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 I. Dedykacja w formie listu. 

 

 

 Umiłowani w naszym drogim Panu Jezusie,  

 Pan wielokrotnie i na kilka sposobów ćwiczył was wszystkich w piecu cierpienia. Niniejsza 

książka może dotrzeć do was wszystkich i mówić do was wszystkich – kiedy nie będę mógł lub 

kiedy nie będzie mi wolno, lub co jest ważniejsze, kiedy mnie już nie będzie. 

 Drodzy przyjaciele, liczne i wielkie są wyłomy, które Pan dokonał na waszych osobach, na 



waszych bliskich i drogich krewnych i najsłodszych wygodach i pociechach. Nie ma nikogo z was, 

kto nie mógłby prawdziwie powtórzyć za Hiobem: ,,Łamie mnie, wyłom za wyłomem” (Hi 16:14 

KJV). Bóg was karci różnymi rózgami; dlatego, oby Pan dopomógł wam wszystkim, abyście mogli 

zrozumieć słowa: ,,słuchajcie rózgi i tego, kto ją ustanowił”, (Mich 6:9 UBG).  

 Teraz obyście pozwolili mi troszeczkę wyjaśnić i zastosować do waszych szczegółów, że: 

„Głos PANA woła do miasta, (ale roztropny sam ujrzy twoje imię): Słuchajcie rózgi i tego, kto ją 

ustanowił”, (Mich 6:9 UBG). 

  Sprawa, którą poddam pod wasze rozważanie, wyciągnięta z tego wersetu Pisma, będzie nie 

tylko specjalnie dotyczyła was, ale także będzie odnosić się do wszelkiego rodzaju i stanu 

mężczyzn i kobiet, w ten smutny dzień, kiedy to miecz pożera z jednej strony, a zaraza szaleje z 

drugiej. 

 „Głos PANA woła do miasta”. Tremellius oddaje to w ten sposób, „Głos PANA naprawdę 

głosi temu miastu, bo o co chodzi, widzicie: słuchajcie rózgi” itd. To miasto, a mianowicie, 

Jeruzalem, a więc w konsekwencji dotyczy to wszystkich Izraelitów; bo w tym mieście wszystkie 

urzędy i obowiązki pobożności i człowieczeństwa były bardziej religijnie wykonywane lub miały 

być wykonywane, niż w jakimkolwiek innym miejscu, ze względu na obecność i majestat Boga, 

który był pomiędzy nimi. „Ale Jego Majestat widzi, jaka niegodziwość jest praktykowane wśród 

nich”, jak to widać w następnych wersetach.  

 „Woła”. Słowo pochodzi od kara, co oznacza,  

 Po pierwsze: „Głośno krzyczeć” lub „Hałasować”, Iz 58:1 (KJV); „Krzycz głośno”, jest tu 

użyte słowo kara. Słowo to oznacza wołać tak głośno, żeby wszyscy, którzy mają uszy do słuchania 

mogli usłyszeć. 

 Po drugie, słowo to oznacza „otwarcie ogłaszać, głosić lub opublikować coś”. Wj 33:19 

(KJV): „Ogłoszę imię Pana przed tobą.” Znowu użyte jest to słowo kara.  

 Po trzecie, słowo to oznacza „wołać”. Rdz 39:15 (UBG): „….podniosłam swój głos i 

zawołałam.” Również tutaj użyte jest słowo kara.  

 „Ale roztropny sam ujrzy twoje imię”. Vethushiia właściwie oznacza istotę; a zatem po 

hebrajsku słowa należy czytać w ten sposób: „A człowiek istota ujrzy twoje imię” itd., czyli ten, 

który jest człowiekiem naprawdę, kto nie jest pijaczyną, pniem drewna czy kamieniem. Większość 

ludzi to ludzie głupoty, a więc niegodni imienia ludzi; ale co do takich, którzy są naprawdę mądrzy 

to „ujrzą twoje imię”. Istnieje duża miara sztuki duchowej, świętej i niebiańskiej mądrości 

potrzebnej, zarówno po to, by uzdolnić człowieka do usłyszenia głosu rózgi, jak i zrozumienia jej 

języka. Ta mądrość jest zbyt wysoka dla głupca, Prz 24:7 (UBG)..  

 „Ujrzy twoje imię”. Użyte tutaj hebrajskie słowo oznacza bać się; i tak słowa będą 

tłumaczone gładko, w następujący sposób: „Człowiek mądrości lub z istoty będzie bał się twego 

imienia”, zważywszy na to, że to sam majestat woła, i że człowiek natychmiast ma mieć do 

czynienia z samym Bogiem, a nie z  ubogim, słabym i śmiertelnym robakiem.  

 „Słuchajcie rózgi”. Słowo słyszeć oznacza,  

 Po pierwsze: „Zauważyć, zaobserwować i zwrócić uwagę na to, co zostało powiedziane”. 

Rdz 29:33 (UBG). „Pan usłyszał, że byłam znienawidzona”; czyli „On zauważył to, On to 

zaobserwował”. A więc tutaj, w omawianym wersecie kazania oznacza to: ,,Och, zauważcie rózgę! 

Och, zaobserwujcie rózgę! Och, zwróćcie uwagę na to, co ona mówi.  

 Po drugie, Słowo to oznacza „zrozumieć, co się mówi”; i tak w Rdz 42:23 (UBG) jest 

napisane: ,,Lecz oni nie wiedzieli, że Józef rozumie. W hebrajskim jest to oddane „Józef ich 

słyszał”. Tak więc słuchanie rózgi jest rozumieniem tego, co jest do nas mówione przez rózgę. 

 Po trzecie, słowo to oznacza „uwierzyć w rzecz, o której doniesiono, że jest prawdą”; i tak w 

Księdze Wyjścia 6:9 (KJV) jest napisane: „nie usłuchali Mojżesza”, to znaczy „nie uwierzyli w 

sprawozdanie, które przekazał Mojżesz”. „Słuchajcie rózgi”, to znaczy, „uwierzcie w sprawozdanie, 

które przekazuje rózga”. Rózga donosi, że ze wszelkiego zła grzech jest największym złem; i że ze 

wszystkich goryczy grzech jest najbardziej gorzki. Och, wierzcie doniesieniu rózgi! Rózga donosi, 

że Bóg jest zagniewany, że Bóg jest niezadowolony. Och, uwierzcie, jej doniesieniu! Rózga 

informuje, że stworzenia są jedynie próżnością i zmartwieniem ducha. Och, wierzcie jej raportowi! 



Rózga donosi, że nasze najbliższe i najdroższe wygody, zadowolenia i przyjemności są mieszane, 

zmienne i chwilowe. Och, uwierzcie jej doniesieniu! Rózga stwierdza, że grzech jest nikczemny, 

świat próżny, niebo chwalebne, a Chrystus najcenniejszy. Och, uwierzcie jej słowom!  

 ,,Rózga." Hebrajskie słowo matte, które jest tutaj oddane jako rózga, ma trzy znaczenia:  

 Po pierwsze, oznacza ono „moc i siłę”: Psalm 2:9 (UBG) mówi: ,,potłuczesz je laską 

żelazną”. 

 Po drugie, oznacza „sztywne i surowe rządy”: Iz 14:5 (UBG), „Pan złamał kij”, czyli rózgę, 

„niegodziwych”; to znaczy, „ich rygorystyczny i okrutny rząd”. Nabuchodonozor boleśnie trapił 

synów Judy; był rózgą, która rozbiła ich i panowała nad nimi z dużą surowością w Babilonie.  

 Po trzecie, oznacza „bolesne udręki i ciężkie sądy”: Psalm 89:32 (UBG), ,,Wtedy ukarzę 

rózgą ich przestępstwo”. I tak należy rozumieć słowo rózga w tekście kazania.  

 „I tego, kto ją ustanowił”. To Bóg jest Tym, który ustanawia rózgę, i wyświęca ją dla 

wywarcia pomsty na spierających się w Jego przymierzu.  Hebrajskie słowo właściwie oznacza 

„wyznaczać” lub „ustanowić”. Bóg jest tym, który wyznacza rózgę i który ją ustanawia, aby 

wykonała tę służbę jaka Mu się podoba. To Bóg ma nie tylko przyzwalającą, ale także aktywna rękę 

we wszystkich nieszczęściach, które spotykają Jego lud.  

 I niech tyle wystarczy na początek wyjaśnienia słów kazania.  

 Teraz, chociaż ten wyborny ogród posiada wiele słodkich kwiatów – to jednak przedstawię 

wam tylko jeden z nich, a mianowicie:  

 Że wszystkie nieszczęścia, kłopoty i próby, które Bóg nakłada na swój lud, są Jego 

rózgą. A najwyższą i największą troską Jego ludu jest usłyszenie głosu rózgi i nauczenie się 

tych lekcji, których Bóg chciałby, aby się nauczyli przez nią.  
 Aby rozwinąć i wyjaśnić ten ważny punkt, będę starał się o te dwie rzeczy:  

 Po pierwsze, aby pokazać, pod jakimi względami nieszczęścia są podobne do rózgi.  

 Po drugie, aby pokazać, czym są te specjalne lekcje, których mamy się nauczyć przez rózgę.  

 Drodzy przyjaciele,  

 Poniższy dyskurs o modlitwie w komorze serdecznie polecam waszej poważnej lekturze. 

Mam wiele powodów do nadziei, że kiedy raz przeczytacie niniejsze dzieło, to bardziej zakochacie 

się w modlitwie w komorze niż kiedykolwiek przedtem, i że bardziej będziecie sobie ją cenić, niż 

dotąd, i że lepiej i pełniej ją rozwiniecie niż dotychczas. Rozważcie sobie, co mówię w moim liście 

do czytelnika, i dołóżcie starań, aby tak skorzystać z traktatu, który teraz oddaję w wasze ręce, żeby 

Bóg mógł być uwielbiony, a wasze własne dusze zbudowane, pocieszone i zachęcone do chodzenia 

po drogach Pana, i abyście byli moją koroną i radością w wielkim dniu Pana naszego Jezusa, (1 Tes. 

2:19- 20 UBG).  

 Chrześcijański czytelniku — ponieważ niniejszy list dedykacyjny jest tak obszerny, pozwól, 

że nie zrobię nic ponad podanie podstaw i powodów wysyłania tego małego dzieła w świat, 

szczególnie w takim dniu jak ten. Tak więc moje powody są następujące:  

 1. Po pierwsze, ponieważ Bóg przez swoje obecne dopusty wzywa teraz głośniej do 

modlitwy w komorze, niż czynił to w tych ostatnich dwudziestu latach, które minęły teraz nad 

nami. Przeczytajcie więcej na ten temat w szesnastym argumencie przemawiającym za zanoszeniem 

modlitw w komorze. 

 2. Po drugie, ponieważ mam kilka powodów, aby obawiać się, że wielu Chrześcijan nie 

rozumie jasno ani w pełni konieczności, wspaniałości i pożyteczności tego tematu, i że wielu, żeby 

nie powiedzieć wszyscy żyją w zbyt wielkim zaniedbaniu tego niezbędnego obowiązku; i że więcej 

niż niewielu, z braku światła poznania, błądzi w jego praktykowaniu. 

 3. Po trzecie, ku odświeżeniu, wsparciu i zachęcie wszystkich tych kościołów Chrystusa, 

które chodzą w bojaźni Pańskiej i w pociechach Ducha Świętego, itp., zwłaszcza tego konkretnego 

kościoła, do którego należę. 

 4. Po czwarte, aby zachować i podtrzymywać moc religii i pobożności zarówno w domach i 

sercach, jak i w życiu ludzi. Moc religii i pobożności żyje, kwitnie lub umiera, w zależności od tego 

jak modlitwa w komorze żyje, rozwija się lub umiera. Pobożność nigdy nie wznosi się na wyższy 

poziom niż wtedy, gdy ludzie trzymają się najbliżej komory itp. 



 5. Po piąte, ponieważ modlitwa w komorze jest najbardziej suwerennym lekarstwem, i 

najcenniejszym antidotum z Bożego przepisu przeciwko zarazie, która teraz szaleje pośród nas, (1 

Krl 8:37-39, UBG) itd. 

 6. Po szóste, ponieważ każdy człowiek jest tym, kim naprawdę jest sekretnie. Nigdy mi 

nie mówcie, jak ładnie, jak porządnie czy też jak odważnie ten lub inny człowiek odgrywa swoją 

rolę wobec innych; ale powiedzcie mi, jeśli możecie, jak sprawuje się przed Bogiem w swojej 

komorze; gdyż człowiek jest na pewno tym, czym jest sekretnie. Istnieje wielu takich, którzy pocą 

się na scenie, a są oziębli w swojej komorze. 

 7. Po siódme, chociaż wielu szlachetnych godnie opisało wszystkie inne części modlitwy – 

to jednak nie ma żadnego pośród nich z dawnych lub późniejszych czasów, który wpadł by mi w 

oko, a który napisał jakikolwiek traktat na ten temat. Niemało się zastanawiałem, że aż tak wielu 

wybitnych pisarzy pomijało ten wielki i książęcy obowiązek modlitwy w komorze, albo  poruszając 

go kilkoma krótkimi akcentami, albo otaczając go wielką ciszą. Jeśli skonsultujemy się z ogółem 

dzieł teologicznych, to przekonamy się, że wszystko, co mówią jasno i wyraźnie, odnośnie 

modlitwy w komorze, sprowadza się do bardzo wąskiego zakresu, jeśli nie do urywków. Zapytałem 

też kilku starych uczniów, czy wśród wszystkich tysięcy kazań, które słyszeli w swoim życiu, 

słyszeli chociaż jedno kazanie na temat modlitwy w komorze? Na co odpowiedzieli: Nie. 

Zapytałem ich również, czy kiedykolwiek czytali jakiś traktat na ten temat? Na co także 

odpowiedzieli: Nie. I naprawdę nie było to małą zachętą do wniesienia mojego skromnego grosza, 

czyli niniejszego dzieła do zapełnienia tej luki; a jeśli te moje skromne wysiłki zostaną tak 

pobłogosławione, że sprowokują innych, którzy mają lepsze głowy, serca i ręce niż ja, aby bardziej 

usłużyć Chrystusowi i jego ludowi, w opisaniu omawianego wybornego obowiązku w 

obszerniejszy sposób niż to, co udało mi się osiągnąć, będę się z tego radować. 

 8. Po ósme i ostatnie, ta przychylność, ta dobra akceptacja i ciepłe przyjęcie, którą znalazły 

moje inne biedne prace, nie tylko w tym narodzie — ale także w innych krajach skłoniła mnie do 

przyłożenia pióra do papieru raz jeszcze; i mam nadzieję, że przychylność Tego, który „przebywał 

w krzaku”, (Pwt 33:16 UBG), spocznie na tym dziele, jak spoczęło ku chwale darmowej łaski na 

moich wcześniejszych pracach. Mógłbym dodać także inne powody — ale niech niniejsze 

wystarczą. 

  

 

 A. POD JAKIMI WZGLĘDAMI UTRAPIENIA SĄ JAK RÓZGA? 

  

  

 „Głos PANA woła do miasta, (ale roztropny sam ujrzy twoje imię): Słuchajcie rózgi i tego, 

kto ją ustanowił”, (Mich 6:9 UBG). 

 

 Odpowiadam: pod tymi siedmioma względami utrapienia są jak rózga.  

 1. Po pierwsze, nigdy nie używa się rózgi — dopóki wszystkie inne środki nie będą 

mogły nic wskórać u dziecka. Tak samo jest tutaj; Bóg nigdy nie bierze rózgi, i nigdy nie trapi 

swojego ludu, dopóki nie wypróbuje wszystkich słusznych sposobów i środków, aby ich ukorzyć i 

zreformować, (2 Krn 36:15-16; Mt 23:37-38 UBG). A kiedy żadna z ofert łaski, propozycji 

miłosierdzia, zaloty Chrystusa, zmagania Ducha ani bolesne debaty sumienia nie obudzą ich ani nie 

będą działać na nich, wtedy Bóg bierze rózgę, i czasami smaga, aż poleje się krew. Ale,  

 2. Po drugie, rodzice wybierają takie rózgi jakie się im podobają, aby skarcić swoje 

dzieci. Dziecko nie wybiera jaką rózgą ma zostać ukarane. O nie! To jest przywilej ojca, aby 

wybrać rózgę. Ojciec może wybrać i użyć dużej rózgi lub małej, długiej lub krótkiej, zrobionej z 

gałązek rozmarynu lub z zielonej brzozy. Tak samo jest i tutaj; Bóg wybiera jaką rózgę – czyli jakie 

nieszczęście uważa za stosowne, którym chce ćwiczyć swój lud, Kpł 26; Pwt 28; Lm 3:9-18 (UBG). 

Czytamy w Piśmie Świętym o  bardzo wielu rózgach: ale wszystkie są z wyboru Boga: Am 3:6 

(UBG), „Czy w mieście zdarzy się nieszczęście, którego PAN by nie uczynił?”. Chociaż wiele rózg 

można znaleźć w mieście – to jednak żadna z nich nie jest nie wybrana przez Boga. Rut 1:13 



(UBG): „Odczuwam bowiem wielką gorycz ze względu na was, gdyż ręka PANA obróciła się 

przeciwko mnie”. Rut 1:21 (UBG), „Wyszłam stąd pełna, a PAN sprowadził mnie pustą; czemu 

nazywacie mnie Noemi, skoro PAN wystąpił przeciwko mnie i Wszechmogący sprowadził na mnie 

nieszczęście”. Iz 45:7 (UBG), „Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam 

nieszczęście. Ja, PAN, czynię to wszystko.” Mi 1:12 (UBG), „Ta, która mieszka w Marot, 

oczekiwała dobra, ale zło zstąpiło od PANA aż do bramy Jerozolimy”. Dawid był smagany wieloma 

rózgami — ale wszystkie zostały wybrane przez Boga, Psalm 39:9 (UBG); podobnie Hiob był 

sieczony wieloma rózgami, jednakże i one wszystkie pochodziły z Bożego wyboru, (Hi 1 UBG). 

Ale: 

 3. Po trzecie, rodzice nie czerpią przyjemności i nie mają rozkoszy, w używaniu rózgi. 

Każdy bat, który ojciec wymierza dziecku, rani jego własne serce. Ojciec koryguje dziecko, i 

wzdycha nad nim; smaga dziecko, ale jednocześnie płacze nad nim. Nic nie jest bardziej przeciwne 

sercu rodziców, niż korygowanie ich dzieci za pomocą rózgi. I tak jest tutaj, Lm 3,33 (UBG): 

„Gdyż nie trapi chętnie” lub, jak mówi hebrajski oryginał, „nie trapi z serca, ani nie zasmuca synów 

ludzkich”. Często czytamy, że Bóg rozkoszuje się miłosierdziem, (Mi 7:18 UBG); ale gdzie kiedyś 

przeczytaliście, że Bóg ma upodobanie w surowości lub w brutalnym postępowaniu ze swoim 

ludem? Bóg bardzo rzadko bierze rózgę, czyni to tylko wtedy kiedy nasze grzechy zmuszają Go do 

tego, (2 Kron 36:16; Jer 5:19 UBG). Jest dla Boga bolesnym, aby zasmucać swój lud; boli go, gdy 

musi go karać. Oz 11:8 (KJV), „Jakże mógłbym cię porzucić Efraimie? Jakże mógłbym cię wydać, 

Izraelu? Jakże mógłbym uczynić z tobą jak z Admą? Jakże mógłbym postąpić z tobą jak z Seboim? 

Moje serce odmieniło się we mnie; moja litość poruszyła się”. 

 Moja sprawiedliwość, mówi Bóg, wzywa mnie do spuszczania ognia piekielnego z nieba na 

was, jak kiedyś na Sodomę i Gomorę; ale wtedy miłosierdzie wtrąca swoje cztery oddzielne słowa: 

jakże? jakże? Jakże? I jeszcze raz jakże? ,,Jakże mógłbym cię porzucić?”. Bóg stawia sobie te 

cztery bolesne pytania, bo nikt inny w niebie ani na ziemi nie mógłby na nie odpowiedzieć. Prorok 

przedstawia Boga w Trójcy jedynego przemawiającego na sposób ludzki, który będąc 

sprowokowany tysiącami tysięcy sposobów przez próżności i głupotę swoich dzieci, myśli o 

porzuceniu ich i wydaniu na pastwę ich własnych dróg i nie troszczeniu się więcej o nich; ale wtedy 

zaczynają działać Boże uczucia i Jego serce zaczyna mięknąć i zaczyna zadawać sobie pytania w 

ten sposób: „Jakże mielibyśmy porzucić te dzieci? Bo chociaż są nieposłusznymi  to jednak są 

naszymi dziećmi; jakże moglibyśmy wyrzucić ich za drzwi? Jakże moglibyśmy się ich wyrzec? 

Jakże moglibyśmy wydziedziczyć ich? Bo chociaż są zbuntowanymi dziećmi — to jednak są 

naszymi dziećmi itp.  

 Utrapienia nazywane są dziełem Boga, tak, Jego „niezwykłym dziełem”; jego zadaniem, tak, 

„jego niezwykłym zadaniem”; jak gdyby Bóg był poza swoim żywiołem, kiedy trapi lub karze swój 

lud, (Iz 28:21 UBG). Ale,  

 4. Po czwarte, rózga jest bolesna, trapiąca i nieznośna; tak samo są utrapienia dla 

naszej natury. Hbr 12:11 (UBG), „Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne lecz 

bolesne”. Ciało i krew wzdraga się i jest zaniepokojone przy najmniejszym utrapieniu. Utrapienie 

jest pewnego rodzaju lekarstwem, które czyni najbardziej chorym. Niektórzy piszą, że tygrysy 

szaleją i same kaleczą swe ciała i rozdzierają je na kawałki, jeśli tylko słyszą dźwięk bębnów 

dookoła nich. Czyż Hiob i Jeremiasz nie byli takimi tygrysami, którzy, w dniu ich utrapień więcej 

niż przeklinali dzień swych narodzin? Hi 3; Jer 20 (UBG). Och, jakim gorzkim kielichem, jakim 

ciężkim brzemieniem było dla nich utrapienie! Hi 10:1 (UBG), „Moja dusza zmęczona jest 

życiem”, Hi 7:15 (UBG), ,,Tak że moja dusza wybrałaby sobie uduszenie, raczej śmierć niż życie”. 

Psalm 6:6 (UBG), ,,Zmęczyłem się moim wzdychaniem”. Psalm 69:1-3 (UBG), „Wybaw mnie, 

Boże, bo wody sięgają aż do mojej duszy. Grzęznę w głębokim błocie, gdzie nie ma dna; dostałem 

się w głębokie wody i nurt mnie porywa. Zmęczyłem się wołaniem, wyschło mi gardło; słabną 

moje oczy, gdy czekam na mojego Boga”. Niewątpliwie wielu dobrych ludzi zasiadło wraz z 

Eliaszem pod jego jałowcem, 1 Krl 19:4 (UBG), pragnąc odejść z tego świata, jeśli to zgadzało by 

się z Bożym upodobaniem, aby mogli odpocząć od swoich grzechów i smutków, i być uwolnionymi 

od swoich wielu ciężarów i niewoli, patrząc na doczesne życie jako na niewiele lepsze niż piekło, 



gdyby nie nadzieja na niebo po śmierci. Ale 

 5. Po piąte, gdy rodzice wezmą rózgę w swoje ręce, to nie odłożą jej, dopóki nie 

ujarzmią ducha swych dzieci i nie sprawią, że poddadzą się one, nie ucałują rózgi i nie usiądą 

cicho i spokojnie przed nimi. I tak jest tutaj: kiedy Bóg weźmie do ręki rózgę, to nie odłoży jej na 

bok, dopóki nie sprawi, że spokojnie położymy się u jego stóp. Kpł 26:40-42 (UBG): „Ale jeśli 

wyznają swoją nieprawość i nieprawość swoich ojców oraz przewinienie, którymi wystąpili 

przeciwko mnie, oraz to, że postępowali na przekór mnie; I że ja postępowałem na przekór im, i 

wprowadziłem ich do ziemi ich wrogów; jeśli wtedy ukorzą się ich nieobrzezane serca i będą znosić 

karę za swoje nieprawości; Wtedy wspomnę na moje przymierze z Jakubem i na moje przymierze z 

Izaakiem, wspomnę też na moje przymierze z Abrahamem, wspomnę i na tę ziemię”. Kiedy Bóg 

bierze rózgę, to jego dzieci muszą albo się ugiąć lub pęknąć; muszą powiedzieć: Pan jest 

sprawiedliwy; i muszą pocałować korygującą rózgę — bo inaczej zniszczenie przyjdzie jak wicher 

na nich, Iz 66:15 (KJV). 

 Mówi się o lwie, że oszczędza te stworzenia, które upadają przed nim i poddają się mu; 

natomiast te, które starają się uciec od niego lub walczyć z nim, zostają przez niego rozszarpane na 

kawałki. Tak samo jest z Lwem z pokolenia Judy, jak możemy przeczytać w Oz 5:14-15 (UBG). 

,,Będę bowiem dla Efraima jak srogi lew, a dla domu Judy jak młody lew. Ja, ja sam porwę i 

odejdę; wezmę, a nikt mi go nie wydrze. Pójdę i wrócę do swego miejsca, aż uznają swoją winę i 

zaczną szukać mojego oblicza. W swoim utrapieniu będą mnie pilnie szukać”.  

 Król Edward jechał pewnego razu wściekle za swoim sługą, który go bardzo rozdrażnił, z 

wyciągniętym mieczem w dłoni, jakby zamierzając go zabić, jednakże widząc, jak jego sługa 

poddał się i na zgiętym kolanie błagał o życie, nie tylko odłożył miecz na bok, ale także oszczędził 

tego sługę i przyjął go z powrotem do łask. Podobnie Król królów nigdy nie odłoży miecza na bok, 

gdy go już dobędzie — aż dopóki jego lud nie padnie na kolana i nie podda się Mu. Bóg nigdy nie 

zaprzestał karcenia Efraima, aż doprowadził go do padnięcia na kolana, i dopóki nie sprawił, że 

Efraim się poddał i nie ucałował rózgi, Jer 31:18-20 (UBG). Ale,  

 6. Po szóste, Utrapienia nazywane są rózgą, w odniesieniu do ręki, która je zadaje. 

Chociaż utrapienie jest rózgą, to jednak jest rózgą w dłoni Ojca. Miecz jest w ręku sędziego, (J 

18:11 UBG), a pałka w ręku pana; natomiast rózga jest w ręce ojca, Hbr 12:6-9. Gdy osioł Balaama 

obraził go, to prorok pragnął miecza, aby go zabić, (Lb 22:29 UBG); ale tak nie jest z Bogiem. 

Kiedy go najbardziej prowokujemy, to nie bierze miecza, aby nas zabić, ale tylko rózgę, którą nas 

chłoszcze i karze, jak dobrzy ojcowie czynią swoim najdroższym dzieciom. Ale, 

 7. Po siódme i ostatnie utrapienia nazywane są rózgą, ze względu na cele, którym służą. 

Rózga nie ma zabijać — ale leczyć; nie służy zniszczeniu — ale korekcie. Kiedy Dawid udzielił 

swoim żołnierzom pełnego rozkazu przeciwko Absalomowi, to jego celem nie było zabicie 

Absaloma, ale powstrzymanie go; nie miał na celu zgubienie go — ale przyprowadzenie go do 

dawnego posłuszeństwa. Zastosowanie jest łatwe. Równie dobrze możemy żyć bez naszego chleba 

powszedniego — jak bez naszej codziennej rózgi. 

  

  

 B. BOŻY CEL I ZAMIAR W SIĘGANIU PO RÓZGĘ. 

  

  

 „Głos PANA woła do miasta, (ale roztropny sam ujrzy twoje imię): Słuchajcie rózgi i tego, 

kto ją ustanowił”, (Mich 6:9 UBG). 

  

 Boży cel i zamiar w sięganiu po rózgę są następujące:  

 1. Po pierwsze i bardziej ogólnie, jest to dla dobra dziecka, a nie, aby je zranić. Tak jest i 

tutaj. Bóg bierze do ręki rózgę — ale czyni to dla dobra swego ludu: Rdz 50:20, ,,Obmyśliliście zło 

przeciwko mnie; ale Bóg obrócił to w dobro, żeby sprawić to, co się dziś dzieje, aby zachować tak 

wielki lud”. Boża dobroć tak przezwyciężyła uknutą złośliwość braci Józefa, że stała się 

błogosławionym lekarstwem wydobytym z najbardziej śmiercionośnej trucizny. Jer 24:5 (UBG): 



„Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na tych z Judy, którzy 

zostali uprowadzeni do niewoli. Których wysłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków, dla ich 

dobra”. Kiedy Izrael został uwolniony z Egiptu, Wj 12 (UBG), to odszedł stamtąd ze złotem i 

kolczykami; a gdy Juda został wyzwolony z Babilonu, to miało to miejsce z wielkimi prezentami, 

klejnotami i wszystkimi niezbędnymi przyborami, (Ezd 1 UBG). Rz 8:28 (UBG) mówi: „A wiemy, 

że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani 

według postanowienia Boga”. Ten tekst, podobnie jak gałąź drzewa Mojżesza, wrzucony do 

gorzkich wód utrapienia, może uczynić je słodkimi i zdrowymi do picia. Ale, 

 2. Po drugie, i bardziej szczegółowo, rózga ma uświadomić dziecku jego głupotę i 

próżność. Prz 10:13 (UBG), „Na wargach rozumnego znajduje się mądrość, a kij na grzbiecie 

nierozumnego”. I tak jest utaj: Bóg bierze do ręki rózgę — ale uświadomić swojemu ludowi ich 

głupotę i próżność; aby sprawić, żeby patrzyli na Niego, wejrzeli w swoje sumienia i w swoje życie. 

Boży dom poprawczy jest Jego szkołą nauczania. Jego baty są naszymi lekcjami, jego chłosty są 

naszymi nauczycielami a jego kary są naszymi korektami. Stąd obaj Hebrajczycy i Grecy wyrażają 

karcenie i nauczanie przez jedno i to samo słowo, ponieważ nauczanie jest prawdziwym końcem 

karcenia, zgodnie z tym, co powiedziano w przysłowiu: „Ból uczy rozumu a utrapienie daje 

zrozumienie”, (Iz 26:9; Psalm 94:12; Prz 3:12-13; Hiob 36:8-10 UBG). 

 Utrapienia są zwierciadłem chrześcijanina, przez które może widzieć jak ubrać własną duszę 

i naprawić wszystko, co jest nie tak. Są pigułkami sporządzonymi przez niebiańską rękę w celu 

poprawienia naszego wzroku; 1 Krl 17:18 (UBG): ,,Wtedy powiedziała do Eliasza: Cóż ja mam z 

tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie, aby przypomnieć mi mój grzech i uśmiercić mego syna?” 

Gdyby Bóg nie zabrał jej syna, to jej grzech nie został by przypomniany. Pewien święty człowiek  

powiedział w swojej chorobie: „W tej chorobie nauczyłem się, jak wielki jest Bóg i czym jest zło 

grzechu. Nigdy wcześniej nie wiedziałem właściwie, kim Bóg jest ani czym jest grzech. Krzyż 

utrapień otwiera ludzkie oczy, tak jak skosztowanie miodu uczyniło Jonatanowi. „Tutaj”, jak ujął to 

pewien męczennik: „nadal uczymy się naszego A, B, C i nasza lekcja nigdy nie omija krzyża 

Chrystusa, a nasze chodzenie prowadzi do celu przez płaczący krzyż”. Ale,  

 3. Po trzecie, rózga służy do zapobiegania dalszej głupocie, psocie i nieszczęściu. Prz 

23:13-14 (UBG): „Nie szczędź dziecku karcenia, bo jeśli je bijesz rózgą, nie umrze. Będziesz je bił 

rózgą, a jego duszę ocalisz od piekła”. O małpie mówi się, że przytula swoje młode na śmierć; 

podobnie wielu kochających rodziców, nie korygując swoich dzieci, doprowadza do ich śmierci. 

Najlepszy sposób do zapobieżenia ich bycia biczowanymi skorpionami w piekle, to karanie ich 

rózgą tutaj na ziemi. Dlatego Bóg bierze rózgę; trapi i chłoszcze swoje najdroższe dzieci, ale po to, 

aby zapobiec wyrządzeniu krzywdy ich duszy i wpadnięciu przez nią w nieszczęście; i aby zapobiec 

pysze, miłości własnej koncentrowaniu się na tym doczesnym świecie, itp. 

 Apostoł Paweł był jednym z najświętszych ludzi, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi; był 

nazywany przez niektórych ziemskim aniołem, a jednak potrzebował rózgi, potrzebował również 

ciernia w ciele, aby zapobiec pysze; o czym świadczy dwukrotne użycie podobnej frazy w jednym 

wersecie, „A żebym zbytnio nie wynosił się…..żebym się ponad miarę nie wynosił”, (2 Kor 12:7-9 

UBG). Gdyby Paweł nie był policzkowany, to kto wie, jak bardzo wynosił by się we własnej pysze? 

Roztropni lekarze często dają swoim pacjentom leki zapobiegające chorobom; podobnie postępuje 

wielki Lekarz dusz wobec swoich najdroższych sług, Hi 40:4-5; Oz 2:6-7; Hi 33:19 (UBG): „Każe 

go też cierpieniem na jego łożu i bólem we wszystkich jego kościach”, Hi 33:17 (UBG), ,,Aby 

odwieść człowieka od złego czynu i zabrać od niego pychę”. 

 Utrapienia są wyciągającymi plastrami Pana, za pomocą, których wyciąga On jądro 

wrzodu pychy, ziemskiego charakteru, miłości własnej, chciwości itd. Pycha była jednym z 

pierwszych grzechów człowieka, i nadal jest korzeniem i źródłem wszystkich innych 

grzechów. Teraz, aby zapobiec temu, Bóg wiele razy karze człowieka bólem, i to silnym na jego 

łożu: Hi 34:31-32, „Poniosłem karę, a nie będę już grzeszyć. Naucz mnie tego, czego nie widzę; 

jeśli popełniłem nieprawość, już więcej tego nie uczynię”. Dziecko, które się sparzyło boi się ognia. 

Grzech jest tylko gorzką słodyczą; jest złem gorszym niż samo piekło. Zauważmy, jak solanka 

chroni rzeczy przed rozkładem a słone bagna owce przed gniciem, tak uświęcone rózgi, czyli 



uświęcone utrapienia, konserwują i powstrzymują lud Boży od grzechu. Ale,  

 4. Po czwarte, rózga ma także za zadanie usunąć próżność i głupotę, która jest 

przywiązana do serca dziecka. Prz 22:15 (UBG): „Głupota jest przywiązana do serca dziecka, ale 

rózga karności wypędzi ją z niego”. Rózga jest zarządzeniem, jak również słowem; i tacy rodzice, 

którzy posługują się nią jako zarządzeniem, modląc się i płacząc nad nim, odkryją, że jest skuteczna 

do wypędzania zła z serca swoich dzieci. Heli i Dawid byli dwoma bardzo dobrymi ludźmi, a 

jednak przez ich miłość z jednej strony, i zaniedbanie tego zarządzenia, z drugiej doprowadzili do 

nieszczęścia swoich synów; a czy nie zgubili ich dusz, nie będę w tym momencie dociekał. Kiedy 

Mojżesz rzucił swoją laskę, to stała się ona wężem, Wj 4:3 (UBG) i podobnie, gdy rodzice 

odrzucają od siebie rózgę karcenia, to dziesięć do jednego, że ich dzieci staną się potomstwem 

węża, (Prz 13:24 UBG): „Kto oszczędza swą rózgę, nienawidzi swego syna; a kto go kocha, karze 

w porę”. Nie tylko opieka, ale także uleczenie dziecka, tak dalece jak sięga rózga, leży w rękach 

rodzica. 

 Utrapienia są jak rózga również pod tym względem, że będąc uświęconymi oczyszczają i 

usuwają żużel, brud i szumowiny chrześcijanina: Iz 1:25 (UBG): „I zwrócę moją rękę przeciwko 

tobie, wypalę twój żużel i usunę całą twoją cynę”. Iz 27:9 (UBG): „Dlatego w ten sposób będzie 

oczyszczona nieprawość Jakuba; a taki będzie wszelki owoc usunięcia jego grzechu”. Dan 11:35 

(UBG), ,,Spośród tych rozumnych niektórzy padną”, (to znaczy „w wielkie utrapienia”), „aby byli 

doświadczeni, oczyszczeni i wybieleni aż do czasu ostatecznego”. Całą szkodę jaką ogień wyrządził 

trójce młodzieńców, a raczej trójce bohaterów wiary, było spalenie ich sznurów, (Dan 3:23-24 

UBG). Nasze pożądliwości są sznurami marności, ale ogień utrapienia spali je; (Zach 13:9 UBG): 

„I przeprowadzę tę trzecią część przez ogień, i oczyszczę ich, jak się czyści srebro, wypróbuję ich, 

jak się próbuje złoto. Będą wzywali mego imienia, a ja ich wysłucham. Powiem: Ty jesteś moim 

ludem, a on powie: PAN jest moim Bogiem”. Ostre utrapienia są ogniem służącym do usunięcia 

naszego żużlu i sprawienia, by nasze łaski lśniły; są eliksirem – mającym usunąć nasze złe humory; 

są zimnymi przymrozkami – potrzebnymi do zniszczenia robactwa; są burzliwym morzem – które 

usuwa męty z wina; są jak północny wiatr – który wysusza opary, oczyszcza krew i ożywia ducha; 

są też ostrymi środkami żrącymi – do pochłaniania cielesnej natury. Utrapienia są porównywane do 

mycia — które usuwa brud duszy, taj jak woda usuwa brud ciała, Mt 10:38-39. Bóg nie tarł by tak 

mocno, gdyby nie potrzeba wywabienia brudu i plam, które znajdują się w sercach jego ludu.  

 5. Po piąte, rózga służy rozwinięciu tego dobra, które jest w dziecku, (Prz 29:15 UBG): 

„Rózga i upomnienia dają mądrość, a  samowolne dziecko przynosi wstyd swojej matce””. Tak 

więc utrapienia służą rozwijaniu naszych łask, (Hbr 12:10 UBG): „Tamci bowiem karali nas przez 

krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami 

jego świętości”, to znaczy, żebyśmy w coraz większym stopniu mogli być uczestnikami Jego 

świętości. Hbr 12:11 (UBG), „Żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. 

Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni”. Stąd też 

święci chlubią się uciskiem, (Rz 5:3-4 (UBG), „A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, 

wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość. A cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś - 

nadzieję”. Łaska zawsze kwitnie najbardziej, gdy święci znajdują się pod rózgą. Kiedy 

chrześcijanie są pod rózgą, to ich łaski nie tylko pączkują, ale i rozkwitają i wydają owoc, jak laska 

Aarona, (Lb 17:8 UBG). Przycięcie zwęglonego knota świecy sprawia, że knot pali się jaśniej. Bóg 

bije i rani swoje dzieci, aby paliły się jaśniej; także tłucze swoje przyprawy, aby rozsiewały więcej 

aromatycznego zapachu. 

 Bernard porównuje utrapienia do szczeci sukienniczej, która, choć jest  ostra i drapiąca, to 

używana jest do tego, by sprawić, żeby tkanina była czystsza i delikatniejsza. Żydzi zawsze byli 

najlepsi, gdy byli trapieni w trudnej sytuacji. Wody studzienne pochodzące z głębokich źródeł są 

cieplejsze zimą niż latem. Gwiazdy świecą najjaśniej w najciemniejsze noce. Winorośle rosną lepiej 

gdy puszczają soki, a złoto błyszczy lepiej po szorowaniu. Jałowiec pachnie najsłodziej, gdy 

znajduje się w ogniu; a rumianek, im bardziej się go depcze, tym bardziej się go rozsiewa. O 

panowie, jest to prawdziwa i rzadka prawda, ale rzadko się nad nią zastanawiamy, mianowicie, że 

Bóg czasem bardziej przyda wzrostu i rozwinie łaskę przez krzyż i utrapienie, niż przez spełnianie 



przez człowieka Bożych zarządzeń, (Jak 1:3-4; 4:8-9 UBG). Utrapienia powodują dojrzewanie łask 

wierzącego, (2 Kor 1:5 UBG). Wcześniej czy później Bóg sprawi, że każdy rózga, ba, każda 

gałązka w każdej rózdze, stanie się Jego zarządzeniem dla każdego cierpiącego świętego.  

 Przez cierpienia Bóg wielokrotnie ożywia, ocuca i przywraca do zdrowia podupadłe łaski 

swego ludu. Przez cierpienia, Bóg wiele razy rozpala tę miłość, która jest zimna, umacnia tę wiarę 

która zanika, wkłada życie w te nadzieje, które zamierają i nowy wigor w te radości i pociechy, 

które  więdną i umierają. Piżmo, jak mówią niektórzy, kiedy straci swój słodki zapach, to jeśli 

zostanie włożone do zlewu między nieczystości, odzyskuje swoją przyjemną woń na nowo. Tak 

samo ostre cierpienia odbudowują i ożywiają nasze słabnące łaski.  

 Czytałem historię pewnego kościelnego, który nocą poszedł do kościoła, aby obrabować 

kobietę pogrzebaną dzień wcześniej ze złotym pierścionkiem na palcu. Kiedy otworzył kryptę i 

trumnę i odwinął prześcieradło, zaczął pocierać  i masować jej palec, aby zdjąć złoty pierścionek; 

ale wtedy na skutek pocierania i masowania jej palca wróciły jej siły żywotne, gdyż wcześniej była 

tylko omdlała, i odżyła i żyła potem jeszcze wiele lat. Ostre utrapienia są tylko pocieraniem i 

masowaniem naszych łask. Piekąca rózga degraduje piękno tego doczesnego świata, który nas kusi, 

w naszych oczach; pomniejsza krzepkość cielesnej natury wewnątrz nas, która pobudza nas do 

próżności i głupoty; a wszystko to w dużym stopniu przyczynia się do do odbudowy i ożywienia 

podupadających łask. Ale  

 6. Szósty cel, do którego służy rózga to zbadanie dziecka, aby odkryć jakiego jest ducha. 

Niektórzy rodzice nigdy nie widzą tak wiele zła w sercach swoich dzieci, jak wtedy, gdy karzą je 

rózgą; inni, z kolei, nigdy nie widzą tak wiele dobroci serca swoich dzieci, jak wtedy gdy 

dyscyplinują je w ten sam sposób. Tak samo jest tutaj. Kiedy Bóg trapi niektórych, to jaka pycha, 

wyniosłość, gniew, zatwardziałość, poirytowanie i upór ducha, są odkrywane w ich sercach, Iz 1:5; 

Jer 5:3; Wj 5:2; Jer 44:15-19 (UBG). A gdy trapi innych, to jakie szemranie, wrzask, narzekanie, 

wycie, irytowanie się, rozdrażnienie i jaka kłótliwość ducha zostają ujawnione, (Am 4:6-13; Lb 

14:27,29,36; Pwt 1:27; Iz 58:3-4; 59:11; Oz 7:14-15; Jon 4:1-5,8-9 UBG). 

  Czasami, gdy Bóg trapi swoich najdroższych wierzących, to och, co za duch wiary, co za 

duch modlitwy, co za duch miłości, co za duch cierpliwości, co za duch łagodności, co za duch 

pokory, i co za duch uległości zostaje odkryty, (Hi  13:15; 2 Krn 16:12; Iz 26:16-17; Oz 5:14-15; Hi 

1:20-22; Kpł 10:1-3; 1 Sm 3:18; 2 Krl 20:16-19.  A za jeszcze innym razem kiedy Bóg trapi swój 

biedny lud, to cóż za duch niewiary, co za duch niewolniczego strachu, co za duch niecierpliwości, 

co za duch niezadowolenia itp., manifestuje się wtedy (Rdz 15:2-3; 12:13,19; 20:2,5; 26:7-11; Ps 

31:22; 116:11; 1 Sam 21:10-15; Hi 3:3-13; Jer 20:14-18 UBG). Przez ostre utrapienia, Bóg 

wypróbowuje łaski swojego ludu i odkrywa, co jest w jego sercu, Pwt 8:2; Ps 66:10-11; Obj 3:18; 1 

P 1:6-7. Ogień próbuje zarówno złota, jak i kamień probierczy. Choroby wypróbowują umiejętności 

lekarza, a sztormy sprawdzają umiejętności sternika. Każda paląca rózga jest kamieniem 

probierczym, zarówno do wypróbowania naszych łask, jak i do odkrywania jakiego ducha jesteśmy. 

Roztropni ojcowie czasami przeciwstawiają się dzieciom, aby spróbować odkryć ich usposobienie, 

(Hbr 12:5-21 UBG). I tak czasami postępuje Ojciec duchów ze swoimi dziećmi.  

 Ludzie Seli którzy mają taki rodzaj natury i organizm, że żaden jad nie wyrządza im 

krzywdy, mają w zwyczaju, gdy podejrzewają, że jakieś dziecko nie jest ich własnym, kłaść żmiję 

na nim, aby je ukąsiła; i jeśli dziecko zapłacze, a ciało spuchnie, to odrzucają je jako pochodzące z 

cudzołożnego związku; ale jeśli nie zapłacze ani nie spuchnie, wtedy uważają je za własne, i bardzo 

o nie dbają. Zastosowanie jest proste. Ale,  

 7. Siódmy i ostatni cel rózgi, to przygotowanie i przysposobienie karanego nią do 

większej służby, łask i miłosierdzia. Niejedno dziecko i niejeden służący nigdy nie byli by tak 

przysposobieni do oddawania tak wybitnych usług, jakie oddają, gdyby wcześniej nie doświadczyli 

karcenia bolesną rózgą. Jest to bardzo normalne u Boga, aby zesłać na wierzących bardzo wielkie 

utrapienia i wystawić ich na działanie bolesnych i palących rózg, aby mógł ich przygotować i 

przysposobić do jakichś wysokich i wybitnych służb na tym doczesnym świecie. Józef nigdy nie 

byłby tak dobrze przysposobiony do bycia zarządcą Egiptu i zachowania pierwowzoru widzialnego 

kościoła Bożego przy życiu na świecie — gdyby nie sprzedano go jako niewolnika, (Rdz 41:40-44, 



45:7-8 UBG); i gdyby jego stopy nie były zakute w pęta i gdyby żelazo nie weszło w jego duszę, 

(Ps 105 17-19 UBG). Mojżesz nigdy nie nadawał by się na przywódcę i wyzwoliciela Izraela jakim 

był — gdyby wpierw nie przebywał na wygnaniu na pustyni przez czterdzieści lat, (Wj 2:15 UBG). 

Korona Dawida też by nie pasowała tak dobrze, ani tak odpowiednio, ani tak długo jego głowie, 

jak to miało miejsce gdyby wcześniej przez kilka lat nie polowano na niego jak na kuropatwę na 

pustyni, 1 Sm 26:20. Ani troje młodzieńców, a raczej bohaterów wiary, nie nadawało by się do 

sprawowania wysokiej godności – gdyby najpierw nie zostali wrzuceni do pieca ognistego, (Dan 

3:29-30 UBG). Ani Daniel nie nadawałby się do tego nadzwyczajnego zaszczytu, chwały i 

wielkości, do której został wywyższony — gdyby nie został najpierw rzucony do jaskini lwów, Dan 

6:25-28 UBG). Podobnie, gdyby Estera nigdy nie była biedną panną w niewoli, nigdy nie zostałaby 

królową, a przez to nigdy nie byłaby kluczowa w zachowaniu pierwowzoru kościoła Bożego w jej 

czasach. Wreszcie Heman był jednym z najlepszych i najmądrzejszych ludzi na świecie za swoich 

czasów, (1 Krl 4:31 UBG); a Bóg przysposobił go do tego, szkoląc w szkole utrapienia, co możemy 

ewidentnie zauważyć w Psalmie 88. 

 Ten werset apostoła Pawła z 2 Kor 1:4 (UBG) zasługuje na zapisanie go  złotymi literami: 

„Który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w 

jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką  sami jesteśmy pocieszani przez Boga”. Zwróćmy uwagę 

na wyrażenie: ,,abyśmy i my mogli”. Och, jest to jedna z najtrudniejszych i najszlachetniejszych 

prac w całym chrześcijaństwie, aby móc po Bożemu pocieszać innych, którzy znajdują się w 

kłopotach; dlatego przez cierpienia Bóg przysposabia i przygotowuje swój lud do tej szlachetnej i 

trudnej służby.  

 Luter był zdania, że pocieszanie utrapionego sumienia było większym dziełem niż 

wskrzeszanie umarłych. A jednak przez cierpienia wewnętrzne i zewnętrzne, Bóg przysposabia 

swój lud do tego wielkiego dzieła. 

  I w ten sposób widzimy, pod jakimi względami utrapienia są porównywane do rózgi.  

  

  

 C. DWADZIEŚCIA SPECJALNYCH LEKCJI DO NAUCZENIA SIĘ PRZEZ BYCIE 

SMAGANYM RÓZGĄ. 

  

  

 „Głos PANA woła do miasta, (ale roztropny sam ujrzy twoje imię): Słuchajcie rózgi i tego, 

kto ją ustanowił”, (Mich 6:9 UBG).  

  

 Drugą rzeczą, którą mam zamiar zrobić, to przedstawić wam drodzy czytelnicy, te specjalne 

lekcje, których mamy się nauczyć przez rózgę, lub jeśli wolicie przez szalejącą zarazę, która 

panuje teraz w Anglii. Są one następujące.  

