. Ta jedna rzecz jest po prostu konieczna; ta jedna rzecz jest potrzebna sama z siebie, 

wszystkie inne są potrzebne do spełnienia tego celu. Mamy utrzymywać swoje ciało, aby mogło być 

dla nas narzędziem duszy, podczas gdy działamy i pracujemy na rzecz prawdziwego szczęścia. 

,,….szukajcie najpierw królestwa Bożego”, (Mt 6:33 UBG); to znaczy najpierw starajmy się dostać 

w stan łaski. Królestwo Boże symbolizuje wszelki i cały stan łaski ewangelicznej. Pierwsza rzecz 

jaką Izraelici robili rano, to szukanie manny; i to zachowywało ich przy życiu. Tak więc pierwszą 

rzeczą, i naszą największą troską i pracą powinno być zabezpieczenie naszej duszy, a wtedy, potem, 

wszystkie inne rzeczy zostaną nam dodane, o tyle, o ile będą niezbędne.  

 [5.] Same motywy i powody, które przyciągają nas do miłości własnej, przyciągają nas 

także do lepszych rzeczy, bo ten, kto kocha wszystko, będzie kochał najlepsze obiekty z danego 

rodzaju; dlatego jeśli kochamy coś dobrego, to kochajmy to, co jest wiecznie dobre. Cóż takiego 

kochamy? Czy to przyjaciół, życie, chwałę, rozkosze, majątek? Jeśli kochamy przyjaciół, to 

kochajmy najlepszego z przyjaciół, wiecznego przyjaciela, jakim jest Bóg. Powinniśmy najbardziej 

zadowalać tych, z którymi mamy żyć najdłużej. Jeśli kochamy długie życie, to kochajmy 

wieczność; jeśli chwałę, to pamiętajmy, że nie ma takiej chwały, prócz tej, który jest nam dana 

przed Bogiem i aniołami z ust Chrystusa; próżna chwała doczesnego świata jest niczym w 

porównaniu do wiecznej chwały. Jeśli kochamy rozkosze, to pokochajmy to, co najlepsze z ich 

rodzaju; te rozkosze, które są po prawicy Boga; im bliżej fontanny, tym słodsza jest woda. Jeśli 

kochamy bogactwo, to kochajmy „trwałą majętność” Hbr 10:34 (UBG). Wszystkie ziemskie rzeczy 

są tylko ginącymi ruchomościami.  

 [6.] Zważmy, jaki mamy powód by miłować Boga ponad wszystko; nie tylko na punkcie 

zasług, jesteśmy bardziej zobowiązani Bogu niż wszystkim rzeczom na świecie i nie tylko z punktu 

widzenia prawa i obowiązku, za które będziemy odpowiedzialni, ale i z punktu widzenia 

naturalnego rozumu. Wszystkie stworzenia są tylko obrazem i cieniem tego dobra, które znajduje 

się w Bogu. Dobro stworzenia to tylko promień lub przebłysk najwyższego dobra. Bóg podzielił 

swoją dobroć, stworzenia są tylko jej połamanymi kawałkami. Dlaczego mielibyśmy kochać obraz 

a zaniedbywać pierwowzór? Dlaczego mielibyśmy kochać inne rzeczy, a nie Boga bardziej, i z 

psem, gonić cień a porzucić Boga? To prawda, w stworzeniach istnieją pewne zarysy i ograniczenia 

Bożej dobroci, które służą nam do pamiętania o Bogu; i nie po to, by przechwytywać nasze uczucia, 

ale by głosić nam, że Bóg jest bardziej godny naszego szacunku i czci. Bóg podzielił swoją dobroć 

między wszystkie stworzenia, aby nas upominać, a nie zadowalać. Zważmy na to, że wszystkie te 

rzeczy potrzebują Boga, aby je zachował, potrzebują innych rzeczy. Ale teraz wystarczy sam Bóg, 

On sam, bez stworzenia, może zadowolić nas; kto ma Boga, ma wszystko; kto go posiada, posiada 

wszystko (1 Kor. 3.21 UBG) i wszystko jest bardziej nasze, gdy tego nie mamy, niż gdy posiadamy 

to bez Boga, bo wtedy wszystko to jest dla nas mniejszym sidłem. Dlatego powiedzmy z oburzenie 

wszystkim innym miłościom, ,,Kogo innego ma w niebie oprócz ciebie?” itd., (Ps 73:25 KJV).  

 [7.] To bardzo wielki zaszczyt, kiedy jesteśmy wezwani do przejścia jakiejkolwiek 

rzeczywistej próby, aby pokazać, jak bardzo kochamy Boga ponad stworzenie. Nie ma powodu 

do smutku w takim wypadku, jeśli nasze oczy są otwarte, a nasze uczucia umartwione. Z pewnością 

lepiej jest dobrowolnie oddać nasze troski Bogu, niż je mieć odebrane siłą; lepiej ofiarować je 

Bogu, niż je mieć wyrwane. To wielki zaszczyt, że Bóg będzie sprawiał, że nasza wola będzie 

ćwiczona a nasza wierność manifestowana; mógłby zabrać nasze przyjemne rzeczy przez 

panowanie swojej opatrzności, tak, że mogłyby zostać zabrane za karę. To zaszczyt kiedy możemy 

je ofiarować na drodze dziękczynienia; śmierć nas zabierze od nich, a Bóg może je zabrać od nas. 

To zaszczyt, że możemy z nich zrezygnować zanim umrzemy, i że przez akt wyboru i zgodę 



możemy je oddać Bogu ze względu na dobre sumienie. ,,Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie 

tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć” (Flp 1:29 UBG) – powiedział apostoł Paweł; tak, 

że nasz zysk będzie większy niż nasza strata. Środki, które mogą umożliwić nam  uzyskanie tego 

zapierania się siebie są następujące.  

 [A.] Uważajmy, aby nie utożsamiać się zanadto i nie identyfikować ze stworzeniem. 

Mamy skłonność do czynienia swego ,,ja” zbyt dużym; uważajmy, na to co uznajemy za nasze ,,ja”. 

Istnieje stare i zepsute ,,ja”, którego nie powinniśmy uznawać. Zważmy, że nasza wygoda, 

bezpieczeństwo, wartość i akceptacja u Boga nie zależą od obfitości dóbr, (Łk 12:15); nasze 

bezpieczeństwo także nie leży w nich; te rzeczy są tylko rurami do przekazywania nam 

błogosławieństwo Bożego. Nie żyjemy z obfitości dóbr, ale z opatrzności; inaczej nasz chleb byłby 

dla nas gonitwą, a nie naszym komfortem. Człowiek może mieć dość szczęścia w jednym Bogu, 

bez  stworzenia, (Hab 3:18). W Niebie naszym przywilejem jest to, że Bóg jest „wszystkim we 

wszystkich”, bez pośrednictwa środków i stworzeń. Cieszenie się Bogiem w stworzeniu jest 

mrocznym sposobem; najlepszym sposobem jest cieszenie się Nim samym, w oderwaniu od tych 

zewnętrznych rzeczy. Ani nasza wartość i szacunek u Boga, ani nasze życie wieczne, nie leży w 

nich. Bóg cię kocha, drogi czytelniku, chociaż  byłbyś nagi, pozbawiony wszelkich doczesnych 

darów i łask; On nie kocha twoich rzeczy, ale ciebie samego. Jezus Chrystus umarł nie za twoje 

dobra i majątek, ale za twoją osobę. A kiedy Bóg szuka cię w niebie, nie patrzy, że powinieneś 

przyjść z orszakiem zewnętrznych wygód; bo kiedy idziemy do grobu, to idziemy tam nago i 

zostawiamy te rzeczy za nami.  

 [B.] Działajmy wiarą, częściowo w odniesieniu do błogosławionej zapłaty. Jaki jest 

powód że ludzie zakochują się w stworzeniu? Ponieważ nie znają wyższej chwały. Ludzie cieleśni 

są częściowo ślepi, nie widzą z daleka, (2 P 1:9); patrzą na rzeczy niebiańskie jak na złote sny, i jak 

na przyjemne złudzenia; dlatego nie mogą rozwieść się ani oddzielić swoich uczuć od doczesnych 

wygód. Warto zauważyć, że zanim Chrystus powiedział do Zacheusza: ,,Dziś zbawienie przyszło do 

tego domu”, to Zacheusz rzekł: ,,...oto połowę mego majątku daję ubogim” (Łk 19:8-9 UBG). Jak 

dobro prawie każe ludziom ogołocić się ze wszystkiego, jak przynagla ich do takiej rzeczy; chociaż 

jest to tak, jakby odrywano ciało od siebie; jednak widok Nieba to sprawi.  

 [C.] Następnie wiara musi być zastosowana do prawidłowego osądzenia słuszności 

obecnych cierpień i obciążeń: wiara musi uważać straty za oszczędności. Tak jak nie mamy 

wierzyć rozumowi, tak też rozsądkowi, w odniesieniu do artykułów wiary. Dlaczego wierzymy w 

chwalebną tajemnicę trójcy świętej, trzech osób w jednej? Ponieważ Chrystus nam to objawił. Ten 

sam Jezus objawił: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie;” (Mt 5:10 UBG) i ,,a kto straci 

swoje życie z mojego powodu, znajdzie je” (Mt 16:25 UBG). Dlaczego mielibyśmy uważać za 

bolesne to, co Chrystus nazwał błogosławionym? Dlaczego mielibyśmy uważać za stratę to, co w 

rzeczywistości jest największym zyskiem? Jesteśmy tak samo zobowiązani wierzyć, że 

prześladowania sprawią, że będziemy błogosławieni, a utrata życia będzie zyskiem, jak to, że Bóg 

jest trzema osobami w jednej istocie, i w to, że istnieje zjednoczenie dwóch natur w osobie 

Chrystusa. Wiara jest tak samo widoczna w praktycznych, jak i w  spekulatywnych zasadach; w 

pierwszych jest częściej wypróbowywana; natomiast w drugich tylko w szczególnych rodzajach 

pokus.  

 [D.] Miłujmy siebie i wszystko inne w Bogu i ze względu na Boga. Kiedy Bóg staje się 

naszym, kochamy siebie kochając Boga. Powinniśmy kochać tylko ze względu na Boga; czynić 

wszystko na Jego chwałę, mając na oku cele religii. Z pewnością Bóg czyni wszystko dla siebie. 