 1. Pierwsza lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę lub przez szalejącą zarazę, jest 

poznanie konkretnej wiadomości lub sprawy, którą rózga ma nam przekazać w dzień naszej 

udręki i utrapienia. Naszą pierwszą pracą do wykonania jest zrobienie tego co uczynił Dawid w 2 

Sm 21:1 (UBG). Pokornie zapytywał Pana, aby poznać szczególny powód, dla którego zesłał na 

nich głód. Musimy postąpić tak, jak Hiob: Hi 10:2 (UBG), „Oznajmij mi, czemu wiedziesz ze mną 

spór”. Hiob chciał szczerze poznać przyczynę sporu między Bogiem a nim. Można zaobserwować z 

powyższego wersetu, że Hiob bardzo pragnął dowiedzieć, czy Bóg trapił go za grzech czy jako 

próbę – nie po to, by zaspokoić swoją ciekawość – ale swoje sumienie. Rada Elihu dana Hiobowi 

musi w tym miejscu byś przytoczona, (Hi 34:31-32 UBG), ,,Doprawdy, powinieneś mówić do 

Boga: Poniosłem karę, a nie będę już grzeszyć. Naucz mnie tego, czego nie widzę; jeśli popełniłem 

nieprawość, już więcej tego nie uczynię”. Wydaje się, że Hiob był jeszcze w ciemności, co do 

konkretnej przyczyny lub powodu dlaczego Pan tak boleśnie go trapił; i dlatego jest bardzo 

natarczywy względem Boga, aby łaskawie wytknął grzech, za który go tak boleśnie udręczył. Hiob 

jakby mówił, że Boże postępowanie wydawało mu się bardzo dziwnym i surowym. Że był bardziej 

utrapiony niż inni, a jednak nie wiedział, w czym zgrzeszył bardziej niż oni; dlaczego był tak 



ganiony; dlaczego Bóg był tak zawzięty przeciwko niemu i dlaczego pomnożył przeciwko niemu 

tak wiele niesłychanych nieszczęść; oraz dlaczego tak bardzo poddał go najsmutniejszemu i 

najboleśniejszemu zganieniu przez innych — jakby był najgorszym z grzeszników i najpodlejszym 

z obłudników. Hiob tego nie wiedział; i dlatego, pokornie pragnął, aby Bóg nie postępował z nim 

według Jego absolutnej mocy – ale, aby dał mu poznać prawdziwe podstawy i przyczyny 

wszystkich jego ciężkich cierpień i nieszczęść. 

 Hiob ponownie do tego powraca w Hi 13:23 (UBG): „Ile mam nieprawości i grzechów? Daj 

mi poznać moje przestępstwo i grzech”. Hiob jakby mówił, iż jego plagi są niezrównane i jeśli jego 

grzechy były takie, to niech Bóg da mu je poznać. Jego nieszczęścia przekraczały nieszczęścia 

wszystkich innych i jeśli tak było z jego grzechami, to chciał, aby nie były ukryte przed jego 

oczyma. Jego ciężar był cięższy od innych; dlatego jeśli jego grzechy były większe od innych, to 

chciał je zobaczyć i zrozumieć. Ułomności i słabości, trzymały się go; były jego nieodłączną 

częścią i nazbyt często dawały znać o sobie i wypływały z niego. Ale jeśli chodzi o potworności i 

niegodziwości, to ani krytykujący go przyjaciele, ani najgorsi wrogowie, ani jego własne sumienie, 

nigdy nie były w stanie przedstawić żadnego sprawiedliwego lub jasnego dowodu przeciwko 

niemu. Hiob miał na sobie wiele plam – ale jeśli były na nim jakieś, które nie były powszechnymi 

wśród Bożego ludu, to chciał je zobaczyć, chciał, aby Bóg dał mu je poznać, aby mógł brzydzić się 

sobą, usprawiedliwić Boga i mógł powiedzieć, że jego przyjaciele byli sprawiedliwi w swoich 

naganach, i że postąpił niegodziwie wobec Pana.  

 Czasami utrapienia są zsyłane tylko, aby wypróbować człowieka i pouczyć go, a nie jako 

kara za grzech. Widać to w przypadku Hioba, i w przypadku ślepego od urodzenia, którego 

utrapienia, choć były bardzo wielkie — to jednak nie były karą za grzech, ale istniały po to, aby 

objawiły się na nim dzieła Boże, (J9:1-3 UBG).  

 Teraz, chociaż powyższe jest prawdą – to jednak trzeba przyznać, że powszechnie grzech 

jest merytoryczną i sprawczą przyczyną wszelkiego cierpienia, (Mi 1:5-10, Am 2:4-6 UBG). 

Grzech zwykle jest pierwotnym fundamentem wszystkich naszych utrapień i karcenia: „Ale jeśli 

jego synowie porzucą moje prawo i nie będą postępowali według moich nakazów; Jeśli moje 

ustawy znieważą, a moich przykazań nie będą przestrzegać; Wtedy ukarzę rózgą ich przestępstwo, a 

ich nieprawość biczami. Ale nie odbiorę mu mojego miłosierdzia ani nie zawiodę w mojej 

wierności”, (Ps 89:30-33 UBG). „Twoja niegodziwość ukarze cię i twoje odstępstwo  cię skarci. 

Dlatego poznaj i zobacz, że rzeczą złą i gorzką jest to, że opuściłeś PANA, swego Boga, i że nie ma 

w tobie mojej bojaźni, mówi Pan, BÓG zastępów”, (Jer 2:19 UBG). „Tylko was uznałem spośród 

wszystkich rodów ziemi; dlatego was ukarzę za wszystkie wasze nieprawości” (Am 3:2 UBG).  

 Pytanie. Ale jaki kurs muszę obrać? Jakich środków muszę użyć, aby odkryć ten konkretny 

grzech, za który Bóg mnie karci, albo który sprowadził na mnie rózgę?  

 Odpowiedź 1. Zwróć uwagę na to, który grzech jest tym – który twoje sumienie 

najbardziej ci wypomina i przed którym najbardziej cię powstrzymuje. Sumienie jest Bożym 

kaznodzieją w sercu, (Rdz 42:21; 50:15-17 UBG). Zwróć zatem uwagę na to, czym jest ten 

konkretny grzech, za który sumienie najostrzej i najdokładniej koryguje i karci cię; gdyż dziesięć do 

jednego — że jest to ten grzech, który sprowadził rózgę na ciebie. Głos sumienia i głos rózgi, 

zwykle wtórują echem sobie nawzajem. Bardzo rzadko można zaobserwować różnicę między 

językiem sumienia a językiem rózgi. Sumienie jest Bożym zastępcą,  Bożym szpiegiem, Bożym 

sekretarzem, i Bożym wicekrólem; dlatego nie gardź głosem sumienia, i nie odprawiaj go, tak jak 

Felix odprawił Pawła, (Dz 24:25 UBG). Jeśli sekretnym krzykiem sumienia jest: „Och, to jest za 

twoją pychę, albo za twoją pożądliwość, albo za twoją miłość własną, lub za twoją ziemskość, albo 

za twoją cielesność, albo za twoją obłudę, czy za twoją formalistyczność itp.,” to będzie to 

mądrością z twojej strony, gdy zastosujesz się do niego. Ale  

 Odpowiedź 2. Po drugie, poważnie obserwuj, czym jest ten grzech — którego dusza 

oszczędziłaby przede wszystkim, którego twoja dusza najbardziej nie chce zostawić i pożegnaj 

się z nim na zawsze. Zwróć uwagę, jaki jest grzech twojej prawej ręki, twój umiłowany grzech, 

twój grzech organiczny, grzech twojej karnacji; bo  sto do jednego, że Bóg posłał rózgę po to, aby 

zapanować nad tym grzechem (Mi 6:6-7; Est 5:13 UBG). Często za pomocą rózgi Bóg wskazuje i 



domaga się, aby umartwić dany konkretny grzech, do którego serce skłania się najmocniej. Ale, 

  

 Odpowiedź 3. Po trzecie, obserwuj, czym jest ten grzech, który najbardziej okalecza i 

niszczy twoją pewność siebie i śmiałość w każdym twoim zwracaniu się i zbliżaniu do Boga, (1 

Jana 3:20-21 UBG); bo bez wątpienia jest to grzech, który Bóg chciałby ujarzmić i podbić za 

pomocą rózgi. Ale,  

 Odpowiedź 4. Po czwarte, obserwuj, jakie utrapienie, jaki ból, jaka choroba i jaka jest 

kara – których doświadczasz; bo czasami człowiek może wywnioskować i odkryć jaki jest jego 

grzech z samej swojej kary, (Sdz 1:7 UBG), „Siedemdziesiąt królów z obciętymi kciukami u rąk i 

paluchami u nóg zbierało okruchy pod moim stołem. Jak ja uczyniłem, tak mi Bóg odpłacił”. 

Adoni-Bezek, książę pogański, wywnioskował i odkrył jaki był jego grzech ze swojej kary; a czyż 

chrześcijanin nie powinien tego uczynić o wiele szybciej? Czyż łaska Boża nie uczyni tyle, co ślepa 

natura ludzka? Zauważmy, jak człowiek może czasem domyślać się choroby pacjenta, z 

rozważnego przyjrzenia się recepcie lekarza; tak może czasami odkryć konkretny grzech, który Bóg 

chce zniszczyć przez karę, która jest wymierzana. Bóg zwykle prędzej czy później spotyka się z 

człowiekiem i odpłaca mu jego własną monetą.  

 Czy wymierzoną karą jest hańba? W takim wypadku grzechem była pycha, (Oz 2:8-9 UBG). 

Jeśli karą jest bieda i głód? W takim przypadku grzechem było nadużywanie obfitości. Czy karą jest 

ucisk? Zatem grzechem było nieokazywanie miłosierdzia. Czy karą jest utrata dzieci? Zatem 

grzechem była nieumiarkowana miłość do nich. Heli i David byli zbyt pobłażliwi, dla swoich 

dzieci; i dlatego zostali ukarani w nich i przez nich. Czy karą jest choroba i brak zdrowia? Tedy 

grzechem było albo nadużywanie zdrowia, albo nie dbanie o nie. Czy karą jest głód słowa Bożego? 

Wtedy grzechem było lekceważenie i brzydzenie się nim. Czy karą jest wojna? Zatem grzechem 

było lekceważenie pokoju. Czy karą jest ślepe, cielesne, zorientowane na świat doczesny, 

formalistyczne, samolubne i zabobonne duchowieństwo? W takim przypadku grzechem było 

lekceważenie, zaniedbywanie, nie docenianie i gardzenie zdolną, świadomą, gorliwą, duchową i 

potężną służbą. Czy karą jest oddawanie czci Bogu w leniwy, suchy, ospały, martwy, 

formalistyczny, i zwyczajowy sposób, zgodnie z wymysłami i tradycjami ludzi? Tedy grzechem 

było nie oddawanie czci Bogu przez ludzi w duchu i w prawdzie, z tą gorliwością, duchem, życiem, 

ciepłem i żarliwością, jakiej On wymaga, (J 4:23-24; Rz 12:11 UBG). Czy karą jest zerwanie 

wspólnoty ludu Bożego i rozrzucenie go po dziurach i zakamarkach, jak to było za dni Achaba i 

Izebel, a wcześniej za czasów Gedeona? (Sdz 6:1-5 UBG). Wtedy bez wątpienia grzechem było 

lekceważenie, niedocenianie, zaniedbywanie lub porzucenie wspólnoty chrześcijańskiej, albo nie 

rozwijanie jej. Ale,  

 Odpowiedź 5. Po piąte, obserwuj, czy nie byłeś bardzo winny w stosunku do innych, w 

tym, co teraz sam cierpisz. Czy inni krzywdzą cię w twoim dobrym imieniu, na majątku, w 

relacjach, w powołaniu zawodowym, w interesach itp.? Połóż rękę na swoim sercu i zapytaj, czy 

nigdy nie skrzywdziłeś innych, tak jak inni teraz krzywdzą ciebie, (Iz 33:1; Obj 13:10; Jak 2:10; 

Rdz 50:15-17 UBG). Czy inni pochopnie cię osądzają, gorzko krytykują, fałszywie oskarżają i 

niesprawiedliwie potępiają? Jeśli tak, to zastanów się nad swoim poprzednim zachowaniem wobec 

innych. A jeśli musisz przyznać się do winy, to rzuć pierwszy w siebie kamieniem, i powiedz za 

Adoni-Bezekiem: ,,Jak ja uczyniłem, tak mi Bóg odpłacił”. Niech każde uderzenie Boga 

skierowane na ciebie, przypomni ci twoje postępowanie wobec innych, gdy Bóg dał im żółć i 

piołun do picia, (Mt 7:1-2 . Ale,  

 Odpowiedź 6. Po szóste, zwróć uwagę na to, który to jest ten grzech — którego 

dotykania, wypominania lub wypowiadania się przeciwko niemu nie możesz znieść, (Prz 

1:25,30; 9:8; 12:1; 15:12; 17:10 UBG). Ach, jak dumni, jak niecierpliwi, jak namiętni, i jak szaleni 

są niektórzy – kiedy dotknie się ich grzechu prawego oka. Kiedy dotknie się ich w delikatną część, 

och, jak wtedy dymią, puchną, wściekają się i postępują jak mężczyźni i kobiety pozbawieni 

rozumu; jak to było widać u uczonych w Piśmie i faryzeuszy, którzy byli tak źli i szaleni na 

Chrystusa, że dążyli do Jego uśmiercenia; a wszystko dlatego, że stale wskazywał na grzechy w ich 

sercach; mianowicie pychę, próżną chwałę, obłudę i samo-sprawiedliwość. Oh, nie mogli znieść, że 



ostra brzytwa nagany zbliżyła się do ich najgorszego wrzodu.  

 Z pewnością ten chrześcijanin musi być pod wpływem bardzo wielkiej choroby ducha, który 

nie może nie uderzyć sprawiedliwego wyrzutem za bycie uderzonym jego naganą. Chociaż nagany 

pełne łaski są najlepszym lekarstwem, — to jednak niewiele żołądków może je strawić. Większość 

chrześcijan jest za środkami uśmierzającymi ból, niewielu jest za ostro działającymi. Dawid był 

zadowolony z uzdrowieńczej nagany – ale  niewielu takich Dawidów istnieje w naszych czasach, 

(Ps 141:5 UBG). Kto jest zły na lekarza za to, że przepisał gorzkie lekarstwo? A jeszcze, ach, jak 

wielu chrześcijan jest złych, gdy znajdują się pod świętymi naganami, zwłaszcza jeśli jest w nich 

coś z tej ostrości i surowości, do której napomina Apostoł w Tyt  1:13 (UBG). Niewątpliwie głos 

rózgi brzmi: „Duszo! Zwróć uwagę na ten grzech, którego wytknięcia nie możesz znieść. Pracuj 

potężnie z Bogiem, aby umartwić ten konkretny grzech, który  nie możesz ścierpieć jak jest, 

karcony 

 Odpowiedź 7. Po siódme, zwróć uwagę na to, jaki to grzech — najbardziej przeszkadza 

ci żyć cennymi obietnicami, rozwijać się w opieraniu na nich, bogacić się w nie i zawłaszczać je 

do własnej duszy, (Ps 50:16-17 UBG). I jest bardzo prawdopodobne, że w celu pokonania tego 

szczególnego grzechu Pan nawiedził cię swoją ojcowską rózgą. Ale,  

 Odpowiedź 8. Po ósme zwróć uwagę na to, jaki to grzech — najbardziej kąsa i przeraża 

cię w złym dniu, jak wtedy, gdy w przeszłości znajdowałeś się pod działaniem jakiejś 

odrażającej choroby lub dręczącego bólu, (Rdz 42:21 UBG); czy to kamieni nerkowych, 

podagry, palącej gorączki, czy kiedy znalazłeś się w bezpośrednim niebezpieczeństwie lub miałeś 

wyrok śmierci wydany na siebie, i tylko mały krok dzielił się od wieczności. Niewątpliwie ten 

grzech, który leżał jako ciężkie brzemię na twoim sumieniu w czasie twego minionego cierpienia 

— jest tym grzechem, który Bóg chciałby poskromić i zapanować nad nim przez swoją teraźniejszą 

rózgę. Ale,  

 Odpowiedź 9. Po dziewiąte, zwróć uwagę, jaki jest konkretny grzech — który  

najbardziej przeszkadza ci w świętych obowiązkach i posługach oraz w twojej społeczności z 

Bogiem. Zbadaj, jaki to konkretnie grzech jest tym za którym  twoje serce najchętniej podąża, gdy 

znajdujesz się na górze świętych obowiązków, (Ez 33:31 UBG). Podczas gdy uczniowie leczyli 

choroby i  wypędzali demony, dumny biały diabeł poruszał się w ich własnej duszy, jak widać to w 

tej łagodnej naganie, którą nasz Zbawiciel dał im zapisaną w Łk 10:20 (UBG): ,,Jednak nie z tego 

się cieszcie, że duchy się wam poddają”. Nie ma pobożnego obowiązku, który spełnia chrześcijanin 

— żeby jeden biały diabeł czy inny – taka czy inna pożądliwość – nie tropiła go i nie podążała za 

nim do tego obowiązku. Nie ma publicznego obowiązku, nie ma obowiązku rodzinnego, i nie ma 

także prywatnego, który wykonuje Chrześcijanin, żeby biały diabeł pychy, obłudy, próżnej chwały, 

albo jeszcze jakiś jeden lub inny biały diabeł nie podążał za duszą, tuż za jej piętami. Teraz zważ, 

jaki jest ten konkretny grzech, który najbardziej nawiedza twoją duszę kiedy pełnisz pobożne 

obowiązki i posługi; a być może będzie to ten sam grzech, który Bóg chciałby ujarzmić rózgą. Ale,  

 Odpowiedź 10. Po dziesiąte, zwróć uwagę, jaki to jest grzech — któremu reszta twojego 

zepsucia jest najbardziej usłużna i którym najbardziej się zajmuje. Odkryj przed jakim 

grzechem wszystkie inne grzechy najbardziej zginają kolana. Zbadaj jaki grzech posiada 

rozkazodawczą moc nad wszystkimi innymi grzechami; który mówi do jednego „Idź”, a idzie, a do 

innego „Przyjdź” a przychodzi. Dowiedz się jaki grzech jest tym, który jest nadal najważniejszy, i 

któremu wszystkie inne grzechy najbardziej służą. Wiesz, że kiedy człowiek ma wielką ranę w 

swoim ciele, to wszystkie złe humory ciała będą tam płynąć. Dlatego, zwróć uwagę, za jakim 

grzechem, najbardziej podążają wszystkie złe humory duszy; bo jest bardzo prawdopodobnym, że 

jest to ten sam grzech, nad którym Bóg chciałby zapanować rózgą. Ale  

 Odpowiedź 11. Po jedenaste, zwróć uwagę, jaki to grzech jest tym — który  twoje serce 

najchętniej chowa, ukrywa i przykrywa posiadającymi pozory słuszności i najbardziej 

uczciwymi pozorami. Saul miał pożądliwe pragnienie i przykrył je pięknymi pozorami, że lud tak 

chciał;  i że to, co zostało oszczędzone, zostało przeznaczone na ofiarę Bogu, (1 Sm 15:20-21 

UBG). Przychylność Cezara była bardzo umiłowana w oczach Piłata – dlatego przykrył ją umyciem 

rąk, (Mt 27:24 UBG). Uczeni w Piśmie i faryzeusze byli bardzo chciwi — dlatego ich długie 



modlitwy, jako przykrywka musiały przykryć wszystko, (Matt 23 UBG). Judasz też był 

człowiekiem o tym samym umyśle i usposobieniu, co oni: „Dlaczego tej maści nie sprzedano za 

trzysta groszy i nie rozdano ich ubogim? A to mówił nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale 

ponieważ był złodziejem i miał sakiewkę, a nosił to, co do niej włożono (Jana 12:5-6; Mt 26:8-9 

UBG). Judasz jak Tertulian uważał, był całkiem szczery, dopóki nie zaczął nosić wspólnej 

sakiewki; ale skoro tylko zadomowił się na tym urzędzie –  zdjął sumienie z urzędu – a wszystko 

musiało zostać przykryte płaszczem dobroczynności. Zwróć uwagę na jaki grzech jesteś najbardziej 

skłonny zarzucić jedwabny lub satynowy płaszcz; dziesięć do jednego, że jest to grzech, który Bóg 

chce poskromić rózgą. Ale,  

 Odpowiedź 12. Po dwunaste i ostatnie: zwróć uwagę na to, który grzech   pokonuje cię 

najłatwiej. Samson był łatwo pokonany przez Dalilę; kiedy cały świat poza nią nie mógł go 

zwyciężyć. Apostoł każe nam zrzucić ,,wszelki ciężar  i grzech, który nas tak łatwo osacza”, (Hbr 

12:1 UBG). Istnieją pewne grzechy które znajdują łatwiejszy przystęp do nas i łatwiejszą akceptację 

u nas, dlatego łatwiej nas zniewalają. Zbadaj, jakiemu grzechowi najłatwiej i najchętniej otwierasz 

drzwi; bez wątpienia będzie to grzech, który Bóg chciałby umartwić i ujarzmić rózgą.  

 2. Druga lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę lub przez szalejąca zarazę, to głębokie 

osądzenie siebie i wielkie ukorzenie naszej duszy za te szczególne grzechy, które sprowadziły 

na nas rózgę. Tak uczynił Dawid w 2 Sam 24:10,17  (UBG). Kiedy odkryjemy Achana, który 

sprowadził na nas rózgę, to ukamienujmy go na śmierć, i leżmy pokornie i nisko pod rózgą, a wtedy 

Wszechmocny łaskawie uspokoi się i słodko pojedna z nami. 

 3. Trzecia lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę lub przez szalejąca zarazę, to 

oglądnięcie rózgi z każdej strony. Jeżeli po jednej jej stronie znajdują się krzewy kolczaste, to po 

drugiej będzie rozmaryn; jeśli na jednym końcu rózgi jest piołun i żółć, to na drugim będzie słodki 

miód – jak to był na końcu laski Jonatana, (1 Sm 14:43 UBG). Jeśli wejdziemy do pracowni 

malarskiej i zobaczymy na wpół namalowany obraz, to możemy się zaniepokoić i być zaskoczeni,  

jeśli nie przestraszeni i zdumieni; ale gdy obraz zostanie ukończony i namalowany do końca,  – to 

może okazać się bardzo pięknym, uroczym i zapierającym dech dziełem. Zastosowanie jest proste. 

Zważmy, jak każda kara, utrapienie i rózga ma swoją czarną, ciemną; tak i posiada też swoją jasną 

stronę. Jak obowiązkiem chrześcijanina jest patrzenie na ciemną, tak jego mądrością jest patrzenie 

na jasną stronę rózgi. Kiedy chrześcijanin patrzy na ciemną stronę chmury, to powinien okazać 

pokorę i ukorzyć się; ale kiedy patrzy na jasną stronę obłoku, to powinien być pocieszony i 

zachęcony, (Jak 5:11 UBG). Ten, kto stale patrzy tylko na kolczastą stronę rózgi, będzie bardzo 

skłonny do niepokoju i omdlenia pod nią; ale kto patrzy na obie to jest na rozmarynową i kolczastą 

stronę rózgi jednocześnie – ten wytrzyma wszystko cierpliwie, dzielnie i radośnie pod rózgą. Głos 

rózgi brzmi: „Patrz na obie strony, patrz na obie strony!” Ale, 

 4. Czwarta lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę lub przez szalejąca zarazę, to – 

patrzenie na rózgę w połączeniu z RĘKĄ, która ją trzyma. Tak uczynił Ezechiasz, (2 Krl 20:16-19 

UBG); tak uczynił Aaron, (Kpł 10:1-3 UBG); tak uczynił Heli, (1 Sm 3:11-19 UBG); tak uczynił 

Dawid, (Ps 39:9 UBG); tak uczynił Hiob, (Hi 1:20-22 UBG); tak i tak uczynił Jezus, (J 18:11 

UBG): „Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec?”. Chociaż kielich był gorzki i pełen krwi – 

to jednak widząc, że został włożony do jego ręki przez jego Ojca, wypił go z dziękczynieniem, 

"Ojcze, dziękuję Ci”. Rózga sama w sobie nie przynosi dziecku nic prócz bólu; ale trzymana w ręka 

Ojca nie przynosi nic poza miłością, życzliwością i słodyczą, (Obj 3:19 UBG): „Ja wszystkich, 

których miłuję, strofuję i karcę”. Nie powinniśmy nigdy patrzeć na rózgę jako na samo utrapienie, 

ale na jako trzymaną w ręku naszego Ojca Niebieskiego, a wtedy raczej ją ucałujemy, niż będziemy 

szemrać pod nią! Ale, 

 5. Piąta lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę lub przez szalejącą zarazę, to 

przylgnięcie i trzymanie się blisko Boga pod nią. Och, jak dziecko trzyma się i wisi na swoim 

ojcu kiedy ten chwyci za rózgę. Niech taki dziecięcy duch znajdzie się w nas, kiedy Ojciec Duchów 

bierze rózgę. Kiedy rózga była na plecach Dawida, to wtedy och, jak trzymał się Boga, lgnął tak jak 

żona lgnie do swego męża; „Moja dusza przylgnęła do ciebie; twoja prawica mnie podtrzymuje”. 

(Ps 63:8 UBG). Podobnie, gdy Hiob był pod rózgą, och, jak trzymał się Boga, (Hi 13:15 UBG), 



„Oto choćby mnie zabił, jeszcze będę mu ufać”. Hiob chciał trzymać się zabijającego go Boga; 

podobnie pierwowzór kościoła w Ps 80:15-18 (UBG);ii tak samo te sto czterdzieści cztery tysiące, 

którzy mieli imię swego Ojca wypisane na ich czołach, (Obj 14:1-5 UBG). O przyjaciele, nigdy nie 

okazujecie tyle dziecięcej miłości, tyle dziecięcej szczerości, i tak dużo dziecięcej integralności – 

jak wtedy gdy pod bolesną rózgą, lgniecie mocno do Pana, i  wisicie na Panu przez używanie łaski.  

 Kiedy Antystenes podniósł swoją laskę, jakby chciał przegnać jednego ze swoich uczonych 

ze swojej szkoły, to uczony ten powiedział mu „że może go uderzyć, jeśli chce – ale nigdy nie 

znajdzie laski z tak twardego drewna, która byłaby kiedykolwiek w stanie go przepędzić”. Kiedy 

żadna laska, rózga, czy utrapienie nie może nas odwieść od Chrystusa — to jest to pewnym 

argumentem przemawiającym za tym, że dużo skorzystaliśmy w Jego szkole.  Ale,  

 6. Szósta lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę lub przez szalejącą zarazę jest – 

PRZYGOTOWANIE się na spotkanie z Panem, podczas gdy rózga jest w jego ręce, (Am 4:12 

UBG), „Dlatego tak ci uczynię Izraelu, a ponieważ zamierzam ci tak uczynić, przygotuj się na 

spotkanie ze swym Bogiem, Izraelu”. Istnieje DWOJAKIE PRZYGOTOWANIE. 

 a. Pierwsze to przygotowanie negatywne: a polega na strzeżeniu się, aby nie grzeszyć 

przeciwko światłu poznania i sumieniu; gdyż te grzechy, które są przeciw jasnemu światłu poznania 

i przebudzonemu sumieniu, są najbardziej raniące, niszczące, przerażające i potępiające.  

 b. Po drugie, istnieje przygotowanie pozytywne, które składa się z pokutowania i powrocie 

do Pana, oraz uniżenia i ukorzenia się przed Wszechmocnym, (2 Krn 7:14 UBG). Jak nie ma 

ucieczki od Boga, tak nie ma walki z Bogiem; bo czym jest plewa wobec trąby powietrznej, albo 

ściernisko wobec pożerającego ognia? Dlatego głos rózgi brzmi: „Przygotujcie się na spotkanie z 

Panem na drodze wiary, pokuty i przejawiania łaski, z modlitwą, łzami i głośnym wołaniem”. Ale,  

 7. Siódma lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę lub przez szalejącą zarazę, to 

uznanie udzielnego zwierzchnictwa i władzy Boga nad rózgą — pozwalających Mu złamać ją 

lub spalić lub odłożyć, lub uderzyć – jak zechce, (Mi 6:13, Pwt 28:58-61 UBG). „Spójrzcie teraz, 

że to ja, tylko ja jestem, a nie ma innych bogów oprócz mnie. Ja zabijam i ożywiam, ja ranię i lecz, i 

nikt nie wyrwie z mojej ręki”, (Pwt 32:39 UBG). Wszystkie choroby i schorzenia podlegają 

rozkazom Boga; wszystkie są jego dowódcami, jego sługami, aby realizować jego wolę.  

 „A gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do niego setnik i prosił go: Panie, mój sługa 

leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. I powiedział mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz 

setnik odpowiedział:  Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, 

a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą 

żołnierzy. Mówię jednemu: Idź, a idzie; a drugiemu: Chodź tu, a przychodzi; a memu słudze: Zrób 

to, a robi. A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę 

powiadam wam: Nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”, (Mt 8:5-10 UBG). Ale w czym 

przejawiła się wielkość wiary setnika? Cóż w tym właśnie uznaniu, że wszystkie choroby były 

jakby sługami Chrystusa, i że tak samo były pod rozkazami Jezusa Chrystusa, jak każdy sługa jest 

pod rozkazami swego pana. Kiedy Chrystus każe chorobom — „Idźcie i zaraźcie danego 

człowieka”, to idą i zarażają; gdy mówi: „Idźcie i dręczcie danego człowieka”, to idą i dręczą; a 

kiedy nakazuje, „Idźcie i uśmierćcie danego człowiek”, to idą i uśmiercają. Kiedy z kolei je 

odwołuje – to odchodzą na Jego wezwanie. Drodzy przyjaciele, jest bardzo wielką sprawą wiary, 

aby wierzyć w te pięć rzeczy.  

 a. Po pierwsze, że Bóg jest autorem wszystkich chorób, dolegliwości i schorzeń, które są 

na świecie; i zsyła je i odwołuje według własnej dobrej woli i upodobania, (Am 3:6 UBG), „Czy 

w mieście zdarzy się nieszczęście, którego PAN by nie uczynił?”. Prorok mówi tu o złu kary, a nie o 

złu grzechu. Była to szalona zasada wśród zwolenników Manicheizmu, którzy wszystkie 

nieszczęścia przypisywali autorstwu diabła, jak gdyby w mieście mogło mieć miejsce zło, w którym 

ręka Pana nie miała by udziału.  

 b. Po drugie, innym wielkim punktem wiary jest wierzenie, że wszystkie choroby i 

schorzenia są ograniczone przez Boga w odniesieniu do MIEJSC. Bóg zesłał różnego rodzaju 

choroby na Egipt — ale zabronił im działać w Goszen, (Wj 8:20-23; 9:23-26 UBG). Rozważcie 

poważnie powyższe wersety. Boże strzelanie swymi strzałami w jedno miasto, a nie w drugie, w 



jedną miejscowość, a nie w inną, w jedno królestwo, a nie w drugie, w jedną rodzinę, a nie w drugą 

— dostatecznie dowodzi, że wszystkie choroby i schorzenia są ograniczone przez Świętego Izraela 

w odniesieniu do miejsca.  

 c. Po trzecie, kolejnym bardzo wielkim punktem wiary jest wierzenie, że wszystkie choroby 

i schorzenia są ograniczone przez Boga w odniesieniu do OSÓB. To, że tak jest, jest widoczne w 

Ps 91:3-8 i w Iz 65:12 (UBG). Ale kto żyje w wierze tej prawdy? Czasami w tym samym domu 

jeden domownik jest zarażony, a drugi nie; czasami w tym samym łóżku, jedna osoba jest powalona 

chorobą, a druga nie; czasami przy tym samym stole jeden domownik jest zabierany, a drugi 

zostaje, itp.; i to jest solidnym dowodem i świadectwem, że wszystkie choroby i schorzenia są 

ograniczane przez Boga w odniesieniu do osób jak również w odniesieniu do miejsc. Ale,  

 d. Po czwarte, następnym punktem wiary jest wierzenie, że wszystkie choroby i schorzenia 

są ograniczone przez Boga w odniesieniu do STOPNIA, do jakiego powstają. Ten Bóg, który 

ustanawia granice wzburzonemu morzu, i mówi do niego: „Dotąd dojdziesz, a nie dalej” (Hi 38:11 

UBG), wyznacza również granice dla wszystkich szalejących chorób i schorzeń, i mówi im: ,,Dotąd 

dojdziecie i nie dalej”. Bóg ogranicza gorączkę; mówi do niej: ,,Idź i rozpalaj takie a takie ciało tak 

bardzo i nie więcej”; nakazuje chorobie, ,,Idź i wyniszcz takie a takie ciało tak bardzo, a nie więcej; 

i szalejącej zarazie, ,,Idź i osłab takie a takie ciało tak bardzo i nic więcej”; i kamieniowi 

nerkowemu, ,,Idź i męcz takie a takie ciało tak a tak, a nic więcej. Ale, 

 e.  Po piąte, dalszym bardzo wielkim punktem wiary jest wierzenie w to, że wszystkie 

choroby i schorzenia są ograniczone przez Boga co do czasu TRWANIA. Bóg mówi do jednej 

choroby, ,,Idź, trzymaj się takiego a takiego człowieka tak wiele lat”; do innej, ,,Idź, trzymaj się 

takiego a takiego człowieka tylko kilka lat, rok, kilka miesięcy, kilka tygodni, kilka dni, kilka 

godzin”. I stosownie do tego rzeczy mają miejsce. Ale,  

 8. Ósma lekcja, której mamy nauczyć się przez rózgę lub przez szalejącą zarazę, to - 

uzyskanie bardziej odstawionych i umartwionych uczuć względem wszystkich światowych 

wygód, zadowolenia i przyjemności, (Gal 5:24; 1 Kor 7:29-31; Kaz 1:2; Prz 23:5; Jer 45:4-5 

UBG). Człowiek nigdy nie doświadcza tak dużej pustki, nicości, bezużyteczności, próżności, 

zmienności, bezsilności, niewystarczalności i niepewności wszystkich światowych wygód i 

przyjemności - jak wtedy, gdy znajduje się pod rózgą. Stałe wołanie rózgi to: „Bądź martwy dla 

zysków, przyjemności, zaszczytów i uznania świata; bądź martwy dla bliskich, bądź martwy dla 

przyjaciół i bądź martwy dla wszystkiego poniżej żywego Jezusa! ”Ale, 

 9. Dziewiąta lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę lub przez szalejącą zarazę to –  

zdobycie pewności co do posiadania lepszych i większych rzeczy niż jakiekolwiek na które ten 

świat pozwala, (Hbr 10:33-34 UBG). Te powiedzenie jest tak samo prawdziwe, jak stare, a 

mianowicie, że pewność życia wiecznego jest następstwem życia tego doczesnego życia. Ale 

powiedziałem o tym szerzej w moim traktacie na temat pewności, który został już wydany, dlatego 

ograniczę się w tym miejscu tylko do tej krótkiej wzmianki. Ale, 

 Dziesiąta lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę lub przez szalejącą zarazę to — nie 

gardzenie rózgą, (Hbr 12:5 UBG) , „Mój synu, nie lekceważ karania Pana”. Greckie słowo, które 

tłumaczy się lekceważyć, oznacza pomniejszać rzeczy. Oh, nie pomniejszajmy rózgi, nie 

zmniejszajmy jej, nie lekceważmy jej, nie gardźmy nią, nie traktujmy jej lekko, nie mówmy „Nie 

będziemy na nią zważać”. Ten, kto tak postępuje, okazuje się być bardziej stoikiem niż 

Chrześcijaninem. Teraz, ponieważ istnieje taka rozpaczliwa podatność i skłonność w wielu do 

lekkiego traktowania rózgi, to będzie naszą mądrością, aby poważnie wziąć sobie do serca  te 

cztery szczegóły:  

 a. Po pierwsze, że jest to BEZPOŚREDNIA ręka Boga, (Am 3:6; Pwt 28:58-61 UBG), a 

zatem nie wolno jej lekceważyć. Jest smutną i grzeszną rzeczą, aby gardzić pośrednią ręką Boga; 

ale bardziej smutną i grzeszną rzeczą jest gardzenie bezpośrednią ręką Boga. Ale,  

 b. Po drugie, jest to POTĘŻNA ręka Boga, (1 P 5:6 UBG): ,,Uniżcie się więc pod potężną 

ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie”. Z pewnością te serce musi być bardzo złe, 

które ośmiela się gardzić potężną ręką Boga, (Am 4:10 UBG) 

 c. Po trzecie, jest to rozgniewana ręka Boga i dlatego nie gardźmy nią, (Ps  90:7 UBG), 



,,Giniemy bowiem od twego gniewu i jesteśmy przerażeni twoją zapalczywością”;  (Ps 90:11 

UBG), „Któż zna srogość twego gniewu? Albo kto, bojąc się ciebie, zna twoją zapalczywość”. Czy 

demony będą drżeć pod Jego gniewną ręką? Tak, będą ryczeć jak morze pod Jego gniewną ręką (jak 

wskazuje greckie słowo użyte w Jak 2:19 UBG), dlatego czy ośmielimy się pogardzać Jego 

wywierającą gniew ręka? Niech Bóg broni, (Lb 16:46; Ez 33:27-29; Pwt 29:22-25 UBG). Ale, 

 d. Po czwarte i ostatnie, zważmy że jest to ŚWIĘTA, PRAWA i SPRAWIEDLIWA, a 

także WIERNA ręką Boża; dlatego nie gardźmy nią; (Jer 29:17-19; Kpł 26:25; Jer 14:12-16; Ps 

119:75: „Wiem, PANIE, że twoje sądy są sprawiedliwe i że słusznie mnie trapiłeś”; Ps 119:137 

(UBG), „Sprawiedliwy jesteś PANIE, i słuszne są twoje sądy”. Z pewnością nikt, z wyjątkiem tylko 

bezbożnych ludzi nie będzie tak bezczelny, by gardzić świętą Bożą ręką. 

 11. Jedenasta lekcja, której mamy się nauczyć pod rózgą, czyli przez szalejącą zarazę to to– 

że nie należy zniechęcać się byciem pod rózgą, (Jer 27:13; 2 Sm 24:10,17; Hbr 12:5 UBG): 

„….nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina”. 

 Po pierwsze, jest to rózga w ręku Ojca; dlatego nie mdlej pod nią.  

 Po drugie, Bóg uczyni wiele dobrego rózgą, dlatego też nie mdlej pod nią. 

 Po trzecie, nie mogłeś pozostać bez karania rózgą; i dlatego nie mdlej pod nią.  

 Po czwarte, rózga, która jest teraz na tobie, nie odpowiada wielkości gniewu Bożego, ani 

wielkości Jego mocy, ani wielkości surowości Jego sprawiedliwości, ani wielkości przewinień 

twoich grzechów, ani wielkości złośliwości i pragnień szatana, ani głębi planów, spisków, i 

podstępów niegodziwych i nierozsądnych ludzi, ani wielkości twoich  obaw – bo bałeś się gorszych 

rzeczy niż tych, które odczuwasz – ani surowości tej ostrej rózgi, która chłostała pierwszych 

świętych, ani surowości tej ostrej rózgi, którą wiele tysięcy drogocennych synów i córek Syjonu jest 

teraz smagana w innych częściach świata. Dlatego nie mdlej pod rózgą, i nie zniechęcaj się 

smaganiem. 

  Po piąte, mdlejąc pod rózgą, zaspokoisz pragnienia szatana, przyniesiesz hańbę religii, 

uczynisz siebie bezużytecznym, spowodujesz zaistnienie potrzeby przyszłej pokuty; dlatego nie 

upadaj. Ale,  

 12. Dwunasta lekcja, której mamy się nauczyć pod rózgą, czyli przez szalejącą zarazę to – 

pokorne pocałowanie rózgi i cierpliwe i ciche leżenie pod nią, aż Pan udzieli nam łaskawego 

lub chwalebnego, uwolnienie od niej, (2 Krn 32:25-26; Kpł  26:40-42; Mich 7:9; Lm 3,30 UBG). 

Czym jest rózga, i czym szalejąca zaraza, w porównaniu do przerażenia sumienia, płomieni piekła, 

czy wiecznego oddzielenia od obecności Pana i chwały Jego mocy? (2 Tes 1:8-9 UBG). Dlatego 

połóżmy usta w prochu i zamilczmy przed Panem. Ten kto zasłużył na powieszenie, a otrzyma 

zamiast tego tylko chłostę, nie ma powodu, aby szemrać ani narzekać. Tak samo my, którzy 

zasłużyliśmy na potępienie – nie mamy powodu, aby szemrać czy narzekać na chłostę, chociaż 

wykonywana jest rózgą zarazy. Ale, 

 13. Trzynasta lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę, czyli przez szalejącą zarazę to – 

całkowite, pełne, dobrowolne i wyraźnie usprawiedliwienie Pana a także dobre myślenie i 

mówienie o Panu, pod nią. W tym celu skonsultujmy się z tymi wersetami Pisma, Ps 22:1-3; 97:2; 

119:17-22,75,137; Neh 9:33; Ezd 9:13; Lm 1:3,5,7-8,10; 4:15,18; Dn 9:12,14; 2 Krl 20:16-19; Jer 

12:1-2;   Ale, 

 14. Czternasta lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę, czyli przez szalejącą zarazę to 

— osobiste zreformowanie się. Kiedy rózga boli, a zaraza szaleje — to Bóg oczekuje, że każdy 

człowiek uderzy się w udo i odwróci się od swoich złych uczynków, (2 Krn 7:13-14 UBG): „Jeśli 

zamknę niebo, żeby nie było deszczu, jeśli rozkażę szarańczy, aby pożarła ziemię, jeśli też ześlę 

zarazę na swój lud; I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić 

się i szukać mojego oblicza, i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, 

przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię”, to znaczy: że Bóg usunie kary, które dosięgły kraju, i 

obdarzy reformujących się ludzi wszystkimi tymi łaskami i błogosławieństwami, których 

potrzebują. Proszę zaglądnąć do następujących wersetów, Ezd 10:14,19; 2 Kron 30:8-9; i 2 Kron 

29:8,10,15-16 (UBG). Ale, 

 15. Piętnasta lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę, czyli przez szalejącą zarazę, to 



uczynienie Boga naszym mieszkaniem, schronieniem i ucieczką.  Proszę rozważyć poważnie 

następujące wersety Pisma, Ps 57:1; 71:3; 90:1  91:2,9-10 (UBG). Ci mieszkają najbezpieczniej, 

ochronieni i najszlachetniej, którzy mieszkają w Bogu, który żyją w cieniu Wszechmogącego, i 

którzy każdego dnia kładą swoje dusze na piersi wiecznej miłości. Ale, 

 16. Szesnasta lekcja, której mamy nauczyć się przez rózgę, czyli szalejącą zarazę, to – 

ustanowienie Boga jako wielkiego obiektu naszej bojaźni, (Ps 119:119-120; Iz 8:7-8,13-14 

UBG). Kiedy kary Boże są zapowiadane lub wykonywane, obawiamy się ich lub odczuwamy je– to 

bardzo powinno zależeć nam na wyniesieniu Boga jako głównego obiektu naszej bojaźni.  

Powinniśmy bać się tej ręki, która uderza rózgą — bardziej niż samej rózgi, (Hi 13:11; Jer 36:24 

UBG). Kiedy Bóg bierze rózgę, kiedy dobywa miecza i kiedy wystrzeliwuje pośród nas swoje 

strzały zarazy – to wtedy och, jak bardzo powinniśmy chodzić w bojaźni przed Nim z dziecięcą 

bojaźnią, z bojaźnią pełną czci, z bojaźnią, która wzmacnia serce przed grzechem, z bojaźnią, która 

przysposabia duszę do obowiązku i która przyciąga, a nawet, popędza duszę do obowiązku. Ale. 

17. Siedemnasta lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę, czyli przez szalejącą zarazę, to — 

oczekiwanie na Bożą szczególną obecność i jego godną podziwu ochronę nad nami. Proszę 

przejrzeć następujące wersety, Iz 43:2; Dn 3:24-25; Ps 23:4-5; 91; Iz 26:20-21; 63:9; Ez 9:4,6. Bóg 

jest ponad swoim ludem i pod nim, (Pwt 33:25-27 UBG). On jest pod nimi i nad nimi, Pnp 2:6 

(UBG). Jest przed nimi i za nimi, (Iz 52:12; 58:8 UBG). Jest po prawej ręce i po lewej stronie 

swojego ludu, (Psalm 16:8; 121:5; 118:15-16; Wj 14:22,29 UBG). Bóg jest wokół jego ludu, (Ps 

34:7; 125:2 UBG). Bóg jest też w pośród swego ludu, (Zach 2:5; Ps 46:5 UBG). Oh, jakie jest 

bezpieczeństwo, i ochrona biednego ludu Bożego — bo Bóg jest ponad swoim ludem i pod nim, 

jest pod nimi i ponad nimi, jest przed nimi i za nimi, jest z przodu i z tyłu, jest wokół nich i 

pośrodku ich. Ale, 

 18. Osiemnasta lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę, czyli przez szalejącą zarazę, to 

życie każdego dnia w świeżym, wybornym i częstym przejawianiu łaski. Proszę rozważyć 

następujące wersety: Ps 40:1-2; 91:2-4; Jer 39:17-18; Mich 7:7-9; Hab 2:1-4; Jer 30:21. Ten 

człowiek, który żyje na co dzień przejawiając łaskę — żyje na co dzień w niebie po tej stronie 

nieba, niezależnie od utrapienia lub sądu, pod jakim się znajduje. 

 19. Dziewiętnasta lekcja, której mamy się nauczyć za pomocą rózgi, lub przez szalejącą 

zarazę, to –  pobudzenie naszych serc do szukania Pana nadzwyczajnymi sposobami i środkami, 

a mianowicie przez post i modlitwę. Proszę zajrzeć do tych wersetów, Lb 16:46, ; Psalm 

106:23,29-30; Iz 22:2-5,12-13; Jon 3:5; 2 Krn 12:2-7; 1 Krl 21:21; Joela 2:12-17. Ale, 

 20. Dwudziesta, a więc ostatnia lekcja, której mamy się nauczyć przez rózgę, czy przez 

szalejącą zarazę, to przygotowywanie się na śmierć; i bycie w stanie rzeczywistej gotowości na 

nią. Ach, przyjaciele, każda dolegliwość, każdy ból oraz każda choroba – to jeden z elementów 

ostrzegawczych śmierci. Nie ma bólu głowy, zęba, gorączki, żałoby, upadku, zwichnięcia czy 

wrzodu od zarazy — które by nie były Bożym ostrzeżeniem dla człowieka, aby przygotował się na 

śmierć. Śmierć jest poważnym wydarzeniem; dlatego musimy się przygotować się na nią. Jest to 

rzecz, które ma być zrobiona tylko raz; dlatego musimy się do niej przygotować dobrze. 

 Na tym doczesnym świecie często słuchamy słowa Bożego, często się modlimy, często 

czytamy Słowo, często rozmyślamy, często jemy i często pijemy, a także co jest najgorsze, często 

grzeszymy; natomiast umrzeć musimy tylko raz, (Hi 14:14; Hbr 9:27 UBG). Śmierć wypróbuje 

wszystkie nasze łaski, wszystkie nasze doświadczenia, wszystkie nasze dowody, wszystkie nasze 

pociechy, wszystkie nasze osiągnięcia, i wszystkie nasze radości; dlatego musimy się przygotować 

do umierania. Chociaż nie ma nic pewniejszego niż śmierć – to jednak nie ma nic bardziej 

niepewnego niż:  

A. Czas, kiedy umrzemy; 

B. Miejsce, w którym umrzemy; 

C. Sposób, w jaki umrzemy. 

 Ponieważ nie wiemy czy umrzemy śmiercią nagłą, czy przewlekłą, czy gwałtowną; czy 

polegniemy od miecza poza domem, czy przez głód lub zarazę w domu; czy też umrzemy przez tę 

chorobę lub te schorzenie, dlatego musimy być zawsze w rzeczywistej gotowości na śmierć. Żaden 



człowiek nie umrze szybciej — ale łatwiej i lepiej przez przygotowanie się na śmierć; dlatego 

miejmy zawsze nasze biodra przepasane a nasze lampy zapalone. Jak  śmierć nas opuści — tak 

sąd nas pochwyci! Dlatego mamy bardzo wielki powód, aby zabezpieczyć nasze zbawcze 

zainteresowanie Chrystusem, zmienioną naturę i przebaczenie w naszych sercach, tak aby nie 

pozostawało nam nic innego jak tylko umrzeć. Dopóki nie przygotujemy się na śmierć, wszystkie 

inne przygotowania nic nam nie pomogą. Jednym słowem – śmierć jest zmianą, wielką zmianą; jest 

to ostatnia zmiana aż do zmartwychwstania; jest trwała, ba, wieczna; bo wprowadza człowieka w 

wieczny stan szczęścia lub nieszczęścia;   jest powszechną zmianą; gdyż wszyscy ludzie muszą 

przejść pod tym płonącym mieczem. To ustawowe prawo: „jesteś prochem, i w proch się obrócisz” 

prędzej czy później pochwyci wszystkich śmiertelników, (Rdz 3:19 UBG); dlatego jest bardzo 

ważnym, abyśmy przygotowali się na śmierć. 

 I tak pokazałem te lekcje, których mamy się nauczyć przez rózgę. Niech Pan sprawi, aby 

dusze nasze były podatne na te świeże, wyborne, pełne i te stałe wpływy i przekazy Jego Ducha 

Świętego, aby mogły umożliwić nam przyjęcie tych dwudziestu lekcji, które wyłożyłem. Przyznaję, 

że list jest obszerny – ale zważmy tylko na nasz stan i obecne dopusty Boże, które nas dotknęły  – a 

wtedy przypuszczam, że nie nazwiemy tego listu męczącym.  