Nie powinniśmy kochać nikogo innego, ani siebie samych, jak tylko ze względu na Boga i 

wypełnianie Jego świętej woli. Jeśli kochamy pobożnych, to powinniśmy ich kochać, ponieważ 

noszą w sobie Jego obraz. Powinniśmy kochać naszych wrogów, ze względu na przykazanie Boże i 

nasze relacje oraz udogodnienia, ponieważ są one darami Boga dla nas. Bóg musi mieć całe nasze 

serce; a w tych uczuciach, które są kierowane do innych rzeczy, należy wziąć nadrzędny powód od 

Boga. Takie jest prawo, które wciąż obowiązuje: „PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden. Będziesz 

miłował PANA swego Boga całym swoim sercem, całą swą duszą i z całej swej siły” (Pwt 6:4-5 

UBG), Jest to często powtarzane w Nowym Testamencie. Nie mamy rezerwować niczego dla 



bożków, ani dla stworzenia; wszystko jest za małym dla tak wielkiego Boga, choć miałoby tego być 

więcej niż jesteśmy w stanie wykonać. Kiedy wielki książę w swojej podróży przychodzi do 

gospody, to zajmuje wszystkie pokoje w jej budynku, nie dopuszczając aby to licowało z jego 

godnością, żeby obcy dzielił pokoje z nim. Cały nasz wzgląd musi być skierowany na Boga lub na 

inne rzeczy ze względu na Niego. Z pewnością będzie to środek do zachowania nas od takiego 

stopnia przywiązania do stworzenia, który mógłby wyobcować nas od i podzielić naszą duszę w 

uczuciu do Boga; tak więc, we wszystkim, co kochamy, powyższy środek sprawi, że będziemy 

mieli tendencję do służenia i przynoszenia chwały Bogu. Zauważmy, jak jedna część cyrkla, gdy 

jest ustawiona na środku, to nadaje siłę i kierunek drugiej części, która porusza się po obwodzie; tak 

kiedy serce jest skupione na Bogu, i zdecydowane kochać tylko Jego, wtedy otrzymamy moc i 

kierunek od Niego, nasza miłość zostanie odpowiednio ustanowiona. Święci i aniołowie w górze 

kochają Boga całym swoim sercem i całą swoją duszą, dlatego nie mogą grzeszyć. Miłość jest 

jedyną ich zasadą i przewodnikiem, nie mogą nic uczynić nieprzyzwoitego; i tak powinniśmy i my, 

w naszych granicach, dołożyć starań, żeby dojść do tego, a to stałoby się niezmiernie wielkim 

uregulowaniem naszej miłości. Interesowność własna może przyjść jako pomoc, ale główną i 

pierwotną przyczyną wszystkiego jest sam Bóg. Powinniśmy kochać siebie zjednoczonych z 

Bogiem przez Jezusa Chrystusa; miłować sługi Boże jako tych, którzy są wywyższeni w 

dostojeństwie i upiększeni Jego obrazem; a naszych bliskich, ponieważ mogą być oznakami Bożej 

miłości do nas. 

  

 (d.) BÓG OSTATECZNYM CELEM  – ZAPIERANIE SIĘ SZUKANIA SWEGO. 

  

  

 Czwarta gałąź zapierania się odnosi się do szukania swego, oznacza zapieranie się 

realizowania własnych celów, gdyż Bóg musi być ostatecznym celem wszystkich działań 

wszelkiego stworzenia.  

 Tutaj pokażę -  

(i.) Czym jest te szukania swego. 

(ii.) Dowody przez które się zdradza. 

(iii.) Jak konieczne jest zajęcie się nim. 

(iv.) Jak trudno jest zaprzeć się tej części swego ,,ja”. 

(v.) Niektóre środki zaradcze poprzez rozważenie i praktykę 

(vi.) Zapieranie się szukania swego w odniesieniu do bliźniego. 

(vii.) Słowo zastosowania do osób samolubnych i szukających swego. 

 (i.) Czym jest te szukanie swego? Szukanie swego czy też poszukiwanie własnej korzyści, 

jest grzechem, przez który ludzie odnoszą wszystko, co robią lub mogą zrobić, do własnej chwały i 

awansowania siebie. Istnieje podwójne szukanie swego, w przeciwieństwie do podwójnego celu 

stworzenia, jego istnienia i działania; pierwsze, przez które dążymy do naszej własnej korzyści; i 

drugie, przez które dążymy do własnej chwały. Natomiast dwa cele istnienia i działania stworzenia 

to radowanie się Bogiem; i przyniesienie mu chwały. 

 [1.] Naszym wielkim celem powinno być cieszenie się Bogiem; to jest szczęście, do 

którego jesteśmy kierowani i nakłaniani przez pociąg naszej natury. Nieśmiertelna dusza została 

stworzona do wiecznego dobra; nic poza Bogiem jej nie zadowoli; a Niebo, którego oczekujemy to 

nic innego jak wypełnienie duszy Bogiem. Istnieje wielka kontrowersja na tym doczesnym świecie 

między Bogiem a naszym ,,ja”, podczas gdy przebywamy tu na ziemi; natomiast w Niebie kłótnia 

zostaje zażegnana, a my i Bóg łączymy się w najbliższy i najściślejszy sposób jedności i 

społeczności, abyśmy mogli cieszyć się Nim na wieki. Teraz kiedy zadowalamy się jakąkolwiek 

niską rzeczą i zaspokajamy się nią bez Boga, to oznacza to szukanie swego, skutkiem którego jest 

samozniszczenie i samo zatracenie. Ale Pismo mówi zgodnie z naszym celem i zamiarem; że 

dążymy do szukania swego, chociaż w efekcie zatracamy siebie. Dalej, Pismo Święte mówi: ,,Bo 

wszyscy szukają swego a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa” (Flp 2:21 UBG). W efekcie ani ich 

własne szukanie swego, ani Chrystusowego, ale cielesne i zepsute serce człowieka nie uważa nic za 



własne ,,ja”, za wyjątkiem  rzeczy o które troszczy się ciało. Tego rodzaju szukania swego są winni 

ci, którzy wykonują dzieło Boże, ale nie z Bożym celem; nie aby cieszyć się Bogiem, ale, aby 

cieszyć się światem; czynią z posłuszeństwa tylko towar; jeśli mają ziemskie korzyści, są 

zadowoleni; w sprawie innych rzeczy, żegnają się z Bogiem: Mt 6:12 (UBG), ,,Odbierają swoją 

nagrodę”. Tacy ludzie zwolnią Boga od wszelkiej darowizny i obietnicy, którą złożył im o Niebie w 

przymierzu łaski, jeśli tylko Bóg da im patent na cieszenie się jak najwięcej światem, co wskazuje 

na posiadanie przez nich podłego i nikczemnego ducha: Rz 16:18 (UBG), ,,Gdyż tacy nie służą 

naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i 

pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi”. Apostoł Paweł mówił tak o fałszywych nauczycielach, 

którzy nie uczynili Boga swoim celem, ale byli całkowicie nastawieni na swój doczesny zysk; 

którzy nie napominali za, ale uspokajali ludzi w ich grzeszeniu. W ich kazaniu nie było soli, a w ich 

prywatnych wizytach było wiele doczesnej ziemskiej uległości, a wszystko dlatego, że ustanowili 

sobie innego Boga, coś tak podłego jak własny brzuch, zamiast Chrystusa.  

 [2.] Następnym celem stworzenia powinno być uwielbienie Boga we wszystkich 

poruszeniach i działaniach swojej duszy. To musi być trwały stan i natura duszy aby po pierwsze 

radować się Bogiem, co jest naszym szczęściem; i po drugie, aby chwalić Boga, co jest naszą pracą; 

i dlatego, gdy celem serca jest nasza własna chwała i uwielbienie, jest to szukanie swego. Teraz, 

abyście lepiej to rozpoznali i zobaczyli, kiedy dusza jest tego winna, pokażę wam, jak dalece mamy 

zamierzać oddać chwałę Bogu w każdym naszym działaniu. Zrobię to w następujących 

twierdzeniach. 

  [A.] Cel, który musimy sobie postawić we wszystkich naszych świeckich działaniach, 

musi być religijny, abym mógł chwalić Boga i czynić dobrze innym, (1 Kor 10:31), choćby 

miało to dotyczyć takiego naturalnego działania, jak jedzenie i picie; to jednak taki musi być 

ustalony cel, ,,wszystko róbcie ku chwale Boga”; w przeciwnym razie ustanawiamy sobie innego 

Boga, Molocha zamiast Stwórcy.. Kiedy tylko jemy dla zaspokojenia własnego ciała, to może to 

być ofiarą z pokarmów i napojów składaną apetytowi. Podobnie rzecz się ma z handlem, jeśli 

handlujemy tylko dla pomnożenia bogactwa, to jest to poświęcanie się mamonie i stawianie świata 

na miejscu Boga. To jest wielkie miłosierdzie Boże, że biorąc pod uwagę naszą konieczność, tak 

mądrze wszystkim zarządził, że nie musi tracić żadnej części naszego czasu. Nasze bardzo 

naturalne działania mogą być religijne. Uczynki natury mogą stać się aktami łaski, a nasz handel 

może być rodzajem uwielbienia, gdy naszym celem jest uwielbienie Boga; inaczej ustawimy swoje 

,,ja” w Jego miejsce. Samo jedzenie jest bałwochwalstwem, gdy ma na celu jedynie zadowolenie i 

zaspokojenie swego ,,ja”. Wtedy nasz stół staje się stołem demonów, a bogiem jest nasz brzuch (Flp 

3:18). A jeśli chodzi o handel: kiedy handlujemy na świecie tylko po to, by się wzbogacić a nie 

mamy na celu przyniesienie chwały i służenie Bogu, to ustanawiamy innego boga; mamona staje 

się naszym Bogiem, Mt 6:24 (UBG), ,,Nikt nie może dwom panom służyć….Nie możecie służyć 

Bogu i mamonie”, ale tu pojawia się pytanie godne dyskusji, ,,Czy w każdym uczynku rzeczywiście 

jesteśmy zobowiązani, by dążyć do Bożej chwały?”. Odpowiadam, powinniśmy starać się tak 

bardzo jak tylko możemy, aby uczynić nasze myśli rzeczywistymi; to jest sama żywotność i wigor 

duchowego życia, kiedy wszystkie nasze naturalne działania wznoszą się do poziomu 

nadprzyrodzonego zamiaru. Jak chrześcijanin nie powinien mieć złych celów, tak nie powinien być 

ślepym łucznikiem, strzelającym na chybił trafił i nie do tarczy. Dlaczego mielibyśmy zapominać 

kiedykolwiek o Bogu, gdy On zawsze o nas pamięta? Nie ma chwili z tych które przemijają, aby 

Bóg się nami nie opiekował, bo inaczej nie moglibyśmy żyć; pamięta o nas, jakby zapomniał o 

wszystkim innym i nie miał nikogo innego, o kogo mógłby się troszczyć na tym świecie. Żadna  

nasza dobra myśl nie jest zapomniana. Życie duchowe wydaje się spać, kiedy nie myślimy o Bogu. 