 Drogi czytelniku, kiedy będziesz w swojej komorze, módl się mocno za biednego, słabego i 

bezwartościowego robaka, jakim jestem, abym okazał się wierny i owocny aż do śmierci, abym na 

końcu otrzymał koronę życia. Na tym kończę, życząc ci szczęścia zarówno na tym dolnym, jak i 

górnym świecie. 

Twój w naszym drogim Panu Jezusie,  

 

Tomasz Brooks. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 II.  DWADZIEŚCIA ARGUMENTÓW, KTÓRE SKŁONIĄ NAS DO MODLITWY W 

KOMORZE.  
  

  

 ,,Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl 

się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie”, 

(Mt 6:6 BW). 

 

 Słowa naszego Zbawiciela są proste i należy je brać dosłownie: a nie alegorycznie, bo mówi 

o „zamknięciu drzwi” komory. Słowa Jego wskazują, że istnieje wyraźna opozycja między 

faryzeuszami modlącymi się w synagogach i na rogach ulic a ludźmi modlącymi się w ukryciu.  

 W tekście mamy pozytywne przykazanie, aby każdy chrześcijanin modlił się samotnie: „Ale 

ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej” itp., (Mt 6:6 BW), które mówi nie tyle o wspólnym 

obowiązku wielu modlących się razem, ile o obowiązku, który każdy ma wykonać sam. Polecenie 

w tekście posyła nas zarówno do komory, jak i do kościoła; i ten jest pobożnym obłudnikiem, kto 

wybiera jedno, a zaniedbuje drugie. Ten, kto przybiera postawę religijną poza domem, aby zdobyć 

sobie wielkie imię między ludźmi, a jednocześnie żyje jak ateista w domu, w końcu zostanie 

zdemaskowany przez Boga i przedstawiony całemu światu jako najbardziej obrzydliwy obłudnik.  

 Bellarmin i inni zamieniają powyższy tekst Pisma w alegorię. Mówią, że w tych słowach 

zawarte są dwie alegorie. Po pierwsze drzwi komory to, według nich, zmysły, „zamknij drzwi”, 



czyli zmysły, aby próżne wyobrażenia i ziemskie myśli nie rozpraszały naszego umysłu w 

modlitwie. Po drugie, drzwi, jak mówią, są naszymi ustami, „zamknij drzwi”, to znaczy usta, i 

niech nasza modlitwa będzie jak modlitwa Anny poczęta w umyśle — ale nie wypowiadana ustami. 

To normalne u papistów i innych mnichów, którzy czyhają, by oszukać, tak że zamieniają 

błogosławione wersety Pisma w arbitralne wyobrażenia, pod pretekstem wyjaśniania alegorii i 

tajemnic. Orygenes był wielkim wielbicielem alegorii. Mocą swoich zdolności umysłowych i 

próżnego rozumu, zamienił większość Pisma w alegorie; i przez sprawiedliwy osąd Boży nad nim, 

głupio zrozumiał i absurdalnie zastosował, Mt 19:12 (UBG) dosłownie: „….są również 

eunuchowie, którzy się sami takimi uczynili dla królestwa niebieskiego” i   wykastrował samego 

siebie. I rzeczywiście mógł równie dobrze wyłupać sobie jedno ze swoich oczu z tego samego 

powodu, ponieważ napisano: „A jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od 

siebie. Lepiej jest dla ciebie  jednookim wejść do życia, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do 

ognia piekielnego”, (Mt 18:9 UBG).  

 We wszystkich epokach heretycy powszechnie bronili swoich herezji poprzez tłumaczenie 

Pisma Świętego na alegorie. Apostoł Paweł mówi o niektórych z takich heretyków, że zaprzeczając 

zmartwychwstaniu ciała, zamieniają wszystkie świadectwa zmartwychwstania w alegorię, mając 

przez to na myśli tylko duchowe zmartwychwstanie duszy z grzechu, do których należeli  

Hymenajos i Filetos, którzy zniszczyli wiarę niektórych, powiadając, że „zmartwychwstanie już 

nastąpiło”, (2 Tm 2:17-18 UBG). I czy nie ma wśród nas wielu takich, którzy odwracają całą 

historię Biblijną w alegorię, i którzy zamieniają Chrystusa, grzech, śmierć, duszę, piekło, niebo i 

wszystko w  przenośnię? Wielu ma i wielu żałośnie wypacza Pismo, zamieniając je w próżne i 

bezpodstawne alegorie. Niektórzy bezmyślni dowcipnisie tłumaczą, że raj jest duszą, człowiek 

umysłem, kobieta rozsądkiem, wąż rozkoszą, drzewo poznania dobra i zła mądrością, a pozostałe 

drzewa cnotami i darami umysłu. O przyjaciele, niebezpieczne jest umieszczanie alegorii tam, 

gdzie Pismo Święte nie wskazuje na nie jasno i wyraźnie, i branie tych słów w przenośni, które 

powinny być brane dosłownie.  
 Słowo, które w tekście kazania jest oddane jako komora, ma tylko trzy najczęstsze 

znaczenia wśród autorów greckich dzieł. Po pierwsze, może oznaczać tajną komnatę lub 

zaryglowany i zamknięty salon; po drugie, schowek lub szafkę do przechowywania prowiantu; i po 

trzecie, zamykaną na klucz skrzynię lub szafkę, w której zwykle przechowuje się kosztowności.  

 Najlepsi i najbardziej biegli interpretatorzy na których dzieła rzuciłem okiem zarówno 

wcześniejszej, jak i późniejszej daty, wszyscy wyjaśniają mój tekst kazania jako prywatna modlitwa 

w miejscach odosobnienia; i z nimi się zgadzam; a więc główna doktryna, którą wydobędę ze słów 

kazania, brzmi:  

Doktryna. Że modlitwa w komorze lub modlitwa prywatna jest nieodzownym obowiązkiem, 

który sam Chrystus nałożył na wszystkich, którzy nie chcą posiadać żałosnego miana bycia 

obłudnikiem.  

 Błagam cię usilnie, drogi czytelniku, abyś wziął sobie do serca tych pięć rzeczy:  
 1. Po pierwsze, jeśli jakakolwiek modlitwa jest obowiązkiem, to modlitwa w ukryciu musi 

taką być; gdyż modlitwa w ukryciu jest taką samą modlitwą, jak każda inna modlitwa jest 

modlitwą, i przygotowuje i przysposabia duszę do modlitwy rodzinnej i do modlitwy publicznej. 

Modlitwa w ukryciu słodko skłania i silnie nastraja chrześcijanina do wykonywania wszystkich 

innych obowiązków religijnych i posług. Ale, 

 2. Po drugie, jeśli modlitwa w ukryciu nie jest niezbędnym obowiązkiem, który spoczywa 

na tobie, to na jakiej podstawie sumienie tak ci wypomina, tak oskarża, tak potępia, i tak przeraża – 

jak to często robi w przypadku zaniedbania tego obowiązku przez ciebie? Ale, 

 3. Po trzecie, czy był to kiedykolwiek sposób lub metoda Boga, aby raz po raz obiecywać 

nagrodę, i to bezpośrednią nagrodę za tę pracę lub służbę, której sam nigdy nie nakazał 

wykonywać? Na pewno nie. A przecież za spełnianie  tego obowiązku modlenia się w ukryciu, Pan 

raz po raz obiecał nagrodę, (Mat 6:6,18 BW). A zatem bez wątpienia, jest to obowiązek 

spoczywający na wszystkich chrześcijanach. 

 4. Po czwarte, nasz Zbawiciel w tekście kazania przyjmuje za pewnik, że każde dziecko 



Boże będzie często modlić się do swego niebiańskiego Ojca; i dlatego zachęca je tym bardziej w 

dziele zanoszenia modlitwy w ukryciu. „Ale ty, gdy się modlisz”; w słowach tych Chrystus jak 

gdyby mówił: ,,Wiem, że równie dobrze możesz słyszeć bez uszu, żyć bez jedzenia, walczyć bez 

rąk i chodzić bez nóg, niż żyć bez modlitwy. I dlatego gdy idziesz, aby czekać na Boga lub 

odwiedzić twego Ojca niebieskiego: „wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą” itp. 

 5. Po piąte, jeśli modlitwa w ukryciu nie jest nieodzownym obowiązkiem nałożonym przez 

Chrystusa na cały jego lud, to dlaczego szatan tak bardzo się temu sprzeciwia? Dlaczego tak 

pracowicie i tak niestrudzenie stara się, aby zniechęcić w tym chrześcijan i oderwać ich od tego? Z 

pewnością szatan nigdy nie podjąłby tak zaciekłej i nieustannej walki jaką prowadzi przeciwko 

prywatnej modlitwie, gdyby nie był to konieczny obowiązek, prawdziwy obowiązek i duszę 

ubogacający obowiązek. Ale więcej na ten temat znajdziesz w poniższym dyskursie; i dlatego niech 

te tylko powierzchowne poruszenie tematu wystarczy na razie. 

 Te pięć powyższych rzeczy bardzo wyraźnie i ewidentnie pokazuje, że  prywatne i 

wykonywane na osobności nawiązywanie społeczności z Bogiem jest niewątpliwym obowiązkiem 

każdego Chrześcijanina. Dlatego, aby szerzej  opisać i potwierdzić tę wielką i ważną prawdę, 

przedstawię te dwadzieścia argumentów lub rozważań, aby nakłonić cię, drogi czytelniku, do 

modlitwy w komorze.  

 1. Po pierwsze, najwybitniejsi święci, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, 

oddawali się modlitwie na osobności. Mojżesz był sam na górze z Bogiem czterdzieści dni i 

czterdzieści nocy, (Wj 34:28 UBG). Abraham, z kolei, napełnił swoje usta argumentami i 

uzasadniał sprawę sam na sam z Bogiem w modlitwie, aby zapobiec spustoszeniu i zniszczeniu 

Sodomy, i nie przestał błagać i modlić się dopóki nie spowodował, że Bóg zmniejszył z 

pięćdziesięciu do dziesięciu liczbę sprawiedliwych, przez wzgląd na których nie zniszczył by 

miasta, (Rdz 18:22-32 UBG); następnie w Rdz 21:33 (KJV), znowu opisano Abrahama w jego 

prywatnych modlitwach: „Abraham zaś zasadził gaj w Beer-Szebie i wzywał tam imienia PANA, 

Boga wiecznego”. Dlaczego Abraham zasadził gaj — jeśli nie po to żeby mógł mieć najbardziej 

prywatne miejsce do modlitwy i wylewania swojej duszy przed Panem?  

 Następną osobą, która modliła się samotnie był Izaak: (Rdz 24:63 UBG): „I  wyszedł Izaak 

na pole pod wieczór, aby rozmyślać”. Hebrajskie słowo oddane tutaj przez rozmyślać, oznacza 

zarówno rozmyślać, jak i modlić się, i dlatego jest tak często tłumaczone. Jest to kompleksowe 

słowo, które obejmuje obie te rzeczy modlitwę i rozmyślanie. Dalej odnajdujemy na kartach Biblii 

Jakuba podczas jego prywatnej modlitwy: (Rdz 32,24-28 UBG): ,,Jakub zaś został sam. I walczył 

z nim pewien mężczyzna aż do wzejścia zorzy”. Kiedy Jakub był sam i była ciemna noc, i kiedy 

jego biodro zostało wytrącone ze stawu, tak mocował  się i płakał, oraz płakał i dalej się mocował w 

prywatnej modlitwie, aby jako książę w końcu zwyciężył u Boga, (Oz 12:3-4 UBG). Kolejną osobą, 

która modliła się często był Dawid, (Ps 55:16-17 UBG): „Ja zaś do Boga zawołam i PAN mnie 

wybawi. Wieczorem, rano i w południe będę się modlić i głośno wołać; a on wysłucha mego głosu".  

 Jeszcze inną osobą która modliła się samotnie i to trzy razy dziennie był Daniel: (Dan 6:10 

UBG), ,,A gdy Daniel dowiedział się, że zostało podane na piśmie, wszedł do swego domu; a 

otwierając okna w swoim pokoju w stronę Jerozolimy, trzy razy klękał na kolanach, modlił się i 

chwalił swego Boga, jak to czynił przedtem”. Daniel przyzwyczaił się do prywatnej modlitwy; 

wchodził do swojej komory zanim poszedł do pracy publicznej i spraw państwowych; a po 

powrocie na obiad, wchodził najpierw do swojej komnaty, aby służyć Bogu i odświeżyć swoją 

duszę, zanim zasiadł, by nakarmić swoje ciało; i pod koniec dnia, kiedy uwinął się ze sprawami 

ludzkimi, uczynił to swoją ważną rzeczą, aby modlić się do Boga w swojej komnacie. Jonasz, z 

kolei, kontynuował swoją prywatną modlitwę, kiedy był w brzuchu wielkiej ryby, kiedy jakby 

zstąpił do wnętrza piekła, (Jon 2:1-2 UBG), itd. Następną osobą modlącą się samotnie był Eliasz 

pod drzewem jałowca, (1 Krl 19:4 UBG); także Anna modliła się w ciszy, (1 Sm 1:13 UBG): ,,Lecz 

Anna mówiła w swym sercu i tylko jej wargi się poruszały, ale jej głosu nie było słychać”. Sama 

istota modlitwy polega na wylaniu duszy przed Bogiem, tak jak zrobiła to Anna, (1 Sm 1:15 

UBG). Rebeka też nie była obca temu obowiązkowi, gdyż, kiedy jej dzieci zmagały się w jej łonie, 

to poszła zapytać Pana, (Rdz 25:22 UBG); to znaczy poszła do jakiegoś sekretnego miejsca, aby się 



pomodlić, jak mówi Kalwin, Musculus, Mercerus i inni.  

  Saul, z kolei, ledwie nawrócił się — a już niebawem zaczyna się modlić w komorze: (Dz  

9:11 UBG): ,,A Pan powiedział do niego: Wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w 

domu Judy o Saula z Tarsu, oto bowiem się modli”. Chociaż Saul był surowym faryzeuszem, to 

jednak nigdy się nie modlił efektywnie wcześniej, ani nigdy przedtem nie modlił się na osobności. 

Faryzeusze zwykli się modlić na rogach ulic, a nie na osobności w swoich domach. Dopiero po 

nawróceniu Saul spędzał czas często na prywatnej modlitwie, jak można zobaczyć, porównując te 

poniższe wersety Pisma razem, Rz 1:9; Ef 1:15-16; Flp 1:3-4; i 2 Tm 1:3 (UBG). Także Epafras 

był gorącym człowiekiem w modlitwie w ukryciu, (Flp 4:12-13 UBG); również Korneliusz  

poświęcił się prywatnej modlitwie, (Dz 10:2,4); a też Piotr udał się na dach domu, aby się modlić 

na osobności: (Dz 10:9 UBG), ,,A nazajutrz, gdy byli w drodze, i zbliżali się do miasta, około 

godziny szóstej, Piotr wszedł na dach, aby się modlić”. Piotr wszedł na dach, nie tylko po to, by nie 

rozpraszać swojej uwagi w modlitwie— ale też, aby mógł być bardziej w niej odosobniony. 

 Euzebiusz opowiada o Jakubie zwanym Sprawiedliwym, że jego kolana stwardniały i stały 

się muskularne z częstego klęczenia na modlitwie w komorze. Z kolei Grzegorz z Nazjanzu donosił 

o swojej siostrze Gorgonii, że jej kolana zdawały się przywierać do ziemi z powodu częstych 

modlitw na osobności. A o Trucilli donoszono, że jej łokcie stwardniały z powodu opierania ich o 

biurko podczas modlitwy w komorze. Czytałem też o pewnej pobożnej osobie, która, gdy 

nadchodził wyznaczony czas na jego prywatną modlitwę, to w jakimkolwiek towarzystwie by się 

nie znajdował, odchodził odeń z tą wykwintną i grzeczną wymówką: „Mam przyjaciela, który na 

mnie czeka; żegnajcie”. Żyła kiedyś w naszym kraju wielka dama, która często wycofywała się z 

towarzystwa lordów i dam szlachetnie urodzonych, którzy przychodzili ją odwiedzać, aby nie 

stracić ustalonych pór spędzania czasu na osobności z Bogiem w swojej komorze; miała w 

zwyczaju, jak to się mówi, niegrzecznie żegnać się z nimi, aby mogła w samotności modlić się do 

Pana panów. Nie szczędziła swojego czasu, poświęcała go tyle ile mogła, aby okazać swoją 

przychylność, uprzejmość i grzeczność swoim krewnym i przyjaciołom; ale nigdy nie pozwoliła im 

okraść Boga z Jego jemu poświęconego przez nią czasu, ani swojej duszy z tej pociechy i 

społeczności, którymi cieszyła się, gdy przebywała z Bogiem w swojej komorze.  

 Rzeczywiście, jedna godzina społeczności z Bogiem w komorze powinna być 

preferowana ponad najwspanialsze i najlepsze towarzystwo na świecie. Żyło kiedyś dziecko 

pewnej chrześcijańskiej szlachcianki, tak oddane modlitwie od swego niemowlęctwa, że zanim 

nauczył się dobrze mówić, miało w zwyczaju zostawać same i modlić się; a im bardziej rosło, tym 

częściej oddalało się od towarzystwa i oddawało się modlitwie; zadawało też matce bardzo dziwne 

pytania, znacznie powyżej zdolności pojmowania dziecka w jego wieku; ale w końcu, kiedy to 

dziecko miało zaledwie pięć lat, i bawiło się bączkiem na sznurku, nagle odrzuciło swój bączek i 

pobiegło do swojej matki, mówiąc jej z wielką radością: „Mamo, muszę iść do Boga, czy ty 

pójdziesz ze mną?" Odpowiedziała: ,,Moje drogie dziecko, skąd wiesz, że pójdziesz do Boga?” Na 

co ten mały synek rzekł: „Bóg mi tak powiedział, bo kocham Boga i Bóg kocha mnie”. Wtedy 

powiedziała: „Drogie dziecko, będę musiała odejść do Boga, kiedy On tego zechce. Ale dlaczego 

nie zostaniesz ze mną?” Na co dziecko odpowiedziało: „Nie zostanę; muszę iść do Boga”. I nie żyło 

dłużej niż miesiąc po tej rozmowie – odtąd już nigdy nie interesowało się zabawą; ale gdy 

zachorowało, zawsze mówiło, że musi iść do Boga, musi iść do Boga; i tak widzimy przez to, że 

spełniają się słowa Pisma: ,,Przez usta niemowląt i ssących przygotowałeś sobie  chwałę”, (Mt 

21:16 UBG). Z pewnością tacy ludzie wcześnie dojrzeją do nieba, którzy wcześnie zaczynają 

szukać Boga samotnie w komorze. 

 A Euzebiusz donosi o cesarzu Konstantynie, że codziennie zamykał się w jakimś sekretnym 

miejscu w swoim pałacu i tam, na zgiętych kolanach,  odmawiał swoje pobożne modlitwy i zanosił 

prośby do Boga. „Mój Bóg i ja jesteśmy dobrym towarzystwem” – powiedział słynny dr Sibbes. 

Człowiek, którego dusza jest zaznajomiona z Bogiem w komorze, w dziurze, za drzwiami lub 

na pustyni, w jaskini, czy w lochu, odnajdzie więcej prawdziwej przyjemności, więcej 

wybornych rozkoszy i bardziej pełne zadowolenie tam przebywając, niż w pałacu księcia. Na 

podstawie tych wszystkich sławnych przykładów, widzimy, że lud Boży we wszystkich wiekach 



oddawał się prywatnej modlitwie w samotności. O przyjaciele, te pobożne przykłady powinny być 

bardzo przebudzające, bardzo przekonujące i bardzo zachęcające dla was. Z pewnością jest to tak 

samo waszym obowiązkiem jak i chwałą, aby podążać za tymi pobożnymi wzorami, które zostały 

teraz wam przedstawione.   

 Spójrzcie na następujące wersety: (Prz 2:20 UBG): „Abyś chodził drogą dobrych i 

przestrzegał ścieżek sprawiedliwych”. (1 Kor 11:1 UBG): „Bądźcie  moimi naśladowcami, jak i ja 

jestem naśladowcą Chrystusa; (Flp 3:17 UBG): ,,Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi 

naśladowcami  i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie”; (Flp 4:9 

UBG): ,,Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i  widzieliście we 

mnie, a Bóg pokoju będzie z wami”; (1 Tes 1:6 UBG): „A wy staliście się naśladowcami naszymi i 

Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku”; (Hbr 6:12): ,,Abyście nie byli ociężali, ale 

naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice”. Podobnie mówi 2 Tm 

3:10-12,14;  i Tyt 2:7 (UBG).  Efezjanie ustanowili wspaniałe prawo, a mianowicie, że ludzie 

powinni wybrać sobie najlepsze wzorce i zawsze pamiętać o jakimś wybitnym człowieku, który 

stanowił jeden z takich wzorów. Źli ludzie są niezwykle zakochani w złych przykładach, (Jer 44:16-

17 UBG). Pewien Hindus, słysząc, że jego przodkowie poszli do piekła, powiedział, że zatem 

pójdzie tam również. Niektórzy ludzie mają zamiar iść do piekła ze względu na towarzystwo. Ach, 

żebyśmy byli tak samo zakochani w przykładach dobrych, jak inni są zakochani w przykłady złych 

ludzi; to wtedy bylibyśmy częściej w naszych komorach niż teraz jesteśmy! Oby nasze oczy były 

bardziej utkwione w pobożnych przykładach wszystkich, którzy mają w sobie „cokolwiek z 

Chrystusa”, jak mówił Bucer! Czy będziemy kochać patrzenie na portrety naszych przyjaciół; a 

mielibyśmy nie lubić patrzenia na pobożne przykłady tych, którzy są żywym i pięknym obrazem 

Chrystusa? Pobożne przykłady innych powinni być zwierciadłami, przed którymi powinniśmy się 

ubierać. Ten jest najlepszym i najmądrzejszym chrześcijaninem, kto podąża za najwierniejszą kopią 

Pisma Świętego to znaczy naśladuje tych chrześcijan, którzy są najwybitniejsi w łasce i którzy 

zostali najbardziej wyćwiczeni w modlitwie w komorze i w najbardziej sekretnych obowiązkach 

religijnych.  

 Hieronim przeczytawszy życie i śmierć Hilariona, który żył najbardziej po chrześcijańsku i 

umarł w największym spokoju, zamknął książkę, mówiąc: ,,Cóż, Hilarion będzie mistrzem, za 

którym będę podążał; jego dobre życie będzie dla mnie przykładem, a jego pobożna śmierć moim 

precedensem”. Odważnie jest żyć i umrzeć według przykładu najwybitniejszych świętych. Ale,  

 2. Po drugie. Zważcie sobie na to, że kiedy Chrystus był na ziemi to bardzo oddawał się 

modlitwie w samotności; często był sam z Bogiem, jak możemy to zobaczyć w tych słynnych 

wersetach: (Mt 14:23 UBG): „A odprawiwszy je, wszedł sam na górę, aby się modlić: A gdy nastał 

wieczór, nadal był tam sam”. Wybieranie przez Chrystusa miejsc odosobnienia w celu prywatnej 

modlitwy,  nie tylko wskazuje nam na niebezpieczeństwo rozpraszania i zbaczania myśli w 

modlitwie — ale i na to, jak konieczne jest, abyśmy wybierali najdogodniejsze  miejsca, jakie tylko 

możemy na komorę modlitewną. Nasza własna niestałość i niestrudzoność szatana wymagają od 

nas, aby udać się do takich miejsc, w których najswobodniej możemy wylać duszę przed sercem 

Bożym: (Mk 1:35 UBG), „A wstawszy wczesnym rankiem, przed świtem, wyszedł i udał się na 

odludne miejsce, i tam się modlił”. Jak poranek jest najodpowiedniejszą porą na modlitwę, tak 

odludzie jest najodpowiedniejszym miejscem do modlitwy, (Mk 6:46 UBG): „A gdy ich 

odprawił, odszedł na górę, aby się modlić”. Ten, kto chciałby modlić się skutecznie ma potrzebę 

zachowywania się cicho, gdy jest sam: (Łk  5:16 UBG), „A on odchodził na pustynię i modlił się”, 

co sugeruje, że robił to często. Kiedy Chrystus nie był zajęty nauczaniem ani czynieniem cudów, to 

był wtedy bardzo pochłonięty prywatną modlitwą: (Łk 6:12 UBG), „W tych dniach odszedł na górę, 

aby się modlić, i spędził całą noc na modlitwie do Boga”. Czyż Chrystus nie spędzał całe noce na 

prywatnej modlitwie, aby zbawić nasze dusze; a my mielibyśmy uważać to za wielką sprawę, aby 

spędzać godzinę czy dwie dziennie na troszczenie się o wewnętrzne i wieczne dobro naszych dusz? 

 Łk 21:37 (UBG): ,,W ciągu dnia nauczał w świątyni, a w nocy wychodził i przebywał na 

górze zwanej Oliwną”. Chrystus często łączył modlitwę i głoszenie kazań, a to, co Chrystus łączył, 

niech nikt nie waży się rozdzielić: (Łk 22:39,41,44-45 UBG), ,,Potem wyszedł i udał się według 



swego zwyczaju na Górę Oliwną, a szli za nim także jego uczniowie…..A sam oddalił się od nich 

na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się…..I w śmiertelnym zmaganiu 

jeszcze gorliwiej się modlił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię”. Nigdy nie był 

podlewany żaden ogród przed lub po tym czasie krwią, jak to było w tym przypadku. „A gdy wstał 

od modlitwy i  przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku”. Ach, jaką smutną  próżnością 

okazują się być najlepsi z ludzi w godzinie próby i pokusy! A przecież ci sami ludzie jeszcze nie tak 

dawno stanowczo wyznawali i obiecywali, że nigdy go nie opuszczą ani nie porzucą, i że pójdą do 

więzienia dla Chrystusa, i umrą za Niego – a jednak, kiedy nadszedł czas próby, nie mogli czuwać z 

Nim nawet jednej godziny; nie mieli oczu które by widziały ani rąk, które by wytarły krwawy pot 

Chrystusa. Również J 6:15-17 (UBG) opisuje, że Chrystus modlił się samotnie. Widzimy więc, 

przez wszystkie te słynne przypadki, że Chrystus był często zaangażowany w prywatną modlitwę.  

  Ach, gdybyśmy codziennie przedkładali sobie ten szlachetny wzór do naszego naśladowania 

i uczynili z tego nasze zajęcie, naszą pracę i nasze niebo, aby postępować według błogosławionego 

przykładu, który pozostawił nam Chrystus, a mianowicie, abyśmy przebywali często z samym 

Bogiem na osobności. Z pewnością chrześcijaństwo to nic innego jak imitacja Boskiej natury, 

przekształcanie ,,ja” człowieka na obraz Boży, w którym został stworzony „w sprawiedliwości i 

prawdziwej świętości”. Całe życie chrześcijanina nie powinno być niczym innym jak tylko 

widzialnym reprezentowaniem Chrystusa. Poganie mieli takie pojęcie wśród siebie, jak donosi 

Laktancjusz, że sposobem na uhonorowanie ich bogów było bycie podobnym do nich. Jestem 

pewien, że najwyższym sposobem oddawania czci Chrystusowi jest upodabnianie się do Niego: (1 J 

2:6 UBG), „Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował”. (1 P 2:21 

UBG): „….zostawiając nam przykład, abyście szli w jego ślady”. Ach, oby te błogosławione 

wersety Pisma mogły zawsze pobudzać nasze serca. Chrystus jest słońcem, a wszystkie zegary 

naszego życia powinny być ustawiane przez jego tarczę poruszania się. Chrystus jest wzorem 

wzorów; jego przykład powinien być dla nas zamiast tysięcy przykładów. To nie tylko nasza 

wolność — ale i nasz obowiązek i chwała, aby podążać za Chrystusem nie zbaczając z drogi, we 

wszystkich jego cnotach moralnych. Inne wzory są niedoskonałe i ułomne – natomiast Chrystus jest 

doskonałym wzorem; i ze wszystkich jego dzieci te są najszczęśliwsze, które chodzą najbliżej tego 

idealnego wzoru. Heliogabal kochał swoje dzieci tym więcej im bardziej upodabniały się do niego 

w grzechu. Natomiast Chrystus kocha swoje dzieci tym bardziej, im bliżej upodabniają się do Niego 

w świętości. Czytałem o niektórych źródłach, że zmieniają kolor bydła, które pije z niego, na kolor 

jego własnej wody. Z pewnością Pan Jezus Chrystus jest takim źródłem, w którym ktokolwiek 

kąpie się, i z którego każdy, kto pije, zostanie przemieniony na to samo podobieństwo, (2 Kor 3:18 

UBG).  

 Pytanie. Ale dlaczego nasz Pan Jezus był tak bardzo oddany prywatnej modlitwie? 

Dlaczego tak często pozostawał sam na sam z Bogiem?  

 Odpowiedź 1. Po pierwsze, było to po to, aby nadać bardzo wysoką rangę i wartość 

prywatnej modlitwie; miało to wzmocnić i podnieść cenę tego obowiązku. Ludzie z natury są 

bardzo skłonni do posiadania niskich i poślednich myśli o  modlitwie w komorze. Natomiast 

Chrystus, oddając się jej tak często, przydał jej wieczny zaszczyt i nieocenioną wartość. Ale,  

 Odpowiedź 2. Po drugie, Chrystus dużo się modlił prywatnie i często przebywał z Bogiem 

sam na sam, aby nie być widzianym przez ludzi, i aby uniknąć wszystkich oznak i przejawów 

ostentacji i popularnego aplauzu. Ten, który nakazał nam powstrzymywać się od wszelkich 

przejawów zła, (1 Tes 5:22 UBG), nie pozwolił sobie, kiedy był na tym doczesnym świecie, na 

uczynienie czegokolwiek co miało by w sobie nawet najmniejszy posmak zła. Chrystus bardzo 

unikał wszystkiego, co tylko nawet wyglądało na grzech; co miało pozór i cień pychy lub próżnej 

chwały.  

 Odpowiedź 3. Po trzecie, aby uniknąć przerw w wykonywaniu tego obowiązku. 
Sekretność jest niemałą korzyścią dla poważnego i żywego wykonywania prywatnych obowiązków. 

Przerwy i zakłócenia pochodzące z zewnątrz są często przyczyną tłumienia prywatnej modlitwy. 

Najlepsi chrześcijanie partaczą modlitwę, gdy spotykają się z przerwami w ich cichym czasie 

spędzanym z Bogiem na osobności.  



 Odpowiedź 4. Po czwarte, aby ustanowić nam taki błogosławiony wzór i przykład 

pełen łaski, żebyśmy nigdy nie zadowalali się ani zatrzymywali tylko na publicznych czy też 

rodzinnych modlitwach – ale też żebyśmy przykładali się do sekretnej czyli modlitwy w komorze. 

Chrystus nie zawsze występował publicznie, i nie zawsze przebywał u swojej rodziny – ale często 

pozostawał na osobności z samym Bogiem, aby przez swój własny przykład zachęcić nas do 

częstego przebywania z Bogiem na osobności; i szczęśliwi są ci, którzy kroczą jego śladami, i 

powielają jego przykład.  

 Odpowiedź 5. Po piąte, aby mógł przekonać nasze zrozumienie i sumienie, że jest 

najbardziej sprawiedliwym i wiernym Arcykapłanem, (Hbr 2:17; J 17 UBG). Chrystus był 

cudownie wierny i uważny w obu częściach swego kapłańskiego urzędu, mianowicie odkupienia i 

wstawiennictwa; był jedynym rzecznikiem swojego ludu. Ach, jak gorliwie i często wylewał 

modlitwy, łzy, westchnienia, i  wzdychania za swoim ludem na osobności, kiedy był na tym 

doczesnym świecie, (Hbr 5:7 UBG). I teraz gdy jest w niebie, nadal wstawia się za nimi, (Hbr 7:25 

UBG).  

 Odpowiedź 6. Po szóste, aby przekonać nas, że jego Ojciec słyszy i obserwuje nasze 

prywatne modlitwy, zbiera do bukłaków wszystkie nasze sekretne łzy, i że nie jest obcy naszym 

ukrytym pragnieniom, zmaganiom, tęsknotom, łaknieniu i pragnieniu duchowych rzeczy 

przeżywanych w komorze. 

 3. Po trzecie, zważmy, że zwykłe oddawanie się sekretnej modlitwie na osobności jest 

tym, co odróżnia nas od obłudników, którzy robią wszystko, co robią, aby byli widziani przez 

ludzi: (Mt 6:1-2 UBG), ,,Pilnujcie się, abyście waszej jałmużny nie dawali przed ludźmi po to, aby 

was widzieli, inaczej nie będziecie mieli nagrody u waszego Ojca, który jest w niebie. Dlatego, gdy 

dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich 

ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę. Własne ,,ja” jest jedynym 

olejem, który sprawia, że koła rydwanu obłudnika poruszają się we wszystkich sprawach 

religijnych. (Mt 6:5 UBG): „A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą 

się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam: 

Odbierają swoją nagrodę”. (Mt 6:16 UBG): ,,A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jak 

obłudnicy; szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam 

wam: Odbierają swoją nagrodę”. Widzimy więc, że ci obłudnicy patrzą bardziej na ludzi niż na 

Boga we wszystkich swoich obowiązkach. Kiedy dają jałmużnę, trąba musi brzmieć; kiedy się 

modlą, musi to mieć miejsce w synagogach i na rogach ulic; a kiedy pościli, szpecili twarze, aby 

ludzie widzieli że poszczą. Obłudnicy żyją pochwałami i aplauzem ludzi. 

 Przyrodnicy donoszą o kamieniu chelydońskim, że nie zachowa on swoich walorów jeśli nie 

jest zamknięty w złocie. Podobnie obłudnicy będą wykonywać swoje obowiązki nie dłużej niż będą 

karmieni, zachęcani i otoczeni złotymi pochwałami i aplauzem ludzi. Obłudnicy są jak płonące 

meteoryty, które póki są karmione oparami, świecą jakby były stałymi gwiazdami; ale niech opary 

wyschną, to wtedy niebawem meteoryty znikają.  

 Obowiązek religijny wykonywany w komorze wskazuje na wielką szczerość. Ten się modli 

ze świadkiem, kto się modli bez świadka. Im bardziej szczera jest dusza, tym więcej będzie 

spędzać czasu na osobistej społeczności z Bogiem w komorze, (Hi 30:31 UBG). Gdzie czytamy 

w całym Piśmie, że Faraon, Saul, Judasz, Demas, Szymon Mag lub uczeni w Piśmie i faryzeusze, 

zwykli wylewać swoje dusze sekretnie przed Panem? Sekretna modlitwa nie jest zwykłym 

postępowaniem obłudnika, ani jego zwykłą pracą, ani zajęciem. Istnieje wielka obawa, że takie 

serce nigdy nie było w porządku wobec Boga, którego całe oddanie Bogu jest okazywane tylko 

wśród ludzi lub wśród wielu; inaczej nasz Zbawiciel, opisując obraz obłudnika, nigdy nie uczyniłby 

tego samą cechą jego zachowania, tak jak uczynił to w Mt 6:5 (UBG). Jest bardzo widocznym, że 

Chrystus nakazuje swoim uczniom, aby nie byli jak obłudnicy. Jedną rzeczą jest bycie obłudnikiem, 

a inną bycie jak obłudnik. Chrystus nie chciałby, aby jego lud wyglądał jak obłudnicy, ani był 

obłudny. To tylko szczerość jest tym, co umożliwi człowiekowi praktykowanie modlitwy 

prywatnej. W modlitwie publicznej  istnieje wiele rzeczy, które mogą skłonić i sprowokować 

cielesne serce — jak pycha, próżność, umiłowanie oklasków lub zdobycie uznania. Obłudnik we 



wszystkich swoich obowiązkach, dba bardziej o dobre imię niż o dobre życie, o dobrą reputację niż 

o dobre sumienie; jak skrzypkowie, którzy uważniej nastrajają swoje instrumenty, niż komponują 

swoje życie. Jednakże w prywatnej modlitwie nie można prowadzić takiego rodzaju handlu. Ale,  

 4. Po czwarte, rozważmy sobie to, że w ukryciu możemy swobodniej, pełniej i 

bezpieczniej wynurzyć nasze dusze przed Bogiem, niż możemy to zrobić w obecności innych. 

Dlatego mąż ma lamentować osobno, a żona osobno, (Zach 12:12-14 UBG), nie tylko po to, by 

pokazać zdrowe podstawy swojego smutku, ale także po to, by pokazać swoją szczerość przez 

robienie tego na osobności. Muszą lamentować osobno, aby ich grzechy nie zostały ujawnione ani 

odkryte przez nich nawzajem. Tutaj są odosobnieni, aby pokazać, że nie płakali ze względu na 

towarzystwo – ale ze względu na ich własne określone grzechy, przez które przebili i ukrzyżowali 

Pana chwały. Chrześcijanin może na osobności przedstawić takie szczegóły, których publicznie lub 

przed innymi nie będzie, nie może i nie powinien wymieniać. Ach, ilu jest chrześcijan, którzy by się 

zarumienili i wstydzili chodzić po ulicach i rozmawiać z grzesznikami lub świętymi, gdyby tylko 

ich słabości, zbrodnie i niegodziwości zostały wypisane na ich czołach lub znane innym, a które 

dobrowolnie i całkowicie w ukryciu wyznają przed Bogiem. Istnieje wiele grzechów, w które 

popadło wielu ludzi przed nawróceniem i po nawróceniu, które, gdyby były znane światu, 

wywołałyby oburzenie i smród, i sprawiłyby, że religia cuchnęłaby, a ich wyznanie śmierdziało w 

nozdrzach wszystkich, którzy ich znaliby. Tak też, gdyby te słabości i niegodziwości, których wielu 

jest winnych popełnienia przed i po otrzymaniu łaski Bożej, zostały rozgłoszone na ulicach, to jak 

bardzo słabi chrześcijanie zachwialiby się, młodzi wierzący na drogach Bożych zniechęcili by się, a 

i jak wiele ust bluźnierczych otworzyło by się i wiele serc grzeszników zatwardziło wobec Pana, 

Jego dróg, nagan i rzeczy prowadzących do ich własnego pokoju; ba, jak bardzo wyniesiony 

zostałby sztandar szatana, jego królestwo wzmocnione, a on sam nieskończenie tym zadowolony i 

zachwycony! Jest nieskończonym miłosierdziem i łaską Boga, że nałożył prawo powściągliwości 

na szatana, który w przeciwnym wypadku byłby największym plotkarzem na całym świecie. 

Byłoby dla niego radością i muzyką w jego uszach, gdyby stale mógł odsłaniać wszystkim ludziom 

szaleństwa i słabości wierzących. 

 Ambroży przedstawił diabła, który chełpił się przed Chrystusem i kwestionował szczerość 

Judasza, uważając go za swoją własność. „On nie jest twój, Panie Jezu, jest mój: myśli jego biegną 

dla mnie; je z tobą – ale karmiony jest przeze mnie; bierze od ciebie chleb, ale ode mnie pieniądze; 

pije z tobą, ale sprzedaje mi twoją krew”. Nie ma grzechu, którego by wierzący nie popełnił – żeby 

szatan nie roztrąbiłby to na cały świat, gdyby Bóg tylko dał mu pozwolenie. Żaden człowiek przy 

zdrowych zmysłach nie otworzy się przed wszystkimi, tak aby wyznać wszystkie swoje cielesne 

ułomności, słabości, choroby, dolegliwości, smutki itp. – ale tylko przed niektórymi bliskimi 

krewnymi, serdecznym przyjacielem lub lekarzem. Podobnie żaden człowiek, który jest przy 

zdrowych zmysłach nie wyjawi wszystkim swoich ułomności, słabości, chorób, dolegliwości, 

smutków itp., duszy – ale tylko Panu lub jakiejś szczególnej osobie, która jest mądra, wierna, i 

potrafi wnieść coś i przyczynić się do ulżenia trapionej duszy. Gdyby chrześcijanin wyjawił 

otwarcie lub wyznał światu wszystkie swoje szaleństwa i próżności, to jak bardzo by niektórzy 

ludzie szydzili i naśmiewali się z niego! I jak surowo i gorzko potępiliby go inni i osądzili, itd. 

Kiedy Dawid był sam w jaskini, wtedy wylał swoją skargę do Boga i opowiedział Mu o swoim 

utrapieniu, (Ps 142:2 UBG). Z kolei, kiedy Hiob był sam, to wtedy jego oczy wylewały łzy do 

Boga, (Hi 16:20 UBG). Nie ma ryzyka ani niebezpieczeństwa w ujawnieniu wszystkiego Bogu w 

samotności — ale może istnieć wielkie niebezpieczeństwo i ryzyko w ujawnianiu wszystkiego 

przed ludźmi.  

 5. Po piąte, sekretne obowiązki będą miały jawne nagrody (Kaz 12:14; 2 Kor 5:10; Obj 

22:12; Ps 126:5; Łk 14:14; Mt 25:34 UBG).  „….a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci 

jawnie”, (Mt 6:6 UBG). Podobnie mówi Mt 6:18 (UBG), Bóg wynagradza swój lud tutaj na tym 

świecie częściowo, a w przyszłym wynagrodzi w pełnej doskonałości. Bóg jest nagradzającym 

tych, którzy pilnie Go szukają w ukryciu. Ci, którzy sieją we łzach sekretnie, będą zbierać w radości 

jawnie. Prywatne modlitwy zostaną nagrodzone przed ludźmi i aniołami publicznie. Jak jawnie Bóg 

nagrodził Daniela za jego sekretną modlitwę, (Dn 6:10,23-28 UBG). Mardocheusz odkrył 



prywatnie spisek zdrady przeciwko osobie króla Aswerusa i został nagrodzony jawnie, (Est 2:21-

23; 6:1-14 UBG), Dariusz, zanim objął we władanie królestwo, otrzymał prywatnie prezent od 

niejakiego Sylosona; dlatego, gdy został królem, nagrodził go jawnie dając mu w zarządzanie 

Samos. Bóg, w wielkim dniu sądu ostatecznego, wynagrodzi swój lud przed całym światem, za 

każdą sekretną modlitwę, sekretne łzy, sekretne westchnienia i sekretne jęki zaniesione do Niego z 

ich serc. Bóg, w owym dniu, wyjawi ludziom i aniołom, jak często jego lud wylewał przed Nim 

swoje dusze, w takiej a takiej dziurze, zakamarku i sekretnym miejscu; i odpowiednio go za to 

nagrodzi. 

 Ach, chrześcijanie, gdybyście naprawdę wierzyli w to i poważnie się nad tym zastanowili, 

to,  

A. Postępowalibyście z większą wdzięcznością. 

B. Pracowalibyście radośniej. 

C. Znosilibyście cierpienie bardziej cierpliwie. 

D. Walczylibyście przeciwko światu, ciału i diabłu, odważniej. 

E. Oddalibyście się bardziej swobodnie Bogu, jego sprawie i jego chwale. 

F. Zadowolilibyście się tym, co opatrzność wyznaczyła wam jako wasz dział, 

    z większą cichością i aprobatą.   

G. Częściej spędzalibyście czas na prywatnej modlitwie w komorze. 

 6. Po szóste, zwróćmy uwagę na to, że Bóg zwykle najbardziej objawiał się swoim 

wiernym, gdy byli w ukryciu, gdy byli sami oddzielnie przed tronem łaski. O te słodkie 

wzruszenia, niebiańskie rozgrzewania serca, błogosławione zachęty, chwalebne manifestacje i 

wyborne społeczności z Bogiem — których chrześcijanie doświadczyli, gdy pozostawali sam na 

sam z Bogiem w odludnym kącie, w komorze, za zamkniętymi drzwiami! 

 Kiedyż to Daniel otrzymał wizję i pocieszającą wiadomość, oraz tę błogosławioną nowinę, 

przez anioła, że był ,,bardzo umiłowany” – jeśli nie wtedy, kiedy był zupełnie sam na modlitwie, 

(Dan 9:20-23 UBG): ,,A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem swój grzech oraz 

grzech mego ludu Izraela i zanosiłem swoje błagania przed PANA, mojego Boga, za świętą górę 

mojego Boga; Gdy jeszcze mówiłem w modlitwie, oto mąż Gabriel, którego widziałem w widzeniu 

na początku, przyleciał spiesznie i dotknął mnie w czasie ofiary wieczornej. I wyjaśnił mi, i 

rozmawiał ze mną, mówiąc: Danielu, teraz, wyszedłem, aby uczynić cię zdolnym do zrozumienia. 

Na początku twoich błagań wyszło słowo, a ja przybyłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo 

umiłowany. Tak więc rozważ to słowo i zrozum widzenie”. Kiedy Daniel pogrążony był w 

prywatnej modlitwie, Boży anioł, Gabriel, wyjawił mu tajemnicę Bożej rady, dotyczącą 

odbudowania Jerozolimy i czasu jej trwania, ponadto Daniel został w ten niezwykły sposób 

zapewniony, że był człowiekiem ,,bardzo umiłowanym”, lub jak to jest oddane w oryginale 

hebrajskim „człowiekiem pragnień”, to znaczy człowiekiem, na którego nakierowane były 

pragnienia Boże, człowiekiem wyjątkowo umiłowanym przez Boga i znajdującym się wysoko w 

łasce u Niego, człowiekiem który był bardzo miły i zachwycający dla Boga.  

 Bóg ma upodobanie w obdarowywaniu skrzydeł prywatnej modlitwy najsłodszymi, 

najwspanialszymi i najważniejszymi błogosławieństwami. Ach, jak często Bóg na początku 

prywatnej modlitwy całował biednego chrześcijanina  i ogłaszał mu pokój w trakcie jej trwania, 

oraz napełniał go światłem, radością i pewnością po jej zakończeniu?  

 Przykładem jest Korneliusz, który był bardzo chwalony i łaskawie nagrodzony z powodu 

swoich prywatnych modlitw: (Dz 10:1-4 UBG): ,,A w Cezarei był pewien człowiek imieniem 

Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim. Pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim 

domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około dziewiątej godziny 

dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który przyszedł do niego i powiedział mu: 

Korneliuszu! A on uważnie patrzył na niego i będąc przestraszonym, zapytał: Co, Panie? I 

odpowiedział mu: Twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie”. 

Dalej w Dz 10:30-31 jest napisane: ,,A Korneliusz odpowiedział: Cztery dni temu pościłem, aż do 

tej godziny, a gdy o godzinie dziewiątej modliłem się w swoim domu, stanął przede mną pewien 

mąż w jasnej szacie; I powiedział: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana, a twoje 



jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie”. Proszę zauważyć, gdy Korneliusz 

modlił się w swoim domu, w samotności, wtedy mąż w jasnej szacie — czyli anioł w ludzkiej 

postaci, (Dz 10:3 UBG) — ukazał mu się i powiedział: „Korneliuszu, twoja modlitwa została 

wysłuchana” (Dz 10:31 UBG). Anioł nie miał na myśli tylko tej modlitwy, którą  wypowiedział, 

gdy pościł i ukorzył się przed Panem, (Dz 10:30-31 UBG); ale, jak pokazuje Dz 10:2-4 (UBG) — i 

jego inne modlitwy które zanosił w samotności. Bo wydaje się, że nikt inny nie był wtedy z nim, 

tylko on widział tego męża w jasnej szacie; i tylko do niego anioł zwrócił się ze słowami: 

„Korneliuszu  twoja modlitwa została wysłuchana, (Dz 10:4,31 UBG). Widzimy więc, że prywatne 

modlitwy Korneliusza były nie tylko wysłuchiwane — ale i życzliwe  wspomniane, łaskawie 

przyjęte i chwalebnie nagrodzone. Modlący się Korneliusz został nie tylko wspominany przez 

Boga, ale także odwiedzony, widzialnie i ewidentnie przez anioła i zapewniony, że jego prywatne 

modlitwy i dobre uczynki były miłym zapachem, słodką wonią oraz ofiarą przyjemną i miłą Bogu.  

 Podobnie Piotr, kiedy miał swoją wizję, jeśli nie wtedy, gdy modlił się sam na dachu? (Dz 

10:9-13 UBG): ,,A nazajutrz, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta, około godziny szóstej Piotr 

wszedł na dach, aby się modlić. A będąc głodnym, chciał coś zjeść. Gdy zaś przygotowywano mu 

posiłek, wpadł w zachwycenie. Zobaczył otwarte niebo i zstępujący na niego jakiś przedmiot, 

podobny do wielkiego płótna, związany ze sobą czterema końcami i spuszczany ku ziemi. Były w 

nim wszelkie czworonożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady i ptaki nieba. I odezwał się do niego 

głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz”. Tak więc widzimy, że kiedy Piotr modlił się na osobności, to 

wtedy wpadł w uniesienie i ujrzał otwarte niebo; jego duch został pobudzony, jego umysł porwany, 

a wszystkie zdolności i moce jego duszy wypełnione Boskim objawieniem. 

   Paweł, z kolei, gdy modlił się na osobności, (Dz 9:12 UBG), ujrzał w wizji człowieka o 

imieniu Ananiasz jak wszedł i położył na nim rękę, aby mógł otrzymać swój wzrok. Paweł niedługo 

modlił się prywatnie, gdy zostało mu objawione, że był naczyniem wybranym i został napełniony 

darami, łaskami i  pociechami Ducha Świętego.  

 Dalej, gdy apostoł Jan został zesłany na wyspę Patmos, ,,z powodu słowa Bożego i 

świadectwa Jezusa Chrystusa” –  przez Domicjana, okrutnego cesarza — wtedy otrzymał wspaniałe 

objawienie Syna Człowieczego, i Pan odkrył przed nim najgłębsze i najdonioślejsze tajemnice, 

zarówno dotyczące obecnego jak i przyszłego stanu Kościoła do końca świata. A kiedy Jan płakał, 

bez wątpienia w prywatnej modlitwie, wtedy zapieczętowana księga została otwarta, przed nim. 