We wdzięczności wydajemy się być zobowiązani. I zważmy dalej, z pewnością rzeczywiste 

podniesienie duszy nie ma nic do czynienia z wielką pracą i kłopotami, ponieważ myśli są szybkie i 

nagłe; i nic nie będzie utrudniać nam lub być dla nas ciężarem, abyśmy mogli spojrzeć w górę 

okiem naszej duszy, ale będzie to dla nas z wielkim pożytkiem, uczyni działania naszego umysłu 

bardziej przyjemnymi dla Boga; a dusza lepiej będzie trzymana w sprawiedliwości; będzie to jak 

złota korona na głowie każdego działania i będzie doskonałym środkiem zapobiegającym 



powstawaniu cielesnych myśli. Jednak z powodu naszych ułomności w pomniejszych działaniach 

życia, zwyczajowa intencja wystarczy; jak strzała może polecieć do celu, chociaż łucznik przestał o 

tym myśleć; a raczej tak, jak człowiek jadący do domu może nie zawsze myśleć o nim, chociaż do 

niego zmierza; tak chrześcijanin nie zawsze może faktycznie myśleć o Niebie, chociaż jego serce 

jest nakierowane nań w ten sposób. Powinniśmy przynajmniej odnawiać nasze myśli każdego 

ranka. I w szlachetnych działaniach życiowych, które wymagają więcej pracy i trudu, tam nasze 

myśli powinny być wyraźne, a powodem tego jest to, że szatan jest gotowy do zabicia każdego 

poważnego obowiązku za pomocą wstrzyknięcia cielesnych myśli. Diabeł jest z nami nie tylko w 

pracy, ale i w komorze, gdy spełniamy obowiązki religijne; i wiele razy, chociaż zaczynamy w 

duchu, to jednak jesteśmy skłonni kończyć w ciele. Nasze ,,ja” przeszkadza nam gdy chcemy 

czynić dobrze: Rdz 15:9-11, Abraham poćwiartował ofiary a, ,,Kiedy zleciało się ptactwo do tej 

padliny, Abraham je odganiał” - Tak więc kiedy myślimy o ofiarowaniu Bogu jakiegoś obowiązku 

religijnego, to cielesne myśli mają skłonność do wpadania do umysłu; tak, że bez tej rzeczywistej 

intencji, możemy łatwo zacząć dla Boga, a jednak skończyć pomimo tego dla własnych 

zainteresowań. 

 [B.] Zarówno w świętych działaniach, jak i w wyższych czynnościach duszy, niezależnie 

od tego czy to będą wewnętrzne czy zewnętrzne, ostatecznym celem musi być chwała Boża.  

 [a.] W działaniach wewnętrznych, w pragnieniach łaski i zbawienia naszym celem nie 

może być własne ,,ja”. Nasze poruszenia się są wtedy prawidłowe, gdy są zgodne z Bogiem, gdy 

mamy ten sam cel i zamysł, jaki ma Bóg. Cokolwiek Bóg czyni, wewnątrz i na zewnątrz, w 

stworzeniu i łasce, czyni dla siebie: Prz 16:4 (UBG), „PAN uczynił wszystko dla samego siebie”. 

Cóż, zatem powinniśmy szukać łaski i chwały z tym samym celem, z jakim daje go Bóg: Ef 1:6, 

,,Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym”, taki jest cel Boży, aby 

łaska była uwielbiona w naszym zbawieniu i naszym przyjęciu Jezusa Chrystusa. Pragnę mego 

zbawienia, ale nie powinien spoczywać na tym; ale to powinno być moim najwyższym celem, aby 

Bóg był uwielbiony w moim zbawieniu. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy możemy baczyć, czy 

nie na  nagrodę; ale ci, którzy nie baczą, zdają się mylić Niebo i mają cielesne pojęcie o nagrodzie 

ewangelii i śnią o Niebie alcaron, a nie o Niebie ewangelii. Czym jest Niebo ewangelii, jeśli nie 

cieszeniem się Bogiem na zawsze, na drodze błogosławionej i codziennej społeczności? Teraz czy 

może ktoś być tak irracjonalny, by wyobrazić sobie, że nie powinien dążyć do dziedzictwa świętych 

w światłości, a także do objawienia i urzeczywistnienia się Boga? To musi być wielki akt łaski, by 

szukać własnego szczęścia na najwyższej drodze społeczności z Bogiem. Mylą się z naturą 

przymierza lub sposobem, w jaki Bóg postąpi z ludźmi, bo Bóg załączył do swego przykazania 

obietnicę, a ludzie wydają się w kwestionowaniu ich być mądrzejsi od Boga. Możemy używać 

motywów Ducha bez grzechu, tak jak robili to święci w przeszłości. To była głupia skromność w 

Achazie, kiedy Bóg nakazał mu prosić o znak, a on nie chciał (Iz 7:10-12); tak i jest to głupia 

skromność, gdy ludzie nie będą działać wiarą w odniesieniu do nagrody i błogosławionej zapłaty. 

Chrystus patrzył na nagrodę. W Hbr 12:2 (UBG) jest napisane, że: ,,z powodu przygotowanej mu 

radości, wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę” itd. I rzeczywiście wszystkie stworzenia, takimi 

jakimi są teraz, muszą obrać ten kurs, patrzeć na chwałę, aby mogły wypełnić obowiązek i znieść 

krzyż. Żadna stworzona istota nie może spocząć tylko na pięknie i dobroci własnego działania. 

Głupotą jest mówić, że cnota jest nagrodą samą w sobie, jeśli mówimy o wiecznej nagrodzie; bo 

nagroda jest Bożym sposobem przymierza. Mamy nie tylko brać pod uwagę obowiązek, ale i 

zachętę do wykonania takiego obowiązku. Ale wtedy nagroda nie może być główną przyczyną, ale 

zachętą; natomiast ostatecznym motywem musi być chwała Boża. Kiedy czynimy nagrodę 

ostatecznym celem wszystkiego, czego pragniemy, to jest to szanowanie własnego ,,ja” ponad 

Boga; chwała Boża musi być zasadniczym motywem wszystkich naszych pragnień i nadziei. 

Dbanie o szczęście jest niewinnym celem natury, ale uwielbienie Boga jest celem łaski. Teraz, samo 

dążenie do szczęścia jest tylko pędem natury i naszej własnej woli; natomiast naszym obowiązkiem 

jest posiadanie dalszego celu jakim jest dążenie do przyniesienia chwały Bogu. Na podstawie prawa 

naszego stworzenia zostaliśmy zobowiązani do dążenia do oddania chwały Bogu, chociaż nasze 

szczęście nie było temu podporządkowane, gdyż ,,PAN uczynił wszystko dla samego siebie” (Prz 



16:24 UBG). 

 [b.] W działaniach zewnętrznych i obowiązkach oddawania czci Bogu musimy mieć 

dobry cel. Jest to niebezpieczne w rzeczach świętych, aby przymrużać oczy, i przy świątyni służyć 

sprawom kupczenia i sprzedawania; to jest wrzucanie łajna do własnego kielicha Boga; to jest 

służenie Bogu naszymi nieprawościami; i używanie oddawania czci Bogu jako pretekstu i 

przykrywki dla, własnej korzyści. Kiedy wypaczamy właściwy użytek z rzeczy, to wyrządzamy im 

szkodę. Jeśliby kielich zrobiono dla króla, aby z niego pił, a my byśmy użyli go jako naczynie do 

przechowywania ekskrementów, to byłoby wielkim afrontem dla króla; natura nie przeznacza takich 

rzeczy do takiego użytku ale sztuka i wola człowieka tak. Obowiązek religijny został stworzony dla 

oddawania Bogu szczególnej chwały, dlatego nie może mieć celu poniżej tego z jakim go nadano.   

 [c.] We wszystkich warunkach życia chrześcijanin powinien być obojętny na każdy 

stan, aby Bóg był uwielbiony; wierzący powinien być jak kostka do gry w ręku Boga, niech 

Opatrzność rzuci ją z wysoką lub niską wartością, jak Bogu się podoba: Flp 1:20 (UBG), ,,….jak 

zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus  w moim ciele, czy to przez życie, czy przez 

śmierć”; dla Pawła było obojętne czy będzie żył czy nie, gdyż jego celem było tylko wywyższanie 

Chrystusa. Takie jest usposobienie chrześcijanina; rzeczy mogą wypaść, nie tak, jak myślimy, ale 

zawsze tak, jak byśmy pragnęli, jeśli naszym głównym celem jest chwała Boża, bo w opatrzności 

wymaga się od nas jedynie bierności. Nie ma nic pozostawionego do naszego wyboru; mamy 

poddać naszą wolę Bożemu upodobaniu; naszym obowiązkiem jest poddanie się; wydarzenia 

muszą być pozostawione samemu Bogu, a w tych rzeczach On zadba o własną chwałę. Cóż więc, 

czy nasz stan będzie pomyślny, czy nieprzyjemny, przyjemny czy nieprzyjemny, jeśli będzie on na 

chwałę Bożą, to powinno być nam wszystko jedno. Podróżnik, kiedy pyta o drogę, to jest dla niego 

wszystko jedno, czy skierujemy go na prawą lub lewą stronę, byleby tylko mógł ukończyć swoją 

podróż; tak samo jest z chrześcijaninem; czy jego droga do Nieba wiedzie przez chorobę czy 

zdrowie, przez spokój czy kłopoty, przez mieszkanie w domu lub na wygnaniu z powodu banicji, 

przez poniżenie lub obfitowanie, przez posiadanie majątku lub ubóstwo, chrześcijanin jest 

zadowolony, aby Bóg mógł być uwielbiony. Tak więc powinniśmy, we wszystkich warunkach 

życia, oddać się do dyspozycji Boga, aby mógł być uwielbiony przez nas. Niektórzy spierają się, 

czy nie mamy mieć takiego nastawienia w odniesieniu do wiecznego stanu naszych dusz, 

niezależnie od tego czy Bóg nas potępi, czy nas zbawi, aby mógł być uwielbiony. Na co 

odpowiadam: nie; wydaje się to być bardzo surowe, a Bóg nie poddaje nas takiej próbie, oddawania 

naszych dusz do Jego dyspozycji; to było wymagane tylko od Chrystusa, aby złożył swoją duszę, na 

chwilę, jako zadośćuczynienie Bóstwu Boga. Pasywność postawiłaby stworzenie w obojętności na 

punkcie wykonywania obowiązków religijnych lub rozpaczy na punkcie nadziei; podczas gdy Bóg 

w swoim przymierzu stara się nakłonić stworzenia, aby usilnie troszczyły się raczej o wieczne 

dobro ich dusz, niż pozostawiły je do Jego dyspozycji. Przez to możemy zobaczyć, czym jest 

szukanie swego; nie czynimy tego swoim celem, aby radować się Bogiem i uwielbiać Go w ten 

sposób.  

 (ii.) Po drugie, podam trzy oznaki, dzięki którym osoba szukająca swego może zostać 

odkryta. Najlepszym sędzią jest jej własne sumienie. Jednakże ożywię poczucie winy przez 

podanie  jednej lub dwóch uwag. 

 [1.] Człowiek jest winny tego szukania swego, kiedy bierze się za wyznawanie 

pobożności, na podstawie obietnicy uzyskania jakiejś doczesnej korzyści. Zwróćmy uwagę na 

argument Sychemitów, którzy chcieli poddać się obrzezaniu mając takie przypuszczenie na oku: 

„Czyż ich stada i dobytek oraz wszelkie ich bydło nie będą nasze?” (Rdz 34:22-24 UBG). 

Zwierzęcy argument; a jednak jest bardzo normalny, zwłaszcza w czasach publicznych zmian. To 

normalne, że ludzie podążają za umierającym kościołem, aby uzyskać spadek, jak sępy rzucają się 

na padlinę; zmiana może być dobra, ale ich cel jest podły. W ich sercach może znajdować się wielki 

bożek. Ludzie mogą podążać za Chrystusem dla  chleba (J 6:26); nie cenili Jego osoby, ale chcieli 

żyć wygodnie i nakarmić się Jego cudem. Jezus rzadko jest doceniany dla niego samego. Ludzie 

szukają doczesnych wygód w praktykowaniu i wyznawaniu ewangelii, takich jak bezproblemowe 

życie, spokój, bogactwa, reputacja etc., i dlatego przeznaczają sobie Jezusa Chrystusa do 



świeckiego zastosowania. Było to nieocenione miłosierdzie, że Bóg zesłał swego Syna, a jednak 

tacy ludzie nie patrzą dalej niż na chleb. 

 [2.] Kiedy człowiek nie może znieść bycia trapionym z powodu wyznawania swojej 

religii. Cieleśni wyznawcy są „wrogami krzyża Chrystusa”, (Flp 3:18 UBG); ich lampa oliwna się 

nie pali, chyba że będzie wlewany w nią olejek uwielbienia i zysku. Pobożny człowiek jest 

zadowolony z bycia zaniedbany i poniżony dla Chrystusa, i mimo to zadowolony też ze swojej 

pracy: 2 Sam 2:22, ,,I poniżę się jeszcze bardziej niż dotąd”. Dawid jak gdyby mówił: 

,,Błogosławiony niech będzie Bóg, mogę to wycierpieć dla niego,” Koń, który ma gwóźdź w 

kopycie, może dobrze poruszać się po miękkim podłożu; ale na twardej i szutrowej drodze będzie 

utykał. Tak więc obłudnym ludziom tak długo, jak towarzyszy religii  wygoda, religia podoba się, 

jednakże są oni „wrogami krzyża Chrystusa”; dlatego, że są najemnikami wkrótce okażą się 

odmieńcami. Obce są im słowa: Hi 2:9 (UBG), „Jeszcze trwasz w swojej prawości?” Kiedy ludzie 

są tak delikatni, że nie mogą znieść krzyża, to jest to znak, że mają inne cele (zyskania dobrej 

reputacji i korzyści) w swoim wyznaniu.  

 [3.] Przez zazdroszczenie innym współwyznawcom religii; powinniśmy radować się z ich 

darów i łask i cieszyć się, że Bóg może być uczczony przez innych, jak również przez nas samych; 

jednakże pyszni ludzie chcieliby błyszczeć samotnie, zazdroszczą darów i łask innym; jest to pewna 

nuta szukania własnych korzyści , nie troszczą się o łaskę, ale o cielesność korzyść. Jest to praktyka 

starszego brata, którą Chrystus piętnuje w Łk 15:11-32; ten, kto jest naprawdę pełen łaski, pragnie, 

aby inni mogli mieć udział w niej bo wie, że Bóg jest przez to bardziej uwielbiony. Ale kiedy 

jesteśmy żądni dobrej reputacji to zamyślamy jak tu zrobić, aby nasza cześć błyszczała, gdyż wtedy 

im mniej konkurentów, tym większa jest nasza przewaga. Tacy ludzie wiedzą, że ich strumień 

dozna pewnego uszczerbku, kiedy zostanie rozprowadzony w tak wielu kanałach. Warto zauważyć, 

co apostoł Paweł powiedział w Gal 5:26 (UBG): „Nie bądźmy żądni próżnej chwały, jedni drugich 

drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc”. Szukanie swego naraża ludzi na zapamiętałość i zawiść; są 

drażliwi, ponieważ są zazdrośni o swoje własne zainteresowania; i są zawistni, ponieważ uważają, 

że powszechność darów i łask umniejsza ich szacunek.  

 (iii.) Po trzecie, aby pokazać wam, jak konieczne jest, abyście praktykowali, a ja żebym 

głosił tę część zapierania się siebie. Jak bardzo jest to konieczne, widać to z już przedstawionych 

rzeczy; ale jeszcze można dodać kilka rzeczy więcej, abyście bardziej na to zważali. 

 [1.] Częściowo po to, aby nie okradać Boga z należnej Mu czci.  Nic tak bardzo nie 

oddala człowieka od Boga, jak szukanie swego. Oddanie i służba są zachowane, gdy uczynimy 

Boga naszym skarbnikiem; ale kiedy ludzie patrzą na świat i szukają ludzkiej aprobaty, to nie 

troszczą się o Boga - "Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca”, (1 J 2:16 UBG). Chrystus 

jest kłopotliwy dla takich ludzi, nie jest mile widziany, ze względu na zainteresowanie, jakie ma 

względem sumienia. Bracia, nie jest to mała sprawa, o której mówię; szukanie swego urąga Bogu 

niezmiernie. To jest jednym z jego przywilejów, by być ostatecznym celem istnienia i działania 

stworzenia,  jednakże uzurpują sobie to, co jest właściwe Bogu ci; u których własne ,,ja” dzierży 

prymat nad Nim. Bóg jest trzymany z dala od tronu serca. Faraon tylko to zarezerwował dla siebie, 

aby być większy tronem od Józefa; możemy czynić wiele tego, co jest dobre, odziewać nagich, 

karmić głodnych, a nawet wydać swoje ciało na spalenie, a jednak przez cały ten czas nasze ,,ja” 

może być większe tronem aniżeli Bóg. 

 [2.] Jest bardzo konieczne, abyśmy nie okradali Boga z należnego mu hołdu od 

stworzenia. Bóg dał nam wiele rzeczy, zastrzegł sobie tylko to: ,,mojej chwały nie oddam innemu” 

(Iz 42:8 UBG). Bóg dał nam korzyść, abyśmy mogli oddać mu chwałę. Bóg dał nam dzierżawę 

wygód tego doczesnego świata, a  tylko to zarezerwował sobie jako Jego czynsz i uznanie - że 

będzie uwielbiony we wszystkich naszych uczynkach i uhonorowany we wszystkich naszych 

błogosławieństwach. Bóg nas stworzył i ma prawo i tytuł własności do nas. Ten kto zasadził 

drzewo, ma prawo do jego owocu. Bóg, który nas stworzył z pewnością oczekuje od nas owoców. 

Dał nam w tym celu talenty, a raczej pożyczył nam; jesteśmy tylko sługami, aby wykorzystać 

talenty do użytku naszego Pana. Chrześcijanin oddał siebie Bogu jako żywą ofiarę (Rz 12:1 UBG). 

Nie należymy do siebie samych Bóg ma do nas prawo i tytuł własności, dlatego nie ograbiajmy Go 



z Jego chwały; ofiara pod Starotestamentowym Zakonem nie była już własnością tego, kto ją 

składał, ale Pana.  

 A jak jest to koniecznym, żebyście praktykowali ten rodzaj zapieranie się, drodzy 

czytelnicy, tak jest też potrzebnym, abym od nowa i od nowa nakłaniał was do tego. Szukanie 

swego to zło bliskie sercu, jest także niebezpieczne i ohydne. Dwie rzeczy obserwuję w 

związku z nim:  

 [A.] Że największe dążenie do realizowania własnych celów ma miejsce pod 

przykrywką zapierania się siebie.. Tak jak Gibeonici założyli stare buty i stare szaty, by wyłudzić 

przymierze od Jozuego; tak wielu udaje umartwienie i zapieranie się siebie, aby zyskać sobie 

uznanie innych, dla ziemskich zysków i korzyści, jak ci, o których mówił apostoł Paweł w 2 Kor 

11, którzy, aby zdobyć uznanie, przystęp i poklask nie przyjmowali środków utrzymania. Wszystkie 

cielesne zamiary ludzi były prowadzone pod pretekstem i przykrywką religii. Herod pod pretekstem 

oddania hołdu chciał, aby Chrystus został zgładzony, (Mt 2:8); Jezabel ogłosiła post, by zgubić 

Nabota, (1 Krl 21:9); także Symeon i Lewi z zemsty naciskali na Sychemitów, by obrzezali się. 

Krokodyl płacze, a potem zabiera zdobycz. Tak więc cielesne cele są często przykryte religijnymi 

pretekstami.  

 [B.] Że jesteśmy bardziej skłonni do oskarżania innych z zazdrości niż do refleksji nad 

sobą. Wielu myśli, że szukanie własnych korzyści jest grzechem na który są narażeni tylko ci, 

którzy są powoływani do służby publicznej czy to w kościele czy to na stanowisku państwowym. 

Możemy ostrzec innych, ale nie możemy ich osądzać; bo szukanie swego leży w celu ducha, i 

podlega potępieniu i osądowi samego Boga. Kiedy uczynek był sprawiedliwy, to oskarżenie szatana 

brzmiało: „Czy Hiob za darmo boi się Boga?” (Hi 1:9 UBG). Nie powinniśmy z zazdrości oskarżać 

innych, ale zastanawiać się nad i badać własne serce. Możemy nie mieć takiej możliwości jak oni, 

aby się wzbogacić, ale czy nie szukamy swego tak dalece jak potrafimy sięgać ręką w zasięgu 

naszych możliwości? Och, ta zazdrość, która jest w naszych sercach i duma, która jest w naszych 

modlitwach i ich narady, na które nie zwracamy uwagi! Gdyby myślano dobrze o tobie, drogi 

czytelniku, zajmujący swoje stanowisko, jak o Szymonie Magu, że był kimś wielkim; to mógłbyś 

być winny symonii1, jak inni mogą być winni obłudy, przekupstwa i kradzieży publicznych 

pieniędzy.  