 Podobnie, gdy Daniel był pogrążony w prywatnej modlitwie, to Bóg posłał niebiańskiego 

posłańca do niego, którego zadaniem było, aby jaśniej i pełniej objaśnić mu błogosławione Pismo. 

Trochę pocieszającej i zachęcającej wiedzy, którą ten święty mąż Boży posiadł wcześniej przez 

swoje częste i stałe studiowanie słowa Bożego skłoniło go do prywatnej modlitwy, a prywatna 

modlitwa spowodowała posłanie anioła z nieba, aby dał mu jaśniejsze i pełniejsze światło poznania. 

Prywatna modlitwa to złoty klucz służący do otwierania przed nami tajemnic słowa Bożego. 

Wiedza o wielu wybornych i błogosławionych prawdach Bożych jest wynikiem tylko prywatnej 

modlitwy. Słowo Boże przebywa najobficiej w sercach tych ludzi, którzy najbardziej oddają się 

sprawie wylewania swojego serca przed Bogiem w swojej komorze.  

 Kiedy Bonawentura, ten anielski lekarz, jak go niektórzy nazywają, został zapytany przez 

Tomasza z Akwinu, z jakich ksiąg i pomocy czerpał takie święte i Boskie wyrażenia i rozważania, 

to wskazał na krucyfiks i powiedział: ,,Moja dusza leżąca twarzą ku ziemi w modlitwie przed tym 

posągiem, otrzymuje z nieba większe światło poznania niż z wszelkiego studiowania i debat”. I 

chociaż to jest tylko mnisia tradycja i zabobonna fikcja — to można jednak coś z niej wynieść. Z 

pewnością ten chrześcijanin, który w prywatnej modlitwie leży najczęściej u stóp Pana Jezusa 

Chrystusa, zrozumie najwięcej z zamysłu Chrystusa w ewangelii, i będzie miał najwięcej 

nieba i spraw dotyczących własnego spokoju zesłanych do swego serca.  

 Nie ma żadnej innej służby, w której chrześcijanie mieliby tak bliską, zażyłą i przyjacielską 

społeczność z Bogiem jaką posiadają w prywatnej modlitwie w komorze; nie ma też żadnej innej 

służby w której Bóg miałby większe upodobanie by dawać poznać biednym duszom swoją prawdę i 

wierność, swoją łaskę i dobroć, swoje miłosierdzie i hojność oraz swoje piękno i chwałę niż w 

czasie takiej modlitwy w odosobnieniu. Luter wyznał: „Że bardziej skorzystał z poznawania Pisma 



Świętego przez prywatną modlitwę w krótkim okresie czasu, niż przez samo studiowanie Pisma w 

dłuższym okresie”; jak Jan, który płacząc w odosobnieniu, uzyskał otwarcie zapieczętowanej 

księgi. 

 Modlitwa prywatna wieńczy Boga czcią i chwałą należną Jego imieniu; natomiast Bóg 

wieńczy prywatną modlitwę odkryciem przez jego sługi tych błogosławionych, ważkich prawd, 

które są dla innych zapieczętowaną księgą. Z pewnością dusza zwykle cieszy się największą 

społecznością z Bogiem w ukryciu. Kiedy chrześcijanin znajduje się na pustyni, która jest bardzo 

odosobnionym miejscem, wtedy Bóg z radością rozmawia z nim przyjaźnie i pocieszająco: (Oz 

2:14 UBG), ,,Dlatego oto zwabię ją, zaprowadzę na pustynię i będę mówić do niej łaskawie” lub, 

jak mówi oryginał hebrajski, „Przemówię do jej serca”. Bóg jak gdyby mówił w powyższym 

wersecie Pisma, że kiedy będzie miał wierzącego samego na odludnym pustkowiu, to powie mu do 

serca takie rzeczy, które bardzo go rozweselą, i pocieszą, a nawet sprawią, że jego serce będzie 

podskakiwać i tańczyć w nim.  

 Mąż najswobodniej i najpełniej przekazuje swoje zamysły żonie, gdy ta jest sama; i tak 

samo czyni Chrystus wobec wierzącej duszy. Och te sekretne pocałunki, sekretne przytulenia, 

sekretne wizyty, sekretne szepty, sekretne zachęty, sekretne zapieczętowania, sekretne odkrycia itp., 

które Bóg daje swemu ludowi w samotności, gdy wierzący znajduje się w dziurze, w suterenie, za 

drzwiami, czy też w lochu! Kiedy Jeremiasz wzywał Boga zamknięty w ciemnym dziedzińcu 

więzienia, otrzymał objawienie wielkich i ukrytych rzeczy,  o których nie wiedział, (Jer 33:1-3 

UBG).  

 Ambroży zwykł mawiać: „Nigdy nie jestem mniej samotny niż wtedy, gdy jestem sam; bo 

wtedy mogę najbardziej swobodnie, w pełni i słodko cieszyć się obecnością mojego Boga, bez 

przerwy”. I było to najsłodsze i niebiańskie powiedzenie Bernarda, który mówił: „O wierzący, czy 

nie wiesz, że twój mąż Chrystus jest nieśmiały i nie chce być intymnym w towarzystwie? Wycofaj 

się zatem przez modlitwę i rozmyślanie do swojej komory lub na pustkowie a tam będziesz miał 

serdeczne przytulenia Chrystusa”.  

 Pewna szlachetnie urodzona dama gdy pewnego razu była oddana prywatnej modlitwie i 

rozmyślaniu w swoim salonie doświadczyła takiego słodkiego, wybornego i pełnego radowania się 

Bogiem, że zawołała: „Och, abym mogła cieszyć się zawsze tą słodką społecznością z Bogiem!” 

itd.  

 Chrystus uwielbia przytulać małżonkę nie tyle na ulicy, ile w ukryciu; i z pewnością dusza 

obdarzona łaską nigdy nie ma słodszych widoków chwały niż wtedy, gdy jest najbardziej poza 

zasięgiem wzroku świata. Mądrzy ludzie dają swoje najlepsze, najwyborniejsze i najbogatsze dary 

w tajemnicy; tak samo Chrystus daje wierzącemu to, co najlepsze z najlepszych, kiedy ten jest w 

komorze, kiedy jest sam. A jeśli chodzi o tych, którzy nie mogą poświęcić czasu, na szukanie Boga 

w samotności, i przebywać z Nim w ukryciu — to dostatecznie okazują, że mają niewiele 

społeczności lub przyjaźni z Bogiem, do którego tak rzadko przychodzą.  

 7. Po siódme, zważmy, że czas w tym doczesnym życiu jest jedynym czasem 

przeznaczonym na prywatną modlitwę. W niebie nie będzie miejsca na sekretną modlitwę. W 

niebie nie będzie sekretnych grzechów, które by nas trapiły, ani żadnych sekretnych potrzeb, 

które by nas przypiliły, ani żadnych sekretnych pokus, które by nas kusiły, ani żadnych 

sekretnych sideł, które by nas oplątywały, ani żadnych sekretnych wrogów, którzy by się z nami 

zmagali. Mamy wielką potrzebę życia w częstym wypełnianiu tego obowiązku tu na ziemi, abyśmy 

nigdy nie byli ćwiczeni w nim po śmierci. Niektóre obowiązki, które są nałożone na nas teraz, takie 

jak wielbienie Boga, podziwianie Go, wywyższanie Go  radowanie i rozkoszowanie się Nim itd. 

będą na zawsze spoczywać na nas w niebie; natomiast z tym obowiązkiem prywatnej modlitwy w 

komorze, będziemy musieli pożegnać się, kiedy przyjdzie nam położyć nasze głowy w prochu 

ziemi. 

 8. Po ósme, zważmy na wielkie przeważanie sekretnej modlitwy u Boga. Prywatna 

modlitwa jest bramą do nieba i kluczem otwierającym nam raj. Och te wielkie rzeczy, które 

prywatna modlitwa zdziała u Boga, (Ps 31:22 UBG). Och, te wielkie miłosierdzia, które zostały 

uzyskane przez prywatną modlitwę, (Ps 38:8-9 UBG). I oj, te wielkie groźby, których spełnieniu 



zapobiegnięto przez samotną modlitwę! I oj, te wielkie kary, które zostały cofnięte przez prywatną 

modlitwę! I oj, te wielkie sądy, którym zapobiegła modlitwa w komorze! 

 Czytałem o pewnej złośliwej kobiecie, która chciała oddać się diabłu, pod warunkiem, że 

wyrządziłby on krzywdę jej sąsiadowi, którego śmiertelnie nienawidziła; diabeł chodził raz za 

razem, żeby załatwić tę sprawę – ale w końcu wrócił i powiedział tej złośnicy, że nie mógł zrobić 

niczego złego temu człowiekowi, bo ilekroć przychodził do niego, to zastawał go na czytaniu Pisma 

Świętego lub na prywatnej modlitwie.  

 Prywatne modlitwy przeszywają niebiosa i są powszechnie ubłogosławiane i obładowywane 

pełnymi łaski i chwalebnymi odpowiedziami stamtąd. Podczas gdy król Ezechiasz się modlił, 

płacząc na osobności, Bóg posłał do niego proroka Izajasza, aby zapewnić go, że jego modlitwa 

została wysłuchana, a jego łzy widziane, i że Bóg doda do dni życia króla piętnaście lat, (Iz 38:5 

UBG). Podobnie, kiedy Izaak był sam na polu rozmyślając, modląc się, i prosząc Boga o dobrą 

żonę, to spotkał Rebekę, (Rdz 24:63-64 UBG).  

 Jakub, z kolei, podczas samotnej modlitwy zmagał się z Bogiem: (Rdz 32:24-28 UBG), 

,,Jakub zaś został sam. I walczył z nim pewien mężczyzna aż do wejścia zorzy. A widząc, że nie 

może go pokonać, dotknął go w staw biodrowy i wytrącił biodro Jakubowi ze stawu, gdy się z nim 

mocował. I powiedział: Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Odpowiedział: Nie puszczę cię, aż mi 

pobłogosławisz. Wtedy mu powiedział: Jakie jest twoje imię? I odpowiedział: Jakub. I powiedział: 

Twoim imieniem nie będzie już Jakub, ale Izrael, bo mężnie zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i 

zwyciężyłeś”. W powyższym fragmencie Pisma mamy przedstawiony elegancki opis pojedynku 

stoczonego pomiędzy Wszechmocnym a Jakubem; i zawarte są w nim te najbardziej dające się 

zauważyć rzeczy:  

 A. Po pierwsze, mamy walczących lub pojedynkujących się, Jakuba i Boga, który pojawił 

się w postaci człowieka lub z wyglądu mężczyzny. Ten, o którym mówi się w powyższym 

fragmencie, że był mężczyzną, to Syn Boży w ludzkiej postaci, jak wynika z całej narracji i z Oz 

12:3-5 (UBG). Że ten człowiek, który zmagał się z Jakubem, był rzeczywiście Bogiem, a nie tak 

naprawdę człowiekiem, jest najbardziej widoczne z tych powodów:  

 a. Po pierwsze, Jakub pragnie od niego błogosławieństwa, (Rdz 32:26 UBG), udzielanie 

którego należy do królewskiego przywileju Boga, a nie aniołów czy ludzi. W konsekwencji,  

 b. Po drugie, nazywany jest Bogiem; „zmagałeś się z Bogiem”, (Rdz 32:28 UBG). Sam 

Jakub także powiedział: „Widziałem bowiem Boga twarzą w twarz”, (Rdz 32:30 UBG). Nie żeby 

widział majestat i istotę Boga, bo żaden człowiek nie może zobaczyć istoty chwały Boga i żyć, (Wj 

33:20,23 UBG); ale widział Boga wyraźniej, bardziej zamanifestowanego i bardziej chwalebniej niż 

kiedykolwiek wcześniej. Jakub widział jakiś stworzony kształt, jakiś przebłysk chwały, przez które 

upodobało się Bogu na ten czas zaznaczyć Swoją bardziej bezpośrednią obecność – ale nie siebie.  

 c. Po trzecie, ta sama osoba, z którą tutaj walczy Jakub, jest tą, którą Jakub wymienia w 

swoim błogosławieństwie jako Wybawiciela od wszelkiego zła, (Rdz 48:16 UBG). To było ten Bóg, 

który ukazał mu się w Betel, kiedy Jakub uciekał przed  swoim bratem, (Rdz 35:7 UBG). W 

konsekwencji, 

 d. Po czwarte, Jakub zostaje skarcony za jego ciekawskie dociekania czy też dopytywanie 

się o imię anioła, (Rdz 32:29 UBG), co było wyraźnym argumentem lub demonstracją jego 

majestatu i chwały, że Bóg jest ponad wszelkim pojęciem i imieniem. Bóg jest nadrzędną istotą – 

zrozumieniem nie do zrozumienia, i słowem, które nigdy nie może być wyrażone. Ktoś zapytany, 

kim jest Bóg, odpowiedział: „Że osoba musi być sama w sobie Bogiem, zanim będzie mogła w 

pełni poznać Boga”. Równie dobrze możemy potrafić pomieścić morze w muszli sercówki, jak 

możemy pojąć Wszechmocnego. „W poszukiwaniu  Boga”, mówi Chryzostom, „jestem jak 

człowiek kopiący w głębokim źródle: stoję tutaj, a woda unosi się nade mną; i stoję tam, a woda 

wciąż się podnosi”.  

 W tym konflikcie nie mamy jednego człowieka walczącego z drugim, ani jednego człowieka 

zmagającego się ze stworzonym aniołem – ale biednego, słabego, śmiertelnego człowieka 

zmagającego się z nieśmiertelnym Bogiem słabość zmagającą się z siłą i ograniczoną istotę z 

nieskończoną istotą. Chociaż Jakub był znacznie przewyższany we wszystkim przez Boga, to 



jednak walczył i mocno trzymał się Jego, a wszystko w sile Tego, z którym się zmagał.  

 B. Po drugie, mamy miejsce, w którym walczyli, a które znajdowało się  obok brodu 

Jabboku, (Rdz 32:22 UBG). Jabbok jest nazwą potoku lub rzeki wypływającej z Rabby, metropolii 

Ammonitów i płynącej do Jordanu poniżej Jeziora Galilejskiego, (Lb 21:24; Pwt 2:37; Sdz 

11:13,15; Pwt 3:16 UBG). Jakub nigdy tak bardzo nie cieszył się obecnością Bożą, jak wtedy, gdy 

opuścił towarzystwo ludzi. Ach, ta słodka społeczność, którą miał Jakub z Bogiem, kiedy oddalił się 

od swojej rodziny i był sam ze swoim Bogiem przy brodzie Jabbok! Z pewnością Jakub nigdy nie 

był mniej samotny niż w tym czasie, kiedy był tak samotny. Wierzący często otrzymują najlepsze 

wino i najmocniejsze środki nasercowe— kiedy są sami z Bogiem.  

 C. Po trzecie, mamy przedstawiony czas walki, a była to noc. O której godzinie nocy ten 

pojedynek się zaczął, nigdzie nie czytamy; ale wiemy, że  trwał aż do świtu, aż Jakub pokonał 

anioła. Ile ten konflikt trwał godzin nocy, żaden śmiertelnik nie jest w stanie powiedzieć. Bożym 

planem było, aby nikt nie był widzem ani świadkiem tej walki, jak tylko Jakub; i dlatego Jakub 

musiał się zmagać, kiedy inni spali. 

 D. Po czwarte, mamy przedstawiony powód tego zmagania się, był to strach Jakuba przed 

Ezawem oraz natarczywe pragnienie otrzymania błogosławieństwa od Boga. Jakub udał się do 

Boga, aby nie upaść przed człowiekiem, i aby nie musiał uciekać przed ludźmi. W czasie burzy, nie 

ma lepszego schronienia nad Boże skrzydła. Ten jest najbezpieczniejszy, najszczęśliwszy, i 

najmądrzejszy, kto oddaje się pod Bożą opiekę. To Jakub wiedział, i dlatego pobiegł do Boga, 

jako do swego jedynego miasta schronienia. W tym konflikcie Bóg powiedział: „Puść mnie, bo już 

wzeszła zorza”, (Rdz 32:26 UBG); ale Jakub trzymał się Go mocno i powiedział Mu śmiało prosto 

w twarz, że nie pozwoli mu odejść, dopóki go nie pobłogosławi. Ach, ta moc prywatnej 

modlitwy! Posiada pewnego rodzaj wszechmoc w sobie; bierze jakby w niewolę Boga; trzyma go 

jako jakby więźnia; jakby wiąże ręce Wszechmogącego; ba, jakby wyrywa miłosierdzie i 

błogosławieństwo z ręki samego nieba! Ach ta moc tej prywatnej modlitwy, która czyni człowieka 

jakby zwycięzcą nad największa i najwyższą mocą! Jakub, choć człowiek, samotny, wędrowiec, 

zmęczony, ba choć robak, (Iz 41:14 UBG), którego łatwo zmiażdżyć i zdeptać pod stopami i jako 

nicość, – to jednak w prywatnej modlitwie jest tak potężny, że jakby pokonuje wszechmogącego 

Boga; jest tak silny, że jakby pokonuje Wszechmocnego! 

 E. Po piąte, mamy przedstawiony charakter lub sposób walki, który był zarówno 

zewnętrzny jak i wewnętrzny, zarówno fizyczny, jak i duchowy. Była ona wynikiem zarówno jego 

siły ciała, jak i mocy jego wiary. Zmagał się nie tylko  duchowym zmaganiem przez łzy i modlitwy, 

(Oz 12:4 UBG) — ale także fizycznie, gdy Bóg atakował go jedną ręką, a drugą podtrzymywał. W 

tej walce, Jakub i anioł przymierza naprawdę mocowali się ręka w rękę, ramię w ramię i noga w 

nogę, i stosowali wszelkie sztuczki i sposoby, jakie stosują ludzie, którzy zmagają się ze sobą. 

Hebrajskie słowo oddane tutaj przez walczył, oznacza wzniecanie kurzu; bo walczący obsypywali 

się kurzem nawzajem, aby mogli pewniej uchwycić się jeden drugiego. Niektórzy wnioskują że 

Jakub i anioł szarpali, pchali i ciągnęli się nawzajem, aż się pocili; bo tyle to słowo oznacza. Jakub i 

anioł nie walczyli na żarty – ale na serio; zmagali się niejako z całej swojej mocy, jak gdyby 

walczyli o wieniec zwycięzcy; dążyli do zwycięstwa jak o życie. 

 Jak te zmagania były fizyczne, tak też były duchowe. Dusza, wiara, modlitwy i łzy Jakuba 

uchwyciły się Boga, (Oz 12:4-5 UBG). Z pewnością broń Jakuba w tej walce była głównie 

duchowa, a przez to „z Boga” (2 Kor 10:4 UBG). Nie można przemóc Boga, jak tylko w Jego 

własnej sile. Jakub dokonał więcej  swoją królewską wiarą niż swoimi szlachetnymi rękami, więcej 

uzyskał przez płacz niż przez pocenie się, i więcej przez modlitwę niż przez wszystkie swoje 

cielesne zmagania.  

 F. Po szóste i ostatnie, mamy przedstawiony rezultat walki, czyli zwycięstwo nad aniołem, 

(Rdz 32:28 UBG). Jakub zmagał się mocą anioła i przez to przemógł Go. Jako książę pokonuje 

anioła tą samą mocą, którą miał od Niego. Anioł był tak samo ochotny i w pełni chętny, by zostać 

pokonanym przez Jakuba, jak Jakub chciał być zwycięzcą. Kiedy kochankowie walczą, silniejszy 

jest chętny, by ponieść upadek słabszego; i tak było tutaj. Ojciec, w czasie mocowania się z 

dzieckiem, jest wystarczająco chętny dla zapewnienia mu komfortu i zachęty, aby upaść od czasu 



do czasu; i tak było między aniołem i Jakubem w niniejszym przypadku. Teraz w tej błogosławionej 

historii, jak w kryształowym zwierciadle możemy zobaczyć wielką moc i przemożność prywatnej 

modlitwy; przemaga ona u wielkiego zdobywcy; jest tak wszechmocna, że jakby przemaga u 

wszechmocnego Boga.   

 Możemy to zobaczyć pełniej i mieć to bardziej słodko wyjaśnione w Oz 12:5 (BW), 

,,Walcząc z aniołem zwyciężył, z płaczem błagał o zmiłowanie w Betel znalazł Boga i tam z nim 

rozmawiał”. Kiedy Jakub był sam, w ciemną noc, i tylko na jednej nodze, to jednak zachował się 

jak książę u Boga, jak mówi hebrajski oryginał. Jakub modlitwami i łzami postąpił tak po 

książęcemu przed Bogiem, że otrzymał błogosławieństwo. Duchowe zmaganie się Jakuba miało 

miejsce przez płacz, a jego przemożenie anioła przez modlitwę. Modlitwy i łzy są nie tylko bardzo 

miłe Bogu, ale także bardzo przemożne u Niego. I w ten sposób widzimy, że ten wielki przykład 

Jakuba: głośno wypowiada się na temat  przeważania prywatnej modlitwy.  

 Inny przykład tego widzimy u Dawida: (Ps 6:6 UBG), ,,Zmęczyłem się moim 

wzdychaniem; co noc zalewam łzami moje posłanie, moje łoże jest mokre od płaczu”. To wszystko 

są przesadne określenia przenośne ukazujące wielkość jego smutku i mnogość jego łez. Dawid na 

osobności czyni miejsce swego grzechu, a mianowicie swoje łoże, miejscem swojej pokuty. Dawid 

zgrzeszył prywatnie w swoim łożu, toteż opłakuje to prywatnie na nim. Każde miejsce, które 

skalaliśmy grzechem, powinniśmy uświęcić i nawodnić naszymi łzami. Ps 6:8 (UBG), ,,Odstąpcie 

ode mnie, wszyscy czyniący nieprawość, bo PAN usłyszał głos mego płaczu”. Jak krew ma głos i 

jak rózga ma głos, tak łzy mają głos. Łzy mają języki, i łzy mogą mówić. Nie ma modlitwy w 

porównaniu do tej, którą sekretne łzy zanoszą do uszu Bożych.  

 Roztropny i pobłażliwy ojciec może lepiej rozpoznać potrzeby i brak niezbędnych rzeczy u 

swoich dzieci przez ich łzy niż przez ich głośne narzekania, przez ich płacz niż przez ich słowa; a 

czy myślimy, że Bóg nie potrafi tego uczynić? Łzy nie są zawsze niemowami: (Lm 2:18 UBG). 

Ktoś powiedział: „Płacz głośno, nie językiem, ale swoimi oczami; nie swoimi słowami – ale swoimi 

łzami; bo to jest modlitwa, która wchodzi najmocniej do uszu wielkiego Boga niebios”. Łzy pokuty 

są ambasadorami, których prośbom nigdy nie odmówiono, i którzy nigdy nie wracają sprzed tronu 

łaski bez łaskawej odpowiedzi. Łzy to także rodzaj niemych modlitw, które choć nic nie mówią, to 

jednak uzyskują przebaczenie; i choć nie bronią sprawy człowieka, to jednak uzyskują miłosierdzie 

z rąk Bożych. Jak widzimy to w tym wspaniałym przykładzie Piotra, który, choć nie powiedział nic, 

jak o tym czytamy, to jednak gorzko płacząc, uzyskał miłosierdzie, (Mt 26:75 UBG).  

 Czytałem o Augustynie, który przyszedł jako gość do domu pewnego chorego człowieka, że 

widząc pokój pełen przyjaciół i krewnych, którzy milczeli, a jednak wszyscy płakali: łkanie żony, 

wzdychanie dzieci, lament krewnych, i żałobę wszystkich, wypowiedział tę krótką modlitwę: 

„Panie, jaką modlitwę Ty  słyszysz — jeśli nie taką?”.  

 Ps 6:9 (UBG): „Usłyszał PAN moją prośbę, PAN przyjął moją modlitwę”. Bóg czasami 

odpowiada swemu ludowi, zanim ten się pomodli: (Iz 65:24 UBG), „I będzie tak, że zanim 

zawołają, ja się odezwę”. Czasami odpowiada w trakcie modlitwy; co wynika z dalszej części 

powyższego wersetu: „gdy jeszcze będą mówić, ja wysłucham”. Podobnie mówi Iz 30:19 (UBG): 

„Na pewno zlituje się nad tobą na głos twego wołania, a gdy tylko cię usłyszy, odezwie się.” A 

czasami odpowiada po modlitwie, o czym mogą świadczyć doświadczenia wszystkich chrześcijan. 

Zdarza się też, że Bóg nie słyszy ani nie przyjmuje modlitwy; i to jest powszechny przypadek i 

dział wielu bezbożnych, (Prz 1:28; Hi 27:9; Iz 1:15 UBG). Czasami Bóg słyszy modlitwy swego 

ludu – ale nie odpowiada na nie natychmiast, jak w przypadku Pawła, (2 Kor 12,7-9 UBG); a 

czasami Bóg zarówno słyszy, jak i przyjmuje modlitwy swego ludu, tak jak w wyżej 

wymienionym przypadku Dawida. Teraz w przypadku Dawida (Ps 6:6 UBG), jak w zwierciadle, 

możemy zobaczyć i przeczytać o przeważaniu prywatnej modlitwy i sekretnych łez u Boga.  

 Kolejnym przykładem tego jest Jonasz: „I modlił się Jonasz do PANA, swego Boga, we 

wnętrznościach tej ryby; I powiedział: „Wołałem do PANA w swoim ucisku i wysłuchał mnie; z 

głębi piekła wołałem i wysłuchałeś mojego głosu. Rzuciłeś mnie w głębię, w sam środek morza, i 

ogarnęła mnie toń. Wszystkie twoje nawałnice i fale przewaliły się nade mną. Wtedy powiedziałem: 

Zostałem wygnany sprzed twoich oczu, ale będę jeszcze patrzył w stronę twej świętej świątyni. 



Wody ogarnęły mnie, aż do duszy, przepaść mnie otoczyła, moją głowę owinęła trawa morska. 

Zstąpiłem aż do posad gór, swymi ryglami ziemia zamknęła się przede mną na wieki. Ty jednak 

wyprowadziłeś moje życie z dołu, PANIE, mój Boże. Gdy moja dusza we mnie omdlewała, 

wspomniałem na  PANA, a moja modlitwa przyszła do ciebie, do twej świętej świątyni…….Od 

PANA pochodzi wybawienie. Wtedy PAN rozkazał tej rybie, a ona wypluła Jonasza na brzeg”, (Jon 

2:1-10 UBG). Gdy Jonasz był sam, pośród wielu niebezpieczeństw i śmierci, w brzuchu wieloryba, 

a nawet jeśli można tak powiedzieć, zstąpił do dołu czyli piekła – tak zwanego, z powodu 

okropieństwa, ohydy, głębokości i posępności miejsca w którym się znalazł – to jednak, mimo to, 

wyciągnęła go stamtąd prywatna modlitwa. Niech niebezpieczeństw człowieka będzie zawsze tak 

wiele, i niech będą tak wielkie jak to tylko możliwe — a mimo to sekretna modlitwa, która 

posiada w sobie pewną wszechmoc, wybawi go z ich wszystkich. W przypadku, gdy wiele 

utrapień dotyka wierzącego naraz, jego prywatna modlitwa najbardziej przeważa u Boga. W samym 

trakcie tonięcia sekretna modlitwa utrzyma głowę i serce ponad wodą. Po prywatnej modlitwie 

Jonasza, Bóg zsyła swój nakaz, by ryba służyła Jonaszowi za statek i dostarczyła go bezpiecznie na 

brzeg. Nawet wtedy, gdy sprawa jest rozpaczliwa –   prywatna modlitwa może wiele zdziałać u 

Boga. Prywatna modlitwa ma taką moc, że może otworzyć paszczę lewiatana (jak widzimy to w 

tym wspaniałym przykładzie), co jest powszechnie uważane za rzecz niewykonalną, (Hi 41:14 

UBG).  

 Kolejny przykład przemożnego działania prywatnej modlitwy mamy podany w 2 Krl 4:32-

35 (UBG), „Wtedy Elizeusz wszedł do domu, a oto zmarły chłopiec leżał na jego łóżku. Wszedł 

więc, zamknął drzwi za nimi obydwoma [Prywatność jest dobrą pomocą żarliwości w modlitwie.] i 

modlił się do PANA. Następnie wszedł na łóżko, położył się na chłopcu, przyłożył swoje usta do 

jego ust, swoje oczy do jego oczu, i swoje ręce do jego rąk. I rozciągnął się na nim, a ciało chłopca 

się rozgrzało. Potem wyszedł od niego, przechadzał się po domu tam i z powrotem, po czym 

wstąpił do pokoju i położył się na nim. Wtedy chłopiec kichnął siedem razy i otworzył oczy". Och, 

ta moc, ta przemożna siła, i ta wszechmoc prywatnej modlitwy, która wskrzesza zmarłych. I ten 

sam skutek miała prywatna modlitwa Eliasza w przywróceniu syna wdowy z Sarepty do życia, (1 

Krl 17:18-24 UBG).  

 O wielkiej przemożności Mojżesza w jego prywatnych modlitwach możemy przeczytać w 

następującym fragmencie Pisma Świętego: Lb 11:1-2 (UBG), „A lud zaczął się skarżyć, co się 

PANU nie podobało. Gdy więc PAN to usłyszał, bardzo się rozgniewał. I ogień PANA zapalił się 

przeciwko niemu i pochłonął krańce obozu. Wtedy wołał lud na Mojżesza, a Mojżesz pomodlił się 

do PANA i ogień zgasł”. Mojżesz przez prywatną modlitwę jakby rządził i powstrzymywał kary 

zesłane przez Boga; był tak przemożny u Boga w prywatnej modlitwie, że mógł otrzymać od Niego 

to, co chciał. Potwierdzają to Lb 21:7-9; Ps 106:23; Wj 32:9-14; i Wj 14:15-17 (UBG). Podobne 

rezultaty miały modlitwy Nehemiasza, Neh 1:11, w porównaniu z Neh 2:4-8 (UBG)..  

 Prywatna modlitwa, jak miecz Saula i łuk Jonatana, kiedy jest należycie ukierunkowana co 

do osoby i aktu nigdy nie wraca pusta; zawsze trafia w sedno, załatwia wszystko pomyślnie u Boga; 

przebija bramy nieba, chociaż podobnie jak te w Gazie, są wykonane ze spiżu i żelaza, (Iz 45:2 

UBG). O, któż może wyrazić potężną wymowę  prywatnej modlitwy!   

 9. Po dziewiąte, zważmy, że sekretne obowiązki są obowiązkami najbardziej 

wzbogacającymi duszę. Zauważmy, że jak dodatkowe jedzone po kryjomu posiłki powodują tycie 

ciała, tak sekretne obowiązki powodują tycie duszy. I jak sekretny handel przynosi wielkie ziemskie 

bogactwa, tak sekretne modlitwy czynią wielu ludzi bogatych w duchowe błogosławieństwa i 

niebiańskie bogactwa. Prywatna modlitwa jest tym sekretnym kluczem nieba, który otwiera 

wszystkie skarby chwały przed duszą. Najlepszymi bogactwami i najsłodszymi miłosierdziami Bóg 

zwykle obdarza swoich wiernych, gdy są w komorach na kolanach. Zauważmy także, że jak ciepło, 

które kurczęta doświadczają przez siedzenie bezpośrednio pod skrzydłami kury, wzmacnia je, tak 

łaski wierzących są ożywiane, karmione i wzmacniane słodkimi sekretnymi oddziaływaniami, 

którym podlegają ich dusze, gdy są w komorze na społeczności z Bogiem. Sumiennie zanoszona 

prywatna modlitwa jest sekretnym kluczem do nieba, który otwiera takie skarby i takie tajemnice, 

które są ponad możliwością odkrycia przez najsprytniejszego diabła. Prywatna modlitwa sprowadza 



najwspanialsze miłosierdzia i najważniejsze bogactwa na nas. Z pewnością nie ma nikogo tak 

bogatego w doświadczenia pełne łaski jak ci, którzy są najbardziej wprawieni w obowiązkach w 

komorze. 

 Psalm 34:6 (UBG): „Ten oto biedak wołał”, mówi Dawid, „a PAN wysłuchał i wybawił go 

ze wszystkich jego utrapień”. David, wskazując na siebie, mówi nam, że „wołał”, to znaczy po 

cichu i sekretnie, jak Mojżesz nad Morzem Czerwonym, a Nehemiasz w obecności króla Persji; „a 

PAN wysłuchał i wybawił go ze wszystkich jego utrapień”; (Wj 14:15; Neh 1:11; 2:4 UBG). I ach, 

jakimi  dodatkami były te wybawienia do jego doświadczeń! O moi przyjaciele, zważcie, że jak 

delikatna rosa, która opada, w cichą noc sprawiając, że trawa, zioła i kwiaty rozkwitają i rosną 

obficiej niż w czasie wielkich deszczów padających za dnia, tak sekretna modlitwa powoduje 

bardziej obfity wzrost słodkich ziół łaski i świętości i rozkwit ich w duszy, niż wszystkie te bardziej 

otwarte, publiczne i widoczne obowiązki religijne, które również zbyt często są zmieszane ze 

słońcem i wiatrem pychy i obłudy. 

 Umiłowani, wiecie, że wiele razy faworyt na dworze uzyskuje więcej przez jedno sekretne 

posłuchanie, czy też jedną prywatną prośbę zaniesioną do swego księcia, niż kupiec czy handlarz 

uzyskuje przez dwadzieścia lat pracy, bólu, itd. Tak i chrześcijanin wiele razy uzyskuje więcej przez 

jedno sekretne posłuchanie, czy też jedną prywatną prośbę zaniesioną do Króla królów, niż wielu 

innych uzyskuje przez długie handlowanie w bardziej publicznych obowiązkach religijnych. O 

panowie, pamiętajcie, że w prywatnej modlitwie mamy o wiele większą możliwość jeśli chodzi o 

używanie naszych własnych obdarowań, łask i zdolności, niż mamy w publicznej; ponieważ w 

publicznej modlitwie tylko słyszymy, jak inni używają swoich zdolności i darów itp.; w 

obowiązkach publicznych jesteśmy bardziej pasywni – natomiast w prywatnych obowiązkach 

jesteśmy bardziej aktywni. A im więcej używamy naszych obdarowań, zdolności i łask, tym 

bardziej są one wzmacniane i rozwijane. Wszystkie akty wzmacniają nawyki. Im więcej grzechu 

popełniamy, tym bardziej jest on wzmacniany. Tak samo jest z naszymi darami i łaskami; im więcej 

są używane, tym bardziej są wzmacniane. Ale,   

 10. Po dziesiąte,  zwróćmy uwagę na to, że sekretna modlitwa jest potrzebna do 

załatwienia różnych sekretnych rzeczy. Wszyscy chrześcijanie mają swoje sekretne grzechy. 

Psalm 19:12 (KJB): „Któż może zrozumieć swoje błędy? Oczyść mnie z sekretnych win”. Psalmista 

ma na myśli ukrytych nie tylko przed innymi ludźmi — ale i przed nim samym; nawet takie ukryte 

grzechy, które wyrastają z błędów, których nie rozumiał. Jest naturalnym dla każdego człowieka, że 

błądzi i nie jest tego świadomy. Psalmista jakby mówił: „Widzę w sobie wiele grzechów, ale jest 

wiele innych, których nie potrafię dostrzec, których nie mogę wykryć. Ba, uważam, że grzechy 

każdego człowieka są poza jego zrozumieniem”. Nawet najlepszy, najmądrzejszy i najświętszy 

człowiek na świecie nie może podać pełnej i wyczerpującej listy swoich grzechów. „Któż może 

zrozumieć swoje błędy?”. Te pytanie ma siłę afirmacji: „Któż może?”. Nikt! Żaden najdoskonalszy 

i najbardziej niewinny człowiek na świecie. O przyjaciele, któż potrafi policzyć sekretne grzeszne 

wyobrażenia, sekretne grzeszne skłonności lub sekretną pychę, sekretne bluźnierstwa, sekretną 

obłudę, sekretne ateistyczne podnoszenia się, sekretne narzekania, sekretne szemranie, sekretne 

sarkanie, sekretne niezadowolenie, sekretne zuchwalstwo, sekretne zepsucie, sekretną niewiarę itp., 

którymi Bóg może codziennie obciążyć duszę człowieka? Gdyby najlepszy i najświętszy człowiek 

na ziemi miał codziennie wypisywane swoje ukryte grzechy na swoim czole, to nie tylko 

wywołałoby to u niego czerwony rumieniec – ale i sprawiłoby, że naciągnął by swój kapelusz na 

oczy lub zakrył twarz podwójnym szalikiem! 

 W 1 Krl. 8:36-38 (UBG) jest napisane: „Ty wysłuchaj z nieba…..Wszelkiej modlitwy i 

wszelkiego błagania, jakie zaniesie jakikolwiek człowiek….. kto tylko uzna plagę swego serca”, itd. 

Grzech jest największą plagą na świecie — która nigdy nie jest bardziej niebezpieczną niż 

wtedy, gdy dosięgnie serca. Sekretne grzechy najczęściej leżą najbliżej serca, źródła skąd czerpią 

szybkie, natychmiastowe i ciągłe swoje dostawy. Sekretne grzechy są tak blisko grzechu 

pierworodnego, jak pierwsze krople wody wobec źródła. I jak każdy sekretny grzech leży najbliżej 

serca, tak każdy jest jego plagą. Teraz, ponieważ ukryte choroby nie mogą być ujawniane 

wszystkim — ale tylko rozważnemu lekarzowi; tak nasze ukryte, sekretne grzechy, które są 



sekretnymi plagami i ukrytymi chorobami naszych dusz, nie mogą być ujawniane wszystkim — ale 

tylko  Lekarzowi dusz, jedynie który może je uleczyć i przebaczyć.  

 A jak wszyscy chrześcijanie mają swoje sekretne grzechy, tak wszyscy chrześcijanie mają 

swoją sekretne pokusy, (2 Kor 12:8-9 UBG). A ponieważ mają swoje sekretne pokusy, tak mają 

swoje sekretne potrzeby; wiele razy mają takie szczególne i osobiste potrzeby, że ani w zborze ani 

w rodzinie nie ma nikogo, kto by posiadał podobne. A ponieważ mają swoje sekretne potrzeby, tak 

mają swoje sekretne lęki, i sekretne sidła, sekretne ciężkie sytuacje, sekretne kłopoty, sekretne 

wątpliwości,  sekretną zazdrość, itp. A wszystkie te rzeczy wzywają głośno każdego 

chrześcijanina, aby był częstym i stałym gościem sekretnej modlitwy!  

 11. Po jedenaste, zważmy na to, że Chrystus jest bardzo poruszany i zachwycony 

sekretną modlitwą swego ludu. (Pnp 2:14 UBG): ,,Moja gołębico, mieszkająca w skalnych 

szczelinach, w stromych kryjówkach, ukaż mi swoją twarz, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż twój 

głos jest słodki i twoja twarz piękna”. Chrystus obserwuje swoją małżonkę, gdy ta znajduje się w 

rozpadlinach skały czy w jakimś zakamarku i modli się, spogląda na nią z osobliwą rozkoszą i 

szczególnymi oznakami swojej miłości. Nic nie jest bardziej słodkie, zachwycające i mile widziane 

przez Chrystusa niż sekretna służba jego wiernych. Ich sekretne wzdychania są miłe Mu jak za 

dawnych dni, (Mal 3:4 UBG); a ich sekretne modlitwy w szczelinach skalnych, lub w komorze są 

jak słodkie kadzidło dla Niego. Oblubienica wycofuje się do komory nie tylko dla bezpieczeństwa – 

ale także z powodu tajemnicy, żeby mogła tym swobodniej, bez podejrzenia o obłudę, wylewać 

duszę na pierś jej umiłowanego. Wielka radość, jaką rodzice czerpią z sekretnego seplenienia i 

podszeptów swoich dzieci, nie jest rozkoszą w porównaniu do tej, którą Chrystus czerpie z 

sekretnych modlitw swego ludu. A zatem, jak chcielibyście być przyjaciółmi i kontynuatorami 

radości Chrystusa, spędzajcie dużo czasu na sekretnej modlitwie. 

 12. Po dwunaste: zważmy na to, że jesteśmy jedynymi ludźmi na całym świecie, których 

Bóg wybrał, aby objawić im swoje sekrety. (J 15:15 UBG): „Już więcej nie będę nazywał was 

sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam 

wszystko, co usłyszałem od mego Ojca.” Wszystko, co Bóg Ojciec przekazał Chrystusowi jako 

Pośrednikowi, który miał być objawiony swoim sługom, dał Chrystus poznać swoim uczniom, jako 

swoim serdecznym przyjaciołom. Chrystus kocha swój lud jak przyjaciół i postępuje z nimi jak z 

przyjaciółmi, otwierając przed nimi swoje serce jak przed przyjacielem. W sercu Chrystusa nie ma 

nic co dotyczy wewnętrznego i wiecznego dobra jego przyjaciół – żeby On nie ujawnił im tego: 

objawia im swoją miłość, swoją wieczną dobrą wolę, tajemnice wiary, i sekrety swego przymierza 

— jako swoim przyjaciołom, (1 Kor 2,10-11; Jana 1:9; Rz 16:25; 1 Kor 2:7; Ef 3:3-4,9). Chrystus 

nie lubi zabawiać przyjaciół rzeczami, które są powszechnie wszem i wobec znane. Chrystus 

wyjawia sekrety swojego umysłu, sekrety swojej miłości, sekrety swoich myśli, sekrety swego 

serca, i sekrety swoich zamierzeń — wszystkim jego serdecznym przyjaciołom. Samson nie mógł 

ukryć myśli swego umysłu, i swoich sekretów przed Dalilą, chociaż kosztowało go to życie, (Sdz 

16:15-17 UBG); a czy mielibyśmy myśleć, że Chrystus może ukryć swoje zamysły i swoje 

tajemnice przed tymi, za których  oddał swoje życie? Na pewno nie. O panowie! Chrystus jest, 

 A. Uniwersalnym przyjacielem.  

 B. Wszechmocnym i wszechpotężnym przyjacielem. W księdze Hioba jest nazwany nie 

mniej niż trzydzieści razy Wszechmocnym; może uczynić ponad wszelkie wyobrażenia i poza 

wszelkim pojmowaniem.  

 C. Wszechwiedzącym przyjacielem. 

 D. Wszechobecnym przyjacielem. 

 E. Nieustającym przyjacielem. 

 F. Niezależnym przyjacielem. 

 G. Niezmiennym przyjacielem. 

 H. Czujnym przyjacielem. 

 I. Delikatnym i współczującym przyjacielem. 

 J. Jest bliskim i wiernym przyjacielem; i dlatego nie może nie otworzyć się, i nie wynurzyć 

swoich myśli i uczuć przed wszystkimi swoimi serdecznymi przyjaciółmi.  



 Bycie powściągliwym i zamkniętym jest wbrew samemu prawu przyjaźni. Wierni 

przyjaciele są bardzo swobodni w przekazywaniu swoich myśli, zamysłów, i swoich sekretów, 

jeden drugiemu. Prawdziwy przyjaciel nie uważa nic za warte, aby o tym wiedzieć, dopóki nie 

powiadomi o tym swoich przyjaciół. Otwiera swoje największe i najbardziej wewnętrzne sekrety 

przed swoimi przyjaciółmi. Hiob nazywa swoich przyjaciół „moi najbliżsi” lub ,,ci, których 

kocham”, (Hi 19:19 UBG). Wszyscy przyjaciele Chrystusa są jego najbliższymi i tymi, których On 

kocha, i którym objawia swoje tajemnice: (Prz 3:32 UBG), „….jego tajemnica jest z prawymi”, 

czyli jego przymierze i miłość ojcowska, które są ukryte i trzymane w sekrecie przed światem. Ten 

kto jest sprawiedliwy w ukryciu, gdzie nikt go nie widzi, jest człowiekiem prawdziwie 

sprawiedliwym, któremu Bóg objawi swoje najpilniej strzeżone sekrety, jako swemu najdroższemu 

przyjacielowi. To tylko serdeczny przyjaciel jest tym przed kim otwieramy nasze serce. Psalm 

25:14 (UBG) powiada: ,,Tajemnica PANA jest objawiona tym, którzy się go boją, oznajmi im swoje 

przymierze." 

 Istnieją trzy rodzaje Bożych tajemnic:  
 a. Po pierwsze, istnieją tajemnice opatrzności, które Bóg objawia sprawiedliwym i tym, 

którzy się go boją, (Ps 107:43; Oz 14:9 KJV). Prorok Amos mówi o tych tajemnicach opatrzności: 

(Am 3:7 UBG), ,,Doprawdy, Pan BÓG  nic nie czyni, jeśli nie objawi swojej tajemnicy swym 

sługom, prorokom”. Micheasz znał tajemnicę Pana dotyczącą Achaba, której ani Sedekiasz, ani nikt 

inny z fałszywych proroków nie znali. Podobnie jest napisane w Rdz 18:17 (UBG): „Wtedy PAN 

powiedział: Czy mam zataić przed Abrahamem, co zamierzam uczynić?”. Zniszczenie Sodomy 

było tajemnicą, która znajdowała się w sercu Boga; ale Abrahamowi, ponieważ był serdecznym 

przyjacielem Boga, Bóg objawił tę tajemnicę, (Rdz 18:19-21 UBG). Abraham był przyjacielem, 

wiernym i szczególnym, (Jak 2:23 UBG); i dlatego Bóg uczynił go jednym ze swoich dworzan i 

doradców. O, jak bardzo Bóg zniża się do swego ludu. Przemawia do nich jak człowiek do 

przyjaciela; i nie ma tajemnic opatrzności, które mogły by być ku ich korzyści – żeby nie ujawnił 

ich swoim wiernym sługom. Ponieważ wszyscy wierni przyjaciele mają tych samych przyjaciół i 

tych samych wrogów, więc  wzajemnie przekazują swoje tajemnice jeden drugiemu; i tak było 

między Bogiem a Abrahamem.  

 b. Po drugie, istnieją tajemnice Jego królestwa; a te ujawnia swojemu ludowi: (Mt 13:11 

UBG), „Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, ale im nie jest dane”. Podobnie 

powiedziane jest w Mt 11:25 (UBG): „W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, 

Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 

niemowlętom”. „Nie myślmy”, powiedział Hieronim, ,,że ewangelia jest w słowach Pisma — tylko 

w pojęciach; nie na zewnątrz, tylko w istocie; a nie w liściach słów — i tylko w korzeniu rozumu”.  

 Istnieje wiele wybornych, sekretnych, ukrytych i tajemniczych prawd i doktryn w ewangelii, 

które Chrystus objawia swemu ludowi, a którym ten biedny, ślepy i nieświadomy świat jest obcy, 

(Jl 2:28; 1 Tm 3:9,16; Kol 1:26-27; 1 Kor 2,9-12; Ef 4:21 UBG). Istnieje także wiele tajemnic 

ukrytych w najprostszych prawdach i doktrynach ewangelii, których nikt nie może skutecznie 

otworzyć i objawić, jak tylko Duch Pański, który bada wszystko, nawet głębokości Boże. Istnieje 

również wiele tajemnic i sekretów ewangelii, do których cała nauka i praca na świecie nie może 

nigdy dać człowiekowi wglądu. Dalej, istnieje tak samo wielu, którzy znają doktrynę ewangelia i jej 

historię — a którzy są zupełnie obcy tajemnicom ewangelii. Istnieje także sekretna moc, sekretny 

autorytet, sekretna skuteczność, sekretna przemożność, sekretna dobroć, i sekretna słodycz w 

ewangelii — których nikt inny nie doświadcza, wyjąwszy tych, którym Pan ma upodobanie 

przekazać tajemnice ewangelii: (Iz 8:16 UBG), „zapieczętuj prawo wśród moich uczniów”. Prawo 

Boże dla bezbożnych ludzi jest zapieczętowaną księgą, której nie mogą zrozumieć, (Iz 29:11-12; 

Dan 12:9-10 UBG). Jest jak zamazany list, którego nie potrafią odczytać.  

 Zauważmy, jak prywatny list do przyjaciela zawiera sekretną sprawę, którego żaden inny 

człowiek nie może przeczytać, ponieważ jest zapieczętowany; tak prawo łaski jest zapieczętowane 

sekretną pieczęcią niebios, aby nikt nie mógł jej otworzyć ani odczytać — oprócz wiernych 

przyjaciół Chrystusa do których jest posyłane. Całe Pismo, jak twierdził Grzegorz, jest tylko 

jednym całym listem wysłanym przez Pana Jezusa Chrystusa do ukochanej oblubienicy na ziemi. 



Rabini mówią że istnieją cztery klucze, które Bóg ma w swojej pieczy:  

i. Klucz chmur;  

ii. Klucz łona;  

iii. Klucz grobu;  

iv. Klucz jedzenia; 

a ja ze swej strony mogę dodać piąty klucz, który jest w Jego pieczy, a jest nim klucz słowa, czyli 

klucz Pisma; którego to klucza nikt nie może przekręcić, oprócz Tego, ,,który ma klucz Dawida, 

ten, który otwiera i nikt nie zamknie;  zamyka i nikt nie otworzy”, (Obj 3:7 UBG).  

 O panowie, Bóg objawia Siebie, swoje zamysły, wolę i prawdę – swojemu ludowi w 

bardziej przyjazny i znajomy sposób niż innym: (Mk 4:11 UBG): ,,A on im odpowiedział: Wam 

dano poznać tajemnicę królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz wszystko podaje się w 

przypowieściach; Aby patrząc, patrzyli, a nie widzieli i słysząc, słyszeli, a nie zrozumieli”. (Łk 8:10 

UBG): „A on im powiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, ale innym opowiada 

się w przypowieściach, aby patrząc, nie widzieli i słysząc, nie rozumieli”. Chociaż wielcy doktorzy, 

mądrzy nauczyciele i gruntownie wykształceni, ale nieuświęceni teologowie, mogą dużo wiedzieć o 

doktrynach ewangelii, bardzo chwalić je, bardzo opowiadać się za nimi, chlubić się nimi i zadawać 

sobie wiele trudu, aby ubrać i przystroić je kwiatami retoryki i elokwencji; to jednak o wiele lepiej 

jest przedstawiać prawdę w jej wrodzonej prostocie, niż powiesić na jej uszach podrobione perły. 

Słowo, bez ozdób ludzkich, jest jak pewien kamień z centrum Sahary, który zawiera w sobie 

samorodki złota, wystarcza do wzbogacenia wierzącej duszy. Jednakże szczególna, duchowa, 

potężna i zbawcza wiedza o doktrynach ewangelii jest sekretem i tajemnicą, zakrytą przed nimi, (Rz 

16:25; 1 Kor 2:7 UBG). 

 Chryzostom porównuje tajemnice Chrystusa w odniesieniu do bezbożnych do napisanej 

książki, której ignoranci nie potrafią ani czytać, ani przeliterować; widzą okładkę strony i litery — 

ale nie rozumieją znaczenia tego, co widzą. Porównuje tajemnicę łaski także do zapisanego listu, 

którego widząc niewykształcony człowiek, nie może przeczytać, ani nie może tego zrozumieć; wie, 

że to papier i atrament — ale sensu, czy sprawy, której dotyczy nie zna i nie rozumie. Tak jest z 

nieuświęconymi ludźmi, chociaż są tak uczeni i chociaż mogą dostrzec literę tajemnicy Chrystusa, 

to jednak nie dostrzegają, i nie rozumieją tajemnicy łaski, wewnętrznego sensu Ducha, w 

błogosławionym Piśmie. Chociaż diabeł jest największym uczonym na świecie i chociaż ma więcej 

wiedzy niż wszyscy ludzie na świecie – to jednak istnieje wiele tysięcy tajemnic i sekretów w 

ewangelii łaski, których tak naprawdę nie zna, duchowo, uczuciowo, skutecznie, potężnie, 

gruntownie, zbawiennie itd.  

 Ach, ale teraz Chrystus daje się poznać, swoje zamysły, swoją łaskę i swoją prawdę, swemu 

ludowi, w sposób bardziej jasny, pełny, znajomy i przyjazny: (2 Sm 7:27 UBG), „Ty bowiem, 

PANIE zastępów, Boże Izraela, objawiłeś swemu słudze”, tak czytamy w naszych Bibliach; ale w 

języku hebrajskim jest to wyrażone tak: „Panie, objawiłeś to uchu twego sługi”. Nacisk  położony 

jest tu na słowo, uchu, które zostało pominięte w naszym tłumaczeniu. Kiedy Bóg daje się poznać 

swemu ludowi, to objawia rzeczy do ich uszu, jak to mamy w zwyczaju robić w stosunku do 

przyjaciela, który jest z nami zażyły: mówimy rzeczy do jego ucha. Istnieje niejedna tajemnica, o 

której mówi Jezus Chrystus do uszu swoich sług, których inni nigdy nie poznają: (2 Kor 4:6 UBG), 

„Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych 

sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa”. Sześć stopni, 

które są zawarte w tym wersecie, są godne naszego najbardziej poważnego rozważenia. Mamy w 

nim,  

Po pierwsze, poznanie; oraz,  

Po drugie, poznanie chwały Bożej; oraz,  

Po trzecie, światło poznania chwały Bożej; oraz,  

Po czwarte, zabłysnął; oraz,  

Po piąte, zabłysnął w naszych sercach; oraz,  

Po szóste, zabłysnął w naszych sercach w obliczu Jezusa Chrystusa.  

 I w ten sposób widzimy, że Pan objawia swoje tajemnice, swoje królestwo, swoją prawdę, 



swoją łaskę i swoją chwałę, świętym. Ale  

 c. Po trzecie, istnieją tajemnice jego łaski, tajemnice jego szczególnej miłości, które otwiera 

przed nimi; sekretne zamiary Jego serca, aby ich zbawić; i to są te wielkie tajemnice, te „głębokości 

Boga”, których nikt nie może objawić jak tylko „Duch Boży”. Teraz te wielkie tajemnice, te 

głębokości Boga, Bóg objawia swojemu ludowi przez swego Ducha: (1 Kor 2:9-12 UBG), „Czego 

oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg 

tym, którzy go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada 

wszystko, nawet głębokości Boga. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, 

który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. My zaś nie 

przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od 

Boga darowane”. A jakie są te rzeczy, które są nam dane za darmo od Boga — jeśli nie nasze 

wybranie, skuteczne powołanie, usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie? A dlaczegóż Bóg dał 

nam swojego Ducha — jeśli nie po to, abyśmy poznali ,,które rzeczy są nam od Boga darowane”. 

 Niektórzy przez tajemnicę w Psalmie 25:14 (UBG), rozumieją szczególną pewność Bożej 

przychylności, dzięki której zapewnione jest nam szczęście, zarówno na teraźniejszość, jak i na 

przyszłość. Rozumieją przez tajemnicę także, zapieczętowanie Ducha, ukrytą mannę, biały kamień i 

nowe imię na nim, którego nikt nie zna oprócz tego, kto go ma. I  te słowa: „oznajmi im swoje 

przymierze”, (Ps 25:14 UBG) wydają się to oznaczać, bo jakąż większą tajemnicę Bóg może 

przekazać swemu ludowi, niż tę, która objawia przymierze łaski z nimi w jej darmowości, pełni, 

pewności, słodyczy, odpowiedniości, wieczności i przez zapieczętowanie Jego upodobania, i 

wszystkich duchowych i wiecznych błogosławieństw przymierza dla nich?  

 Ci, którzy kochają Pana i służą Mu, będą należeć do Jego rady gabinetowej, będą znać Jego 

sekrety duszy i zostaną dopuszczeni do bardzo łaskawej znajomości i przyjaźni z Nim: (J 14:21-23 

UBG): „Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też 

miłował mój Ojciec i ja go będę miłował, i objawię mu samego siebie. Powiedział mu Judasz, ale 

nie Iskariota: Panie, cóż to jest, że masz się objawić nam, a nie światu?” Jezus mu odpowiedział: 

Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do 

niego, i u niego zamieszkamy”. Bóg i Chrystus będą pozostawać w zażyłych relacjach z nimi i 

ujawnią sekrety ich miłości tym, którzy przestrzegają ich przykazań.  

 I w ten sposób widzimy, że wierzący są jedynymi ludźmi, którym Bóg objawia tajemnice 

Jego opatrzności, tajemnice Jego królestwa i tajemnice Jego miłości. Chrystus wyszedł z łona 

swego Ojca i wyjawia wszystkie tajemnice jego Ojca tylko swoim serdecznym przyjaciołom. Cóż 

to za niezmiernie wielki zaszczyt, że Bóg wyjawia sekrety swojej miłości, sekrety swoich obietnic, 

sekrety swojej opatrzności, sekrety swoich rad i sekrety swego przymierza – swemu ludowi! 

 Tyberiusz Cezar uważał, że żaden człowiek nie jest godny, aby znać jego tajemnice. A wśród 

Persów tylko szlachcice, lordowie i książęta mogli stać się uczestnikami tajemnic państwowych; 

ponieważ uważali tajemnicę za rzecz boską. Ale teraz takim zaszczytem Bóg obdarzył wszystkich 

swoich świętych, których uczynił lordami, szlachcicami, i jedynymi tajnymi mężami stanu na 

dworze niebiańskim. Najwyższym zaszczytem i chwałą, jakimi mogą obdarzyć ziemscy książęta 

swoich poddanych jest przekazanie im swoich największych sekretów. I taką wielką czcią i chwałą 

Król królów obdarzył swój lud; ,,Tajemnica PANA jest objawiona tym, którzy się go boją, oznajmi 

im swoje przymierze”, (Ps 25:14 UBG). Było to wielkim wyróżnieniem dla Elizeusza, (2 Krl 6:12 

UBG), że mógł wyjawić tajemnice, które zostały wypowiedziane w sypialni króla Syrii. Ach, jakiż 

to zatem musi być zaszczyt, gdy wierzący znają tajemnice wypowiadane w komnacie obecności 

Króla królów!  

 Teraz apeluję do sumień wszystkich, którzy boją się Pana, czy to nie będzie sprawiedliwą, 

słuszną, prawą i konieczną rzeczą, żeby lud Boży  dobrowolnie i w pełni ujawniał wszystkie sekrety 

swoich serc przed Panem, który w ten sposób bardzo ich uhonorował, że ujawnił im tajemnice 

swojej opatrzności, królestwa, i przychylności względem nich? Tak, apeluję do wszystkich 

poważnych i szczerych chrześcijan, czy to nie byłoby wbrew światłu poznania i prawu natury, oraz 

wbrew prawu miłości i przyjaźni, aby być powściągliwym i zamkniętym, ba, aby ukrywać nasze 

sekrety przed tym, który zdradza nam swoje największe i najwspanialsze tajemnice? A jeśli tak jest, 



to dlaczego na osobności nie wyjawiamy wszystkich naszych sekretnych grzechów, sekretnych 

potrzeb, sekretnych pragnień, sekretnych lęków itp., przed Tym, który widzi wszelkie sekrety? 

Wiemy, że wszystkie sekrety mogą być przekazywane tylko w tajemnicy. Nikt oprócz głupców nie 

przekaże sekretów na scenie wobec widowni lub przed wieloma znajomymi. Ale,  

 13.  Po trzynaste, zważmy, że w czasach wielkich niebezpieczeństw i prób, w czasie 

wielkich ucisków i prześladowań, modlitwa prywatna jest pokarmem  i napojem 

chrześcijanina; jest to jego główne miasto schronienia; jest to jego ucieczka i kryjówka w burzliwy 

dzień. Kiedy wierzący byli pędzeni przez gwałtowne prześladowania do nor, jaskiń, pieczar, na 

pustynię i na wyjące pustkowia, to wtedy prywatna modlitwa była ich pokarmem i napojem, a 

Chrystus ich jedyną ucieczką (Hbr 11:37-38; Obj 12:6; Ps 102:6-14 UBG). 

 Kiedy Ezaw wystąpił z wrogimi zamiarami przeciwko Jakubowi, to wtedy sekretna 

modlitwa była ucieczką Jakuba: (Rdz 32:9 UBG), ,,Potem Jakub powiedział: Boże mego ojca 

Abrahama i Boże mego ojca Izaaka, PANIE, który do mnie powiedziałeś: „Wróć do twojej ziemi i 

do twojej rodziny, a będę ci wyświadczał dobro”. O obietnice dane na osobności należy modlić się. 

Bóg lubi, gdy błaga się Go na podstawie Jego własnego słowa, kiedy On i jego lud są sam na sam. 

,,Wyrwij mnie, proszę, z ręki mego brata, z ręki Ezawa, bo się go boję, że przyjdzie i zabije mnie i 

matki z dziećmi”, (Rdz 32:11 UBG), czyli że zabije wszystkich. Niektórzy uważają, że słowa 

powyższe są zaczerpnięte od ptaszników, którzy zabijali i zabierali młode i matki razem, wbrew 

temu staremu prawu z Pwt 22:6 (UBG). Inni mówią, że jest to wyrażenie, które  najbardziej żywo 

reprezentuje czułość matki, która widząc swoje dzieci w nieszczęściu, nie oszczędza własnego ciała 

ani życia, by zaryzykować je dla zachowania swoich dzieci, przez interweniowanie, nawet po to, by 

zostać zmasakrowaną razem z nimi lub z ich powodu, (Oz 10:14 UBG). Gdy Jakub i wszystko, co 

było mu bliskie i drogie, byli w ogromnym niebezpieczeństwie zostania wytraconymi przez Ezawa i 

tych mężów krwi, którzy byli z nim, uciekł  się do prywatnej modlitwy jako jedynego miasta 

schronienia przeciwko wściekłości i złośliwości potężnych mocarzy.  

 Podobnie było z Jeremiaszem, gdy przebywał w zamknięciu, to wtedy prywatna modlitwa 

było jego pokarmem i napojem, była ona jego jedynym miastem schronienia: (Jer 33:1-3 UBG), „I 

Słowo Pana doszło do Jeremiasza po raz drugi, gdy ten był jeszcze zamknięty na dziedzińcu 

więzienia, mówiące: Tak mówi PAN, Sprawca tego: PAN, który to ukształtował i utwierdził: PAN 

to jego imię. Wołaj do mnie, a odpowiem ci, i oznajmię ci rzeczy wielkie i ukryte, których nie 

znasz”. Kiedy Jeremiasz był samotny, w obrzydliwym więzieniu, Bóg zachęcał go, aby przez 

prywatną modlitwę szukał dalszych odkryć i objawień tych wybranych i szczególnych łask, którymi 

w przyszłości zamierzał obdarzyć swój lud.  

 Z kolei 2 Krn 33:11-13 (UBG) stwierdza: „Dlatego PAN sprowadził na nich dowódców 

wojska króla Asyrii, którzy pojmali Manassesa spośród cierni, zakuli go w łańcuchy i zaprowadzili 

do Babilonu. Kiedy znalazł się w ucisku, modlił się do Pana, swego Boga, i bardzo się ukorzył 

przed Bogiem swoich ojców. I modlił się do niego. A on dał się przebłagać, wysłuchał jego 

modlitwy i przywrócił go do Jerozolimy, do jego królestwa. Wtedy Manasses uznał, że PAN jest 

Bogiem”. Kiedy Manasses był zakuty w kajdany w kraju wroga, kiedy został pozbawiony całej 

swej królewskiej chwały, i doprowadzony do niewoli w Babilonie, wtedy uciekł się do prywatnej 

modlitwy jako swego jedynego miasta schronienia; i w ten sposób przemógł u Boga, aby zostać 

przywróconym do swojej korony i królestwa.  

 Prywatna modlitwa jest miastem schronienia, którego żadna władza ani żadna polityka, 

żadna przebiegłość, ani okrucieństwo, żadna przemoc, ani żadna siła, nigdy nie jest w stanie 

zdobyć. Chociaż wspólne modlitwy ludu Bożego razem były często blokowane i utrudniano ich 

organizowanie w czasach prześladowań – to jednak takie prześladowania nigdy nie były w stanie 

przeszkodzić ani zapobiec modlitwie w ukryciu, modlitwie prywatnej. Kiedy ludzie i diabły zrobią 

swoje najgorsze, to nawet wtedy każdy chrześcijanin będzie mógł utrzymywać swoją prywatną 

modlitwę z niebem. Modlitwa prywatna ochroni chrześcijanina przed wszystkimi narodowymi, 

domowymi i osobistymi burzami i sztormami, które mogą mu zagrozić. Kiedy człowiek leży 

samotnie na łożu boleści złożony chorobą, albo gdy jest sam w więzieniu, albo gdy siedzi wraz z 

Hiobem opuszczony przez wszystkich na kupie popiołu, albo  gdy jest wraz z Janem wygnany za 



składanie świadectwa o Panu Jezusie na tę czy tamtą wyspę – to wtedy prywatna modlitwa jest dla 

niego pokarmem i napojem, jego schronieniem, jego kryjówką, i jego niebem. Kiedy wszelkie inne 

rodzaje transakcji handlowych z niebem padną, to ten handel za pomocą prywatnej modlitwy będzie 

miał się dobrze. Ale, 

 14. Po czternaste, zważmy na to, że Bóg jest wszechobecny, (Jer 16:17; Hi 34:21; Prz 5:21; 

Jer 32:19; Obj 2:23; Lm 3:66 UBG). Nie możemy schować się do żadnej zapadłej dziury, albo 

ciemnego kąta lub sekretnego miejsca – żeby Pan nie miał nad tym oka, żeby Pan nie dotrzymywał 

nam towarzystwa tam: (Mt 6:6 UBG), ,,….a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie”. 

Podobnie napisane jest w Mt 6:18 (UBG). Nie ma najciemniejszej i najbrudniejszej dziury na 

świecie do której nie wpełzł by wierzący — żeby Bóg nie miał nad nią pieczy swoim łaskawym 

okiem. Bogu nigdy nie brakuje oczu, aby zobaczyć nasze sekretne łzy, ani uszu, aby usłyszeć nasze 

sekretne jęki i wzdychania, ani serca, aby spełnić nasze sekretne prośby; dlatego powinniśmy 

wylewać nasze dusze przed Nim w ukryciu: (Ps 38:9 UBG), „Panie, przed tobą są wszystkie moje 

pragnienia i moje wzdychanie nie jest przed tobą ukryte”. Chociaż nasze prywatne pragnienia są 

zawsze takie pogmatwane, chociaż nasze prywatne prośby są zawsze tak pomieszane, i chociaż 

nasze prywatne wzdychania są zawsze tak bardzo ukryte przed ludźmi, to jednak Bóg patrzy na nie 

wszystkie, zapisuje je i umieszcza wszystkie w aktach rejestrów nieba, a pewnego dnia zwieńczy je 

chwalebnymi odpowiedziami i odzewem. 

 Nie możemy westchnąć w modlitwie w ukryciu – żeby Bóg nas nie widział; nie możemy 

podnieść naszych oczu na Niego o północy – żeby On nas nie obserwował. Oko, które Bóg ma nad 

swoimi wiernymi, gdy są w ukryciu, jest takim szczególnie czułym okiem miłości, które otwiera 

Boże uszy, serce i rękę dla ich dobra: (1 P 3:12 KJV), ,,Oczy Pana bowiem zwrócone są na 

sprawiedliwych, a jego uszy są otwarte na ich modlitwy”, albo jak oddaje to grecki oryginał: „jego 

uszy są ku ich modlitwom”. Jeśli ich modlitwy są tak słabe, że nie mogą sięgnąć aż do nieba, wtedy 

Bóg nagnie niebiosa i zejdźcie na dół ku ich modlitwom. Oko Boga jest zwrócone na każde 

sekretne westchnienie i każdy sekretny jęk i każdą sekretną łzę, każde sekretne pragnienie i każde 

sekretne uczucie miłości i każde sekretne tchnienie duszy i każde sekretne topnienie i pracę serca; 

co wszystko powinno nas zachęcić do bycia zaangażowanym w sekretne obowiązki, w spędzanie 

cichego czasu z Bogiem na osobności. Jak chrześcijanin nigdy nie jest poza zasięgiem ręki Boga, 

tak nigdy nie jest poza polem widzenia Bożego. Jeśli chrześcijanin nie może ukryć się przed 

słońcem, które jest Bożym sługą rozlewania światła, to jak niemożliwym będzie ukrycie się przed 

Tym, którego oczy są tysiące tysięcy razy jaśniejsze niż słońce? W każdym prywatnym obowiązku 

chrześcijanin nadal podlega oku wszechwiedzy Boga. Kiedy jesteśmy w najciemniejszej dziurze, 

Bóg widzi okna w naszej piersi i dostrzega wszystkie sekretne działania naszego wewnętrznego 

człowieka, (1 P 3:4 UBG). Oko Boga nie ogranicza się do tego miejsca czy tamtego, do tego czy 

tamtego towarzystwa; Bóg ma oko na swoich wiernych, zarówno, gdy są sami, jak i wtedy, gdy są 

w towarzystwie; zarówno gdy są w kącie, jak i gdy są w tłumie. Świątynia Diany spłonęła, kiedy ta 

była zajęta przy narodzinach Aleksandra, gdyż nie mogła być jednocześnie w dwóch miejscach. Ale 

Bóg jest obecny zarówno w raju jak i na pustyni, zarówno w rodzinie, jak i w komorze, zarówno 

publicznie, jak i w domu prywatnym w tym samym czasie. Bóg jest Bogiem wszechobecnym. 

Ponieważ nie jest ograniczony do jednego miejsca, więc nie jest też wykluczony z żadnego miejsca: 

(Jer 23:24 UBG): „Czy może się kto schować w ukryciu, abym go nie widział? - mówi PAN?”. 

 Prz 15:3 (UBG): „Oczy PANA są na każdym miejscu, upatrują złych i dobrych”, lub 

,,rozważają nad złymi i dobrymi”, jak to można przeczytać w języku hebrajskim. Rozważanie to coś 

więcej niż tylko patrzenie; gdyż rozważanie dodaje do prostego pojmowania głębszy stopień 

wiedzy, zagłębiając się we wnętrze sprawy; i tak rzeczywiście Bóg dostrzega wewnętrzne intencje 

serca i najtajniejsze poruszenia ducha. Bóg jest nieskończoną i ogromną istotą, której centrum jest 

wszędzie, a obwód nigdzie. Teraz, jeśli nasz Bóg jest wszechobecny, to gdziekolwiek jesteśmy, to 

nasz Bóg jest obecny z nami: jeśli jesteśmy w więzieniu sami z Józefem, to nasz Bóg jest tam z 

nami; lub jeśli jesteśmy na wygnaniu sami z Dawidem, to nasz Bóg jest też tam z nami; lub jeśli 

jesteśmy sami w naszych komorach, to nasz Bóg jest również tam z nami. Bóg widzi nas w ukryciu; 

dlatego szukajmy Jego oblicza w ukryciu. Chociaż niebo jest Bożym pałacem – to jednak nie jest 



jego więzieniem. Ale,  

 15. Po piętnaste, ten, kto dobrowolnie zaniedbuje prywatną, z pewnością zostanie 

zaniedbany w swojej publicznej modlitwie; kto nie będzie wzywał Boga w ukryciu, przez smutne 

doświadczenie przekona się, że Bóg go nie wysłucha ani nie spojrzy na niego gdy będzie się modlił 

publicznie w zgromadzeniu. Zaniedbanie prywatnych obowiązków to wielki powód, dla którego 

serca wielu są tak martwe i tępe, tak formalistyczne i cielesne oraz tak jałowe i bezowocne w czasie 

uczestniczenia w publicznych zarządzeniach Chrystusa. O, gdyby chrześcijanie poważnie wzięli to 

sobie do serca! Z pewnością, te serce mężczyzny lub kobiety jest najlepsze w zgromadzeniach 

publicznych — które najczęściej modli się w komorze. Ci rodzą najwięcej tęsknot w obrzędach 

publicznych — którzy są najbardziej sumiennie wyćwiczeni w komorze. Niczyje łaski nie wznoszą 

się tak wysoko, ani niczyje doświadczenia nie wznoszą się tak wysoko, ani niczyja społeczność z 

Bogiem nie wznosi się tak wysoko, ani niczyje niebiańskie radości nie wznoszą się tak wysoko, ani 

niczyje źródła pociechy nie wznoszą się tak wysoko, ani niczyje nadzieje nie wznoszą się tak 

wysoko, ani niczyje zdolności i dary nie wznoszą się tak wysoko itd., jak tych, którzy  sumiennie 

czekają na Boga w swoich komorach zanim czekają na Niego w zgromadzeniu jego ludu; i którzy 

kiedy wrócą z publicznych zgromadzeń wycofują się do swojej komory i oczekują od nieba, że 

obdarzy błogosławieństwem duchowe środki publiczne. 

 Pewne jest, że obowiązki prywatne przysposabiają duszę do obrzędów publicznych. Ten, kto 

czyni sprawą sumienia, by czekać na Boga w samotności, odkryje przez doświadczenie, że Bóg 

będzie cudownie błogosławił mu uczestnictwo w obrzędach publicznych, (Mich 2:7 UBG). Moim 

zamiarem nie jest ustawianie jednego zarządzenia Bożego przeciw drugiemu, ani  powodowanie 

konfliktu jednego zarządzenia Bożego z drugim — publicznego z prywatnym lub prywatnego z 

publicznym — ale, aby każde zarządzenie mogło mieć swoje właściwe miejsce i prawo; 

pragnieniem mojej duszy jest cenienie każdego zarządzenia Chrystusa, chwalenie każdego z nich, 

praktykowanie każdego z nich, rozwijanie każdego z nich i błogosławienie Pana za każde takie 

zarządzenie. Jednakże jeśli chcielibyśmy zawsze oglądać piękno i chwałę Boga w Jego 

sanktuarium, jeśli chcielibyśmy, aby publiczne zgromadzenia, były zawsze urocze i żywe dla 

naszych dusz, jeśli chcielibyśmy, aby nasz mdlejący duch zawsze ożywał, a nasze gnuśne dusze 

zostały zawsze odświeżone, łaski słabe wzmocnione, a silne zepsucie osłabione na mocy 

uczestnictwa w zgromadzeniach publicznych – to bądźmy bardziej uważni i sumienni w 

wykonywaniu obowiązków w komorze, (Ps 63:1-3 UBG). 

 Och, jak silnym w łasce! Och, jak zwycięskim nad grzechem! Och, jak martwym dla świata! 

O, jak żywym dla Chrystusa! Och, jak przysposobionym by żyć, i och, jak przygotowanym na 

śmierć, mógłby być niejeden chrześcijanin,  gdyby częściej, poważniej i sumienniej wykonywał 

swoje obowiązki w komorze. Nie jest tak, żebym nie uważał, że istnieje prawda w tym powiedzeniu 

Bedy – w którym słowo kościół należy właściwie rozumieć – mianowicie, ,,Że kto nie przychodzi z 

ochotą do kościoła, pewnego dnia niechętnie pójdzie do piekła. Ale,  

 16. Po szesnaste, zważmy na to, że czasy, w których żyjemy, domagają się głośno 

sekretnej modlitwy. Wydaje się, że piekło zostało wypuszczone na wolność, a ludzie zamienili się 

we wcielonych diabłów; potępiające dusze niegodziwości chodzą po ulicach z czołem nierządnicy, 

bez najmniejszego oporu i powściągliwości: (Jer 3:3 UBG), „….nadal masz czoło nierządnicy i nie 

chcesz się wstydzić!". (Jer 6:15 UBG): ,,Czy zawstydzili się, że popełnili obrzydliwość? 

Bynajmniej, wcale nie wstydzili się ani nie potrafili rumienić”. Stracili przez grzech wstyd, zamiast 

wstydzić się grzechu. Trwanie w grzechu całkowicie wygnało wszelkie poczucie grzechu i cały 

wstyd za grzech, tak że nie pozwolą narzucić naturze zasłony rumienienia się przed ich wielkimi 

obrzydliwościami. Byli jak Kaligula, niegodziwy cesarz, który zwykł mawiać o sobie, że nie kochał 

w sobie nic bardziej niż to, że nie potrafił się wstydzić. Te same słowa są powtórzone w Jer 8:12 

(UBG). Jak stosowne są te powyższe wersety Pisma Świętego do naszych czasów pozostawiam 

rozważnemu czytelnikowi do osądzenia. 

 Ale co robił prorok, skoro Izraelici byli tak śmiali w grzechu i tak bezwstydni jak wiele 

nierządnic? To możemy zobaczyć w Jer 13:17 (UBG), „A  jeśli tego nie usłuchacie, moja dusza 

będzie płakać w skrytości” lub ,,w miejscach sekretnych”, „z powodu waszej pychy; a moje oko 



będzie nieustannie płakało”, (W oryginale hebrajskim płacząc płakało, albo roniąc łzy roniło łzy; 

podwojenie czasownika wskazuje na gorzki i bolesny lament, który prorok będzie nad nimi 

zanosić.), „i roniło łzy”. Teraz, gdy grzeszny Izrael dorósł do tego szczytu grzechu i niegodziwości, 

że był ponad wszelkim wstydem i rumienieniem się, stał się tak dumny, tak zatwardziały, tak uparty, 

tak buntowniczy, tak nastawiony na samozniszczenie; że żadne miłosierdzie nie mogło ich stopić 

ani zwabić, ani też żadne groźby, ani sądy nie mogły ich w żaden sposób przestraszyć ani 

powstrzymać. Dlatego prorok usunął się w kąt, wycofał się w najbardziej sekretne miejsca, i tam 

gorzko płakał, i to tak jakby był zdecydowany, aby utopić się we własnych łzach! 

 Kiedy źródła smutku wznoszą się wysoko, to chrześcijanin odwraca się od towarzystwa, i 

wycofuje się do miejsc najbardziej samotnych, aby przez to mógł bardziej swobodnie i pełniej dać 

upust swemu smutkowi i żalowi przed Panem. Ach, Anglio, Anglio, jaka pycha, luksus, lubieżność, 

rozwiązłość, cudzołóstwo, pijaństwo, okrucieństwo, niesprawiedliwość, ucisk, wszeteczeństwo, 

rozpasanie, kłamstwo, obłuda, przekupstwo, ateizm, straszliwe bluźnierstwa i piekielne bezbożności 

szerzą się teraz pośród ciebie! Ach, Anglio, Anglio, jak bardzo odrzucasz czyste nakazy Pana i 

Pisma, stawiasz opór Duchowi Świętemu i wyszydzasz Go, znieważasz sprawiedliwego, tolerujesz 

niegodziwość i wiele tysięcy razy dziennie przez te przeklęte praktyki, na nowo krzyżujesz 

Chrystusa! Ach, Anglio, Anglio, gdyby żyli nasi przodkowie, to jak smutno by się rumienili, gdyby 

zobaczyli tak okropne zdegenerowane potomstwo, jakie można znaleźć pośród ciebie! Jak hojność 

naszych przodków zamieniła się w orgie i zbytek, ich oszczędność w pychę i rozrzutność, ich 

prostota w wyrafinowanie, ich szczerość w obłudę, ich dobroczynność w okrucieństwo, ich 

czystość w rozpustę i próżność, ich trzeźwość w pijaństwo, ich czystość postępowania w oszustwo, 

ich dzieła miłosierdzia w dzieła ucisku, a ich miłość do ludu Bożego w całkowitą wrogość do niego, 

itp.  

 A jaki słychać głos przeciwko tym wszystkim zasługującym na pomstę obrzydliwościom – 

jeśli nie taki, żeby każdy chrześcijanin udał się do swojej komory, i tam płakał z płaczącym 

Jeremiaszem, gorzko, za wszystkie te wielkie obrzydliwości, przez które Bóg jest otwarcie 

znieważany. Och płaczmy w ukryciu za grzechy tych, którzy otwarcie chlubią się swoimi 

grzechami, które powinny być ich największym wstydem. Och, wstydźmy się sekretnie za tych, 

którzy nie potrafią już się wstydzić za swoje grzechy; a kto wie, czy całemu naszemu krajowi nie 

powiedzie się lepiej ze względu na tych kilku, którzy są sekretnymi żałobnikami? Ale cokolwiek by 

się nie działo z narodem, ci, którzy sekretnie płaczą nad obrzydliwościami dziejącymi się w ich 

czasach, mogą być pewni, że kiedy na kraj spadną wszechogarniające sądy, to Pan ich ukryje w 

sekretnych komnatach swojej opatrzności, i umieści sekretny znak uwolnienia na ich czołach, Jak to 

uczynił w przeszłości z prawymi Izraelitami, (Ez 9:4-6 UBG).  

 17. Po siedemnaste, zważmy na to, że bliskie i drogie relacje, w których stoimy przed 

Panem, głośno domagają się sekretnej modlitwy. 
 Jesteśmy Jego przyjaciółmi, (J 15:14-15 UBG). A prawdziwy przyjaciel uwielbia 

odwiedzać swojego przyjaciela, kiedy może zastać go samego i cieszyć się przebywaniem z nim na 

osobności. Prawdziwy przyjaciel uwielbia też wylewać swoje serce przed duszą swojego 

przyjaciela, gdy ma go w komorze lub na polu lub pod żywopłotem.  

 Jesteśmy Jego ulubieńcami; a jakiż to ulubieniec ukrywa przed swoim Księciem swój 

sekret? Czyż wszyscy ulubieńcy nie otwierają swego serca przed swoimi książętami, kiedy są sam 

na sam z nimi? 

 Jesteśmy Jego dziećmi; a jakie szczere dziecko nie lubi przebywać dużo ze swoim ojcem, 

kiedy Jest samo, kiedy nie ma nikogo w pobliżu? Och, jak swobodne i otwarte są dzieci, gdy 

przebywają same z rodzicami, ponad to, jak zachowują się, gdy są w towarzystwie innych.  

 Jesteśmy oblubienicą Chrystusa; a jaka oblubienica, lub żona, nie lubi przebywać z mężem, 

gdy jest sam? Prawdziwi kochankowie czują się najlepiej kiedy są sami, tylko we dwoje: „Ja należę 

do mojego umiłowanego i do mnie zwraca się jego pożądanie. Chodź, mój umiłowany, wyjdźmy w 

pole i przenocujmy we wsiach. Rankiem wstaniemy i pójdziemy do winnic, zobaczymy, czy 

kwitnie winorośl, czy otworzyły się już początki, czy już kwitną granaty. Tam cię obdarzę swoją 

miłością”, (Pnp 7:10-12 UBG). Małżonka Chrystusa bardzo pragnie cieszyć się Jego towarzystwem 



na polach, tak by, mając ukochanego dla siebie, mogła tym bardziej swobodnie i tym bardziej 

sekretnie otworzyć przed Nim swoje serce. Jak żony, kiedy spacerują same z mężami po polach, 

mają więcej swobody, aby otworzyć swoje umysły i sekrety swych serc, niż gdy są w swoich 

domach ze swymi dziećmi i sługami wokół siebie — tak samo jest z oblubienicą Chrystusa.   

 Mają bardzo wielki powód, by kwestionować, czy są prawdziwymi przyjaciółmi, 

ulubieńcami, dziećmi, czy oblubienicą Chrystusa –ci, którzy rzadko lub nigdy nie rozmawiają z 

Chrystusem w swojej komorze, którzy boją się Chrystusa, gdy są sami, którzy nigdy się nie 

przyzwyczajają, aby składać Chrystusowi sekretne wizyty. Co Dalila powiedziała Samsonowi, (Sdz 

16:15 UBG), „Jak możesz mówić: Kocham cię, skoro twoje serce nie jest ze mną…..i nie 

powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła?”, (ujawnienie którego sekretu kosztowało go w 

końcu życie). Tak samo, w naszych czasach, Chrystus mógłby powiedzieć bardzo wielu: „Jak 

możesz mówić, że mnie kochasz, skoro nigdy nie zapoznałeś mnie ze swoimi sekretami? Jak 

możesz mówić, że mnie kochasz— skoro nigdy nie składasz mi prywatnych wizyt? Jak możesz 

mówić, że jesteś moimi przyjacielem, moim wiernym i serdecznym przyjacielem – skoro nigdy na 

osobności nie wynurzyłeś swego serca przede mną? Jak możesz mówić, że jesteś moim ulubieńcem 

— skoro możesz spędzać tydzień po tygodniu i miesiąc po miesiącu, bez dawania Mi poznać 

jednego ze wszystkich twoich sekretów; podczas gdy każdego dnia możesz mieć moją uwagę i ucho 

skoncentrowane na tobie sekretnie, jeśli tylko byś chciał? Jak możesz mówić, że jesteś moim 

dzieckiem– a jednak być tak zamkniętym i powściągliwym jakim teraz jesteś? Jak możesz mówić, 

że jesteś moją oblubienicą – a jednak nigdy nie znajdować upodobania w otwieraniu swojego serca, 

w ujawnianiu mi twoich sekretów, kiedy jestem sam?"  

 Co Aleksander powiedział komuś, kto nosił jego imię – jeśli nie to, że taka osoba była 

tchórzem: „Albo zrzeknij się imienia Aleksandra - albo walcz jak Aleksander", to mówię do ciebie, 

drogi czytelniku: ,,Albo często wykonuj obowiązki w komorze, jak przystało na chrześcijanina — 

albo zrzeknij się tego imienia; albo wynurzaj swoje serce sekretnie przed Chrystusem, jako 

przyjaciel, ulubieniec, dziecko, i oblubienica – albo też zrzeknij się tych określeń itp. Ale 

 18. Po osiemnaste: zważmy na to, że Bóg umieścił szczególny znak łaski, zaszczytu i 

obserwacji na tych, którzy modlili się w ukryciu. Jak to możemy zobaczyć w przypadku 

Mojżesza, (Wj 34:28 UBG); Abrahama, (Rdz 21:33 UBG); oraz Izaaka, (Rdz 24:63 UBG); Jakuba, 

(Rdz 32:24-29 UBG); Dawida (Ps 55:16-17 UBG); Daniela, (Dn 6:10 UBG); Pawła, (Dz 9:11 

UBG); Korneliusza, (Dz  10:2,4 UBG); Piotra (Dz 10:9-12 UBG); i Manassesa, (2 Krn 33:18-19 

UBG). Bóg umieścił historie wszystkich tych bohaterów wiary, którzy oddawali się sekretnej 

modlitwie, na kartach Biblii, ku ich wiecznej sławie i honorowi. Persowie rzadko pisali imię 

swojego króla, a gdy to robili to tylko literami ze złota. Tak i Bóg zapisał, jeśli mogę tak 

powiedzieć, imiona bohaterów wiary, którzy uczynili sprawą swego sumienia oddawanie się 

sekretnej modlitwie, złotymi literami. Cenne imiona tych, którzy praktykowali spełnianie 

obowiązków wiary w ukryciu, są jak posągi ze złota, których zanieczyszczony oddech ludzi nie 

może splamić; są także jak wiele świecących słońc, których żadne chmury nie mogą zaciemnić; 

oraz wieloma błyszczącymi diamentami, które świecą najjaśniej w najciemniejszą noc. 

 Chrześcijanin nigdy nie może wejść do dziury, zakamarku czy komory, aby wylać swoją 

duszę przed Panem, żeby Pan nie zaobserwował tego z łaskawością i nie umieścił sekretnego znaku 

łaski na nim, (Ez 9:4-6 UBG). Dlatego, jakże to powinno pobudzić wszystkich chrześcijan, do 

spędzania często i długo czasu z Bogiem w samotności! Skoro Rzymianie byli bardzo ambitni, aby 

zdobyć wielkiego imię i wielką sławę na tym doczesnym świecie; to dlaczego nie mogą 

chrześcijanie być tak samo niebiańsko ambitni, aby zdobyć dobre imię i wielką sławę w wiecznym 

świecie? (Hbr 11:39 UBG). Dobre imię jest zawsze lepsze niż słynne imię, a sławne imię w niebie 

jest nieskończenie lepsze niż tysiące imion na ziemi; a drogą do obu tych rzeczy jest częste 

przebywanie z Bogiem w ukryciu. Ale,  

 19. Po dziewiętnaste, zważmy na to, że szatan jest bardzo wielkim wrogiem modlitwy w 

ukryciu. Sekretna modlitwa jest plagą i piekłem dla szatana. Każda sekretna modlitwa, każde 

sekretne westchnienie, każdy sekretny jęk i każda sekretna łza przydaje mu męki. Kiedy dziecko 

Boże znajduje się na kolanach zanosząc błagania do Boga, to jakie dziwne, ziemskie, błądzące, 



rozpraszające uwagę, ohydne i bluźniercze myśli – szatan często aplikuje jego duszy, a wszystko po 

to, by go odciągnąć od prywatnej modlitwy. Czasami mówi duszy, że próżno jest szukać Boga w 

ukryciu; a innym razem, że jest już za późno na szukanie Boga w ukryciu; bo drzwi miłosierdzia są 

zamknięte, i nie ma nadziei na pomoc dla duszy. Czasami mówi duszy, że wystarczy szukać Boga 

na publicznym zgromadzeniu; a innym razem mówi duszy, że nie ma sensu szukać Pana na 

osobności. Czasami mówi duszy, że nie jest wybrana i dlatego wszystkie jej sekretne modlitwy 

zostaną odrzucone; a innym razem mówi duszy, że jest zapieczętowana na dzień gniewu i dlatego 

sekretna modlitwa nigdy nie będzie mogła cofnąć tego zapieczętowania; a wszystko po to, by 

zniechęcić i zrazić biednego chrześcijanina do jego obowiązków wykonywanych w komorze. 

 Czasami szatan podniesie przeciw biednemu chrześcijaninowi argument wielkości jego 

grzechów; a za innym razem argument wielkości jego niegodności. Czasami zarzuci 

chrześcijaninowi brak łaski; a za innym razem wysunie obiekcję przeciwko chrześcijaninowi, że nie 

ma darów i talentu do wykonywania danego obowiązku, tak jak należy. Czasami będzie podnosił 

zarzut uprzedniego skrępowania chrześcijanina w sekretnych modlitwach, a za innym razem 

wypomni chrześcijaninowi że małe tęsknoty towarzyszą jego sekretnej modlitwie; a wszystko to po 

to, aby oderwać taką duszę od miłowania modlitwy w komorze; ba, by sprawić, żeby dusza 

brzydziła się modlitwą na osobności! Tak śmiertelnym wrogiem jest szatan dla modlitwy w ukryciu. 

Och, te dziwne lęki, wyobrażenia i zarozumialstwa które szatan często wzbudza w duchu 

chrześcijan, gdy są sami z Bogiem na osobności; a wszystko po to, aby sprawić, aby odrzucili 

prywatną modlitwę. Jest to jeden bynajmniej nie z najmniejszych zamysłów szatana, aby 

przeszkodzić chrześcijaninowi w jego prywatnej społeczności z Bogiem.  

 Szatan obserwuje wszystkie działania chrześcijanina; w celu aby wierzący nie mógł udać się 

do swojej komory, ani wejść do jakiegokolwiek zakamarku, aby porozmawiać na osobności ze 

swoim Bogiem — zły podąża za nim ciężko depcząc mu po piętach i stale wstrzykuje myśli i 

wyobrażenia w duszę wierzącego opowiadające się za tym czy tamtym, albo sprzeciwiające się 

duszy w tej czy innej rzeczy. Chrześcijanin równie dobrze może potrafić policzyć gwiazdy na 

niebie lub piasek morski, jak mógłby potrafić wymienić różne triki i sztuczki, których używa 

szatan, aby przeszkodzić duszy w zanoszeniu prywatnych modlitw do Boga. Teraz z tej wielkiej 

opozycji charakteryzującej działania szatana względem prywatnej modlitwy wierzącego, 

chrześcijanin może bezpiecznie wywnioskować te pięć rzeczy:  

 A. Po pierwsze, wspaniałość prywatnej modlitwy. Z pewnością, gdyby nie było wspaniałą 

rzeczą dla człowieka, aby modlić się w ukryciu do Boga, to szatan nigdy by się temu tak mocno nie 

sprzeciwiał.  

 B. Po drugie, konieczność prywatnej modlitwy. Im bardziej potrzebne jest wykonanie 

jakiekolwiek obowiązku dla wewnętrznego i wiecznego dobra wierzącego, tym bardziej szatan 

będzie się starał, aby stłumić ducha takiego chrześcijanina w tym obowiązku.  

 C. Po trzecie, użyteczność lub korzyść jaka towarzyszy sumiennemu zanoszeniu 

prywatnej modlitwy. Tam, gdzie prawdopodobnie najwięcej zyskamy, tam szatan uwielbia 

sprzeciwiać się najbardziej. 

 D. Po czwarte, przemożność prywatnej modlitwy. Gdyby nie było pewnego rodzaju 

wszechmocy w niej, gdyby nie mogła zdziałać cudów w niebie i na ziemi oraz cudów w sercach, 

życiu i postępowaniu ludzi –  to nigdy by nie była bolączką dla szatana, jaką jest. 

 E. Po piąte, Bóg jest wysoce uczczony przez prywatną modlitwę, inaczej szatan nigdy nie 

byłby tak bardzo na nią wściekły. Jest pewnym, że im więcej chwały Bóg otrzymuje z jakiejkolwiek 

naszej służby, którą wykonujemy, tym bardziej szatan będzie się starał wszystkimi swoimi 

podstępami i sztuczkami, żeby nas albo oderwać zupełnie od takiej służby, albo w ten sposób nam 

przeszkodzić w tej służbie - żeby Bóg nie miał z tego chwały, ani żebyśmy my nie odnieśli  pożytku 

z tego, ani żeby samemu złemu nie została wyrządzona żadna krzywda, przez nasze prywatne 

udanie się do komory. Ale, 

 20. Po dwudzieste i ostatnie, zważmy na to, że tylko my jesteśmy szczególnym i ukrytym 

w Bogu ludem Pańskim; a zatem jeśli nie przyłożymy się do prywatnej modlitwy i do naszych 

sekretnych wycofań się, abyśmy mogli cieszyć się Bogiem w ukryciu — to nikt nie będzie tego 



robił. Tylko szczególni i ukryci w Bogu są obdarzeni Duchem, wlane są w nich zasady Boże i są 

przygotowani, by sekretnie czekać na Boga: (Wj 19:5 UBG), „….będziecie moją szczególną 

własnością ponad wszystkie narody”. Hebrajskie słowo użyte powyżej oznacza Boże specjalne 

klejnoty, należące do Boga lub sekretne klejnoty Boga — które On przechowuje dla siebie i dla 

własnej specjalnej służby i użytku. Książęta zamykają swoimi własnymi rękami sekretnie swoje 

najcenniejsze i najkosztowniejsze klejnoty; i tak Bóg czyni ze swoimi: (Ps 135:4 UBG), ,,PAN 

bowiem wybrał sobie Jakuba i Izraela na swoją szczególną własność”, lub ,,za swój sekretny 

klejnot. Psalm 83:3 (KJV): „Powzięli przebiegłą radę przeciwko twemu ludowi i naradzali się 

przeciw twoim ukrytym”, albo ,,twoim sekretnym”; tak nazwanym ponieważ Bóg ukrywa ich w 

sekrecie swojej obecności, (Ps  31:20 KJV), a po części dlatego, że Bóg nadał im najwyższą 

wartość, tak jak ludzie nadają swoim ukrytym skarbom, swoim sekretnym klejnotom; ba, więcej 

liczy się z nimi niż z całym światem! 

 I tak świat będzie wiedział, kiedy Bóg powstanie, aby pomścić krzywdy i  rany, które 

zostały zadane jego ukrytym. Nie ma też na ziemi nikogo, kto znałby tak wiele sekretów Jego 

miłości, sekretów Jego rad, sekretów Jego celów i sekretów Jego serca – tak jak znają je Jego 

ukryci w Nim. Ani nie ma na całym świecie nikogo, kto znajdował by się pod takimi sekretnymi 

oddziaływaniami, taką sekretną pomocą, takimi sekretnymi błogosławieństwami, i takimi 

sekretnymi namaszczeniami Ducha — pod jakimi są Jego ukryci w Nim. I dlatego nic dziwnego, że 

Bóg ich nazywa raz za razem Jego szczególnym, sekretnym i ukrytym ludem.  

 Teraz cóż może być piękniejszego lub bardziej pożądanego niż zobaczenie, że ich natury i 

ich praktyki odpowiadają ich określeniom i imionom? Są sekretnym ludem Pana, Jego ukrytymi w 

Nim; a zatem jak bardzo dotyczy ich bycie z Bogiem w sekrecie na osobności i schowanie się z 

Nim w komorze! Czy natura Nabala i jego praktyczne życie nie odpowiadały jego imieniu? (1 Sm 

25:25 BW): „Niechaj mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie 

jest jego imię, taki i on sam: Nabal się nazywa i jest głupcem”. Nabal oznacza głupca, opoja i 

gbura, takiego, który jest pozbawiony mądrości i dobroci; oznacza tego, którego umysł, rozum, 

osąd i zrozumienie są uschnięte i zmurszałe. Teraz, jeśli przyjrzymy się tej historii, to odkryjemy, że 

jak twarz odpowiada twarzy, tak natura i postępowanie Nabala odbiły się echem i odpowiadały jego 

imieniu. Dlaczego w takim razie nasza natura i postępowanie nie miałyby odpowiadać naszych 

imionom i danym nam określeniom? Jesteśmy nazwani szczególnym, sekretnym i ukrytym ludem 

Pana, jakże więc bardzo powinno nas to dotyczyć, abyśmy przebywali często z Bogiem w ukryciu! 

Dlaczego miałoby mieć miejsce jakieś zgrzytanie lub niezgoda między naszymi imionami a naszym 

postępowaniem?  

  Można zaobserwować, że praktyka i postępowanie innych wierzących  odpowiadały ich 

imionom. Izaak oznacza śmiech, i Izaak był synem pełnym łaski oraz uległym, który trzymał się z 

dala od tych obrzydliwości, którymi wielu  patriarchów splugawiło się, był synem, który okazał się 

radością i śmiechem dla swego ojca i matki przez wszystkie ich dni. Z kolei, Jozjasz oznacza 

„ogień Pana”; postępowanie tego wierzącego króla odpowiadało jego imieniu. Dowodem tego jest 

jego zburzenie ołtarza Jeroboama i spalenie przez niego naczyń przygotowanych dla Baala, jego 

zwolnienie z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili poprzedni królowie Judy, jego 

spalenie gaju nad potokiem Cedron i starcie go na proch, jego zburzenie domów Sodomitów, jego 

splugawienie wyżyn, na których kapłani palili kadzidła, oraz jego pokruszenie posągów, i 

powycinanie gajów i wypełnienie ich kośćmi ludzkimi itp., (1 Krl 13:2; 2 Krl 23:4-21 UBG). 

Następne, imię Jozue oznacza „Zbawiciel”; i postępowanie jego nosiciela również odpowiadało 

jego imieniu. Chociaż nie mógł zbawić swojego ludu od jego grzechów, to jednak często ratował 

ich od cierpień. Wielkie i wiele było wyzwoleń i wybawień, które dokonane zostały przez Jozuego, 

jak wszyscy wiedzą, którzy czytali jego księgę. Dalej, imię Jan oznacza „pełen łaski” i również 

jego postępowanie (tzn. apostoła Jana)  odpowiadało jego imieniu. Był tak pełen łaski w swoich 

naukach i w swoim postępowaniu, że zyskał łaskę nawet w oczach swoich wrogów.  