 (iv.) Po czwarte, jest to trudny i ciężki rodzaj zapierania się siebie. Szukanie swego jest 

naszą naturalną skłonnością - ,,Bo wszyscy szukają swego” (Flp 2:21 UBG). Wszystkie nasze 

zamierzenia, oczywiście, mają jakiś nasz własny cel, i  nastawione są na zdobycie naszego 

własnego zysku i uznania. Bardzo trudno jest odłożyć szukanie swego na bok, gdyż podłe i 

niegodne pragnienia są bardzo dokuczliwe i wracają do nas po umartwieniu, i po podjęciu przez nas 

przeciwnych im postanowień. Często stwierdzamy, że zaczynamy dobrze; dążymy do przyniesienia 

chwały Bogu, jest to nasz nawykowy cel, ale narastają w nas myśli pychy, w samym środku 

działania lub po jego zakończeniu. Jest to natrętny i bezczelny grzech, który będzie nas atakować 

raz za razem.  

 (v.) Po piąte, pozwólcie, że podam wam kilka środków zaradczych przeciwko temu 

grzechowi, poprzez: rozważenia i praktykowanie.  

 [1.] Rozważania. 

 [A.] Własne ,,ja” jest podłym i niegodnym celem, do dążenia. Ten, który strzela w krzew, 

nigdy nie będzie mierzył tak wysoko, jak ten, który strzela w gwiazdy. Ta służba musi  być podła, 

która nie zmierza do Chrystusa, i nie skupia się na Nim. Wszystkie działania mają posmak swoich 

celów. Jakże podłego ducha mają ci, którzy szukają tylko swego! Jak szybko są skłonni do 

wypaczenia się! To wystawia ich na pokusę. Ci, którzy mają zły cel, nie będą mieli skrupułów przed 

pójściem złą drogą. Ten, kto ma właściwy cel na oku, nie chybi go tak bardzo jak ten który obiera 

zły. 

 [B.] Zważmy na wielkość grzechu, w czynieniu innych rzeczy naszym celem poza 

Bogiem; w używaniu imienia Boga, aby cieszyć się światem; i w robieniu z Niego sługi 

grzechu. W ten sposób czynimy religię przynętą, a Chrystusa środkiem do osiągnięcia cielesnych 

celów. W tym miejscu można postawić pytanie, kto więcej grzeszy, czy ten kto czyni użytek ze 



złych środków, czy też ten ten, kto ustanawia zły cel? Kto używa złych środków by osiągnąć dobry 

cel sprawia, że diabeł służy Bogu; ale ten, kto ma zły cel, a używa dobrych środków sprawia, że 

Bóg służy diabłu. Nie wolno sprawiać żeby dobry cel służył środkom; choćby to miało miejsce 

tylko w rzucaniu okiem, czy w myśli, gdyż jest to pewien stopień cudzołóstwa. Bóg chciał, aby 

Izrael miał prawo wypisane na frędzlach ich szat (Li 15:38-40 UBG), aby mogli patrzeć na nie i 

pamiętać o przykazaniach Pana i czynić je; a nie podążali za własnym sercem i własnymi oczami, 

za którymi idąc cudzołożyliby. Wiemy, że rzut oka na zewnątrz i myśl w sercu, tworzą cudzołóstwo 

- ,,Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo  w swoim sercu” 

(Mt 5:28 UBG). Złe sugestie, które odciągają nas od Boga, są nierządem; powodują, że łamiemy 

śluby wiernej miłości, i przywiązania do Chrystusa. Jak człowiek może być cudzołożnikiem w 

myślach, tak może być także cudzołożnikiem duchowym: (Jak 4:4 UBG): „Cudzołożnicy i 

cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem?”. Diabeł za 

jeden grzech myśli, za dążenie do godności bycia Bogiem został wyrzucony z Nieba. A my w 

naszych własnych myślach czynimy naszą własną chwałę naszym celem. 

 [C.] Obieranie własnego ,,ja” jako celu jest złą rzeczą. Znanie celu odróżnia człowieka od 

zwierzęcia a wybieranie celów odróżnia człowieka od człowieka. Możemy przewędrować cały 

świat, gdziekolwiek imię chrześcijanina jest wypowiadane, a przekonamy się, że istnieje wielka 

różnica między człowiekiem a człowiekiem, w tym, co czynią swoim ostatecznym celem i 

największym dobrem; w związku z tym kiedy czynimy własne ,,ja” naszym celem jest to złą cechą i 

znakiem.  

 [D.] Nikt nie cieszy się mniej sobą, niż ten, który sam szuka najbardziej swego. 

Szukanie swego zawsze wiąże się z zatraceniem siebie, ponieważ nie możemy oczekiwać 

jednoczesnego wynagrodzenia od Boga i od mamony. Ziemskie nagrody są bardzo niepewne; 

natomiast Bóg ma w zwyczaju rozczarowywać cielesne cele, tak że rezultat nie odpowiada 

zamierzeniom. 

 [E.] Kto szuka tylko swego otrzyma surowszy wyrok: Mt 23:14 (UBG), „Biada wam, 

uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo pożeracie domy wdów i dla pozoru odprawiacie długie 

modlitwy. Dlatego otrzymacie surowszy wyrok.” Faryzeusze, aby można było ich zaliczyć do 

wielkich oddanych Bogu ludzi, odprawiali długie modlitwy, aby mogli też mieć powierzone 

rozporządzanie sierotami i działem wdów. Każdy grzech jest niezmiernie grzeszny, a zwłaszcza ten, 

jeśli go popełniasz drogi czytelniku, twoje udawanie, gdy chcesz się wydawać dobrym, a jesteś 

całkowicie zepsuty, pogarsza twój grzech przed Bogiem. Jeśli chcemy zostać uznani za dobrych, 

gdy mamy zły cel w nas samych, gdy podejmujemy się wyznawania religii w złym celu i tylko jako 

przykrywkę, to nasz grzech jest większy i dlatego wyrok będzie surowszy także. 

 [F.] Zważmy na hańbą, jaką okrywamy Chrystusa przez szukanie tylko swego. Nie ma 

większych wrogów ewangelii niż szukający swego chrześcijanie: Flp 3:18-19, ,,Wielu bowiem, o 

których wam często mówiłem, postępuje inaczej, a teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami 

krzyża Chrystusa. Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch”. Nie ma większych wrogów 

niż ci, którzy robią boga ze swojego brzucha. Jaki jest powód, dla którego niewielu lub nikt się 

teraz nie nawraca, i że zarządzenia Chrystusa nie są tak przemożne, jak zwykły być, jeśli nie 

dlatego, że wielu z tych, którzy zasłaniają się imieniem chrześcijan, nie zważa na nic innego jak 

tylko na własną korzyść i zysk? Musimy świadczyć przeciwko nim, choć z żalem, aby zachować 

honor i reputację religii, która jest przez nich mocno splamiona. To zaszczyt dla Boga kiedy 

służymy mu z czystej miłości, a nie dla zapłaty czy zysku. Ale kiedy ludzie po prostu robią targ z 

religii, to wtedy szatan i jego narzędzia czerpią z tego korzyść; powiedzą, że wyznają religię tylko 

po to, by zdobyć wspaniałe miejsca. Bóg może mieć wystarczająco sług na takich warunkach: Hi 

1:9 (UBG), „Czy Hiob za darmo boi się Boga?”. To jest prawda, że Hiob jest pracowity i gorliwy, 

ale czy Hiob coś tracił przez swoje wyznanie? Tak więc cieleśni ludzie powiedzą: ,,Czy to jest za 

nic?” Polują na wspaniałe stanowiska i zaszczyty doczesnego świata. Była to stara skarga nie-

Żydów, którzy narzekali, że ci, którzy mówili o swoim uwolnieniu od tyranii diabła, że są martwi 

dla świata a żyjący dla Chrystusa, oto spostrzegano, że są tak samo podli i szukający swego, jak 

każdy. Na próżno mówią o chrzcie i Duchu Świętym (przez którego jak uważają są prowadzeni we 



wszystkich swoich uczynkach) i ewangelii, gdy całe ich życie jest sprzeczne z zasadami ewangelii. 

Jest to potężne uprzedzenie dla religii i hańba dla Boga, gdy ludzie nazywają się imieniem 

chrześcijan i określają jako gorliwe osoby, a jednak sekretnie dążą do zdobycia ich prywatnego 

zysku i towarów.  

 [2.] Praktykowanie. Aby zaradzić temu złu przez praktykowanie religii należy częściej 

modlić się i wielbić Boga. Częściej modlić się, by zostać oczyszczonym z wszelkiego szukania 

swego i grzesznych względów; gdyż cielesne umiłowanie będzie natrętne. Następnie w uwielbieniu, 

należy oddać całą chwałę samemu Bogu. Tak jak gdy poganie chcieli Apostołom oddać boską 

cześć, to ci wołali: ,,Ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi, podlegamy tym samym 

doznaniom co wy” (Dz 14:15 UBG); tak, kiedy spotykamy się z aplauzem na świecie i mamy 

skłonność do nadęcia się, to wtedy powinniśmy to odrzucić i pamiętać, że tylko Bóg ma odebrać 

sobie tę chwałę. Tak jak Joab posłał po Dawida, aby miał zaszczyt zdobyć miasto Rabbę 

Ammonicką (2 Sam 12:28 UBG), tak i my powinniśmy oddać Bogu całą chwałę i uwielbienie.  

 (vi.) Opisawszy zapieranie się siebie w odniesieniu do Boga, będę teraz mówić o tym w 

odniesieniu do naszego bliźniego.  
 Tak jak cielesne ,,ja” znajduje się w opozycji do Boga, tak też znajduje się w opozycji do 

dobra innych, do obowiązku wobec bliźniego. W moralnym rozważaniu istnieją trzy ogólne istoty, 

Bóg, nasz bliźni i my sami. Własne ,,ja” jest wygłodniałe i pożera względy należne obu. Stara się 

przechwycić i przywłaszczyć sobie prawa Bóstwa oraz odciągnąć i pochłonąć względy należne 

naszemu bliźniemu. Cóż zatem, teraz będę mówił o zapieraniu się w odniesieniu do naszego 

bliźniego, a raczej dlatego, że jest to ustanowione przez Boga prawo, i jest w następnym miejscu po 

naszym względzie na Boga:  1 J 4:21 (UBG), „A takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto 

miłuje Boga, miłował też swego brata”. Pismo Święte mówi bardzo mało o naszej miłości do nas 

samych, z powodu silnego nakierowania natury na takie postępowanie przez nas; istnieje trochę 

uwzględnienia tego, ale żaden nakaz. Miłość własna nie jest nakazana w Piśmie Świętym, ale 

uregulowana. Przykazanie zwraca uwagę na naszą miłość do Boga, a następnie na naszą miłość do 

naszego bliźniego. To zezwolenie mamy, abyśmy sami siebie miłowali; ale to na podstawie 

przykazania, aby miłować bliźniego.  