 Na podstawie tych wszystkich przypadków i wielu innych, które mogą być podane, 

widzimy, że praktyki wcześniejszych wierzących odpowiadały ich imionom. Dlatego niech każdy z 

nas dopilnuje, aby jego życie i zachowanie,  także odpowiadało jego imieniu, żeby jak jesteśmy 



nazywani sekretnym ludem Pana, tak abyśmy mogli być często sekretnie z Bogiem w ukryciu, tak 

aby istniała błogosławiona harmonia między naszymi imionami a naszym życiem praktycznym; i 

żebyśmy nigdy nie żałowali pewnego dnia, że zostaliśmy nazwani sekretnym ludem Bożym, Jego 

„ukrytymi w Nim”, a mimo to nigdy nie uczynili sprawą swego sumienia utrzymywanie sekretnej 

społeczności z Bogiem w naszych komorach. Tak więc widzimy, że istnieje nie mniej niż 

dwadzieścia argumentów, które skłaniają nas do modlitwy w komorze — i do utrzymywania 

prywatnej społeczności z Bogiem w ukryciu. 

 

 

 III. DO TYCH, KTÓRZY SĄ OBCY MODLITWIE W KOMORZE.  
   

  

 Czy nie jest tak, że modlitwa w komorze inaczej mówiąc modlitwa prywatna jest tak 

nieodzownym obowiązkiem, że sam Chrystus nałożył go na wszystkich, którzy nie chcą być 

określani żałosną nazwą obłudników? Dlatego ta doktryna potępia pięć rodzajów ludzi. 

 1. Po pierwsze, patrzy kwaśno i smutno na wszystkich tych, którzy odkładają sekretną, 

prywatną modlitwę,  dopóki nie zostaną pobudzeni do niej przez Ducha; ponieważ przez to 

smutne zwiedzenie wielu zostało powstrzymanych przed modleniem się w ukryciu przez wiele 

tygodni, wiele miesięcy; och, żebym nie musiał powiedzieć, wiele lat! Chociaż, jest to bardzo w 

porę, aby się modlić, kiedy Duch nas pobudza do tego, to jednak nie jest to jedyna pora na modlenie 

się, (Iz 62:1; Ps 123:1-2; Gal 4:6 UBG). Ten, kto czyni pobożność swoim zajęciem będzie modlić 

się tak codziennie o codzienną łaskę, jak codziennie modli się o chleb powszedni: (Łk 18:1 UBG): 

,,Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać”. (1 Tes 5:17 

UBG): „Nieustannie się módlcie”. (Ef 6:18 UBG): „We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w 

każdym czasie w Duchu czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych.” 

(Rz 12:12 UBG), „nieustający w modlitwie”, greckie słowo tu użyte to metafora zaczerpnięta z 

zachowania myśliwych psów, które nigdy nie ustają w pogoni, dopóki nie dopadną zdobyczy. 

Chrześcijanin musi nie tylko modlić się — ale także trwać w modlitwie, dopóki nie otrzyma 

niebiańskiej nagrody. 

 Zawsze mamy jakieś potrzeby; i dlatego musimy się modlić zawsze. Świat  zawsze wabi; 

dlatego zawsze trzeba się modlić. Szatan zawsze kusi; dlatego zawsze musimy się modlić. Zawsze 

grzeszymy; dlatego też zawsze musimy się modlić. Jesteśmy zawsze w niebezpieczeństwie; 

dlatego musimy się modlić zawsze. Zawsze umieramy, (1 Kor 15:31 UBG); dlatego potrzebujemy 

zawsze się modlić. Całe życie człowieka jest tylko powolną śmiercią; ledwie człowiek rozpocznie 

życie, a już zaczyna umierać. Kiedy zapytano pewnego człowieka, dlaczego modlił się sześć razy 

dziennie, to dał tylko taką odpowiedz: „Ponieważ muszę umrzeć, muszę umrzeć, muszę umrzeć”. 

Umierający chrześcijanie potrzebują być modlącymi się chrześcijanami, a ci, którzy stale umierają 

muszą zawsze się modlić. Z pewnością rodziny nie modlące się są rodzinami pozbawionymi 

przychylności Bożej, a ludzie bez modlitwy są ludźmi bez łaski, (Jer 10:25 UBG). Byłoby dziesięć 

tysięcy razy lepiej, żebyśmy się nigdy nie urodzili na tym doczesnym świecie, niż żebyśmy 

nieodrodzeni odeszli z niego. Ale, 

 2. Po drugie, ta prawda patrzy kwaśno i smutno na tych którzy w ogóle się nie modlą, ani 

w swoich rodzinach, ani w swojej komorze. Wśród wszystkich dzieci Bożych nie ma ani jednego 

opętanego przez niemego ducha. Nie modlący się ludzie są opuszczeni przez Boga, zaślepieni przez 

szatana, zatwardziali w grzechu, dlatego każdy oddech, jaki biorą, zasługuje na wszelki sąd 

doczesny, duchowy i wieczny. Modlitwa jest tą częścią naturalnego czczenia należnego Bogu, 

której nikt nie odmawia Mu z wyjątkiem zupełnych ateistów, (Ps 14:1 UBG). Można zauważyć, że 

wśród najgorszych ludzi Turcy i najgorsi z Turków, Maurowie, zwykle modlą się sześć razy 

dziennie. 

A. Przed świtem modlą się o dzień. 

B. Rankiem, dziękują za dzień. 

C. W południe dziękują Bogu za połowę dnia, która upłynęła. 



D. Następnie modlą się o dobry zachód słońca. 

E. Potem dziękują Bogu za miniony dzień. 

F. Wreszcie, po szóste i ostatnie, po całym dniu modlą się o dobrą noc. 

 Z pewnością ci sami Maurowie pewnego dnia staną na sądzie przeciwko  tym, którzy 

odrzucają modlitwę, którzy żyją w całkowitym zaniedbaniu modlitwy, i którzy pozwalają słońcu i 

księżycowi tak wiele razy wschodzić i zachodzić nad ich głowami bez jakiegokolwiek uroczystego 

wezwania Boga. Czytałem o pewnym człowieku, który będąc chorym i bojąc się śmierci, zabrał się 

za modlitwę; i aby skłonić Boga, aby go wysłuchał, powiedział Mu, że nie był pospolitym 

żebrakiem i że nigdy nie niepokoił Go swoimi modlitwami wcześniej; i że jeśli go wysłucha teraz, 

to on nigdy więcej nie będzie Go niepokoić. Ten świat jest pełen takich bluźnierczych i 

ateistycznych nieszczęśników. Ale 

 3. Po trzecie, ta prawda patrzy bardzo kwaśno i smutno także na tych, którzy zawsze są za 

modlitwą w zgromadzeniu publicznym – a nigdy nie zważają na zanoszenie jej na osobności; 

którzy są zawsze za chodzeniem do świątyni  – a nigdy do swojej komory. Jest to najbardziej 

oczywista obłuda, gdy człowiek jest bardzo gorliwy, aby się modlić w zgromadzeniu – a bardzo 

zimny i niedbający o modlitwę w odosobnieniu. Ten, kto udaje, że czyni sprawą sumienia czynienie 

jednego, a odrzuca drugie jest obłudnikiem rzeczywiście, (Mt 23:5 i Mt 6:1-2,5 UBG). A diabeł 

dobrze wie, jak sprawić, by stali się jego łupem wszyscy tacy obłudnicy, którzy są całkowicie za 

modlitwą kościoła – ale postępują całkiem jak Gallio, jeśli chodzi o modlitwę w samotności w 

komorze, (Dz 18:14-17 UBG). Tacy, którzy zanoszą swoje prywatne modlitwy w kościele – ale już 

nie w komorze, wielce lekceważą autorytet Chrystusa dotyczący tej sprawy, albowiem powiedział 

On: ,,Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej”. Nie powiedział: „Gdy się modlisz, idź do 

kościoła”, ale ,,gdy się modlisz, wejdź do komory swojej”. 

 4. Po czwarte, ta prawda patrzy smutno i kwaśno również na tych, którzy w ich komorach 

modlą się donośnym i wrzaskliwym głosem. Chrześcijanin powinien zamknąć zarówno drzwi 

swojej komory, jak i drzwi swoich ust tak szczelnie, żeby nikt na zewnątrz nie słyszał tego, co 

mówi on wewnątrz. „Wejdź do komory swojej”, mówi Chrystus, „a zamknąwszy drzwi za sobą, 

módl się”. Ale po co człowiek potrzebuje, aby zamknąć za sobą drzwi, jeśli może modlić się 

donośnym głosem, jeśli robi taki hałas, że wszyscy na ulicy czy w jego domu mogą go słyszeć? 

Kura, kiedy składa jajka, wchodzi do jakiejś dziury, czy też zakamarka; ale wtedy robi taki hałas 

swoim gdakaniem, że mówi wszystkim w domu, gdzie się ona znajduje i czym jest zajęta. Tacy 

chrześcijanie, którzy w swoich komorach naśladują kurę, modlą się raczej, aby ich widziano, 

słyszano i obserwowano, aniżeli ze szlachetnej pobudki, aby uwielbić Boga, albo aby wylać swoją 

duszę przed Tym, który widzi w ukryciu. 

 Czasami dzieci, gdy są zdenerwowane lub boją się rózgi, chowają się za drzwi, albo w jakoś 

ciemny zakamarek domu, i tam leżą płacząc, wzdychając i szlochając, aby cały dom mógł wiedzieć, 

gdzie są. Och, jest to dziecinne, aby tak płakać, wzdychać i szlochać w naszej komorze, żeby 

powiedzieć wszystkim w domu, gdzie jesteśmy, i czym się zajmujemy. Cóż, chrześcijanie, aby 

skutecznie zapobiec temu złu, często i poważnie rozważajcie sobie te pięć rzeczy.  

 A. Po pierwsze, że Bóg widzi w ukryciu.  

 B. Po drugie, że Bóg ma czułe ucho i jest bardziej poruszony głosem serca, niż 

wrzaskiem ust. Bóg z łatwością słyszy najtajniejsze oddechy naszej duszy. Bardziej zależy Mu na 

obserwowaniu wieści dostarczanych przez serce, niż takich, które są zanoszone tylko przez same 

usta. Ten, kto modli się na głos na osobności, zdaje się mówić innym: że Bóg nie rozumie 

sekretnych pragnień, myśli, i poczynań serc swego ludu.  

 C. Po trzecie, nie jest właściwym, nie jest pożytecznym ani celowym, aby ktokolwiek 

został zapoznany z naszymi sekretnymi modlitwami – z wyjątkiem Boga i naszej własnej 

duszy. Tak więc naszym obowiązkiem jest patrzeć na to, co jest celowe, czy też korzystne, tak jak 

jest pilnowanie, aby czynić to co jest dozwolone przez Pismo, (2 Kor 8:10; 1 Kor 6:12 UBG): 

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne”. Podobnie mówi 1 Kor 10:23 (UBG): 

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko 

buduje”. Z tego względu jest tak daleko od bycia celowym i pożytecznym, że staje się bardzo 



wielką głupotą dla człowieka, gdy wyjawia swoje sekretne ułomności innym, którzy raczej będą się 

z niego naśmiewać, niż zanosić za niego modlitwę. 

 D. Po czwarte, głośne modlitwy mogą być utrudnieniem i przeszkadzać innym, którzy 

mogą być czymś zajęci w pobliżu nas. 

 E. Po piąte i ostatnie, Anna modliła się, a jednak nie odezwała się na głos. Jej serce było 

pełne, ale jej głosu nie było słychać, (1 Sm 1:11-13 UBG). Mojżesz modlił się i wołał, a jednak 

nie wypowiedział słyszalnie ani słowa: (Wj 14:15 UBG): „I  Pan powiedział do Mojżesza: 

Dlaczego wołasz do mnie?”. Mojżesz nie wołał słyszalnym głosem, ale wewnętrznymi 

westchnieniami, sekretnymi wzdychaniami i zmaganiami duszy; i te wewnętrzne i sekretne 

wołania, które nie wydały żadnego głosu na zewnątrz, załatwiły pomyślnie sprawę u Boga; bo 

Mojżesz został usłyszany i wysłuchany, i jego lud został wybawiony. O ta przemożność tych 

modlitw, które nie wydają głosu w uszach innych!  

 5. Po piąte i ostatnie, ta prawda patrzy kwaśno i ze smutkiem też na tych, którzy robią 

wszystko, co w ich mocy, aby przeszkadzać i zniechęcać innych przed spełnianiem tego 

obowiązku nad obowiązkami, modlitwy prywatnej; i to albo przez wyśmiewanie lub oczernianie 

tego obowiązku, albo przez zaprzeczanie, że jest on obowiązkiem, albo przez codzienne 

zaniedbywanie tego obowiązku, albo też przez odmawianie tym, którzy są pod nimi, dania czasu i 

możliwości na jego wypełnienie. W Mt 23:13 (UBG), mamy wyrażoną groźbę spadnięcia 

nieszczęścia na tych, którzy sami nie wchodzą do nieba, ani nie pozwalaj wejść innym, którzy chcą 

wejść do wiecznego odpoczynku. Tak i ja powiadam: ,,Biada tym rodzicom, biada tym mężom, 

biada tym pracodawcom i pracodawczyniom — którzy sami nie chcą modlić się w swoich 

komorach, ani pozwolić ich dzieciom, ich żonom, czy ich pracownikom, wylać swoją duszę przed 

Panem na osobności. O panowie, jak odpowiecie na to swoim sumieniom, gdy będziecie leżeli na 

łożu śmierci! I co powiecie Sędziemu całego świata, kiedy staniecie przed tronem Jego sądu? Z 

pewnością wszystkie ich grzechy, wszystkie ich zaniedbania i wszystkie ich duchowe straty, którym 

można było zapobiec przez ich sekretne modlitwy, przez ich społeczność z Bogiem na osobności — 

pewnego dnia obciążą wasze konto! Ach, żebyśmy wszyscy byli tak mądrzy, aby wziąć sobie 

powyższe rzeczy tak mocno do serca, żebyśmy nigdy więcej nie powstrzymywali nikogo, kto jest 

pod naszą opieką czy kontrolą przed modleniem się na osobności. 

  

  

  

  

 IV. SZEŚĆ WYSUNIĘTYCH OBIEKCJI Z UDZIELONYMI NA NIE 

ODPOWIEDZIAMI. 

  

  

 Obiekcja 1. Ale wielu będzie gotowych do zaoponowania i powiedzenia: „Mamy dużo 

spraw na głowie i dlatego nie możemy poświęcić czasu na prywatną modlitwę; mamy tak wiele do 

załatwienia w naszych sklepach i w naszych magazynach, i poza nimi z innymi ludźmi i rzeczami, 

że nie możemy spędzać czasu na społeczności z Panem w naszych komorach”.  

 Teraz na tą obiekcję udzielę poniższych ośmiu odpowiedzi, aby nigdy więcej nie powstała w 

czyimkolwiek sercu.  

 A. Po pierwsze, czym są wszystkie te sprawy, które są na waszych głowach w porównaniu 

do tych obowiązków i ważkich spraw, które spoczywały na głowie Abrahama, Izaaka, Jakuba, 

Mojżesza, Dawida, Daniela, Eliasza, Nehemiasza, Piotra i Korneliusza? A jednak odkrywamy w 

Biblii, że wszyscy ci bohaterowie wiary oddawali się prywatnej modlitwie. Ba, nawet sam król 

Izraela miał nakazane w Piśmie Świętym, aby codziennie czytać jakąś część Słowa Bożego, 

pomimo wszystkich swoich wielkich i ważkich zajęć, (Pwt 17:18-20 UBG). Tak więc z pewnością, 

panowie, wasze wielkie obowiązki, zajęcia i sprawy są trochę większe niż zero w porównaniu z ich 

zajęciami i obowiązkami. A jeśli byłby na ziemi ktoś, kto mógłby ubiegać się o zwolnienie z 

prywatnej modlitwy przez powoływanie się na wielką ilość obowiązków, wielkich spraw i zajęć, to 



wyżej wymienieni bohaterowie wiary mogliby to zrobić; jednakże nie zrobili tego, byli na tyle 

uczciwi i szlachetni, by nie zaniedbywać takiego wybornego obowiązku, ze względu na mnogość 

spraw do załatwienia. Te odważne serca uczyniły wszystkie swoje świeckie zajęcia, obowiązki i 

sprawy podrzędnymi wobec prywatnej modlitwy; nie pozwolili, aby jakiekolwiek zewnętrzne 

rzeczy deptały prywatną modlitwę pod stopami. Ale,  

 B. Po drugie, odpowiadam, żadne zewnętrzne sprawy ludzkie nigdy bardziej nie 

prosperowały niż tych, którzy oddali się prywatnej modlitwie, pomimo ich licznych i wielkich 

świeckich obowiązków i zajęć. Dowodem jest dobrobyt i zewnętrzny rozkwit majętności Mojżesza, 

Abrahama, Izaaka, Jakuba, Nehemiasza, Dawida, Daniela i Korneliusza. Ci bohaterowie wiary 

spędzali dużo czasu na modlitwę na osobności z Bogiem, a Bóg błogosławiąc, pobłogosławił  ich, 

(Rdz 22:17 UBG). Jak bardzo ich kielich przelewał się! Jakimi niezwykłymi łaskami obdarzył Bóg 

ich i ich dobytek! Żadna rodzina nie była tak dobrze prosperująca, chroniona, i obdarzona łaską, jak 

tych, którzy utrzymywali sekretną społeczność z Bogiem w komorze, (1 Krn 11:9 UBG). Prywatna 

modlitwa najlepiej szybko załatwia nasze sprawy doczesne. Ten, kto dobrze się modli w swojej 

komorze, na pewno dobrze będzie mu się powodziło w działaniu w swoim warsztacie, w swoim 

sklepie, przy swoim pługu na polu, lub przy czymkolwiek do czego przyłoży swoją rękę, (1 Tm 4:8 

UBG). To prawda, że Abimelech był bogaty tak samo jak Abraham, podobnie Laban jak Jakub, Saul 

był królem tak samo jak Dawid, a Julian był cesarzem tak samo jak Konstantyn; ale to tylko 

Abraham, Jakub, Dawid i Konstantyn, byli tymi, którzy mieli swoje  błogosławieństwa 

pobłogosławione im; cała reszta miała swoje błogosławieństwa obłożone klątwą, (Prz 3:33; Mal 2:2 

UBG). Mieli wiele dobrych rzeczy – ale nie mieli „przychylności tego, który przebywał w krzaku”, 

(Pwt 33:16 UBG), z tym, co mieli, i dlatego wszystkie ich doczesne błogosławieństwa były dla nich 

gorzkimi słodyczami. 

 Chociaż wszyscy synowie Jakuba wrócili z Egiptu z ładunkiem zboża i pieniędzy w 

workach — to jednak tylko sam Benjamin miał srebrny puchar w  swoim worku. Podobnie, chociaż 

ludzie tego świata mają swoje ziarno, swoje pieniądze itd. – to jednak tylko Boży Beniaminowie są 

tymi, którzy posiadają srebrny puchar, kielich łaski, czy też inaczej kielich błogosławieństwa, jak 

nazywa go apostoł, (1 Kor 10:16 UBG), za swój dział. O panowie, jeśli kiedykolwiek chcielibyście 

prosperować i rozkwitać na świecie; jeśli kiedykolwiek chcielibyście, aby wasza woda zamieniła 

się w wino, czyli wasze doczesne miłosierdzia otrzymane od Boga w duchowe korzyści, to często 

przebywajcie z Bogiem, w swojej komorze. Ale,  

 C. Po trzecie, odpowiadam, jest dziesięć do jednego, że wysuwający omawianą obiekcję 

traci głupio, trwoni na błahostki, marnuje lub spędza w grzechu - jedną godzinę każdego dnia – z tej 

przyczyny, dlaczego wysuwa argument braku czasu? Nie ma nikogo, pośród tych, którzy trudzą się, 

harują i są zajęci najbardziej w swoich świeckich zajęciach – kto nie spędzał by jednej godziny  lub 

więcej w ciągu dnia, mało pożytecznie lub bez celu, albo na rozglądaniu się, albo na zwlekaniu, na 

flirtowaniu, na trwonieniu czasu na błahostki, na opowiadanie historii lub na wtrącaniu się w 

sprawy innych ludzi, na zbędne wizyty, na palenie fajki itp. Z tego względu, dlaczego nie mieliby 

tacy ludzie wykroić godzinę czasu w ciągu dnia na prywatną modlitwę z tego czasu, który zwykle 

spędzają tak po próżniacku i niepożytecznie? Czy możesz człowieku wysuwający omawianą 

obiekcję, pomimo wszystkich swoich wielkich ziemskich zajęć, znaleźć jedną godzinę w ciągu 

dnia, żeby łapać muchy, jak to robił cesarz Domicjan, i wygłupiać się, a nie możesz znaleźć 

godziny, aby spędzić ją sam na sam z Bogiem w swojej komorze? 

 Istniały trzy szczególne przywary, z których Katon wyznawał, że poważnie pokutował: 

jedna to podróżowanie drogą wodną, gdy mógł udać się drogą lądową; drugą było powierzanie 

sekretu dyskrecji kobiety; ale główną była ta trzecia, a mianowicie, spędzanie godziny 

bezużytecznie. Ten poganin pewnego dnia powstanie na sądzie przeciwko tym, którzy pomimo 

wielkich obowiązków, prac i zajęć, spędzają wiele godzin w tygodniu bez pożytku, a jednak 

zarzekają się, że mają tak wiele do zrobienia na ziemi, że nie mają czasu na szukanie rzeczy nieba.  

 Król Sardanapal był podłego i nikczemnego ducha, gdyż spędzał dużo czasu wśród kobiet 

na robieniu na drutach i graniu w karty, który należało spożytkować na rządzenie i zarządzanie jego 

królestwem. Podobnie podłego i nikczemnego ducha jest każdy, kto spędza jakąkolwiek część 



swojego czasu na bawienie się i zajmowanie się błahostkami, a potem krzyczy, że ma tak wiele 

spraw do zrobienia na świecie, że nie starcza mu już czasu na modlitwę w komorze; nie ma czasu 

na służenie Bogu ani na ratowanie własnej cennej i nieśmiertelnej duszy. Ale,  

 D. Po czwarte, odpowiadam, nikt nie ośmieli się powołać na omawianą obiekcję przed 

Panem Jezusem w wielkim dniu zdania rozrachunku, (Kaz 11:9; Rz 14:10; 2 Kor 5:10 UBG). Z 

tego względu, dlaczego ktokolwiek miałby być taki dziecinny i niemądry, tak ignorancki i 

bezczelny, by zasłaniać się tą obiekcją przed ludźmi, która jest niepowoływalna przed trybunałem 

sądowym Chrystusa. O panowie, jeśli miłujecie swoje dusze i jeśli chcielibyście być szczęśliwi na 

zawsze, to nigdy nie zbywajcie własnego ani cudzego sumienia żadną obroną, argumentem lub 

obiekcją teraz, przy których nie odważycie się trwać, lub przedłożyć ich, kiedy będziecie leżeć na 

łożu śmierci, i kiedy ukażecie się przed całym dworem nieba itd. W wielki dzień rozliczenia, kiedy 

tajemnice wszystkich serc zostaną wywiedzione na światło, i kiedy Bóg wezwie ludzi do zdania 

rachunku przed aniołami, ludźmi i demonami za zaniedbanie prywatnej modlitwy; wszyscy winni 

tego ludzie zaniemówią: nie będzie mężczyzny ani  kobiety, którzy odważą się wstać i powiedzieć: 

„Panie, ja modliłbym się do Ciebie w ukryciu, ale ponieważ miałem tak wiele spraw do zrobienia 

na świecie, to nie miałem czasu na cieszenie się sekretną społecznością z Tobą w komorze.” Jest 

największą mądrością na świecie, by nie powoływać się na nic jako nasze usprawiedliwienie 

dzisiaj, na co nie ośmielimy się powoływać w ów wielki dzień. Ale, 

 E. Po piąte, odpowiadam, że naszym obowiązkiem jest wykupowanie czasu od wszystkich 

naszych świeckich spraw, obowiązków i zajęć dla prywatnej modlitwy. Wszelkiego rodzaju 

chrześcijanie, czy niewolnicy czy wolni, bogaci czy biedni, arystokraci czy też lud pospolity oraz 

przełożeni i podwładni, są wyraźnie zobligowani przez Boga do wykupywania czasu na modlitwę, 

modlitwę prywatną, a także na inne święte obowiązki: (Kol 4:2-3 UBG), ,,Trwajcie w modlitwie, 

czuwając na niej z dziękczynieniem; Modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi 

słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony".  

 Ale tutaj niektórzy mogą zaoponować i powiedzieć: „Mamy tak wiele do zrobienia na 

świecie, że nie mamy czasu na modlitwę”. Apostoł odpowiada na tę obiekcję w Kol 4:5 (UBG): 

,,Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są na zewnątrz, odkupując czas.” Podobnie mówi Ef 5:16 

(UBG): „Odkupując czas, bo dni są złe”; lub wykupując, albo zyskując czas. Słowa powyższe są 

metaforą zaczerpniętą z postępowania kupców, którzy wolą nawet najmniejszy zysk, nad swoje 

przyjemności lub rozkosze, pilnie zajmując się sprawami swego biznesu, podczas gdy rynki są 

otwarte. Kupiec, kiedy przybywa na targ lub bazar, wykorzystuje pierwszą porę i okazję, aby kupić 

swoje towary; nie odkłada tego na  wieczór lub do następnego ranka, w nadziei na lepszą okazję, 

ponieważ chce uniknąć ryzyka wzrostu cen lub braku towaru na targu – dlatego wykorzystuje 

obecną porę i kupuje zanim targ się skończy. 

 Inni tłumaczą słowa powyższego wersetu tak: „Nabywajcie w każdym wypadku każdą 

okazję i możliwość czynienia dobra, abyście mogli przez to w jakiś sposób odkupić ten cenny 

klejnot czasu, który uprzednio straciliście”. Jak podróżnicy, którzy mitrężyli w drodze, lub za długo 

przebywali w gospodzie, gdy odkrywają, że nadchodzi noc, to poprawiają swoje tempo marszu i 

przechodzą tyle mil w godzinę, ile robili to wcześniej w wielu. Chociaż czas, który przemknie, jest 

fizycznie nie do odzyskania – to jednak z moralnego punktu widzenia uważa się za odzyskany, gdy 

ludzie podwoją wysiłki, pracowitość i starania, by go odkupić. Najlepszym chrześcijaninem jest 

ten, kto  posiada największy monopol czasu na prywatną modlitwę. Żaden chrześcijanin nie 

może porównać się z tym, który odkupuje czas od jego doczesnych okazji i jego zgodnych z 

Pismem wygód i rekreacji, aby być z Bogiem w swojej komorze.  

 David posmakowawszy słodyczy, dobroci i łaski Boga, nie mógł spać w swoim łożu – ale 

wykroił trochę czasu ze snu, aby mógł pochodzić po raju, i wylać swoją duszę w modlitwie i 

uwielbieniu, gdy żadne oko nie było otwarte, by go widzieć, ani ucho, by go słyszeć – ale wszyscy 

wokół niego byli pogrążeni we śnie, (Ps 63:6 UBG). Psalm 119:62 (UBG): „O północy wstaję, aby  

wysławiać cię za twoje sprawiedliwe sądy”. Psalm 119:147 (UBG): „Wstaję przed świtem i wołam, 

oczekuję na twoje słowo”. Dawid był na nogach i na prywatnej modlitwie przed świtem. Nie był 

ospałym chrześcijaninem, ani leniwym, czy też gnuśnym; był przyzwyczajony do bycia w swojej 



komorze, gdy inni spali w swoich łożach. W Psalmie 119:148 (UBG) Dawid powiada, „Moje oczy 

wyprzedzają straże nocne, abym mógł rozmyślać o twoim słowie”. Podobnie wypowiada się w Ps 

130:6 (UBG): „Moja dusza oczekuje Pana bardziej niż  strażnicy świtu, bardziej niż ci, którzy 

strzegą do poranka”. Zauważmy, jak zmęczony strażnik w ciemną, zimną i mokrą noc, czeka i 

zerka, a także zerka i czeka na pojawienie się poranka; tak Dawid czekał i zerkał oraz zerkał i 

czekał na pierwszą i najodpowiedniejszą porę, aby wylać swoją duszę przed Bogiem w ukryciu. 

Dawid nigdy nie pozwoliłby, aby jego doczesne sprawy uniemożliwiły mu spędzenie czasu na 

świętych zajęciach; często pożyczał czas od świata na prywatną modlitwę – natomiast nigdy nie 

pożyczyłby czasu z prywatnej modlitwy, aby obdarzyć nim świat. 

 Pan Bradford, męczennik, uważał tę godzinę za straconą, w której to nie zrobił nic dobrego 

piórem, językiem, czy sakiewką.  

 Ignacy, gdy usłyszał uderzenie zegara, zwykł mawiać: „Teraz mam jeszcze jedną godzinę, 

za którą będę musiał odpowiedzieć."  

 Z, kolei, pierwsi chrześcijanie mieli w zwyczaju odkupywać trochę czasu ze swojego snu, 

aby mogli być z Bogiem w swoich komorach, jak to zaobserwował Klemens. 

 Czytałem o cesarzu Teodozjuszu, że gdy skończył zajmować się różnorodnymi doczesnymi 

zajęciami związanymi z jego sprawami świeckimi za  dnia, to miał w zwyczaju poświęcać większą 

część nocy na studiowanie Pisma Świętego i prywatną modlitwę; do którego to celu miał zrobioną 

lampę tak zmyślnie, że zaopatrywała się sama w oliwę, żeby przez to w żaden sposób nie odrywała 

go od jego cichego czasu spędzanego z Bogiem w komorze.  

 Że czas powinien być odkupywany, jest lekcją, którą nauczali nawet sami poganie. 

Powiedzeniem Pittakosa, jednego z siedmiu mędrców było: „Znaj czas, nie trać ani minuty”. 

Teofrast, z kolei, zwykł mawiać, że: „Czas kosztuje drogo”. A  Seneka, że: „Czas jest jedyną 

rzeczą, którego z całą niewinnością możemy pożądać; a jednak nie ma nic czego wielu 

bardziej rozrzutnie i obficie nie marnotrawiłoby”. A Chrestus zawsze uważał czas, za tak cenny, 

że kiedy źle spędził swój czas za dnia, to odkupywał go w nocy.  

 Kiedy Tytus Wespazjan, który pomścił krew Chrystusa na Jerozolimie powrócił zwycięsko 

do Rzymu, wspominając jednej nocy, gdy siedział przy kolacji z przyjaciółmi, że nic dobrego nie 

zrobił owego dnia, wypowiedział ten pamiętny i chwalebny aforyzm, „Moi przyjaciele, straciłem 

dzień”. 

 Chilon, jeden z siedmiu mędrców, zapytany, co było najtrudniejszą rzeczą na świecie do 

zrobienia, odpowiedział: „Mądre spożytkowanie i użycie czasu człowieka”. 

 Katon uważał, że należy zdawać rachunek, nie tylko z naszej pracy — ale także z naszego 

wypoczynku. A Elian wydał takie świadectwo o Lacedemończykach, „że byli bardzo chciwi swego 

czasu, spożytkowując go całego na rzeczy niezbędne i nie pozwalając żadnemu obywatelowi, aby 

był bezczynnym, albo bawił się”. A inny z pogańskich autorów zauważył: ,,Trwonimy to, co jest 

najcenniejsze i wyrzucamy to, co powinno najbardziej zajmować nas, aby to odkupić”.  

 Z pewnością ci poganie powstaną na sądzie, nie tylko przeciwko rzymskiemu cesarzowi 

Domicjanowi, który większość czasu spędzał na zabijaniu much; ani tylko przeciwko 

Archimedesowi, który spędzał czas na rysowaniu linii na ziemi, gdy jego kraj został zdobyty; ani 

przeciwko Artakserksesowi, który spędzał czas na rzeźbieniu uchwytów na noże; ani tylko przeciw 

Wielkiemu Turkowi Sulejmanowi, który spędzał czas na robieniu nacięć z rogu na łukach; ani tylko 

przeciwko Eropasowi, macedońskiemu królowi, który spędzał czas na robieniu lampionów; ani 

tylko przeciwko Hyrkanusowi, królowi Partów, który spędzał czas na łapaniu kretów; ale także 

przeciwko wielu chrześcijańskim wyznawcom, którzy zamiast odkupywać cenny czas, trwonią i 

tracą go głupio i dużo przy lustrze, grzebieniu, lutni, skrzypcach, fajce, na próżne zabawy i 

niemądre rozrywki, próżne żarty, nieumiarkowane spanie, przesadne ucztowanie itd. O panowie, 

dobre godziny i błogosławione okazje do modlitwy w komorze są towarem o najwyższej stawce i 

cenie; dlatego, kto pragnie być bogaty w łaskę i być wielkim w chwale, powinien wykupić ten 

towar, powinien nadal odkupywać cenny czas. O panowie, powinniśmy odkupywać czas na 

prywatną modlitwę z czasu jedzenia, picia, z naszego czasu spania, z czasu kupowania i 

sprzedawania, z czasu naszego grzeszenia, i z czasu naszej zabawy, zamiast zaniedbywać naszą 



społeczność w ukryciu z Bogiem itd. Ale, 

 F. Po szóste, odpowiadam, modlitwa w komorze jest albo obowiązkiem, albo nie jest nim 

wcale. Że jest to obowiązek, udowodniłem tak mocno, jak sądzę, że żaden człowiek ani diabeł nie 

może uczciwie i z przekonaniem zaprzeczyć, że tak nie jest. A zatem, dlaczego ludzie zasłaniają się 

licznymi zajęciami? Obowiązek musi być wykonany bez względu na to, jakie zajęcia pozostają 

niezałatwione; obowiązek musi być spełniony, albo człowiek, który go zaniedbuje, będzie zgubiony 

na zawsze. Jest próżną rzeczą, aby zasłaniać się licznymi zajęciami, gdy wymagany obowiązek ma 

być wykonany; i rzeczywiście, jeśli samo zasłanianie się zajęciami, nawet licznymi, wystarczyłoby, 

żeby zwolnić ludzi z obowiązku, to obawiam się, że istnieje tylko niewiele obowiązków ewangelii – 

których ludzie nie próbowaliby uniknąć pod pretekstem wykonywania licznych zajęć. Kto zasłania 

się licznymi zajęciami, aby uniknąć prywatnej modlitwy, będzie gotów tak samo zasłaniać się tym, 

aby uniknąć modlitwy rodzinnej; a ten kto zasłania się zajęciami, aby uniknąć rodzinnej modlitwy, 

będzie gotowy, aby tak samo zasłaniać się zajęciami, aby uniknąć modlitwy na publicznym 

zgromadzeniu.  

 Cóż, panowie, wspomnijcie na to, co stało się z tymi, którzy sami wykluczyli się z nieba, 

przez ich cielesne przeprosiny, i świeckie zajęcia: (Łk 14:16-24 UBG), „A oni zaczęli się wszyscy 

jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział:  Kupiłem pole i muszę iść je obejrzeć. Proszę 

cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Drugi zaś powiedział: Kupiłem pięć par wołów i idę je 

wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. A jeszcze inny powiedział: Pojąłem 

żonę i dla tego nie mogę przyjść”. Prawdziwy powód, dla którego nie chcieli przyjść na ucztę na 

którą król królów ich zaprosił, nie polegał na tym, że kupili pole i woły, ale na tym, że ich pola i 

woły kupiły ich. Rzeczy tego świata oraz cielesne relacje zajęły tak dużo miejsca w ich sercach i 

uczuciach, że nie mieli apetytu na niebiańskie smakołyki; i dlatego jest godnym zwrócenia uwagi 

zaobserwowanie tego, co Chrystus dodaje na końcu przypowieści: „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. Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim 

uczniem”, (Łk 14:26-27 UBG). Z tych słów jasno wynika, że to nie było po prostu pole, ani woły, 

ani żona - ale głupia, niewspółmierna, cielesna miłość i szacunek do tych rzeczy ponad lepsze i 

większe błogosławieństwa, które sprawiły, że odmówili łaskawemu zaproszeniu Chrystusa. 

Odrzucili łaskę i miłosierdzie Boga ofiarowane im w ewangelii pod pozorem doczesnych zajęć; 

dlatego Bóg stanowczo stwierdził, że żaden z nich nie skosztuje jego uczty. I rzeczywiście, co może 

być bardziej prawe i sprawiedliwe, niż to, żeby ci nigdy nie zakosztowali duchowych i wiecznych 

błogosławieństw, którzy preferują swoje doczesne zajęcia nad przysmaki nieba; którzy z 

Rubenitami wolą krainę obfitującą w pokarm dla ich bydła, nad zainteresowanie ziemią obiecaną.  

 Modlitwa prywatna jest dziełem absolutnej konieczności, zarówno, aby doprowadzić serca 

do dobrej postawy i do zachowania serca w niej. Jest to absolutna konieczność, zarówno dla 

odkrycia jak i zapobieganie grzechowi, uczynienia go gorzkim, osłabienia go, i oczyszczenia z 

niego. Jest to absolutna konieczność, zarówno dla odkrycia i pełnego korzystania z łaski, jak i dla 

wybitnego jej wzrostu. Jest to absolutna konieczność, aby uzbroić nas bezwzględnie, zarówno 

przeciwko wewnętrznym, jak i zewnętrznym pokusom, utrapieniom i cierpieniom. Jest to absolutną 

koniecznością także, aby  przysposobić nas do wszystkich innych obowiązków, służby itd. Aby 

człowiek chwalił Boga, zbawił własną duszę, i dążył do swego wiecznego szczęścia jest dziełem 

największej konieczności.  

 Tak więc, ponieważ modlitwa prywatna jest takim dziełem; to dlaczego ktokolwiek miałby 

zasłaniać się zajęciami, i wielką ich ilością, gdy dzieło tak   absolutnie konieczne do wykonania jest 

przed nim? Gdyby dziecko lub żona jakiegoś człowieka były niebezpiecznie chore, ranne lub 

bliskie śmierci, to nigdy by nie wymawiał się tym, że ma zajęcia i wiele spraw do załatwienia, 

dlatego nie ma czasu, aby zostać z własnym dzieckiem, swoją żoną; i że nie ma czasu iść lub posłać 

po lekarza, itp. O nie! Ale raczej rozumowałby w ten sposób: „Jest bezwarunkowo konieczne, abym 

troszczył się o uratowanie życia mojego dziecka, i mojej żony i tym się zajmę, cokolwiek stanie się 

z moimi zajęciami i biznesem.” O panowie, wasze dusze są dla was ważniejsze niż życie 

wszystkich żon i dzieci na świecie; dlatego należy się nimi zająć, muszą zostać zbawione, 



niezależnie od tego, jakie sprawy doczesne są zaniedbywane. Ale,  

 G. Po siódme, odpowiadam, że Bóg nigdy nie wyznaczył ani nie zaplanował jakiegokolwiek 

codziennego, poszczególnego powołania zawodowego każdego człowieka, by wypchnęło prywatną 

modlitwę poza drzwi. Że wielkim grzechem jest dla każdego wyznawcy chrześcijaństwa 

zaniedbywanie swojego osobistego powołania zawodowego pod jakimkolwiek religijnym 

pretekstem, jest oczywiste z poniższych wersetów: (Wj 20:9 UBG), „Sześć dni będziesz pracować, i 

wykonywać wszystkie swoje prace”, (1 Kor 7:20 UBG), „Niech każdy pozostanie w stanie, w jakim 

został powołany; (2 Tes 3:10-12 UBG), ,,Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazaliśmy wam: Kto nie 

chce pracować, niech też nie je. Bo słyszymy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, 

wcale nie pracują, lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. Dlatego nakazujemy im i 

napominamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując,   własny chleb jedli”; 

(1 Tes 4:11-12 UBG), „I gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować swoim 

własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy; Abyście uczciwie postępowali wobec tych, którzy są na 

zewnątrz, i w niczym nie mieli niedostatku”; (Ef 4:28 UBG), „….ale raczej niech pracuje, czyniąc 

własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu”; (1Tm 5:8 UBG), „A 

jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od 

niewierzącego”. Ba, sam nasz Pan Jezus Chrystus był zwykłym cieślą i pracował w tym 

konkretnym powołaniu zawodowym dopóki nie rozpoczął służby publicznej, jak wszyscy starożytni 

się zgadzają co do tego, (Mk 6:3; Mt 13:55-56 UBG). Czytamy też, że wszyscy patriarchowie mieli 

swoje określone powołania zawodowe. Abel był pasterzem owiec, (Rdz 4:2 UBG); Noe był 

rolnikiem, (Rdz 5:29, 9:20 UBG); synowie Jakuba byli pasterzami i hodowcami bydła, (Rdz 46:34 

UBG), itd.; także wszyscy apostołowie, zanim zostali powołani do pracy w służbie głoszenia 

ewangelii, mieli swoje poszczególne powołania zawodowe. 

 Na mocy prawa Mahometa sam wielki Turek jest zobowiązany wykonywać jakiś zawód czy 

trudnić się jakimś rzemiosłem.  

 Solon ustanowił prawo, że syn nie był zobowiązany do udzielania wsparcia swemu staremu 

ojcu, chyba że taki ojciec w młodości trudził się jakąś pracą. A w Atenach każdy mężczyzna zdawał 

corocznie sędziemu sprawę z jakiego zawodu lub zajęcia życia się utrzymywał, a jeśli nie mógł tego 

zrobić, zostawał skazany na wygnanie. Wszyscy pisarze potępiali bardzo wielka próżność w 

Dionizjuszu, który chciał być najlepszym poetą; i Kaliguli, który chciał być najlepszym mówcą; i w 

Neronie, który chciał być najlepszym muzykiem; którzy stali się trzema najgorszymi książętami, 

przez zważanie bardziej na cudze sprawy niż na ich własne powołanie zawodowe.  

 Ale żeby człowiek unikał lub zaniedbywał prywatną modlitwę pod pretekstem swego 

szczególnego powołania, nie zgadza się z żadnym wersetem Pisma, ba, jest sprzeczne z bardzo 

wielu jego fragmentami, co widać po wielu wcześniej podanych argumentach. Z pewnością żadne 

powołanie jakiegokolwiek człowieka nie jest powołaniem do odejścia od Boga czy od pobożności. 

Nigdy nie przyszło na myśl sercu Boga, żeby nasze szczególne powołania zawodowe kiedykolwiek 

wyrzucały za drzwi nasze ogólne powołanie chrześcijańskie. Zważmy, że jak nasze ogólne 

powołanie nie może pożerać naszego szczególnego powołania, tak nasze szczególne powołanie nie 

może  pożerać naszego ogólnego powołania. Z pewnością nasze szczególne powołanie musi ustąpić 

miejsca naszemu ogólnemu powołaniu. Czy to nie kobieta z Samarii zostawiła swoje wiadro na 

wodę i pobiegła do miasta mówiąc: „Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział 

wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus?” (J 4:28-29 UBG). Czy pasterze nie opuścili 

swoich stad na polu i nie udali się do Betlejem, i nie rozgłosili dobrych wieści o wielkiej radości, 

które usłyszeli od aniołów, a mianowicie, że tego dnia narodził się w mieście Dawida Zbawiciel, 

którym jest Chrystus Pan? (Łk 2:8-21 UBG). I czy sam Chrystus nie pochwalił Marii za te święte 

zaniedbanie jej szczególnego powołania, gdy siedziała u Jego stóp i słuchała Jego słowa? (Łk 

10:39-42 UBG). A co wszystkie te powyższe przykłady pokazują – jeśli nie to, że nasze szczególne 

powołania muszą ustąpić pierwszeństwa ogólnemu powołaniu chrześcijańskiemu?           

 Z pewnością uczynki naszego ogólnego powołania są o wiele większe i chwalebniejsze, 

dostojniejsze i doskonalsze, oraz ważniejsze i szlachetniejsze — niż uczynki naszych 

poszczególnych powołań; dlatego jest o wiele bardziej znośne dla naszego ogólnego, aby pożyczało 



czas od naszego szczególnego powołania, niż jest dla naszego szczególnego powołania, aby 

pożyczać czas od naszego ogólnego. Z pewnością ci ludzie są bardzo wielkimi ignorantami lub 

bardzo bluźnierczymi osobami, którzy albo myślą, że są tak ściśle związani pracą, aby podążać za 

swoimi szczególnymi powołaniami przez sześć dni w tygodniu, że nie mogą odwrócić swojej 

uwagi, by wykonać jakiekolwiek pobożne obowiązki, lub którzy uważają, że ich szczególne 

powołanie zawodowe jest przepaścią lub grobem zaprojektowanym przez Boga do pochłonięcia ich 

prywatnej modlitwy.  

 Bóg, który jest Panem czasu, zarezerwował część naszego czasu dla siebie każdego dnia. 

Chociaż Żydom nakazano, aby pracowali przez sześć dni w tygodniu, to jednak nakazano im także, 

aby codziennie składali ofiary poranne i wieczorne, (Pwt 6:6-8; Wj 29:38-39; Lb 28:3-4 UBG). 

Żydzi podzielili dzień na trzy części:  

Pierwszą część czasu na modlitwę.  

Drugą, jako czas na czytanie Pisma Świętego.  

I trzecią, jako czas na pracę dopuszczalną przez Pismo i zgodną z ich powołaniem zawodowym.  

 Tak źli jacy byli Żydzi – to jednak codziennie wyznaczali część dnia na sprawy religijne. Z 

pewnością są gorsi od Żydów ci, którzy spędzają cały swój czas na swoich szczególnych 

powołaniach i wyrzucają modlitwę w komorze całkiem na zewnątrz, poza dom. Z pewnością dusza 

tego człowieka jest w bardzo złym stanie, który jest tak uwikłany w obciążenia świata, że nie może 

poświęcić czasu na modlitwę prywatną. Jeśli Bóg jest Panem twoich miłosierdzi, Panem twojego 

czasu i Panem twojej duszy, to jak możesz, z jakąkolwiek słusznością lub honorem, odłożyć 

służenie Jemu pod pretekstem dużej ilości zajęć? Ten człowiek jest zgubiony i przeklęty, który 

może znaleźć czas na wszystko – ale nie na to, aby spotkać się z Bogiem w swojej komorze. Ten 

człowiek jest niewątpliwie na skraju duchowej ruiny, którego doczesne zajęcia pożerają wszystkie 

myśli o Bogu, Chrystusie, niebie, wieczności, jego duszy i rzeczy, które ją dotyczą. Ale, 

 H. Po ósme i ostatnie, odpowiadam, im więcej doczesnych zajęć masz na głowie, tym 

większą masz potrzebę, aby trzymać się blisko twojej komory. Wiele zajęć naraża człowieka na 

wiele grzechów, wiele sideł i wiele pokus. Teraz, na im więcej grzechów, sideł i pokus, wystawiają 

człowieka jego liczne zajęcia, tym większą potrzebę ma taki człowiek, aby spędzać dużo czasu na 

prywatnej modlitwie, aby jego dusza mogła być zachowana czystą od grzechu, aby jego stopa nie 

została złapana w sidła diabła, i aby mógł stać mocno w godzinie pokusy. Prywatna modlitwa nie 

jest przeszkodą w zajęciach człowieka, ba, jest sposobem nad wszelkie sposoby na ściągnięcie 

błogosławieństwa z nieba na zajęcia człowieka, (Ps 1:2-3; 127:1-2; 128:1-2 UBG); jak pierwociny, 

które lud Boży składał Bogu sprowadzały błogosławieństwo z nieba na całą resztę, (Pwt 26:10-11 

UBG). Modlitwa i pożywienie nigdy nie przeszkadzają w podróży.  

 Prywatna modlitwa jest jak Jakub, który sprowadził błogosławieństwo z nieba na wszystko, 

co posiadał Laban, (Rdz 30:27,30 UBG). Prywatna modlitwa daje człowiekowi uświęcone 

korzystanie, zarówno ze wszystkich jego ziemskich wygód, jak i wszystkich jego doczesnych 

spraw; i to Dawid i Daniel stwierdzili przez doświadczenie, i dlatego to nie ich wielkie publiczne 

zajęcia i sprawy były tym, co mogło ich oderwać od ich prywatnych religijnych obowiązków. Czas 

spędzony na niebiańskich zajęciach, nie jest czasem straconym dla doczesnych spraw, (Pwt 

28:1-8 UBG). Prywatny modlitwa sprawia, że wszystko, co bierzemy do ręki, kończy się 

pomyślnie. Modlitwa w komorze uczyniła wielu bogatymi, natomiast nigdy nie uczyniła żadnego 

człowieka biednym lub żebrakiem na tym świecie. 

 Żaden człowiek na ziemi nie wie, jakie mogą zdarzyć się nagłe sytuacje  lub zdarzenia w 

czasie dnia: (Prz 27:1 UBG), „Nie chlub się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień przyniesie”. 

Każdy dzień jest taki, jakby był z wielkim brzuchem; każdy dzień jest jakby z dzieckiem w ciąży – 

ale co przyniesie, czy to krzyż, czy pociechę, nikt nie może powiedzieć; jest jak kobieta 

brzemienna, o której nie można powiedzieć, jakiej płci dziecko urodzi. Nikt nie wie jakie 

miłosierdzia może przynieść dany dzień, nikt nie wie, jakie nieszczęścia dany dzień może zrodzić; 

nikt nie wie, co dobrego może przynieść dany dzień, nikt nie wie, jakie zło może przynieść dany 

dzień; nikt nie wie, jakie nieszczęścia może przynieść dany dzień, nikt nie wie jakie pokusy może 

przynieść dany dzień; nikt nie wie jaką wolność może przynieść dany dzień, nikt nie wie, jakie 



więzy może przynieść dany dzień; nikt nie wie, jaki sukces może przynieść dany dzień, oraz nikt 

nie wie, jaką klęskę może przynieść dany dzień; dlatego człowiek potrzebuje codziennie przebywać 

z Bogiem w swojej komorze, aby był przygotowany i przysposobiony na przyjęcie i zniesienie 

wszystkich zdarzeń, sukcesów i sytuacji krytycznych, które mogą zdarzyć się w trakcie jego życia. I 

niech tyle wystarczy jako odpowiedź na tę pierwszą obiekcję. Ale,  

 Obiekcja 2. Po drugie, inni mogą zaoponować i powiedzieć: „Panie, my  uznajemy, że 

modlitwa prywatna jest nieodzownym obowiązkiem, który jest nałożony na lud Boży; ale jesteśmy 

pracownikami, i nie mamy czasu, który możemy nazwać własnym, a natura biznesu naszego 

pracodawcy jest taka, że  nie daje nam czasu na prywatną modlitwę, dlatego mamy nadzieję, że 

możemy być usprawiedliwieni.   

 Rozwiązanie A. Po pierwsze, tekst kazania obejmuje wszystkich ludzi i nie ogranicza się 

do jakiegokolwiek rodzaju lub rangi ludzi, arystokracji czy pospolitego ludu, bogatych, czy 

biednych, niewolników, czy wolnych, pracowników czy pracodawców. ,,Ale ty, gdy się modlisz, 

wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w 

ukryciu” (Mt 6:6 UBG). Oto mamy tutaj ,,ty” w powyższym fragmencie — które należy rozumieć 

jako obejmujące wszystkich. Ty pracowniku, tak jak ty pracodawco, ty niewolniku, tak samo jak ty 

wolny człowieku, ty biedny człowieku, tak samo jak ty bogaczu, ty panno jak i ty pani, ty dziecko, 

tak samo jak ty ojcze, ty żono, tak samo jak ty mężu. Tak więc modlitwa prywatna jest 

nieodzownym obowiązkiem, który spoczywa na wszystkich ludziach, każdej rangi i stanowiska. 

Ktoś może równie dobrze powiedzieć, że ten zaimek ,,ty”, który użyty jest domyślnie w dziesięciu 

przykazaniach (Wj 20:3-18 UBG): „Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz 

czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu….. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył im. Nie 

będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremnie….. Sześć dni będziesz pracował….Czcij 

swego ojca i swoją matkę….. Nie będziesz zabijał….Nie będziesz cudzołożył….. Nie będziesz 

kradł. Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu  bliźniemu. Nie będziesz pożądał domu 

twego bliźniego, ani nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, 

ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego”.– odnosi się do 

bogatych, a nie biednych, do pracodawców, a nie pracowników, do wolnych, a nie tych, którzy są w 

więzach itd., tak jak mógłby powiedzieć, że ty w tekście kazania odnosi się do bogatych, a nie do 

biednych, do pracodawców, a nie pracowników, do wolnych, a nie tych, którzy są w więzach, itp., 

ale z pewnością nie ma człowieka przy zdrowych zmysłach, który mógłby tak powiedzieć, albo 

potwierdzić coś takiego. Niewątpliwie ten zaimek ,,ty” dosięga każdego człowieka, niezależnie od 

jego rangi i miejsca, które zajmuje na tym świecie. Ale,    

 B. Po drugie, odpowiadam, że pierwsza, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma 

odpowiedź, które są dane na pierwszą obiekcję, mają tu zastosowanie również; i ach, oby wszyscy 

pracodawcy i pracownicy byli tacy mądrzy, tacy poważni i tacy niewinni, aby wszystkie te 

odpowiedzi wzięli sobie do swego serca! Mogło by to być środkiem na uniknięcie wielu grzechów i 

przekonania pracodawców i pracodawczyń, aby udzielili swoim pobożnym pracownikom trochę 

więcej czasu, aby mogli wznieść swoje serca do Chrystusa w kącie. Ale,  

  C. Po trzecie, odpowiadam: Jeśli jesteś pracownikiem, który ma swobodę  wybrania 

nowego pracodawcy, to lepiej będzie jak odejdziesz, niż miałbyś przebywać pod dachem takiego 

pracodawcy, który jest takim wrogiem Boga,  Chrystusa, prawdziwej religii, siebie samego i 

wiecznego dobra twojej biednej duszy – że nie da ci pół godziny czasu w ciągu dnia do spędzenia 

na osobności, w komorze; choć chwała Boga, dobro jego własnej rodziny i wieczne szczęście 

twojej własnej duszy, zależą od tego, (Ps 84:10; 120:5 UBG). Lepiej dla ciebie zmienić swojego 

pracodawcę, niż zaniedbać swój obowiązek: (1 Kor 7:21 UBG), ,,Zostałeś powołany jako 

niewolnik? Nie martw się tym. Lecz jeśli możesz stać się wolny, to raczej z tego skorzystaj”. 

 Dom Labana był pełen bożków. Często takie są wspaniałe budynki. Namiot Jakuba był mały 

— ale miało w nim miejsce prawdziwe czczenie Boga. Nieskończenie lepiej jest mieszkać w 

namiocie Jakuba niż w domu Labana. Najlepiej przebywać z takimi pracodawcami, u których 

możemy mieć najmniej grzechu i najwięcej Boga; gdzie możemy mieć najwięcej pomocy, najlepsze 

przykłady i najlepsze zachęty do bycia świętym i szczęśliwym.  



 Pobożny pracownik powinien być równie ostrożny w wyborze swojego pracodawcy, jak 

pobożny pracodawca jest ostrożny w wyborze pracownika. Pracownicy pełni łaski są wielkim 

błogosławieństwem dla pracodawców w miejscu pracy; i tego pracodawcę można nazwać 

nieszczęśliwym, który raczej rozstanie się z pracownikiem obdarzonym łaską Bożą, niż udzieli mu 

troszeczkę czasu w ciągu dnia, aby wylać swoją duszę przed Panem w komorze. Ale,  

 D. Po czwarte, odpowiadam: Jeśli jesteś pracownikiem pełnym łaski Bożej, to jesteś 

uduchowiony i posiadasz w sobie wlaną zasadę przez Boga, w tym właśnie celu, abyś mógł wołać: 

„Abba, Ojcze!”, kiedy jesteś sam, kiedy jesteś w komorze i żadne oko cię nie widzi – z wyjątkiem 

Tego, który widzi w ukryciu, (Rz 8:15; Gal 4:6; 1 Kor 6:19; 2 Tm 1:14 UBG). Jeśli jesteś 

pracownikiem obdarzonym łaską Bożą, to nie otrzymałeś ducha tego świata, ale Ducha, który jest z 

Boga, (1 Kor 2:12 UBG). Teraz ten, kto ma to drzewo życie, ma też owoc, który rośnie na tym 

drzewie: (Gal 5:22-23 UBG), ,,Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość”, itd. Tak więc łaska jest nazywana, nie 

dziełami Ducha, ale owocami Ducha. 

 a. Ponieważ wszelka łaska wywodzi się z Ducha, tak jak owoc wywodzi się z korzenia. I, 

 b. Aby zwrócić uwagę na przyjemność i rozkosz łaski, bo co jest przyjemniejszego i 

bardziej zachwycającego niż słodkie i zdrowe owoce? (Pnp 4:16; 6:2 UBG). 

 c. Aby zwrócić uwagę na zysk i korzyść, które dotyczą tych, którzy mają Ducha; bo jak 

wielu wzbogaca się na owocach swoich ogrodów i sadów, tak wielu wzbogaca się w łaskę, w 

świętość, w pociechy i w doświadczenia duchowe, dzięki owocom Ducha. Dlaczego Bóg dał nam 

swojego Ducha i dlaczego włożył w nasze dusze zasób nadprzyrodzonych łask, jeśli nie po to, 

abyśmy mogli być w każdy sposób uzdolnieni, wyekwipowani i przysposobieni  do prywatnej 

modlitwy, oraz aby utrzymywać sekretną społeczność z Bogiem w ukryciu? Z pewnością Bóg nigdy 

nie dał żadnemu biednemu pracownikowi talentu darów, czy talentu łaski – w innym celu, aniżeli, 

żeby prowadził sekretny handel z niebem. 

 E. Po piąte, odpowiadam, chociaż król Dariusz wydał dekret aby nikt nie modlił się do 

żadnego innego Boga ani człowieka, jak tylko do Dariusza przez trzydzieści dni, pod karą 

wrzucenia do jaskini lwów (Dan 6:7-9 UBG), to jednak Daniel, który był zarówno poddanym, jak i 

sługą króla Dariusza, oraz tym który miał na głowie główne i największe sprawy królestwa, dalej 

zanosił swoje prywatne modlitwy do Boga. W Dan 6:1-2, możemy się przekonać, że Daniel 

obarczony był dużą ilością wielkich i ważkich obowiązków i zajęć; był on z dwoma innymi 

zwierzchnikami, z których sam był pierwszym, ustanowiony, aby sprawdzać sprawozdania 

dotyczące całego królestwa, otrzymywane od tych stu dwudziestu książąt i satrapów, którzy w 

monarchii perskiej byli zatrudnieni na wszystkich ważniejszych stanowiskach publicznych; ponadto 

król chciał ustanowić Daniela nad wszystkimi sprawami całego imperium Persji. A jednak pomimo 

takiej mnogości spraw spoczywających na jego głowie, i pomimo jego że był sługą króla – to 

jednak bardzo uważał, aby odkupywać czas na prywatną modlitwę; można zaobserwować, że serce 

Daniela w pośród wszystkich jego wielkich zajęć i spraw był tak bardzo nastawione na prywatną 

modlitwę, na jego sekretne wycofywanie się do komory celem spełnienia religijnych obowiązków, 

że zaryzykował utratę wszystkich zaszczytów, zysków i przyjemności, ba, własnego życia, byleby 

nie zostać pozbawionym dogodnego czasu i sposobności, by oddać chwałę Bogu na osobności. Z 

pewnością Daniel pewnego dnia stanie na sądzie przeciwko wszystkim tym poddanym, sługom i 

pracownikom, którzy myślą, że unikną prywatnej modlitwy przez zasłanianie się mnogością zajęć i 

tym, że są sługami, pracownikami itp. Ale, 

 F. Po szóste, odpowiadam: Jeśli wy, którzy jesteście sługami, czy też pracownikami 

obdarzonymi łaską, zatrudnionymi w domu swego pracodawcy, którzy bez względu na ilość zajęć, 

nie możecie wykupić odrobinę czasu na zmaganie się z Bogiem w ukryciu, to co za szczególną 

rzecz robicie dla Boga, więcej niż inni? Czy czytacie Pismo? Podobnie czynią inni. Czy słuchacie 

kazań? Podobnie czynią inni. Czy podążacie za swoimi pobożnymi pracodawcami na publicznie 

modlitwy? Podobnie czynią inni. Czy przyłączacie się do swego pobożnego pracodawcy w 

prowadzonej przez niego modlitwie rodzinnej? Podobnie czynią inni. Dlatego słudzy i pracownicy 

obdarzeni łaską Bożą powinni czynić ponadto, co robią wszyscy inni ludzie na świecie, powinni 



robić szczególne rzeczy dla Boga: (Mt 5:47 UBG). Co robicie więcej niż inni? To znaczy, jaką 

nadzwyczajną rzecz robicie? Co bardziej szczególnego czynicie poza towarzyszeniem pracodawcy 

na modlitwy publiczne i rodzinne? Niezwykłą rzeczą jest znalezienie biednego sługi czy 

pracownika, który odkupywał by trochę czasu z czasu pracy u pracodawcy, na wylanie swojej duszy 

przed Panem w ukryciu – to doskonale przystoi ludziom pełnym łaski Bożej. Ach, żeby wszyscy 

słudzy i pracownicy ludzi, którzy są sługami Boga najwyższego, poważnie rozważyli sobie,  

 a. Jak wyjątkowo są uprzywilejowani przez Boga ponad wszystkimi innymi ludźmi na 

świecie. Są powołani, adoptowani, pojednani, przebaczono im, i są usprawiedliwieni przed tronem 

Bożym, czego inni słudzy i pracownicy nie doświadczyli itd., (1 Kor 3:22-23 UBG). Dlaczego więc 

nie mieli by tacy słudzy i pracownicy być wyjątkowi w spełnianiu swoich obowiązków religijnych, 

którzy są tak wyjątkowi w swoich przywilejach? 

 b. Po drugie, pracownicy obdarzeni łaską Bożą stają się uczestnikami wspanialszej natury 

niż inni ludzie, (2 P 1:4 UBG): „Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście 

przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury”. Apostoł w tym wyrażeniu nie ma na myśli żadnej 

istotnej zmiany czy przekształcenia naszej istoty w naturę Boga i Chrystusa — ale tylko  

wywyższenie i uświetnienie naszej natury przez Chrystusa. Chociaż ten prawdziwy, ten bliski, ten 

drogi, ten wyborny, ten tajemniczy, ten osobliwy oraz ten szczególny związek, który chrześcijanie 

mają z Chrystusem, podnosi ich na wyższy poziom podobieństwa do Boga i Chrystusa; to jednak 

nie wprowadza żadnych realnych przemian, zarówno naszych ciał, jak i dusz, w Boską naturę. 

Pewne jest, że nasz związek i społeczność nakłaniają nasze uczucia i wprowadzają naszą wolę do 

przymierza przyjaźni z Chrystusem. Stanie się uczestnikiem Boskiej natury oznacza dwie rzeczy, 

jak zauważają niektórzy. 

 i. Po pierwsze, społeczność z Bogiem w Jego świętości.  

 ii. Po drugie, społeczność z Bogiem w Jego błogosławieństwie, a ściślej mówiąc w 

uszczęśliwiającej wizji i blasku chwały. Stanie się uczestnikami Boskiej natury, jak mówią inni, 

oznacza stanie się uczestnikami tych świętych łask i tych Boskich cech, które czasami nazywane są 

„obrazem Boga, podobieństwem Boga, życiem Boga” itd., (Ef 4:24; Kol 3:10 UBG), przez które 

przypominamy Boga, nie tylko jak obraz przypomina człowieka w zewnętrznych rysach – ale i jak 

dziecko przypomina ojca swoim obliczem i naturą. Teraz weźmy omawiane słowa w dowolny 

sposób, jaki chcemy, a mimo to, jak bardzo będzie to dotyczyć pracowników, którzy stali się 

uczestnikami Boskiej natury, aby czynili szczególne rzeczy dla Boga, aby robili takie rzeczy dla 

Boga, których inni pracownicy, którzy nie są uczestnikami Boskiej natury, nie mają zamiaru, ani 

serca, ani też ducha, aby wykonać; ba, odmawiają i gardzą ich robieniem!  

 c. Po trzecie, pracownicy pełni łaski mają godne pochodzenie; najznamienitszy ród i 

zaszczytny pierwowzór, (J 3:8 UBG; Jak 2:5; 1 Jana 5:19 UBG). 

 d. Po czwarte, pracownikom pełnym łaski usługują aniołowie; są też szlachetnie strzeżeni; 

(Ps 34:15; Hbr 1:14; Pwt 33:26-27; Zach 2:5 UBG). 

 e. Po piąte, pracownicy pełni łaski są godnie uhonorowani; przez obdarowanie ich 

najwyższymi i najbardziej zaszczytnymi tytułami, (1 P 1:2,9; Obj 1:5-6; Obj. 5:10 UBG). 

 f. Po szóste, weźmy wiele rzeczy w jednym: pracownicy pełni łaski mają więcej 

wspaniałych łask, przeżyć, pociech, społeczności, obietnic, zapewnień, odkryć, nadziei, pomocy, 

zasad, pokarmu, szat i działu — niż mają wszyscy inni pracownicy na świecie; dlatego Bóg może 

oczekiwać czegoś lepszego i większych rzeczy od nich niż od wszystkich innych pracowników na 

ziemi. Bóg może słusznie oczekiwać, że powinni robić szczególne rzeczy dla Jego chwały, 

ponieważ On ze swej strony uczynił tak szczególne rzeczy dla ich dobra. Z pewnością Bóg 

oczekuje, że pracownicy pełni łaski będą Mu błogosławić, gdy inni pracownicy Mu bluźnią; będą 

Go wywyższać, gdy inni pracownicy poniżają Go; że będą odkupywać cenny czas, gdy inni 

pracownicy będą go trwonić i  tracić przez wygłupy, zabawy lub grzeszenie; że będą płakać w 

kącie, gdy inni pracownicy zajmują się sportem i weselą wśród swoich jowialnych towarzyszy; że 

będą lamentować w ukryciu, gdy inni pracownicy grzeszą w ukryciu; i że będą spędzać cichy czas z 

Bogiem na osobności, gdy inni pracownicy śpią lub bawią się, itp.  

 Salomon, który był najmądrzejszym władcą, jaki kiedykolwiek zasiadał na tronie, i który był 



prowadzony przez nieomylnego Ducha, wydał trwałe świadectwo ponad dwa tysiące lat temu, że 

,,Sprawiedliwy jest zacniejszy od swego bliźniego”, (Prz 12:26 UBG). Kiedy Salomon napisał ten 

aforyzm  swoim królewskim piórem, nie było wtedy człowieka na świecie, który by był  

sprawiedliwy według Prawa; ponieważ Adam i całe jego potomstwo odpadło od całej ich czci, 

chwały, dostojeństwa i doskonałości, i wpadli w najbardziej żałosną przepaść grzechu i 

nieszczęścia; dlatego należy rozumieć, że Salomon miał na myśli tego, kto jest ewangelicznie 

sprawiedliwy, (Ps 14:1-3; Rz 3,9-12; Lm 5:16 UBG). Ten, kto jest taki, czy to pracodawca czy 

pracownik, bogaty czy biedny, niewolnik czy wolny, czy też szlachetnie urodzony czy pospolitego 

stanu, jest zacniejszy niż jego bliźni. Gdyby wszyscy pracodawcy i przełożeni poważnie rozważyli 

to sobie, to nie odnosili by się tak dumnie, tak wzniośle, tak pogardliwie, tak impertynencko, tak 

obco, tak kwaśno, tak gorzko i tak rygorystycznie do swoich pobożnych pracowników, aby nie 

pozwolić im na spędzenie odrobiny czasu, na wylaniu swojej duszy przed Panem w ukryciu!  

 Czytałem o Ingo, starożytnym królu Wenedów, który urządzając okazałą ucztę, nakazał 

wszystkim swoim pogańskim dostojnikom, aby zasiedli w holu poniżej; a jednocześnie nakazał 

wprowadzić kilku biednych chrześcijan, do jego komnaty, aby zasiedli z nim przy jego stole, aby 

mogli jeść z jego królewskiego jadła; czemu wielu obecnych się dziwiło, na co powiedział im, że 

uważał chrześcijan, choćby nigdy nie wiadomo jak biednych, za większą ozdobę swego stołu i 

bardziej godną jego towarzystwa niż najwięksi dostojnicy, którzy nie nawrócili się na wiarę 

chrześcijańską; bo mówił on, kiedy ci pogańscy szlachcice zostaną zrzuceni do piekła, to ci biedni 

chrześcijanie będą jego towarzyszami i współksiążętami w niebie. Z pewnością ten szlachetny 

książę pewnego dnia powstanie na sądzie przeciwko wszystkim kwaśnym i gburowatym Labanom, 

którzy zachowują się tak surowo i tak srogo wobec swoich pracowników pełnych łaski, że nie 

pozwalają im spędzić odrobiny czasu na prywatnej modlitwie, (Ef 6:9 UBG).  

 Dlaczego wierzący pracodawcy nie mieliby dawać swoim wierzącym pracownikom trochę 

wolnego czasu na modlitwę w ukryciu, biorąc pod uwagę to, że są współuczestnikami z nimi we 

wszystkich podstawowych dobrach, które przychodzą przez Chrystusa na ten świat; i biorąc pod 

uwagę także to,  że będą współuczestnikami, z nimi w całej chwale przyszłego świata? 

Najbiedniejszy pracownik w warsztacie ma duszę cenniejszą niż niebo i ziemia; a największym 

zadaniem, jakie spoczywa na jego sercu na tym świecie, jest dopilnowanie jej wiecznego 

bezpieczeństwa i zabezpieczenia: bo jeśli jego dusza jest bezpieczna, to wszystko jest bezpieczne; 

jeśli ona ma się dobrze, to  wszystko ma się dobrze; ale jeśli ona jest zgubiona, to wszystko jest 

zgubione. Każdy wierzący pracownik, choćby zawsze był nie wiem jak biednym i analfabetą — to 

jednak nosi w sobie obraz Boga, obraz Króla królów odciśnięty na sobie; i biada temu, kto wyrządzi 

szkodę, wzgardzi lub podepcze ten obraz! Z pewnością sam Bóg jest znieważany, gdy znieważa się 

jego podobiznę. Pogarda i zniewaga, którymi znieważa się obraz Króla, są wyrządzane samemu 

Królowi; który pomści to odpowiednio. 

 Jeśli zbrodnią, za którą karano śmiercią w czasach Tyberiusza, było noszenie podobizny 

Augusta na pierścieniu lub monecie w każde nieczyste miejsce; to jak wielką zbrodnią musi być 

gardzenie, poniewieranie, robienie wyrzutów, szydzenie, złorzeczenie i deptanie pod nogami, takich 

pracowników, przez pracodawców, którzy mają podobiznę wielkiego Boga niebios odciśniętą na ich 

duszach, a wszystko to ponieważ patrzą okiem wiary w kierunku Boga, Chrystusa, nieba, świętości 

i obowiązków wiary? Pracodawcy nigdy nie powinni naśmiewać się ze swoich pracowników, za ich 

niższość, biedę, mizerny wygląd, niskie pochodzenie, czy ich zależność od pracodawcy; natomiast 

powinni pamiętać, że te rzeczy zaistniały bardziej z upodobania Stwórcy niż z winy pracowników, i 

że Bóg który uczynił pracodawcę bogatym, a pracownika biednym, może szybko uczynić na 

odwrót,  (Prz 17:5; 22:2 UBG). Bóg wiele razy usuwa możnych z tronu, a wywyższa tych, co są 

niskiego pochodzenia, (Łk 1:52 UBG). Z pewnością żaden pracodawca czy pracodawczyni nie 

powinni ośmielać się znieważać lub chełpić nad takich pracowników, którzy mają dusze równie 

szlachetne jak ich własne; natomiast powinni poważnie i często zastanawiać się nad aforyzmem 

Salomona: ,,Sprawiedliwy jest zacniejszy od swego bliźniego”,  choć jest pracownikiem, choćby 

najniższym w hierarchii ze wszystkich pracowników, i odpowiednio dać mu trochę czasu i 

wolności, aby sekretnie porozmawiał z Bogiem. 



 I ach, oby wszyscy wierzący pracownicy okazali się być szlachetniej usposobieni od swoich 

bliźnich, czyniąc prywatną modlitwę bardziej sprawą swego sumienia niż ich bliźni, a także 

przebywając dłużej w swoich komorach niż ich bliźni, oraz rozkoszując się sekretnym czasem z 

Bogiem w komorze bardziej niż ich bliźni, i odkupując więcej czasu dla Boga, dla swych dusz i dla 

wieczności niż ich bliźni. Ale, 

 g. Po siódme, odpowiadam, że tylko Bóg jest Panem czasu, (Hab 2:3; Dn 2:21;11:27,29,35; 

Hi 7:1; 14:14; Ps 102:13; Kaz 3:1; Iz 60:22 UBG). Czas  bardziej należy do Pana niż do twojego 

pracodawcy; i dlatego nie jest to zaniedbywaniem spraw pracodawcy, aby codziennie uszczknąć 

trochę czasu na prywatną modlitwę. Czasy i pory rzeczywiście należą do Bożej opatrzności; i jak 

Bóg jest Bogiem naszych doczesnych błogosławieństw, tak jest Panem naszego czasu: „Moje czasy 

są w twoich rękach”, mówił Dawid, (Ps 31:15 KJV). Nie tylko czasy jego smutków – ale także 

czasy jego pociech; nie tylko czasy jego nieszczęścia — ale także czasy jego miłosierdzia; nie tylko 

czasy jego niebezpieczeństw, ale także czasy jego obowiązków, były w ręce Boga.  

 Można zauważyć, że psalmista nie mówi o czasie – ale o czasach, w liczbie mnogiej, aby 

pokazać, że każdy punkt i okres czasu zależą od ręki Boga.  

 Ten pracownik, który codziennie pożycza trochę czasu na szukanie oblicza Bożego na 

osobności, pożycza go raczej od Boga niż od swego pracodawcy; dlaczego więc jego pracodawca, 

czy przełożony miałby wściekać się lub narzekać, biorąc pod uwagę fakt, że Bóg nigdy nie uczynił 

go Panem czasu? Ale,  

 h. Po ósme, odpowiadam, że pracownicy powinni raczej odkupywać czas ze snu, 

wypoczynku,  i codziennych posiłków — niż zaniedbywać codzienne obowiązki w komorze. I na 

pewno ci pracownicy, którzy ze względu na sumienie wobec Boga i ze względu na należyte 

uwzględnienie wewnętrznego i wiecznego dobra własnych dusz, będą każdego dnia odkupywać 

godzinę czasu ze snu, wypoczynku lub posiłków, aby spędzić ją z Bogiem w ukryciu, odkryją przez 

doświadczenie, że Pan sprawi, że kilkugodzinny sen będzie słodszy i lepszy dla nich, niż 

wielogodzinny; a ich zewnętrzny wypoczynek będzie wypełniony  wewnętrznymi rozkoszami; 

natomiast jako ich chleb powszedni, Bóg będzie dawał im chleb, który zstąpił z nieba.  

 Panowie, czyż Chrystus nie był sługą swego Ojca? (Iz 42:1 UBG): „Oto mój sługa, którego 

wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza. Dałem mu swojego Ducha, on 

przyniesie narodom sąd”. Czyż nie odkupywał czasu ze swojego naturalnego odpoczynku, aby nie 

pomijać prywatnej modlitwy? (Mk 1:35 UBG): „A wstawszy wczesnym rankiem, przed świtem, 

wyszedł i udał się na odludne miejsce i tam się modlił”. Chrystus spędził ów dzień na głoszeniu 

kazań, uzdrawianiu chorych i czynieniu cudów; dlatego, ażeby czynienie tych szlachetnych 

uczynków nie przeszkodziło mu w modlitwie prywatnej, wstał przed nastaniem dnia, żeby mieć 

trochę czasu na zmaganie się ze swoim Ojcem w ukryciu. Podobnie mówi Łk 6:12 (UBG): ,,W tych 

dniach odszedł na górę, aby się modlić, i spędził całą noc na modlitwie do Boga”. O panowie! Czyż 

Chrystus nie spędzał całych nocy na prywatnej modlitwie o zbawienie waszych dusz; dlatego czy 

uważacie to za coś wielkiego, żeby odkupić godzinę czasu z waszego naturalnego odpoczynku, aby 

szukać i służyć Bogu w komorze, i zapewnić sobie rzeczy dające wieczny pokój?  

 Odkupienie czasu na modlitwę prywatną jest odkupieniem drogocennego skarbu, który raz 

utracony, nigdy w pełni nie może być odzyskany z powrotem. Jeśli bogactwo przyprawi sobie 

skrzydła i odleci, to może wrócić ponownie, jak to uczyniło dla Hioba; jeśli reputacja, honor, 

doczesna wielkość i sława odlecą, to również mogą wrócić ponownie, tak jak zrobiły to dla 

Nabuchodonozora; i jeśli sukces,  sławne zwycięstwa i podboje zrobią sobie skrzydła i odlecą, to 

także mogą wrócić ponownie, jak to zrobiły wobec wielu z rzymskich  zdobywców  i innych 

sławnych wodzów; ale jeśli czas, którego poeci malują ze skrzydłami, aby pokazać jego zdolność 

do upływania i szybkość, odleci od nas, to już nigdy do nas nie powróci!   

 Królowa Elżbieta na swoim łożu śmierci zawołała: „Przywołajcie czas z powrotem, 

przywołajcie czas z powrotem; wszystkie bogactwa za odrobinę czasu”, ale czas, który przeminął 

nigdy nie był i nigdy nie może być przywrócony z powrotem.  

 Egipcjanie rysowali obraz czasu z trzema głowami. Pierwsza z nich była głową chciwego 

wilka gapiącego się na miniony czas, ponieważ żarłocznie pożarł nawet pamięć o tak wielu 



rzeczach minionych poza możliwość przypomnienia ich sobie. Druga przedstawiała koronowanego 

lwa ryczącego na czas teraźniejszy, ponieważ ma on zwierzchnictwo nad wszelkim działaniem, do 

którego głośno wzywa. A trzecia przedstawiała podstępnego psa, łaszącego się do czasu, który ma 

nadejść ponieważ karmi zaślepionych ludzi wieloma pochlebnymi nadziejami, ku ich wiecznej 

zgubie. Oby to wszystko przekonało pracowników, aby wykupywali czas na prywatną modlitwę! I 

jeśli mogę udzielić swojej rady, to doradzałbym pracownikom, aby odkupili trochę czasu na 

prywatną modlitwą ze snu lub dozwolonych przez Pismo rekreacji lub stałych posiłków itp., niż 

spędzali na prywatnej modlitwie ten czas, który ich pracodawcy nazywają swoim czasem, 

zwłaszcza jeśli ich pracodawcami są nienawróceni, pogrążeni w „goryczy żółci i w więzach 

nieprawości”, (Dz 8:23 UBG); a to z tych pięciu powodów.  

 i. Po pierwsze, ponieważ może to być sposób na uniknięcie wielu grzechów ze strony 

pracodawców czy przełożonych, którzy będąc w swoim nieodrodzonym stanie są bardzo podatni na 

wściekanie się i złorzeczenie Bogu, Chrystusowi, i prawdziwej religii itp., gdy widzą, jak ich 

pracownicy spędzają  czas na prywatnej modlitwie lub na jakimkolwiek innym pobożnym zajęciu, 

który według ich rozumienia jest ich czasem i powinien być całkowicie spożytkowany na pracę. 

Tak więc wierzący pracownicy powinni mieć ten zaszczytny wzgląd, tę delikatną miłość i to 

chrześcijańskie współczucie dla dusz ich pracodawców lub przełożonych — które umożliwią 

pracownikom zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec ściąganiu winy na swoje dusze przez 

pracodawców, lub robienia miejsca dla pokuty, ku śmierci. 

 Persowie, Turcy i wielu Hindusów są tak współczujący, że wznoszą szpitale nie tylko dla 

chromych i chorych ludzi, ale także dla ptactwa, zwierząt i psów, które są stare, wygłodniałe lub 

zranione. O ileż większe współczucie powinni okazywać wierzący pracownicy wobec dusz swoich 

pracodawców i zwierzchników które są cenniejszymi klejnotami niż niebo i ziemia! Ale,      

 ii. Po drugie, ponieważ może to być sposób na przekonanie rozumów i sumień ich 

przełożonych, że istnieje pewna wartość, wspaniałość, słodycz itp., które można znaleźć w 

prywatnej modlitwie i innych obowiązkach wiary wykonywanych w komorze; bo kiedy przełożeni 

czy pracodawcy zobaczą, że ich pracownicy odkupują czas na wykonywanie obowiązków w 

komorze, ze swego snu, z zajęć rekreacyjnych, z obiadów i kolacji, to będą  skłonni 

wywnioskować, że z pewnością istnieje więcej wartości, dobra, słodyczy,  wspaniałości, chwały, i 

korzyści w obowiązkach wiary wykonywanych w komorze, niż kiedykolwiek rozumieli, odczuli 

lub doświadczyli tego sami, itp., i że ich biedni pracownicy są lepsi i bardziej sprawiedliwi niż oni 

sami. Sozomen donosił, że pobożne życie biednej branki chrześcijańskiej, sprawiło, że król i cała 

jego rodzina przyjęli wiarę Jezusa Chrystusa. Pobożne życie przekonuje bardziej niż same cuda. 

 Czytałem o nijakim Pachomiuszu, żołnierzu służącym pod dowództwem cesarza 

Konstantyna, jak, gdy armia w której służył była prawie zagłodzona z braku niezbędnego 

zaopatrzenia, przybył wraz z oddziałem do miasta chrześcijan, a mieszkańcy z ich własnej miłości 

nakarmili ich szybko i ochoczo; wtedy on zastanawiając się nad ich darmową i szlachetną 

dobroczynnością, dopytywał się, co to byli za ludzie, których widział tak hojnie pomagających 

żołnierzom? Na co odpowiedziano mu, że byli chrześcijanami, których wyznaniem jest nie 

krzywdzenie nikogo, i czynienie dobra każdemu człowiekowi. Wtedy Pachomiusz, przekonany o 

wspaniałości tej religii, odrzucił swoją broń i został chrześcijaninem, i świętym. Zauważmy, że jak 

czasami mężowie zostają pozyskani do wiary przez życie swoich żon bez słowa, (1 P 3:1-2 UBG); 

tak pracodawcy i przełożeni mogą zostać pozyskani przez pełne łaski prowadzenie się i życie 

swoich pracowników, bez słowa. Odkupowanie czasu przez wierzących pracowników na 

wykonywanie prywatnych obowiązków religijnych, na najtrudniejszych i najsurowszych 

warunkach, może być tak błogosławioną rzeczą dla przełożonego czy pracodawcy, że może 

przyczynić się do ich przekonania, nawrócenia i zbawienia. Powyższy werset obarczony jest pewną 

niepewnością wynikającą z 1 Kor 7:16 (UBG), jednakże ta niepewność powinna być wystarczającą 

zachętą dla każdego wierzącego pracownika, aby zrobił wszystko, co może, żeby ocalić duszę 

swego pracodawcy przed zejściem do piekielnej otchłani. Ale, 

 iii. Po trzecie, ponieważ odkupowanie czasu przez wierzącego pracownika ze swego snu, 

wypoczynku i posiłków, na prywatną modlitwę będzie najwyraźniej i najobficiej świadczyć o 



szczególnej miłości, wielkiej radości i  dogłębnym szacunku, jakie ma on do niej. Mówimy, że te 

dzieci kochają swoje książki i uwielbiają uczyć się, które będą przy swoich książkach, gdy inne 

pójdą do swoich łóżek, i które będą przy swoich książkach, zanim inne dzieci wstaną z ich łóżek. 

Na pewno ci wielce miłują modlitwę prywatną i rozkoszują się głęboką społecznością z Bogiem, 

którzy będą modlić się, kiedy inni śpią, i którzy będą ubierać swoją duszę przed Bogiem w kącie, 

zanim ich przełożona będzie się ubierać przed lustrem, czy współpracownicy przed szafkami na 

ubranie w miejscu pracy. Ale, 

 iv. Po czwarte, ponieważ odkupowanie czasu przez wierzącego pracownika na modlitwę 

prywatną, ze snu, ustalonych posiłków, rekreacji itp., może być bardzo użyteczne dla innych 

współpracowników, aby ich obudzić, i przekonać, że rzeczy prawdziwej religii są największego i 

najwyższego znaczenia, i że nie ma handlu, rozkoszy czy korzyści w porównaniu do tego 

prywatnego handlu, który jest prowadzony między Bogiem a własną duszą człowieka; a także, aby 

zachować ich przed trwonieniem na błahostki i głupim traceniem tego czasu, który tak naprawdę 

jest czasem ich pracodawców, który zgodnie z królewskim prawem niebios powinien być 

spożytkowany wyłącznie i całkowicie na pracę i zajęcia, które zlecili wykonać. Bo jaki szczery 

współpracownik na świecie nie będzie rozumował następująco. Widzę, że taki a taki człowiek 

spośród moich współpracowników odkupuje czas na prywatną modlitwę i inne obowiązki religijne 

w komorze ze swego snu, posiłków, rekreacji itp.; zamiast pożyczyć, albo ukraść ten czas, o którym 

mój pracodawca mówi, że należy do niego itd.;  dlaczego zatem miałbym być tak głupi, tak 

bydlęcy, i tak szalony, by trwonić, marnować i tracić na bezczynność, zabawy i głupotę ten czas, 

który powinien być spożytkowany na pracę dla mojego pracodawcy i ku jego korzyści? Ale, 

 v. Po piąte i ostatnie, ponieważ odkupowanie czasu przez wierzącego pracownika na 

prywatną modlitwę ze snu, posiłków, rekreacji itp., nie może nie być nieskończenie miłym Bogu; i 

tym, co będzie dawać pracownikowi najwięcej pociechy, kiedy umrze. Im więcej biedne serce 

działa przeciwnie do ciała i krwi, tym bardziej podoba się Bogu; im bardziej biedne serce zapiera 

się siebie, tym bardziej podoba się Bogu; im bardziej każde biedne serce idzie pod prąd grzesznych 

przykładów, tym bardziej podoba się Bogu; im więcej trudności i zniechęcenia napotyka biedne 

serce podczas wypełniania swoich religijnych obowiązków, tym więcej miłości okazuje Bogu; a im 

więcej miłości biedne serce okazuje Bogu, tym bardziej podoba się Bogu: (Jer 2:2-3 UBG), 

,,Wspominam cię, życzliwość twojej młodości i miłość twojego narzeczeństwa, gdy chodziłaś ze 

mną na pustyni, w ziemi nieobsiewanej. Izrael był świętością dla PANA i pierwocinami jego plonu. 

Wszyscy, którzy go pożerali, ściągali na siebie winę, spadało na nich nieszczęście, mówi PAN”. 

Bóg był wielce zadowolony i bardzo zachwycony szczególną miłością i wybornymi uczuciami, 

które okazywał Jego  lud wobec Niego, kiedy lud szedł za Nim i trzymał się blisko Niego, na tej 

żmudnej i trudnej wędrówce przez wyjące pustkowie pustyni. 

 Ile wszystkie te powyższe rzeczy znaczą dla biednego pobożnego pracownika, który 

odkupuje czas na prywatną modlitwę na najtrudniejszych warunkach jakie można sobie wyobrazić, 

pozostawiam osądowi szczerego czytelnika. Z pewnością na łożu śmierci żaden język nie będzie 

mógł wyrazić, ani serce wyobrazić — jak tylko ten, kto czuje niewypowiedzianą pociechę, którą 

dadzą mu obowiązki religijne wykonywane w komorze, w których był ćwiczony i których czas na 

wykonanie odkupywał, na tych trudnych warunkach, które są obecnie rozważane. Ale,  

 i. Po dziewiąte, odpowiadam: Jeśli jesteś pobożnym pracownikiem, to bliska i droga 

relacja, która istnieje między Bogiem a tobą, oraz wyborne przywileje, którymi jesteś zbawiennie 

zainteresowany – głośno domagają się prywatnej modlitwy, (J 8:32-33,36 UBG). Jak jesteś 

pracownikiem czy też sługą swego pracodawcy, tak jesteś wyzwoleńcem Pana: (1 Kor 7:22-23 

UBG), ,,Ten bowiem, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. 

Podobnie ten, kto został powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście 

kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi” – albo kiedy ci coś nakazują robić, co jest zakazane przez 

Chrystusa, albo gdy zakazują ci rzeczy nakazanych przez Chrystusa; albo też, kiedy chcą 

sprawować władzę nad twoją wiarą, lub panowanie nad twoim sumieniem. Nie pozwalaj w 

rzeczach duchowych, aby zostać wciągniętym pod jarzmo niewoli przez jakiegokolwiek człowieka 

z pracodawcą włącznie, tak żebyś nie mógł korzystać z tej wolności i swobody, które Chrystus 



nabył dla ciebie swoją najdroższą krwią, (Gal 2:4; 5:1; Kol 2:20 UBG). 

 Żaden pracownik nie może pracować dla swojego pracodawcy w opozycji do Chrystusa; nie 

może też żaden pracownik pracować dla swojego pracodawcy jako dla duchowego przełożonego, 

ani też jako nadrzędnego przełożonego — ale jako dla podwładnego przełożonego, który ma nad 

sobą najwyższego przełożonego- Chrystusa, (Ef 6:5-7 UBG). I jak każdy wierzący  podwładny 

pracownik jest wyzwoleńcem Pana, tak każdy wierzący podwładny pracownik jest przyjacielem 

Pana, (Iz 41:8; Jak 2:23; J 15:13-15 UBG). I jak każdy wierzący podwładny pracownik jest 

przyjacielem Pana, tak każdy wierzący podwładny pracownik jest synem Pana, (Gal 4:5-6; Rz 8:16 

UBG. I jak każdy wierzący podwładny pracownik jest synem Pana, tak każdy wierzący podwładny 

pracownik jest oblubienicą Pana, (Oz 2:19-20; 2 Kor 11:2).  

 A teraz apeluję do sumień wszystkich tych, którzy skosztowali tego, że Pan jest łaskawy, czy 

bliski i drogi związek istniejący pomiędzy Panem a pobożnymi pracownikami, nie domaga się od 

nich głośno, aby wykorzystali wszystkie możliwości i korzyści, jakie tylko mogą, aby wylać swoje 

dusze przed Panem w ukryciu i zaznajomić go w komorze ze wszystkimi ich sekretnymi 

potrzebami, słabościami, pragnieniami itp.  

 Jak pobożni pracownicy są w ten sposób blisko i bardzo spokrewnieni z Bogiem, tak ci 

pobożni pracownicy są bardzo uprzywilejowani przez Boga. Pobożni pracownicy są tak samo 

uwolnieni od królowania, panowania i potępiającej mocy grzechu, jak ich pobożni pracodawcy, (Rz 

6:14 UBG). Pobożni pracownicy są tak samo uwolnieni od piekła, od przekleństwa prawa i od 

gniewu Bożego, jak ich pobożni pracodawcy, (Rz 8:1 UBG). Pobożni pracownicy są tak samo 

adoptowani, pojednani, mają tak samo przebaczone grzechy oraz są tak samo usprawiedliwieni i tak 

samo odkupieni, jak ich pobożni pracodawcy, (Gal 3:13 UBG). Pobożni pracownicy są tak samo 

dziedzicami, dziedzicami Boga i współdziedzicami z Chrystusem, jak ich pobożni pracodawcy, (1 

Tes 1:10; Kol 3:11; Gal 5:6; 6:14; Rz 8:17 UBG). Pobożni pracownicy są w równym stopniu 

wybranym narodem, królewskim kapłaństwem, świętym rodem i szczególnym ludem, wezwanym z 

ciemności do Bożej cudownej światłości, jak ich pobożni pracodawcy, (1 P 2:9 UBG). I dlatego, 

ponieważ wszyscy są jednakowo zainteresowani tymi wszystkimi wielkimi i chwalebnymi 

przywilejami, które należą do świętych jako świętych, to pobożni pracownicy i ich pracodawcy są 

bez wątpienia, tak samo zobowiązani i zobligowani do wykonywania wszystkich tych obowiązków, 

które ciążą na świętych jako świętych, wśród których jedną z takich powinności jest modlitwa 

prywatna; dlatego mają zabrać się za ten obowiązek wbrew wszelkim cielesnym powodom i 

zastrzeżeniom jakiegokolwiek rodzaju. Ale  

 j. Po dziesiąte i ostatnie, odpowiadam, że obiecana nagroda w tekście kazania jest tak samo 

dostępna i osiągalna dla podwładnego pracownika jak i pracodawcy, dla niewolnika jak i wolnego 

oraz dla prostego chłopa jak i księcia. Kto sekretnie modli się do Ojca Niebieskiego, czy to 

szlachetnie urodzony, czy niskiego stanu, bogaty czy biedny, arystokrata czy z pospolitego ludu, 

czy też pracownik czy pracodawca – otrzyma jawną nagrodę. Nagrodą o której mowa w tekście 

kazania nie może być ograniczona lub zawężona tylko do tego lub innego rodzaju lub rangi ludzi – 

gdyż obejmuje wszystkie rodzaje i rangi ludzi, którzy czynią modlitwę prywatną i obowiązki 

religijne wykonywane w komorze sprawą swego sumienia. Ef 6:5-8 (UBG) stwierdza: „Słudzy, z 

bojaźnią i drżeniem bądźcie posłuszni panom według ciała, w prostocie serca, jak Chrystusowi. Nie 

służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniący wolę 

Bożą z serca. Służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom: Wiedząc, że każdy, kto uczyni coś 

dobrego, to też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny”. A Kol 3:22-24 (UBG) powiada: 

„Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom; nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą 

się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga. A wszystko, co czynicie, z serca 

czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi; Wiedząc, że od Pana otrzymacie  dziedzictwo jako zapłatę, 

gdyż służycie Panu Chrystusowi”. 

 Tacy pracownicy, którzy pracują dla swoich pracodawców wiernie, serdecznie i w 

szczerości ducha, otrzymają nagrodę łaski i nagrodę dziedzictwa. Najniższy pracownik, który jest 

wierny w pracy dla swego pracodawcy otrzyma w zamian za to wieczne dziedzictwo, (Rz 8:15-17 

UBG). Zapłata w postaci dziedzictwa cytowana w przedostatnim wersecie Pisma nie jest zasługą – 



ale zwykłą łaską, ponieważ dziedzictwo należy tylko do dzieci, ze względu na ich urodzenie lub 

adopcję. Wierni pracownicy zostaną uczynieni synami Bożymi i w ten sposób będą posiadać 

niebiańskie dziedzictwo. Chrystus jest tak szlachetnym pracodawcą, że nie pozwoli, aby żadna 

praca, która została wykonana dla bliźniego ze względu na sumienne wykonywanie Jego poleceń, 

nie przeszła niezauważona, bez nagrody. O ileż więcej odpłaci pobożnym  pracownikom za te 

duchowe prace, które wykonują dla Niego ze względu na Jego chwałę? Bóg jest tak hojnym 

płatnikiem, że żaden człowiek, który uczyni tak niewiele, jak choćby tylko zamknął drzwi lub 

rozpalił ogień na Jego ołtarzu, lub podał filiżankę zimnej wody – które jest jednym z 

najmniejszych, najprostszych i najniższych uczynków zapewniających odświeżenie, — żeby nie 

został nagrodzony, (Mal 1:10; Mt 10:42 UBG).  

 Jest to doskonała obserwacja Kalwina, którą przedstawił on w odniesieniu do Bożego 

nagrodzenia posłuszeństwa Rekabitów, (Jer 35:19 UBG, „Bóg”, mówił on „często wynagradza 

cienie i pozory cnoty, aby okazać radość, jaką czerpie z obfitych nagród, które zarezerwował dla 

prawdziwej i szczerej pobożności”. Nabuchodonozor, choć tyran – ale zaangażowany w służbę 

Bożą przeciwko Tyrowi otrzymał Egipt jako zapłatę za swe trudy, aby zdobyć Tyr, (Ez 29:18-20 

UBG). Jest to starożytna potwarz i oszczerstwo, które zostały rzucone na Boga, jakoby był 

surowym Panem, niehojnym Władcą i jakoby w jego służbie nie można było nic zyskać poza 

uderzeniami, ciosami, ranami, krzyżem, stratami itp.; podczas gdy tak naprawdę nagradza On, nie 

tylko tych, którzy pilnie Go szukają, ale nawet tych najgorszych z ludzi, którzy wykonują dla niego 

jakąkolwiek służbę, (Hbr 11:6 UBG).  

 Jak bardzo Król królów wynagrodzi wszystkich biednych pobożnych Jego sług, którzy nie 

tylko dają Mu w Jego członkach kubek zimnej wody, ale także odkupują czas z ich odpoczynku, 

posiłków i rekreacji, aby mogli mieć trochę czasu na szukanie oblicza Bożego w ukryciu. Z 

pewnością nie będzie westchnienia, jęku, modlitwy czy łzy ronionej przez biednego pracownika w 

kącie, które nie będą w końcu uznane i nagrodzone przez wielkiego Boga niebios. Lyra utrzymuje, 

że Mardocheusz czekał sześć lat na to, aby jego dobry uczynek został nagrodzony przez króla 

Aswerusa. Być może Bóg nagrodzi cię wcześniej za wszystkie twoje pobożne uczynki w komorze, 

ale nawet jeśli nie  wynagrodzi cię wcześniej, to na pewno wynagrodzi cię lepiej, zaszczyci cię 

wyższymi honorami, większymi godnościami, wspanialszymi szatami, i bardziej królewską koroną, 

niezniszczalną koroną, koroną sprawiedliwości, koroną życia, i koroną chwały, (1 Kor 9,25; 2 Tm 

4,8; Obj 2:10; Jak 1:12; 1 P 5:4 UBG). I dlatego trzymaj się i trwaj w swoich modlitwach w 

komorze. Chociaż niektórzy mogą cię wyszydzać, inni oczerniać, a twoi cieleśni pracodawcy 

zniechęcać cię — to jednak Bóg jest wierny i na pewno cię wynagrodzi; tak, otwarcie wynagrodzi 

cię za wszystkie sekretne wylanie twojej duszy przed Jego Majestatem. Ale,  

 Obiekcja 3. Niektórzy mogą oponować i mówić: ,,Och, ale my nie potrafimy modlić się w 

samotności; brakuje nam tych darów i umiejętności, które inni mają; zamykamy się w sobie i nie 

wiemy, jak wylać nasze dusze przed Bogiem w komorze; chętnie chcielibyśmy to zrobić, ale brak 

nam zdolności do wylewania naszych dusz przed Panem w ukryciu itp.”. 