 [1.] Ponieważ miłość do bliźniego jest środkiem do zachowania względów na Boga; 

częściowo dlatego, że wypróbowuje On nas w ten dostrzegalny sposób. Bóg niczego od nas nie 

potrzebuje. Jest wyniesiony wysoko ponad naszą hojność i dobroć; byłoby  łatwo udawać, że się ma 

miłość do Boga, gdyby Bóg nie złożył swego własnego prawa na naszych braci, i nie uczynił ich 

pełnomocnikami, aby otrzymali te względy, którymi nie możemy tak dobrze obdarzyć samego 

Boga. Bóg nie potrzebuje naszej miłości, ale Jego słudzy tak. Dlatego też sprawdzianem naszej 

miłości do Boga jest to, czy kochamy naszego brata: 1 J 4:20 (UBG), „Jeżeli ktoś mówi: Miłuję 

Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą”; podobnie mówi 1 J 3:17 (UBG), ,,A kto….widziałby 

swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość 

Boga?”. Nie można prawidłowo kochać Boga, nie kochając swojego brata, i nie można kochać 

swego brata prawidłowo, jeśli nie kochamy Boga; musimy kochać naszego brata ze względu na 

Boga. W związku z tym nasze pretensje są tylko kłamstwami, kiedy udajemy, że jesteśmy otwarci 

na Boga, a nasze wnętrze jest zamknięte przed naszymi braćmi, których ustanowił swymi 

pełnomocnikami. I słusznie tak zrobił, ponieważ przez dostrzegalne obiekty Bóg odrywa nas od 

poświęcania się nam samym, abyśmy przez to mogli być bardziej zdatni do okazywania względów 

obiektom duchowym i niewidzialnym. Jesteśmy naturalnie kierowani, aby mieć wzgląd na rzeczy 

lub istoty, które są widzialne dla naszych zmysłów i komunikują się z nami w sposób naturalny, bo 

jak dotąd są bliższe naszemu ,,ja” i dlatego Bóg wymagał okazywanie więcej względów dla 

człowieka, abyśmy mogli być przygotowani do okazywania względów Jego istocie, która jest 

bardziej odległa. Bóg argumentuje to w ten sposób: 1 J  4:20 UBG, ,,Kto bowiem nie miłuje swego 

brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?” Zmysłami widzimy, jak 

człowiek uczestniczy z nami w tym samym obcowaniu, podobieństwie i naturze; a jeśli obiekty 

dostrzegalne nie oddziałują na nas, to jak zostaniemy poruszeni, aby zrobić coś dla Boga, który jest 

niewidzialny, i bardziej odległy? Jeśli rzeczy, które mają z nami większe podobieństwo, jeśli 



widzialne rzeczy, o prawdziwości których istnienia mamy pewne dowody, nie oddziaływają na nas, 

to w jaki sposób nasze względy  miałyby zostać uniesione do Boga, który bardziej różni się od nas, 

i o którego istocie jesteśmy skłonni wątpić, ponieważ jest niewidzialny? Jeśli nie mamy naturalnej 

miłości, to jak możemy przypuszczać, że mamy tę, która jest nadprzyrodzona? Abyśmy mogli 

widzieć Bóg korzysta z tej naturalnej miłości i przez nasze względy na człowieka dopasowuje nas 

do tego byśmy Go kochali. Niezbędne jest zatem podkreślenie tego rodzaju zapierania się siebie. 

Teraz, abyście mogli zobaczyć szanowni czytelnicy, jak daleko mamy zapierać się siebie w 

odniesieniu do dobra innych, niech mi będzie wolno przedłożyć kilka twierdzeń, a następnie 

zamknę wszystko zastosowaniem. 

[A.] Człowiek jest związany wieloma zobowiązaniami, aby kochać bliźniego.  

[B.] Ma kochać bliźniego jak siebie samego.  

[C.] W niektórych przypadkach więcej niż siebie samego.  

 [A.] Człowiek przez wiele zobowiązań jest związany, aby kochać bliźniego; żaden 

człowiek nie rodzi się dla siebie samego. Naucza tego natura, a łaska ugruntowuje ten dyktat 

natury. W Piśmie Świętym nie ma nic tak gorliwie zalecanego, jak: miłowanie bliźniego: Gal 5:14 

(UBG), ,,Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie: Będziesz miłował 

swego bliźniego jak samego siebie”. Jak apostoł mógł powiedzieć: – ,,Całe prawo?”. Istnieją 

względy należne Bogu, które są ustanowione przez prawo, jak również te przynależne człowiekowi. 

Znaczenie tego jest następujące, obejmuje to całą cywilną część prawa, całość drugiej tablicy 

prawa; albo całe prawo, gdy jesteśmy posłuszni Bogu w miłowaniu człowieka, ze względu na Boga; 

ale my zamieniamy obowiązki drugiej tablicy prawa na obowiązki pierwszej i czynimy handel 

pewnego rodzaju oddawaniem czci Bogu. Poza tym jest to uroczyste przykazanie Chrystusa:; J 

15:17 (UBG), „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. To jest suma nakazu 

Chrystusa wobec Jego uczniów. Jako specjalny nakaz, jest to zestawione z wiarą: 1 J 3:23, „A to 

jest jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się 

wzajemnie, jak nam przykazał”. Oto wielkie przykazanie, wiara w Boga i miłość do braci, wielki 

nakaz Chrystusa, który zostawił przed śmiercią. Jest to zarówno dziedzictwo, jak i przykazanie. 

Przemówienia umierających ludzi są zwykle przyjmowane z największą czcią i szacunkiem, a 

zwłaszcza nakaz umierających przyjaciół. Warto zauważyć, że bracia Józefa, kiedy bali się, że 

będzie on pamiętał zło jakie okazali jego osobie, to wysłali posłańców do Józefa: Rdz 50:16 (UBG), 

mówiących: „Twój ojciec zanim umarł, nakazał Tak powiedzcie Józefowi: Proszę, wybacz teraz 

przestępstwo twoich braci, że wyrządzili ci zło” itd. Och, spełnijmy wolę zmarłego. Kiedy Jezus 

Chrystus żegnał się ze swoimi uczniami, to było tym co nakazał, aby mieli specjalny wzgląd na 

dobro jeden drugiego. Dlatego, gdy mamy zwyczaj kłócić się lub zaniedbywać innych, powiedzmy: 

,,Jaką miłość mam do Chrystusa, skoro zapominam o uroczystym nakazie, który umierający Jezus 

zostawił swoim uczniom, J 13:34 (UBG). Chrystus nazwał to swoim nowym przykazaniem - ,,Daję 

wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali”. Jak mógł tak mówić, skoro było ono tak 

stare jak prawo moralne, czy prawo natury? Nowe, bo znakomite, jak nowa pieśń wśród 

Hebrajczyków jest wspaniałą pieśnią; a raczej nowe, bo uroczyście i specjalnie przez Niego 

odnowione i powierzone ich opiece. ,,Chrystus jak gdyby mówił: ,,Nowe rzeczy i prawa są bardzo 

cenione i szanowane; więc niech będzie takim moje nowe przykazanie, niech będzie wielce 

szanowane i cenione.” Niech mi będzie wolno dodać jeszcze, że jednym z powodów dlaczego 

Chrystus przyszedł z Nieba, jest przedstawienie nam wzoru miłosierdzia; w odniesieniu do 

odnowienia i zachowania pojęć Bóstwa, aby chwała Boża mogła nie ponosić uszczerbku przez 

wielkość jego cierpień. Aby podnieść do nowego wymiaru obowiązek między człowiekiem a 

człowiekiem; i dlatego jego przykład jest tak często podawany w tym przypadku: J 13:34: 

„…..abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem”; ,,I postępujcie w miłości, jak 

Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu, na miłą woń” (Ef 5:2 

UBG). Chrystus miał przyjść z Nieba, aby nam pokazać najwyższy wzorzec zapierania się siebie, i 

odkryć przed nami miłość Jego Ojca: J 15:9 (UBG), „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was 

umiłowałem”. Ojciec kochał Syna nieskończoną miłością, ale rozstał się z Nim dla zbawienia 

ludzkości; rozstał się ze swoim drogim Synem własnego łona, aby był niegodnie potraktowany na 



świecie ze względu na nas. A Pan Jezus Chrystus rozstał się z Nim i wszystkim, aby wzbudzić w 

nas miłość ku Bogu i ludziom; dlatego powinniśmy chodzić w miłości, tak jak Chrystus nas 

umiłował. 

 [B.] Zwykłą miarą naszego względu na bliźniego jest ta miłość, którą okazujemy 

względem siebie: Jak 2:8 (UBG), „A jeśli wypełniacie królewskie prawo, zgodnie z  Pismem: 

Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie”. To jest królewskim 

prawem, uroczystą miarą słuszności i miarą wszystkich względów między człowiekiem a 

człowiekiem, jak droga króla i droga obowiązku. Własne ,,ja” i bliźni są równi na wadze, dlatego 

mają mieć ten sam szacunek. Ta zasada: ,,Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie,” 

implikuje dwie rzeczy -   

 [a.]  Przede wszystkim to, że nie mam im wyrządzić większej krzywdy, niż bym 

wyrządził sobie samemu: Mt 7:12, ,,Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im 

czyńcie. To bowiem jest Prawo i Prorocy”, czyli, że jest to suma całego słowa Bożego dotycząca 

powinności moralnych. Jak nie chciał bym, aby ludzie mnie skrzywdzili, tak i nie wolno mi 

krzywdzić ich; nie mogę pragnąć wyrządzić im większej krzywdy, niż ta którą pragnąłbym 

wyrządzić własnej duszy. Muszę przykrywać ich wady i ułomności, tak jak bym przykrywał 

własne. I we wszystkich umowach i obcowaniu mam umieszczać moją duszę w ich miejsce; krótko 

mówiąc, nie życzyć im ani nie wyrządzać więcej zła, niż przez zwyczajny akt miłości własnej, 

pragnąłbym lub wyrządziłbym sobie samemu. Następnie, 

 [b.] Oznacza to, że mam tak naprawdę promować ich dobro, jak moje własne: 1 Kor 

10:24 (UBG): „Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego”; czyli nie szuka 

własnego, aby wykluczyć dobro innego. Nie należy tego rozumieć po prostu, osobno i samo 

rozdzielnie, ale w sensie połączonym, gdyż mam szukać własnych rzeczy; ale niech nie szukam ich, 

w taki sposób, że zaniedbam troskę o cudze dobro. Mamy wypełniać wszystkie funkcje 

człowieczeństwa odpowiednio i stosownie do potrzeb bliźnich; życzyć im wszelkich łask 

duchowych i wiecznych błogosławieństw, jakich byśmy pragnęli sami dla siebie. Dz 26:29. „Dałby 

Bóg, abyś i niemal, i całkowicie nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się 

takimi, jakim ja jestem”.  Mamy nie tylko życzyć, ale także zapewniać im dobro wszelkimi 

możliwymi sposobami, przy czym należy zachować tylko tę ostrożność, że nasze starania mogą być 

czynione bardziej dla naszego własnego dobra niż dla dobra innych; jednakże nie można 

powiedzieć, że z tego powodu kocham siebie bardziej niż innych, ponieważ wyrażenie z 1 Kor 

10:24 odnotowuje tylko realność tego uczucia, które powinienem posiadać względem bliźnich. 

Mam ich kochać jak siebie. Ale w wyrażaniu skutków tej miłości, przez pracowitość, troskę i 

hojność, istnieje metoda, i porządek określone przez Boga; i tak mam najpierw kochać własne ciało; 

następnie moich bliskich krewnych, żonę mojego łona i dzieci; potem sąsiadów, potem obcych, a 

potem wrogów: Ef 5:28 (UBG), „Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało”. 

Jest to reguła społeczności małżeńskiej, dlatego musi istnieć podporządkowanie: najpierw żona, 

potem dzieci, potem krewni, a potem sąsiedzi; dlatego apostoł Paweł powiedział w 1 Tm 5:8 

(UBG), „A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy 

jest od niewierzącego”. Hebrajczycy preferowali ludzi ze swojego narodu przed Grekami w swojej 

codziennej posłudze. Skutki hojności i miłości należy udzielać zgodnie z pilnością potrzeb. 

Potrzeby tych, którzy przebywają wokół nas i są częściej z nami, pobudzają nas bardziej do 

spełniania uczynków i okazywania wyrazów miłości wobec nich.   

 [C.] W niektórych przypadkach człowiek jest zobowiązany kochać bliźniego bardziej 

niż samego siebie. W prawie jest napisane: ,,….będziesz miłował swego bliźniego jak samego 

siebie” (Kpł 19:18 UBG), ale w ewangelii mamy wyższy wzór: J 13:34 (UBG): „,,Daję wam nowe 

przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie 

się miłowali”.  Pan Jezus nas umiłował wielką miłością, oddał za nas swoje życie. I nie jest to 

naciąganiem, żeby stosować taki standard w niektórych przypadkach miłości do naszych bliźnich: 1 

J 3:16, „Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy 

oddawać życie za braci”. Chrystus przelał swoją drogocenną krew, która była cenniejsza niż cały 

świat, dlatego nie należy się niczego kurczowo trzymać, ani nawet samego życia, które jest naszą 



najcenniejszą własnością. Życie i wszystko muszą zostać oddane za naszego bliźniego. Ale 

powiecie: ,,W jakich przypadkach?”  Na co odpowiadam, najpierw moje prywatne życie musi 

ustąpić, aby ocalić całą społeczność i społeczeństwo. Jest to stała zasada, że wszystkie prywatne 

rzeczy muszą ustąpić miejsca publicznym; gdyż chwała Boża jest bardziej promowana i dotyczy 

dobra publicznego niż jakiegokolwiek prywatnego; dlatego dobro publiczne jest lepsze i bardziej 

znaczące samo w sobie niż jakiekolwiek nasze prywatne szczęście. W całej sprawie zapierania się 

siebie, wielkie pytanie brzmi: ,,Co będzie miało miejsce, chwała Boża, czy korzyść stworzenia?” 

Jonasz, aby ocalić ludzi płynących statkiem, powiedział: „Weźcie mnie i wrzućcie do morza”. Był 

to nie tylko akt cierpliwości i poddania się wyrokowi Bożemu, gdy Jonasz został odkryty i 

wskazany przez los; ale był to także akt miłosierdzia, aby ratować tych, którzy żeglowali z 

Jonaszem. Ludzie powinni być zadowoleni, gdy zostaną poświęceni dla prawdziwego dobra 

publicznego. Stworzenia, porzucą swoją prywatną skłonność dla zachowania wszechświata.  

  [2.] Powinniśmy pomagać sobie nawzajem w swoim duchowym dobru z utratą naszych 

doczesnych dóbr, a także zaangażować własną osobę i majątek do utraty życia i majątku 

włącznie w celu propagowania ewangelii. Chwalebny nadmiar miłości Pawła jest do pewnego 

stopnia godny naśladowania, Rz 9:3 (UBG), Paweł pod jego wpływem pragnął sam być odłączony 

od Chrystusa za jego braci i krewnych według ciała; tak samo przykład Mojżesza, Wyj 32:32, który 

prosił, aby został wymazany z księgi, którą napisał Bóg, byleby tylko, Bóg oszczędził swój lud. Do 

pewnego stopnia należy ich naśladować; z naszą stratą mamy promować duchowe dobro innych. 

Mamy tego wielki przykład w postępowaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa: 2 Kor 8:9 (UBG), 

,,Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, dla was stał się ubogim, 

abyście wy zostali ubogaceni jego ubóstwem”. Był bogaty, bogaty w chwałę Bóstwa Trójcy 

Świętej, a jednak przyszedł w postaci sługi. Ale niestety, kto teraz staje się biedny dla Chrystusa? 

Kto chce cofnąć się choćby kilka stopni do tyłu we własnym przepychu i przyjemnościach, aby móc 

posunąć naprzód sprawy dobra publicznego i głosić chwałę Chrystusa? Publiczne dobro duchowe 

jest daleko bardziej cenniejsze niż jakiekolwiek dobro doczesne.  

 [3.]  Jest to konieczny akt naszej miłości do Boga, że możemy się narazić na niepewne 

niebezpieczeństwa, aby powstrzymać pewne niebezpieczeństwo grożące bliźniemu. Gdyby 

jakiś człowiek był napadnięty przez złodziei i łotrów, to aby zapobiec morderstwu, jestem 

zobowiązany do wystawienia na niebezpieczeństwo mojego życia. Jeśli mogę wnieść jakąkolwiek 

możliwą pomoc to, na mocy praw Bożych, mam pomóc pokrzywdzonemu, chociaż miałbym przy 

tym narazić się na utratę życia. Tak postąpiła Estera mówiąc, „A jeśli zginę, to zginę” (Est 4:16 

UBG), kiedy miała pójść do króla. Istniała podwójna podstawa jej postanowienia; jedną z nich było 

to, że przedkładała dobro publiczne nad jej własne życie prywatne; a drugim powodem było to, że 

przyczyna była tylko niebezpieczna, choć prawdopodobna. Takie postępowanie jest tym bardziej 

wiążące, jeśli chodzi o życie osoby publicznej, kaznodziei lub sędziego. Zwykły obywatel jest 

zobowiązany do chronienia życie sędziego bardziej niż własnego. Ręka  uniesie się by ratować 

głowę; także kaznodziejów, jak napisano w Rz 16:4, ,,Którzy za moje życie nadstawiali swojego 

własnego karku”. Paweł mówił tu o Akwili i Pryscylli, którzy wystawili siebie na 

niebezpieczeństwo śmierci, aby uratować Pawła w jakimś zamieszaniu; i dlatego, mówił on, że 

dziękuję im nie tylko on, ale i wszystkie zbory pogan. Jeśli zagrożone jest życie tylko mojego 

osobistego przyjaciela nie zajmującego żadnego publicznego stanowiska, to jestem także 

zobowiązany do wystawienia się na ryzyko i niebezpieczeństwo ze względu na niego: J 15:13 

(UBG), ,,Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół”. 

Chrystus mówił o tym jako o akcie miłości i przyjaźni. Bo chociaż po prostu moje życie i jego mają 

podobną wartość, a moje może być mi droższe niż jego, to jednak mój obowiązek wobec niego i 

jego życia musi przechylić szalę wagi, zwłaszcza jeśli sprawa jest niebezpieczna, ponieważ dotyczy 

ratowania go przed zabójcą. 

 (vii.) Całość zakończę słowem zastosowania, które jest potępieniem dwóch rodzajów 

osób, samolubnych i szukających swego.  

 [1.] Po pierwsze, osoby samolubne. Jest ich kilka rodzajów.  
 [A.] Kiedy ludzie szukają własnego zadowolenia ponad pożytek publiczny. Nie dbają o 



to, jak się rzeczy mają ze stanem publicznym, byle tylko ich prywatne zainteresowania kwitły. Ten 

grzech jest jeszcze bardziej pogłębiony, jeśli dzieje się to w czasach publicznego zagrożenia, a 

ludzie są niedbali. Wśród Rzymian ludzie opuszczali swoje sklepy i handel, i ryzykowali wszystko 

dla wspólnego dobra. Ale kiedy w niebezpiecznych przypadkach ludzie są odciągnięci od służby 

publicznej przez gorliwość do własnych prywatnych interesów, to jest to głupie postępowanie; 

podobne do tego, gdy ludzie pilnowaliby swoich kajut, podczas gdy statek byłby w 

niebezpieczeństwie. Sędz 5:16-17 (BW), ci, których brakowało w służbie publicznej, byli okryci 

hańbą i wstydem. „Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwoma owczarniami? By słuchać 

fujarek przy trzodach? W oddziałach Rubena były długie rozważania. Gilead mieszkał sobie za 

Jordanem, A Dan? Dlaczego żeglował na okrętach? Aszer mieszkał na wybrzeżu morskim, 

Spokojnie mieszkał sobie nad swoimi zatokami”. Gad, Dan i Aszer, którzy mieli swoje ziemie 

blisko morza nie odczuli jarzma ucisku, a Ruben, który mieszkał po drugiej stronie Jordanu, 

pozostał w domu niegodnie, by doglądać bydła i trzody, i bardziej dotknęło go beczenie owiec niż 

jęki i skargi ich braci pod uciskiem Jabina. Ci, którzy „nie przyszli na pomoc Panu” werset 23 są 

przeklęci. Również potem niektórzy Izraelici choć pochodzili ze szlachetniejszego rodu, ale 

dlatego, że pozostali w Babilonie i nie chcieli się odważyć, aby wraz z pozostałym ludem Bożym 

iść i budować świątynię, zostali naznaczeni jako ludzie niegodni swego pochodzenia. 

 [B.] Kiedy ludzie w ciągu swojego życia troszczą się tylko o swoje własne rzeczy i są 

całkowicie zajęci spełnianiem własnej woli i pragnień. Taki jest charakter większości ludzi, mają 

wąskie, partykularne serce i nie szukają dobra innych. Jest to zarówno wbrew naturze, jak i łasce. 

Wbrew naturze, gdyż żaden człowiek nie jest zrodzony dla siebie samego, jego kraj ma w nim 

udział; jego przyjaciele i osoby z którymi mieszka, mają w nim udział; bo z natury człowiek został 

stworzony, by być pomocnym innym. Człowiek z natury jest istotą towarzyską, stworzoną do 

społeczności z innymi. Gdyby człowiek mógł żyć z siebie, mógłby żyć dla samego siebie. 

Społeczeństwo ludzkie jest zbudowane na obcowaniu i kontaktach. Jak oko nie może powiedzieć 

stopie, ,,Nie potrzebuję ciebie”; tak nie możemy powiedzieć o najpodlejszej osobie: ,,Nie 

potrzebujemy cię”. To jest mądrość opatrzności, że ukształtowała świat z gór i dolin, to znaczy, że 

uczyniła niektórych z ludzi biednymi, a niektórych bogatymi. Ubodzy są tak samo potrzebni do 

pracy najemnej, służby i opieki, jak bogaci; dlatego jest wbrew naturze, kiedy ludzie żyją wyłącznie 

dla siebie. Jest to również przeciwko łasce, która tworzy z nas jedno mistyczne ciało. Apostoł Paweł 

użył w Rz 12:5 (UBG), godnego uwagi wyrażenia ,,Tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem 

w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich”. Istnieje wielkie ,,ja”, które 

powinniśmy szanować, a są to społeczeństwa do których należymy i których jesteśmy członkami; 

dlatego musimy dążyć do dobra i promowania tego wspaniałego ciała. Jak w zegarze, jedno kółko 

porusza drugie, każda część daje i otrzymuje pomoc, jedna od drugiej; tak każdy powinien być 

użyteczny i przyłożyć serce, rękę oraz głowę do wspólnego dobra i być świadomym wspólnego zła. 

Tak jak w ciele naturalnym gdy nieszczęście, dotyka jednego członka, to odczuwa to cała reszta. 

Język krzyczy, kiedy nadepniemy sobie na palec u nogi, ,,Zraniłeś mnie”; lub jeśli noga zostanie 

ukłuta cierniem, reszta członków ciała złoży świadectwo o swoim współczuciu; język narzeka, oczy 

ronią łzy, głowa bada jak naprawić całą sytuację, i znaleźć powód odczuwania bólu, a ręce w tym 

dopomogą. Istnieją  trzy sposoby, za pomocą których mamy być szczególnie użyteczni  dla siebie 

nawzajem: modlitwa, rady i zewnętrzne działania przynoszące wsparcie.    

 [a.] W naszych modlitwach mamy pamiętać o wzajemnym dobru i trudzić się o nie u 

Boga, tak jak gdybyśmy szukali Jego oblicza dla naszej własnej duszy. Jest to tani akt 

dobroczynności, kosztuje nas tylko trochę oddechu i trudu ducha, i jest z korzyścią dla nas, a także 

z pożytkiem dla bliźniego, bo mamy okazję udać się do Boga. Dawid, jak wiemy, pościł za swoich 

wrogów, (Ps.35:13), a Abraham modlił się za Sodomę; ale niestety, niewielu jest dziś dotkniętych 

nieszczęściami innych. Jeśli jesteśmy wolni od kłopotów to nie obchodzi nas, co cierpią inni. 

Apostoł pisał w Hbr 13:3 (UBG), „Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o 

uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele”. My, którzy jesteśmy na wolności, nie możemy 

zapominać o tych, którzy są w więzach, ale modlić się za nich jak za siebie samych, dopóki Bóg ich 

nie wyzwoli. Czy możesz być członkiem i nie być dotkniętym? Dzieci Boże, kiedy.  same były w 



kwitnącym stanie, zawsze brały sobie do serca nieszczęścia innych dzieci Bożych, które 

przechodziły cierpienia. Nehemiasz był ulubieńcem dworu, podczaszym króla, a jednak był 

wrażliwy na utrapienie swego kraju, (Neh 1). A Daniel, chociaż wielki książę w Babilonie, a jednak 

jak czule wstawiał się u Boga za Syjonem; mamy wstawiać się za ich sprawą u Boga, chociaż nigdy 

nie powodziłoby się nam dobrze.  

 [b.] Innym sposobem jest poradnictwo. Nie mamy ścierpieć grzechu u swojego brata, w 

mniejszym stopniu niż na własnej duszy, bo każdy człowiek jest opiekunem i dozorcą swego brata: 

Hbr 3:13 (UBG), ,,Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się ,,Dzisiaj”, aby 

nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu”. Uważaj, drogi wierzący 

czytelniku, abyś nie tylko ty, ale żeby którekolwiek z mistycznego ciała i społeczeństwa nie stał się 

zatwardziały przez oszustwo grzechu. Prawdą jest, że mamy wystarczający nakaz i powiernictwo, 

aby pilnować siebie samych, jednakże Bóg nałożył na nas ten obowiązek również, dlatego 

powinniśmy być bardzo zaangażowani w duchowe poradnictwo, chociaż męczy to nas i jesteśmy 

wyczerpani; to jednak będąc wielką częścią zapierania się siebie, jest to  wymagane od nas. 

Przykładem jest Pan Jezus Chrystus, który chociaż był zmęczony, to jednak rozmawiał z kobietą z 

Samarii o nawróceniu, (J 4:5-26 UBG).  

 [c.]  Ta miłość ma się objawiać poprzez praktyczne sieci dobroczynności i wsparcia. 

Musimy być w to bardzo zaangażowani, gdyż Chrystus uważa to za uczynione Jemu samemu. 

Gdyby Chrystus leżał leniwie na swoim łóżku, to wszyscy udajemy, że poszlibyśmy i 

odwiedzilibyśmy Go. „To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie 

uczyniliście” (Mt25:40 UBG) – powiedział Chrystus. Wypróbował młodego człowieka przez to, 

(Mk 10:21 UBG): „Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim”. Jest to doktryna zapierania 

się samego siebie dla młodego człowieka, jak gdyby zapieranie się siebie i dawanie biednym było 

równoznaczne. Nalegam na to raczej dlatego, że ludzie kochają tanią religię, udają, że modlą się za 

innych, ale ociągają się z tymi kosztownymi aktami miłosierdzia; mogą powiedzieć kilka dobrych 

słów i udzielić rady, ale nie udzielą wsparcia ani nie odzieją nagich; jednakże nie możemy 

zadowolić Boga samymi słowami, tak jak nie można spłacić długów  samym brzękiem pieniędzy; 

musi mieć miejsce jakaś prawdziwa hojność, przez którą powinieneś udowodnić szczerość swego 

serca przed Bogiem. Jest to główna rzecz, na którą zwróci uwagę Chrystus w dniu sądu. 

   [C.] Kiedy w aktach miłosierdzia na rzecz innych ludzie zważają tylko na własnych 

krewnych i przyjaciół. To jest tylko naturalna miłość, ponieważ krewni i przyjaciele, są tylko 

pomnożonym i rozszerzonym ,,ja”, a „Jeśli….miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie 

nagrodę?” (Mt 5:46 UBG). Kto nam za to podziękuje; za zwykły odruch natury. Natomiast zgodne 

ze wzorem jest to kiedy potrafimy miłować wrogów i tych, którzy nas krzywdzą. Chrystus kochał 

nas, kiedy byliśmy Jego wrogami i dziećmi gniewu; a kiedy obraziliśmy Boga, kochał nas i oddał 

swoją duszę jako przebłaganie za nasze grzechy. Dlatego mamy nie tylko miłować własnych 

bliskich, krewnych i przyjaciół, ale także wrogów, którzy mogą się pojawić jako nasi bliźni, (Łk 

10:29). Jest to wielki przywilej, że możemy przebaczać. Dlatego nie traćmy tej korony chwały. 

Wypróbujmy, kto będzie bardziej znużony, wrogowie w obrażaniu nas, czy my w przebaczaniu. 

 [2.] Po drugie, gani szukających swego. - I tu -  

 [A.] Winnymi są ci, którzy szukają własnej korzyści, chociaż jest to ze stratą dla dobra 

publicznego: którzy czynią łupem i towarem nieszczęście swoich czasów; którzy mącą wodę, aby 

mogli w niej łowić; którzy budują własne gniazda z publicznych łupów; którzy podpalają dom, aby 

upiec jajka: i którzy wprowadzają innowacje, aby promować siebie samych. W takich przypadkach 

ludzie muszą pilnować się. Czytamy, w Neh 5:14-15 (UBG), że chociaż dzięki przywilejowi króla 

Persji Nehemiasz miał stanowisko zapewniające przydział pokarmów i napojów dla niego i 

towarzyszących mu osób, to jednak nie korzystał z tego. Nie powinniśmy wykrawać sobie tak 

dużych porcji, w czasach niepokoju i nieszczęścia. Widzimy, że Józef miał wielkie poważanie w 

Egipcie, a jednak nie zadbał o swoje. Dlatego jest chwałą człowieka na publicznym stanowisku, aby 

raczej nie korzystać z przynależnego mu prawa, niż czynić towar z nieszczęścia danych czasów i 

łup ze swoich bliźnich.  
 [B.] Kiedy ludzie czynią towar ze swoich prywatnych uprzejmości i tylko dążą do 



własnej chwały; kiedy zważają na swoje ,,ja” we wszystkim, co robią, i dążą tylko do 

zdobywania szacunku u innych, we wszelkim publicznym dobru, które czynią, to rzeczywiście 

szukają tylko swego. Pogański poeta powiedział, że to nie jest jałmużna, jeśli używamy jej jako 

sposobu handlu i wymiany, i która nie przyniesie nam żadnego zysku. Musimy patrzeć na wzór, 

Jezusa Chrystusa; który, kiedy nas umiłował, „nie szukał tego, co mu się podobało”, Rz 15:3 

(UBG)). Dlatego nie powinno być nic z naszego własnego ,,ja” i osobistego zysku w odniesieniu do 

naszego własnego zainteresowania lub naszej dobroczynności. 

 [C.] Osoby zazdrosne, które chciałyby mieć monopol na dary, aby promować samych 

siebie a zazdroszczą darów i łask innym. Podczas gdy Bóg chciałby, abyśmy radowali się 

wzajemną łaską i pracą. To, co jest ich z pracy, jest nasze z powodu miłości, na mocy mistycznego 

ciała; cokolwiek robią członki, chwała i dobro odbija się we wszystkich. Będąc w ciele, nie 

powinniśmy im zazdrościć, tak, jak stopa nie zazdrości oku, że jest umiejscowione wyżej. 

Zazdrosne osoby nie są członkami ciała, ale czyrakami, które rosną ogromnie przez ssanie, starają 

się przyciągnąć wszystko do siebie, dlatego nie mogą cieszyć się dobrem innych. Amen.  

 
1 -Symonia, świętokupstwo, handel godnościami i urzędami kościelnymi sakramentami oraz  

obrami duchowymi. 