 Rozwiązanie A. Po pierwsze, nawet najdroższe dzieci Boże mogą czasami zablokować się; 

mogą na jakiś czas jak Zachariasz być niemi, i nie zdolni do mówienia, (Łk 1:20; Ps 77:4 UBG): 

„jestem tak zaniepokojony, że nie potrafię mówić”. (Ps 38:9 UBG): „Panie, przed tobą są wszystkie 

moje pragnienia i moje wzdychanie nie jest przed tobą ukryte”. Najdroższe dzieci Boże czasami 

były tak zablokowane w sobie, że nie były w stanie nic powiedzieć, ani nic uczynić poza jęczeniem. 

Dziecko Boże może czasami spotkać się z takim ciosem ze strony Boga, sumienia, Pisma, szatana, 

czy świata, który może przez jakiś czas  tak go oszołomić, że nie będzie mogło rozmawiać z 

Bogiem, ani z bliźnimi, ani sam ze sobą. Zauważmy, że jak Duch Święty nie zawsze jest Duchem 

nauczającym ani prowadzącym, ani pocieszającym, ani pieczętującym, ani poświadczającym, ani 

zapewniającym; tak i nie zawsze jest Duchem zanoszącym modlitwy do Boga we wszystkich 

wierzących. Kiedy jest zasmucony, rozdrażniony, zgaszony, lub sprowokowany — to może wtedy 

zawiesić swoje łaskawe wpływy i odmówić duszy swego wsparcia; a co wtedy może powiedzieć 

lub zrobić taki chrześcijanin? Ale,  

 B. Po drugie, odpowiadam: Nie możecie się modlić; ale czy nie możecie wzdychać? Czy 



nie możecie jęczeć? Duch adopcji może się objawić nie tylko w modlitwie słownej ale i w 

westchnieniach i jękach, (Rz 8:26 UBG). Siła, zaleta, skuteczność, i doskonałość modlitwy nie 

polega na liczbie i ornamencie słów – ale na nadnaturalnych poruszeniach Ducha, w 

westchnieniach, jękach,  bolesnych wzdychaniach, i mocnych uczuciach serca, które są 

niewypowiedziane i niewysławialne. Z pewnością sedno modlitwy tkwi w wylewaniu duszy 

człowieka przed Panem, choćby miało to mieć miejsce w westchnieniach, jękach i łzach, (1 Sm 

1:13-19 UBG). Jedno westchnienie i jęk ze skruszonego serca, bardziej podoba się Bogu niż cała 

ludzka elokwencja. Ale,  

 C. Po trzecie, odpowiadam, błagajcie Boga, aby nauczył was modlitwy. Ach błagajcie o 

Ducha Świętego, który jest Duchem modlitwy. Bóg obiecał swego Ducha Świętego wszystkim tym, 

którzy proszą, (Łk 11:13 UBG). „Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym 

dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?”. (Ez 

36:26-27 UBG): ,,I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce 

kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i 

sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i 

wykonywać je”. (Ez 11:19 UBG): „I dam im jedno serce i włożę nowego ducha w wasze wnętrze; 

usunę z ich ciała serce  kamienne, a dam im serce mięsiste”. (Zach 12:10 UBG): „I wyleję na dom 

Dawida i na mieszkańców Jerozolimy, ducha łaski i modlitwy”. 

 Łaskawe obietnice są zobowiązaniami Boga, a On uwielbia widzieć jak Jego lud korzysta z 

nich. Bóg oczekuje, że będziemy tymi, którzy będą Mu je przypominali i że będziemy modlili się 

nad nimi, (Iz 62:6-7; Iz 43:25-26 UBG). Kiedy obiecał swojemu ludowi wielkie rzeczy dotyczące 

usprawiedliwienia, uświęcenia i zachowania; to dołącza do nich: „Jeszcze w tym jednym dam się 

uprosić domowi Izraela, aby im to uczynić”, (Ez 36:37 UBG). Bóg oczekuje, że przedłożymy Jemu 

Jego łaskawe obietnice, tak jak uczynił to Ezechiasz z listem Sennacheryba, (Iz 37:14 UBG). Bóg 

nigdy nie jest bardziej zadowolony niż wtedy, gdy jego wierni nagabują Go używając Jego 

własnych słów i namawiają Go używając argumentów zaczerpniętych z Jego własnych obietnic. 

Chociaż Bóg jest bardzo kochającym i hojnym Ojcem, to jednak nie jest rozrzutny, gdyż nigdy nie 

obdarzy swoimi miłosierdziami tych, którzy nie będą zdecydowanie i pokornie powoływać się na 

Jego obietnice przed Nim. Bóg lubi być szukanym, zarówno, aby udzielił miłosierdzia, jak i 

wypełnił swoje drogocenne obietnice.  

 Mówisz, że nie możesz się modlić; czemu? Czy nie możesz udać się do jakiegoś odludnego 

kąta i tam przedłożyć Panu obietnice, które powyżej zacytowano, i powiedzieć Mu, jak bardzo 

dotyczy to Jego honoru i chwały, jak również twojego własnego dobra wewnętrznego i wiecznego, 

aby spełnił te łaskawe obietnice, które złożył w sprawie dania swego Ducha tym, którzy: Go proszą, 

aby włożył w nich swojego Ducha i wylał na nich tego Ducha łaski i błagania?   

 Czytamy o Tamar, (Rdz 38:18,25 UBG), że kiedy Juda, jej teść spał z nią, wzięła w zastaw 

jego pierścień, sznur i laskę; a potem, gdy była w wielkim niebezpieczeństwie i miała zostać 

spalona jako nierządnica, wyjęła ten pierścień, sznur i laskę i powiedziała: „Jestem brzemienna z 

mężczyzny, do którego należą te rzeczy”, i tym samym uratowała swoje życie. Obietnice Boże są 

jak wiele bogatych kopalni, jak wiele wybornych kwiatów raju, są także pokarmem, życiem i siłą 

duszy. Są jak laska wspierająca duszę, są jak biżuteria zdobiąca duszę i jak pożywienie 

wzbogacające duszę; dlatego biedni grzesznicy powinni przynosić je i kłaść przed Panem, i 

przekonywać nimi Boga, ponieważ nie ma innej drogi na ziemi, by ocalić duszę człowieka i 

zapobiec paleniu jej w  piekle, jak tylko powoływanie się na Boże obietnice. Co się tyczy 

drogocennych obietnic Bożych, to pozwólcie, że dam wam tych osiem wskazówek.  

 a.  Po pierwsze, że są one naprawdę przedłożone i oznajmione przez Boga, (2 P 1:20-21 

UBG). 

 b. Po drugie,  że z pewnością się spełnią, (2 Kor 1:20 UBG), gdyż wszystkie zostały 

uczynione w i przez Chrystusa. Zostały złożone najpierw Chrystusowi, a następnie wszystkim, 

którzy mają z Nim związek i społeczność. Sirtoriusz, powiedział Plutarch, spełniał to, co obiecał 

tylko pięknymi słówkami; ale Bóg płaci spełnieniem obietnicy. Ludzie wiele razy mówią i odwołują 

to co powiedzieli, często zapierają się swoich słów, gdy tylko je wypowiedzą; ale Bóg nigdy nie 



zaprze się swoich słów, które wyszły Jego ust: (Iz 46:10-11 UBG), „Zapowiadam od początku 

rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam 

całą swoją  wolę…...Powiedziałem i wykonam to, postanowiłem i uczynię to.”  

 c. Po trzecie, że wszystkie pochodzą z darmowej łaski, ze szczególnej miłości, z Bożej 

dobroci, (Oz 14:4 UBG). 

 d. Po czwarte, że wszystkie są tak samo niezmienne jak Ten, który je złożył, (Jer 31:3; Mal 

3:6; Łk 16:17 UBG). 

 e. Po piąte, że wszystkie są ugruntowane i oparte na prawdzie, wierności i wszech-

wystarczalności Boga, (Mal 3:6 UBG).    

 f. Po szóste, że są one rękojmią wielkich rzeczy, które Bóg uczyni dla swego ludu w 

stosownym czasie, (Hbr 13:5 UBG).  

 g. Po siódme, że są najpewniejszymi i niezawodnymi dowodami Bożej łaski i deklaracją 

serca i dobrej woli Boga względem swego biednego ludu, (Hbr 6:12; Lb 23:19 UBG).  

 h. Po ósme, że są ceną krwi Chrystusa. Dlatego, jak te wszystkie rzeczy powinny zachęcać 

biedne dusze do stałego naciskania na Boga Jego obietnicami. Ale,  

 D. Po czwarte, mówisz, że nie możesz się modlić itd.; ja jednak mówię ci, abyś przestał 

oponować i zabrał się za modlitwę. Jeśli nie możesz się modlić jak  chciałbyś, ani jak powinieneś, 

to módl się najlepiej, jak potrafisz. Bracia Józefa tak długo marudzili, zwlekali, i marnowali czas, że 

mając udać się w podróż po zboże, mogli kupić je i wrócić dwa razy, w czasie gdy poszli i kupili je 

tylko raz. Kiedy Eliasz powoływał Elizeusza, ten najpierw poszedł pożegnać się z ojcem i matką, 

zanim zaczął podążać za prorokiem, (1 Krl 19:20 UBG). O przyjaciele, strzeżcie się zwlekania, 

ociągania, trwonienia czasu, i owijania w bawełnę, kiedy powinniście zabrać się do pracy modlenia 

się. Możecie jak Anna tylko wypłakać modlitwę, lub jak Mojżesz wyjąkać prośbę, lub z 

Ezechiaszem wypowiedzieć kwileniem swoje błaganie – zanoście ją jak najlepiej potraficie, a  

znajdziecie akceptację u Boga: (2 Kor 8:12 BW), ,,Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na 

uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma”. 

 Modlitwa celnika nie miała w sobie wiele retoryki ani elokwencji, „Boże, bądź miłościw 

mnie grzesznemu”, (Łk 18:13 BW), a jednak Bóg zaakceptował ją. Celnik dużo się modlił, choć 

mówił mało, a Bóg nie był głuchy na jego modlitwę. Ten Bóg, który kiedyś przyjął garść mąki na 

ofiarę i garść koziej sierści na oblację i dwa grosze biednej wdowy jako datek na sprawy Boże— 

jakby były dwoma milionami złotych; z pewnością zaakceptuje to, co potrafisz zrobić, chociaż 

zawodzisz, i to bardzo, w tym, co powinieneś uczynić, (Kpł 2:1-2; 6:15; Łk 21:3 UBG). „Panie”, 

powiedział kiedyś Luter, ,,każesz mi się modlić. Chociaż nie mogę modlić się tak, jak bym chciał, 

to jednak będę posłuszny; bo chociaż moja modlitwa jest nie do przyjęcia, to jednak Twoje własne 

przykazanie jest Tobie miłe”. Gdyby słabi chrześcijanie chcieli tylko włożyć w swoją modlitwę tę 

niewielką siłę, jaką mają, to Bóg by szybko odnowił ich duchową siłę; na pewno by prowadził ich z 

siły w siłę; stale przez sekretne asystowanie i sekretne wpływy, pomagał by im w ich duchowym 

handlu z niebem, (Iz 40:29-31; Ps 84:7 UBG).  

 Jak kochający i troskliwy ojciec weźmie swoje małe dziecko w ramiona, i poniesie go w 

jego drodze do domu, gdy siła dziecka, zaczyna je zawodzić, tak że dziecko nie może iść dalej, a 

droga okazuje się błotnista, śliska lub nierówna; tak czyni Bóg ze swoimi wiernymi: (Oz 11:3 

UBG), „A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić” (jak piastunka uczy niemowlaka), „brałem 

ich na swoje ramiona”. Kiedy biedne dzieci Boże przychodzą do miejsca, gdzie droga jest pełna 

błota lub bardzo nierówna, to Bóg bierze je w swoje ramiona, i pomaga im przejść przez 

grzęzawisko przeciwności, trudności obowiązków i ponad całe te przygnębienie, ciasnotę i słabość 

ducha, które towarzyszą im w ich obowiązkach duchowych spełnianych w komorze.  

 Jest godnym zauważenia fakt, że gdy król Izraela miał wystrzelić strzałę, to położył rękę na 

łuku, a Elizeusz położył swoją ręka na ręce króla, (2 Krl 13:16 UBG). Podobnie jest kiedy 

wejdziemy do naszej komory i wzniesiemy nasze ręce do modlitwy, wtedy Duch Boży również 

położy swoją rękę na nasze dłonie, i przyda swoją siłę do naszej siły, a raczej do naszej słabości: 

(Rz 8:26 UBG), „Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości”. Greckie słowo tu użyte właściwie 

oznacza taką pomoc, jaką otrzymujemy wtedy, gdy inny silny człowiek  wkracza, aby utrzymać 



ciężar, który spoczywa na naszych ramionach, czy to kłoda, czy belka, ustawiając swoje ramiona 

pod nią, aby podnieść i nieść część niej wraz z nami; lub aby nam pomóc jak piastunka pomaga 

małemu dziecku, trzymając je za rękaw. Kiedy biedny chrześcijanin zabiera się za modlitwę w 

komorze, czy żeby lamentować, wierzyć, czy być posłusznym itp.; wtedy Duch przychodzi z nową 

pomocą, nowymi wpływami, i nowymi asystami, i tak niesie go we wszystkich tych szlachetnych 

obowiązkach.  

 To dziecko, które na początku się jąka, z czasem będzie mówić jasno i płynnie. Och, ilu jest 

chrześcijan, którzy teraz mogą modlić się z dużą swobodą, i płynnością, a którzy z początku 

potrafili tylko wzdychać w modlitwie, wyjąkać ją, lub wypłakać! Mówisz, że nie możesz się modlić 

— ale czy chociaż się poruszyłeś, aby posłusznie wykonać ten nakaz: (Mt 6:6 UBG), najlepiej jak 

tylko potrafisz, kto wie, może moc towarzyszyć temu nakazowi, która może umożliwić ci działanie 

zgodne z nim. W Mt 9:1-9 (UBG), Chrystus nakazał sparaliżowanemu człowiekowi wstać i iść: 

,,Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu”.Sparaliżowany mógł zaoponować: „Niestety! Jestem 

niesiony przez czterech ludzi, nie jestem w stanie nawet poruszyć kończyną, a tym bardziej wstać – 

a już najmniej wziąć moje łóżko i chodzić itd." Jednakże zamiast tego, szarpnął się najlepiej, jak 

tylko mógł, i moc wyszła z nakazem, która mu umożliwiła zrobienie tego, co mu nakazano.  

 Podobną sytuację opisuje Mt 12:10-14 (UBG), gdy przedstawia biednego człowieka, który 

miał uschłą rękę, któremu Chrystus kazał ją wyciągnąć. Człowiek ten mógłby odpowiedzieć: „Moja 

ręka jest uschnięta, i jeśliby nawet dawano mi cały świat, za jej wyciągnięcie, nie mógłbym tego 

uczynić, ba, gdyby samo moje życie, gdyby samo moje zbawienie zależało od wyciągnięcia mojej 

uschłej ręki, nie byłbym wstanie tego zrobić”. Jednakże nie uczynił tego, odrzucił na bok wszystkie 

takie obiekcje i zastosował się do nakazu Chrystusa najlepiej jak potrafił, a wtedy moc wyszła i 

uzdrowiła jego rękę.  

 O panowie, gdybyście tylko modlili się w swoich komorach najlepiej jak potraficie, to kto 

wie, czy taka zaleta i moc nie wypłynęła by z Chrystusa do waszych serc, jaka mogłaby 

poprowadzić was w waszych obowiązkach wykonywanych w komorze, daleko poza wasze 

oczekiwanie, i ku waszemu zdumieniu; ponieważ inni doświadczyli tego, to dlaczego nie 

mielibyście przeżyć tego i wy? Cóż, pamiętajcie, że Bóg nie jest ciekawskim ani krytycznym 

obserwatorem niespójnych wyrażeń, które wychodzą z ust jego biednych dzieci, kiedy wypełniają 

swoje religijne obowiązki w ukryciu; jest takim Ojcem, który jest bardzo zadowolony z łamanych 

wyrażeń i niewyraźnych jąkań swoich wiernych, kiedy się modlą. To nie potop słów, ani 

wydumanych pojęć, ani wyrażeń seraficznych, ani też eleganckich fraz w modlitwie – jest tym, co 

skłania ucho lub co raduje serce Boga, albo co otwiera bramy chwały, albo wreszcie, co sprowadza 

najlepsze z błogosławieństw na duszę; ale prawość, świętość, zorientowanie na rzeczy nieba, 

duchowość i skruszoność serca: są rzeczami, które podbijają serce Boga i przynoszą najwięcej 

korzyści dla duszy. Ale,  

 E. Po piąte, mówisz, że nie możesz się modlić — ale jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to masz 

Ducha Bożego — a Duch Boży jest Duchem modlitwy i błagania. Że wszystkie dzieci Boże mają 

Ducha Bożego jest najbardziej widocznym w błogosławionym Piśmie Świętym. Oto niektóre z 

potwierdzających to wersetów: (Zach 12:10 UBG), „I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców 

Jerozolimy ducha łaski i modlitwy.” (Rz 8:15 UBG): „otrzymaliście Ducha usynowienia, przez 

którego wołamy: Abba, Ojcze”. (1 Kor 2:12 UBG): „My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz 

Ducha, który jest z Boga; żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane”. (1 Tes 4:8 

UBG), „….który nam też dał swego Ducha Świętego.” (1 J 3:24 UBG), „A wiemy, że w nas 

mieszka, przez Ducha, którego nam dał.” (1 J 4:13 UBG), „Po tym poznajemy, że w nim 

mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swego Ducha”.  

 Że wszystkie dzieci Boże mają Ducha Bożego, może być dodatkowo udowodnione przez 

wyciągnięcie wniosków z tych siedmiu szczegółów.  

 a. Po pierwsze, wszyscy są UŚWIĘCENI przez Ducha: (1 Kor 6:11 UBG), 

,,Lecz….zostaliście uświęceni…. przez Ducha naszego Boga”. Nie mówię, że wszyscy są 

jednakowo uświęceni przez Ducha – ale twierdzę, że wszyscy są  rzeczywiście uświęceni przez 

Ducha. Chociaż wszyscy słudzy Chrystusa mają swoje talenty, to jednak nie wszyscy mają dziesięć 



talentów, ani nie wszyscy mają pięć talentów, ani też nie wszyscy mają dwa talenty; niektórzy mają 

tylko jeden talent, (Mt 25:15 UBG). Chociaż porcja Benjamina była pięć razy większa niż porcja 

jego braci — to jednak każdy z jego braci miał swój dział, (Rdz 43:32-34 UBG). Podobnie, chociaż 

niektórzy chrześcijanie mają pięciokrotnie większą miarę Ducha i większe miary światła poznania, 

miłości, świętości, zorientowania na rzeczy niebiańskie, itp. niż inni – to jednak każdy 

Chrześcijanin ma pewną miarę Ducha i pewną miarę łaski i świętości, itp. Chociaż niektórzy są 

niemowlętami w Chrystusie, inni dziećmi w Chrystusie, niektórzy młodzieńcami w Chrystusie, a 

jeszcze inni starcami w Chrystusie – to jednak każdy z nich jest zrodzony z Ducha Chrystusowego, 

(1 P 2:2; 1 J 2:12-14; J 3:8 UBG). Chociaż nikt z ludu Bożego w tym doczesnym życiu nie ma 

Ducha w pełni doskonałości – to jednak każdy z wierzących ma tyle Ducha, ile  potrzeba, aby 

doprowadzić go do zbawienia. Każdy chrześcijanin ma tyle Ducha, ile potrzeba na zjednoczenie 

Chrystusa i Jego duszy; i dlatego bez wątpienia każdy chrześcijanin ma tyle Ducha, ile potrzeba, 

aby w końcu połączyć niebo i jego duszę. 

 b. Po drugie, wszyscy oni są PROWADZENI przez Ducha: (Rz 8:14 UBG), ,,Wszyscy 

bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi”. Każde dziecko Boże 

ma dwojakiego rodzaju przewodnika: słowo Boże na zewnątrz i Ducha wewnątrz, (Iz 30:20-21 

UBG). Jak Duch prowadzi według słowa Bożego, i jak prowadzi do Boga, do Chrystusa, do 

prawdy, do sprawiedliwości, do świętości, i do szczęścia, nie podejmę się teraz tego wyjaśniać, (Prz 

6:22; Ef 5:9 UBG).  

 c. Po trzecie, wszyscy są PODTRZYMYWANI i WZMACNIANI przez Ducha: (Ps 51:12 

UBG), „wesprzyj mnie duchem ochoczym”, lub podtrzymaj mnie lub podeprzyj, jak mówi 

hebrajski oryginał, swoim wolnym, dobrowolnym Duchem; lub, jak mówi greckie tłumaczenie,  

twoim szlachetnym, książęcym Duchem. W Ef 3:16 (UBG) czytamy: „żeby wasz wewnętrzny 

człowiek był utwierdzony mocą przez jego Ducha”. Przez wewnętrznego człowieka, niektórzy 

rozumieją odrodzoną część człowieka; inni zaś duszę ze wszystkimi jej szlachetnymi zdolnościami i 

poruszeniami. Niezależnie od tego, które z tych rozumowań przyjmiemy, jest pewnym, że wszelka 

duchowa moc i siła, którą posiada chrześcijanin, pochodzi od Ducha Świętego. I chociaż Duch 

utwierdza, czy też wzmacnia każdego chrześcijanina w wewnętrznym człowieku – to nie mówię, że 

wzmacnia jednakowo każdego z nich. Niektórzy mają silniejsze zepsucie do pokonania niż inni i 

bardziej gwałtowne pokusy do wytrzymania niż inni, i większe trudności do zmagania się niż inni, i 

wyborniejsze miłosierdzia do rozwinięcia niż inni oraz ważniejsze i trudniejsze pobożne obowiązki 

do wykonania niż inni, dlatego są bardziej wzmacniani w wewnętrznym człowieku niż inni. 

 d. Po czwarte, wszyscy są UCZESTNIKAMI pierwocin Ducha: (Rz 8:23 UBG): „….ale i 

my, którzy mamy pierwsze plony Ducha”, które są tylko garstką zboża w stosunku do całości plonu. 

Cała łaska i cała świętość, którą mamy od odradzającego nas Ducha przy pierwszym nawróceniu 

jest tylko kroplą wobec tego morza, i groszem wobec tych talentów, które otrzymamy w przyszłym 

życiu, (2 Kor 1:22 UBG). 

 e. Po piąte, Wszyscy są NAUCZANI przez Ducha, (Iz 59:21; J 14:26 UBG): „….Duch 

Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego”. Ta obietnica po 

pierwsze należy do apostołów. A po drugie, do wszystkich wierzących. Chociaż te słowa zostały 

wypowiedziane na początku tylko do apostołów, to jednak nie mówiły tylko o apostołach, (Iz 54:13 

UBG): „A wszystkie twoje dzieci będą wyuczone przez PANA, wielki będzie pokój twoich dzieci”. 

W tych słowach są trzy rzeczy obiecane apostołom:  

 i. Po pierwsze, bezpośrednie oświecenie Duchem Bożym.  

 ii. Po drugie, pełna znajomość wszystkich prawd należących do ich urzędu apostolskiego, 

która była im potrzebna  w określonym okresie czasu.  

 Iii. Po trzecie, absolutna nieomylność w kwestii doktrynalnej.  

 Są też trzy rzeczy obiecane wszystkim wierzącym:  

 i. Po pierwsze, pośrednie oświecenie, nauczające prawd przez Ducha prawdy w 

posługiwaniu się środkami łaski. 

 ii. Po drugie, znajomość całej prawdy niezbędnej do zbawienia. 

 iii. Po trzecie, również nieomylność, o ile lgną i trzymają się blisko nauczania Ducha w 



słowie. 

 Filon mówi, że pierwsi chrześcijanie byli nazywani oraczami, ponieważ jak rolnicy 

uprawiają swoje pola i użyźniają swoje grunty, tak oni uczyli swoje rodziny i pielęgnowali swoje 

dzieci i służących za pomocą dobrych nauk. Ach, pod wpływem jakich wybornych nauk Ducha byli 

ci pierwsi chrześcijanie, którzy uczynili swoim zajęciem i swoją pracą uczenie tych, którzy byli pod 

ich opieką, (1 Tes 4:9; 2 Kor 3:8 UBG). W 1 J 2:27 (UBG) jest napisane: ,,A to namaszczenie, które 

otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to 

namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, 

tak w nim pozostańcie”. Nie, żebyśmy wiedzieli wszystkie rzeczy po prostu, lub że nie 

potrzebujemy służby nauczania i instruowania nas; apostoł mówi w tym miejscu porównawczo, że 

nie będą nam tak pomocne jakiekolwiek pouczenia bez Ducha, jak te z Duchem. Duch oznajmi 

prawdę, taką jaka jest w Panu Jezusie, wyraźniej, swobodniej, bardziej szczegółowo, pewniej, 

bardziej uniwersalnie, i skuteczniej niż ktokolwiek inny, (1 Kor 6:9-11; 1 Tym 4:1; J 16:25; Iz 

48:17; Kaz 11:5 UBG). Te święte namaszczenie nauczy wierzących wszystkich rzeczy; ale nie 

wszystkich jakie istnieją, gdyż jest to niemożliwe dla posiadających ograniczenia stworzeń, aby to 

pojęły. Kto zna ruchy ciał niebieskich, oddziaływania gwiazd, naturę stworzeń, albo jak kości rosną 

w łonie kobiety w ciąży? Kto zna powód, dla którego rzeka Nil wylewa z brzegów latem, gdy stan 

wód jest najniższy; lub dlaczego magnes przyciąga żelazo lub dlaczego igła kompasu wskazuje na 

gwiazdę polarną? 

 Pliniusz donosił o pewnym człowieku, który spędził pięćdziesiąt osiem lat na uczeniu się o 

naturze pszczoły, a jednak nie zgłębił tego w pełni. Jak zatem jest możliwe, aby najmądrzejszy 

przyrodnik zgłębił głębokości Boga? 

 Apostoł Paweł, który uczył się swojej teologii pomiędzy aniołami, i który miał Ducha 

Świętego za swojego bezpośredniego Nauczyciela powiedział nam jasno, że po części poznał 

sprawy duchowe (1 Kor 13:9-11 UBG); a co dopiero powiedzieć o nas, jak małą część z tej jego 

części poznaliśmy! Duch naucza wierzących wszystkich rzeczy; to znaczy,  

 (1.) Po pierwsze, uczy ich wszystkiego, co jest potrzebne do zbawienia ich dusz, 

wszystkiego, co konieczne, aby doprowadzić ich do nieba, (J 17:3 UBG).  

 (2.) Po drugie, uczy ich wszystkiego potrzebnego do życia i pobożności, (2 P 1:3 UBG).  

 (3.) Po trzecie, wszystkiego, co potrzebne do ich stanowiska, powołania, płci, wieku, i 

warunków w jakich żyją.  

 (4.) Po czwarte, wszystkich rzeczy, które muszą wiedzieć, aby zachować ich w prawdzie, i 

aby uchronić ich przed zwiedzeniem i zbałamuceniem przez tych fałszywych nauczycieli, o których 

mówi w 1 J 2:10,19,22-23,26 (UBG). I z pewnością jest to główna rzecz, na którą wskazuje apostoł 

Jan w tym wyrażeniu. Fraza „o wszystkim”, o której mowa w 1 J 2:27, zgodnie ze zwykłym stylem 

Pisma, musi koniecznie być interpretowana tylko w odniesieniu do wszystkich rzeczy, o których 

jest w nim mowa. Ale,  

 f. Po szóste, wszyscy są POCIESZANI przez Ducha: (J 14:16,26; 15:26; 16:7 UBG). W Dz 

9:31 (UBG) jest napisane, że kościoły żyjąc w bojaźni Pańskiej rozrastały się przez pociechę Ducha 

Świętego”. Z kolei Rzym 14:17 (UBG) powiada: ,,Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, 

ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”. A 1 Tes 1:6 (UBG) stwierdza: „A wy 

staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością 

Ducha Świętego”. Nie żeby wszyscy chrześcijanie mieli zawsze rzeczywistą pociechę, i 

rzeczywistą radość. O nie! Gdyż jak powietrze jest czasem przejrzyste, a czasem mgliste czy 

pochmurne, i jak morze czasem odpływa, a czasem przypływa; tak pociechy i radości ludu Bożego 

czasem zanikają a czasem przejawiają się, za jednym razem klarownie, a za innym mętnie. 

 Męczennik Hudson, który pomodlił się żarliwie, został pocieszony natychmiast i dzielnie 

cierpiał.  

 Podobnie pan Glover męczennik, gdy szedł na stos, odwrócił się i zawołał do swojego 

przyjaciela: „On przyszedł, On przyszedł!” mając na myśli Pocieszyciela, i z radością oddał swoje 

życie.  

 Rachela płakała i nie dawała się pocieszyć; ustąpiła tak wiele miejsca smutkowi, że nie 



chciała dać najmniejszego pola pocieszeniu; i tak jest wiele razy z najwyborniejszymi wierzącymi: 

„Moja dusza nie dała się pocieszyć”, (Ps 77:2 UBG). Nie jest moim celem, aby tutaj przedstawiać 

sposoby przez które  lud Boży odmawia przyjąć pocieszenie i pozbawia się tych silnych pociech, 

które Bóg pragnie, aby otrzymali. Słońce może oddziaływać na rzeczy tam, gdzie nie świeci, a 

człowiek może być w stanie zbawienia, a jednak bez pociechy; wierzący może bać się Pana i 

słuchać głosu Jego sługi, a jednak może chodzić w ciemności i nie widzieć światła, (Iz 50:10 UBG). 

Nie ma chrześcijanina, który by czasami nie miał problemów z własnym sumieniem, smutku w 

sercu, łez w oczach i lęków i pytań w swojej duszy – czy Bóg jest naprawdę jego Ojcem, czy 

Chrystus jest naprawdę jego odkupicielem, czy otrzyma miłosierdzie, ba, czy jakakolwiek obietnica 

w księdze Bożej należy do niego?  

 Radość i pociecha to te smakołyki, te słodycze nieba, którymi Bóg nie podejmuje na co 

dzień swojego ludu, (Ps 30:6-7 UBG); nie każdy dzień jest dniem ślubu, nie każdy dzień jest dniem 

żniw, ani nie każdy dzień jest dniem letnim. Utuczone cielę nie jest zabijane każdego dnia, ani 

najlepszej szaty i pierścienia nie zakłada się na co dzień; ani nie każdy dzień jest świętem lub dniem 

weselenia się, (Łk 15:22-23; Kaz 3:4; Rz 12:15 UBG). Jak jest czas na śpiewanie, tak jest czas na 

wzdychanie; jak jest czas na śmiech, tak jest czas na płacz; i jak jest czas na weselenie się, tak jest 

czas na żałobę. Wszystkie łzy nigdy nie zostaną całkowicie wytarte z naszych oczu, dopóki cały 

grzech nie zostanie całkowicie usunięty z naszych serc. 
 Ale pomimo tego wszystkiego – dusze pełne łaski Bożej mają zawsze  pewne i wyborne 

podstawy pociechy; mają obietnice Boże, mają pierwociny  Ducha, mają związek z Chrystusem, i 

mają prawo do życia wiecznego, chociaż nie zawsze mają odczuwalne wsparcie. Dzieci Boże 

zawsze mają powód do okazywania wiary i nadziei względem Boga w ich najciemniejszym stanie, 

choć nie zawsze mają prawdziwą radość i pocieszenie, (Hi 13:15; Ps 42:5 UBG). Pocieszyciel 

zawsze przebywa z wierzącymi — chociaż nie zawsze ich pociesza, (J 14:16 UBG). Duch 

wielokrotnie prowadzi swoje dzieło uświęcenia w duszy — gdy nie przeprowadza w niej swojej 

pracy pocieszania; Duch wielokrotnie doprowadza do ukorzenia się człowieka — kiedy nie działa 

pocieszająco; i Duch wiele razy napełnia duszę Bożym smutkiem — gdy nie napełnia jej świętą 

radością. Działania Ducha, co do jego dzieła pocieszania, wszystkie podlegają Jego suwerennej 

woli i upodobaniu; dlatego może On przebywać w duszy człowieka, kiedy w rzeczywistości jej nie 

pociesza. Ale,  

 g. Po siódme, lud Boży jest PIECZĘTOWANY przez Ducha: (Ef 1:13-15 UBG), ,,….gdy 

uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym…..”. Natura pieczętowania 

polega na nadaniu rzeczy pieczętowanej wizerunku lub charakteru pieczęci. Zapieczętowanie 

rzeczy to odciśnięcie charakteru pieczęci na niej. Tak więc Duch Boży naprawdę i skutecznie 

przekazuje nam obraz Boga, który składa się ze sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Wtedy 

jesteśmy naprawdę zapieczętowani przez Ducha Bożego, gdy Duch Święty odciska obraz łaski i 

świętości tak wyraźnie i ewidentnie na duszy, że dusza to widzi, czuje, i może je doświadczać. Ef 

4:30 (UBG) mówi: „I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na 

dzień odkupienia”. Osoba Ducha Świętego jest tutaj przedstawiona w greckim oryginale z bardzo 

wielką energią, czego nasz język nie jest w stanie w pełni wyrazić. 

 W powyższym wersecie w oryginale mamy trzy słowa, które mają trzy  przedimki, każde 

słowo jego własny oddzielnie; ten Duch, a nie Duch; i nie święty – ale ten święty; i nie Bożego, ale 

tego Bożego. 2 Kor 1:22 (UBG) mówi: „Który też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha 

jako zadatek”. W tym i dwóch poprzednich wersetach Pisma widzimy, że Duch jest pieczęcią. 

Pieczęć wśród ludzi jest używana dla:  

i. Po pierwsze, sekretności.  

ii. Po drugie, wyróżnienia.  

Iii. Po trzecie, nadania autorytetu.  

iv. Po czwarte, nadania pewności i zapewnienia. Pismo zapieczętowane jest autentyczne. 

 W trzech ostatnio cytowanych tekstach Pisma, jeśli porównamy je ze sobą, to możemy 

zaobserwować tych sześć rzeczy:  

(1.) Po pierwsze, osobę pieczętującą, czyli Ojca.  



(2.) Po drugie, w kim, w Chrystusie.  

(3.) Po trzecie, jaką pieczęcią, Duchem obietnicy. Tak więc wszystkie osoby Trójcy Świętej 

upewniają nas o naszym dziedzictwie.  

(4.) Po czwarte, kiedy, po tym jak uwierzyliśmy.  

(5.) Po piąte, cel, który jest dwojaki:  

(A.) Podrzędny, jest nim pewność naszego zbawienia; 

(B.) Ostateczny, czyli uwielbienie Jego chwały. 

(6.) Po szóste, czas, jak długo ta pieczęć i zadatek będą nas zapewniały, aż nastąpi całkowite 

odkupienie nabytej własności czyli tego co zostało zastawione. 

 Aby zapobiec błędom i sporom o zapieczętowania Duchem z jednej strony; a żeby wspierać, 

pocieszać i zachęcać ubogi lud Boży z drugiej, pozwólcie, że pokrótce opiszę szczególne czasy 

pieczętowania Duchem.  

 (a.) Po pierwsze, czasy NAWRÓCENIA są często czasami zapieczętowania Duchem, (Łk 

15:22-23 UBG). Po powrocie syna marnotrawnego, najlepsza szata została nałożona na jego plecy, 

pierścień włożony na jego rękę, a buty na jego nogi, dodatkowo, zabite zostało tuczne cielę. 

Niektórzy przez szatę rozumieją sprawiedliwość Chrystusa. A przez pierścień, oznakę Bożej 

miłości, gdyż pierścienie dawane były jako oznaka miłości; inni przez pierścień rozumieją pieczęć 

Bożego Ducha Świętego, ponieważ ludzie używali pierścienia jako pieczęci. Wśród Rzymian 

pierścień był znakiem cnoty, honoru i dobrego urodzenia, dzięki czemu ci, którzy je nosili, 

odróżniali się od pospolitych ludzi.  

 Ja ze swej strony uważam, że głównym celem dania szaty i pierścienia jest pokazanie nam, 

że Bóg czasami po nawróceniu grzesznika i powrocie do niego, raczy łaskawie okazać mu jakieś 

wyborne przejawy Jego łaskawego upodobania i dobrej woli, a także zapieczętować nawróconemu 

Jego wieczną miłość i łaskę. I stąd dzieje się tak, że niektórzy, którzy są tylko niemowlętami w 

Chrystusie, (1 P 2:2-3; 1 J 2:12-14 UBG), są tak pilni i aktywni w obowiązkach religijnych, 

sumienni i biegli w korzystaniu ze swoich łask. Przy pierwszym  nawróceniu, Bóg pomaga 

niektórym swoim wiernym przeczytać ich własne imiona zapisane czytelnymi literami w księdze 

życia, (Dz 9:3-6 UBG). Ledwie  niektórzy się nawrócą, a już Duch pieczętuje ich swoją pieczęcią.  

 (b.) Po drugie, czasy UWIERZENIA to czasy zapieczętowania, (Ef 1:13 UBG). Kiedy 

ludzie okazali wiarę, kiedy zadziałali wiarą, bo tak wyraża to oryginał grecki, to przyszedł Duch i 

zapieczętował ich do dnia odkupienia, (Rzym 15:13; 1 P 1:8 UBG). Ten, kto czci Chrystusa przez 

częste okazywanie wiary w Niego, tego Chrystus uczci, przez umieszczenie na nim swojej pieczęci 

i znaku. 

 (c.) Po trzecie, czasy UKORZENIA SIĘ, czyli czasy żałoby, są czasami pieczętowania. 

Kiedy zapytano pewnego świętego męża, które dni były najradośniejsze i najbardziej pełne 

pociechy, jakimi kiedykolwiek się cieszył, to odpowiedział, że jego dni żałoby. Jego dni żałoby były 

jego najradośniejszymi dniami; dlatego zawołał: ,,Daj mi moje dni żałoby, daj mi moje dni żałoby; 

bo one były moimi najradośniejszymi dniami”. Były to dni, w których Bóg zapieczętował swoją 

wieczną miłość do swojej duszy, (Hi 22:29; Iz 29:19 UBG). Kiedy syn marnotrawny wielce ukorzył 

się przed ojcem, wtedy ubrano go w najlepszą szatę i nałożono mu pierścień na rękę, (Łk 15:17-24 

UBG). Nie ma nikogo, kto tęskniłby za zapieczętowaniem Ducha, tak jak pokorne dusze; ani nikt 

nie ceni sobie tak wysoce tego zapieczętowania, jak one, ani też nikt nie dokonuje takiego 

wybornego spożytkowania zapieczętowania Duchem, jak takie uniżone dusze. I dlatego, gdy 

ludzkie serca są pokorne i skłaniają się do  niskich, to Duch przychodzi i odciska na nich pieczęć 

nieba. 

 (d.) Po czwarte, czasy ZABIJANIA GRZECHU, umartwiania go, i ujarzmiania, to czasy 

zapieczętowania Duchem; (Obj 2:17 UBG): „Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam 

mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je 

otrzymuje”. 

  Bóg da zwycięskiemu chrześcijaninowi sekretny znak miłości, dzięki czemu jego dusza 

będzie mogła być pewna niewysłowionej miłości Boga i swojej wolności od potępienia. Białe 

kamienie były bardzo pożyteczne wśród Rzymian i Ateńczyków, i służyły do uniewinniania 



oskarżonych w sądach. Kiedy złoczyńcy zostali postawieni w stan oskarżenia i skazani w ich 

sądach, to dawano im czarny kamień na znak potępienia; ale gdy zostali uniewinnieni, to dawano 

im biały kamień, na znak uniewinnienia; i do tej praktyki wydaje się Duch Święty nawiązywać w 

powyższym wersecie Pisma. Ten, kto zwycięży swoje pożądliwości, otrzyma nowe imię, które jest 

lepsze niż imiona synów i córek Izraela, (Iz 56:5 UBG); i będzie miał wyraźnie wypisane 

odpuszczenie grzechów literami na białym kamieniu, aby mógł szybko przeczytać swoje 

rozgrzeszenie. Zwycięski chrześcijanin będzie miał pewność całkowitego uwolnienia od wszystkich 

swoich grzechów, będzie miał jasny dowód swojego usprawiedliwienia i błogosławioną pewność 

swojego wiecznego wybrania;  które są ukrytymi i sekretnymi rzeczami, dla wszystkich oprócz 

tych, którzy doświadczyli i posmakowali tego, co te słodkie kąski niebios znaczą, (1 J 1:7 UBG). 

 Wśród Rzymian odbywały się uroczyste święta, aby uczcić tych, którzy zwyciężyli w ich 

świętych igrzyskach. Ci, którzy mieli zostać przyjęci na te uczty, zwykli mieć ich imiona wypisane 

na białych muszlach i białych kamykach, które służyły im za zaproszenia. Niektórzy myślą, że 

Święty Duch nawiązuje do tej praktyki, i przez to podpowiada nam, że istnieje sekretny znak dzięki 

któremu zwycięscy chrześcijanie mogą być rozpoznani, oraz przyjęci jako zaproszeni goście na 

niebiańską ucztę ukrytej manny, zgodnie z Obj 19:9 UBG. O panowie, gdy dominujące 

pożądliwości, zostają opanowane,  gdy umiłowane grzechy zostają zabite w duszy — wtedy Duch 

przychodzi i pieczętuje miłość, życie, i chwałę dla duszy.  

 (e.) Po piąte, czasy CIERPIENIA to czasy zapieczętowywania; (Dz 7:55- 56,59-60; Obj 

1:9-10; 2 Kor 4,15-17 UBG). Pierwsi chrześcijanie doświadczyli tego, i cierpiący wierzący za dni 

panowania krwawej Marii odczuli to (Dz 5:40-42; Ps 71:20-21; 94:19; Obj 1:9-10). Gdy piec jest 

siedmiokrotnie bardziej rozpalony niż zazwyczaj, wtedy Duch Pański przychodzi i pieczętuje 

przebaczenie Boże w sercu człowieka, jego pokój z Bogiem i jego prawo własności do nieba. Kiedy 

świat rzuca najbardziej gniewne spojrzenia – wtedy Bóg się najbardziej uśmiecha; kiedy świat 

zakłada swe żelazne łańcuchy na nogi wierzących — wtedy Bóg zakłada swe złote łańcuchy na ich 

szyje; gdy świat wkłada gorzki kielich do jednej ręki, to Pan wkłada swój kielich pocieszenia w 

drugą; a kiedy świat woła, „Ukrzyżuj ich, ukrzyżuj ich!” – wtedy często słyszą słodki głos z nieba, 

„To są moi umiłowani, w których mam upodobanie."    

 Błogosławiony Bradford patrzył na swoje cierpienia jako na dowód, że był na właściwej 

drodze do nieba. A Ignacy powiedział: „Lepiej dla mnie być męczennikiem niż monarchą”.  

 (f.) Po szóste, czasy SAMO-ZAPIERANIA SIĘ SIEBIE są czasami zapieczętowania 

Duchem, (Mt 19:27-29 UBG). ,,Ktokolwiek chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, 

weźmie swój krzyż i idzie za mną”, (Mk 8:34 UBG).  

 Musi zaprzeć się grzesznego ja, które obejmuje ludzkie pożądliwości. Musi zaprzeć się 

naturalnego ja, które obejmuje umiejętności, zdolności, dary i rozum człowieka.  

 Musi zaprzeć się religijnego ja, które obejmuje wszystkie ludzkie obowiązki i uczynki 

religijne, zwyczajne lub nadzwyczajne.  

 Musi zaprzeć się moralnego ja, które obejmuje wolność od wielkich, ohydnych oraz 

ogromnych niegodziwości; i od uczciwego, słodkiego, a także nieszkodliwego zachowania wobec 

ludzi.  

 Musi zaprzeć się krewnego ja, które obejmuje naszych najbliższych i najdroższych 

krewnych w ciele; takich jak żona, dzieci, ojciec, matka, bracia, siostry itd., (Ps 45:7-11 UBG).  

 Teraz, gdy człowiek dochodzi do tak całkowitego zaparcia się samego siebie, ze względu na 

Chrystusa, ze względu na ewangelię i ze względu na  religię, wtedy Duch Pański przychodzi i 

pieczętuje go aż do dnia odkupienia. Jest to prawda potwierdzona przez doświadczenie wielu 

męczenników, którzy teraz są w niebie i przez świadectwo wielu chrześcijan, którzy obecnie 

jeszcze żyją.  

 (g.) Po siódme, czasy SPOŻYWANIA SAKRAMENTU WIECZERZY to czasy 

pieczętowania. Na tej „uczcie z tłustych rzeczy”, Bóg przez swego Ducha pieczętuje swoją miłość, 

swoje przymierze, i przebaczenie grzechów, oraz niebo i szczęście dla swego ludu. Jest wiele 

drogocennych dusz, które znalazły Chrystusa w tym Jego zarządzeniu, kiedy nie mogli Go znaleźć 

w innych, chociaż szukali Go gorliwie. Uczestnicząc w tym zarządzeniu, niejedna zmartwiona 



dusza została wzmocniona, pocieszona i zapieczętowana.  

 Mógłbym podać wiele na to przykładów. Ale podam jeden za wszystkie. Otóż żyła pewna 

niewiasta obdarzona łaską, która po tym, jak Bóg napełnił jej duszę, pociechą i potwierdził jej 

zapieczętowaniem swoją wieczną miłość do niej, doświadczyła powrotu uprzednich lęków i 

kłopotów ducha, a będąc na wieczerzy Pańskiej, na krótko przed podaniem jej chleba, szatan 

powiedział jej, że nie powinna śmieć spożywać tego chleba; ale w tym właśnie momencie 

upodobało się Panu, przypomnieć jej następujący werset Pisma: ,,Jedzcie, przyjaciele” (Pnp 5:1 

UBG). Dlatego spożyła chleb, jednakże pomimo tego szatan dalej straszył ją lękami, i powiedział 

żeby nie ośmieliła się spożyć wina; ale wtedy Pan przypomniał jej dalszą część poprzedniego 

wersetu Pisma: ,,….pijcie, a pijcie obficie”, lub „upijcie się”, jak mówi hebrajski oryginał „moi 

mili” lub „moje miłości”, jak to mówi tekst hebrajski; wszystkie wierne dusze są miłościami 

Chrystusa, a wtedy gdy napiła się wina, została niebawem  napełniona tak niewypowiedzianymi 

radościami, że prawie nie pamiętała, jak  wróciła do domu. Ta zachwycająca duszę radość trwała 

przez dwa tygodnie  i napełniła jej usta pieśniami uwielbienia, tak, że nie mogła ani spać, ani jeść, 

więcej niż zmuszała się do zrobienia tego z obowiązku. Pod tym jak upłynęły te dwa tygodnie, gdy 

Bóg raczył złagodzić jej miarę radości, otrzymała trwały pokój sumienia i pewność miłości Bożej; 

tak że przez dwadzieścia następnych lat nie miała nawet najmniejszego cienia wątpliwości w swoim 

duchu, ani jakiegokolwiek kwestionowania swego działu w Chrystusie. Ale,  

 (h.) Po ósme, Kiedy Bóg powołuje swój lud do jakiegoś wielkiego i szlachetnego DZIEŁA, 

gdy przeznacza go do wykonania jakiejś wielkiej służby, jakichś trudnych obowiązków, czy jakichś 

świętych i dostojnych zajęć — wtedy przychodzi Jego Duch i kładzie na nich pieczęć: (Jer 1:5 

UBG), „Zanim ukształtowałem cię w łonie, znałem cię, zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem cię i 

ustanowiłem prorokiem dla narodów”. Pan posyłając proroka Jeremiasza, aby zapowiedział 

najstraszniejsze wyroki przeciwko zbuntowanemu ludowi, i zuchwałemu narodowi o bezczelnej 

twarzy, zapewnił proroka o jego przedwiecznym wyborze, o swojej towarzyszącej jemu obecności, 

i o swojej szczególnej pomocy w dziele, do którego go przeznaczył, (Jer 1:8,17-19 UBG). W 

podobny sposób Pan Jezus postąpił z Piotrem, Jakubem i Janem, (Mt 17:1-6 UBG), i tak też 

postąpił z Pawłem, (Dz  9:1-23 UBG).  

 (i.) Po dziewiąte, kiedy wierzący są wprowadzani przez Boga do bardziej niż zwyczajowej  

SPOŁECZNOŚCI z Nim — wtedy jest czas zapieczętowania Duchem. Kiedy to było, że 

oblubienica zawołała: „Mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego!”, jeśli nie wtedy, gdy Chrystus 

przyprowadził ją do swojej komnaty biesiadnej, a Jego chorągwią nad nią była Jego miłość? (Pnp 

2:16; w porównaniu z Pnp 2:3-6 UBG). 

 (j.) Po dziesiąte i ostatnie, kiedy chrześcijanie oddają się MODLITWIE PRYWATNEJ, 

gdy chrześcijanie więcej niż zwykle poświęcają się modlitwie sekretnej, w obowiązkach w komorze 

– wtedy Duch przychodzi i pieczętuje przymierze i miłość Ojca, do nich. Kiedy Daniel zmagał się i 

płakał, i płakał i zmagał się cały dzień z Bogiem, w swojej komorze, wtedy anioł przyszedł i 

powiedział mu, że był człowiekiem bardzo umiłowanym przez Boga (Dn 9:20-23 UBG).  

 Słyszałem o pewnej kobiecie pełnej łaski, która po częstym uczęszczaniu na kazania i 

chodzenie drogami Pana popadła w odczucie wielkiego opuszczenia; ale będąc oddana sekretnej 

modlitwie, doświadczyła tego, że Bóg przyszedł z obfitością światła i pociechy, pieczętując jej 

duszy tę cześć Jego przymierza, a mianowicie: „….usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im 

serce mięsiste; Aby postępowali według moich ustaw i strzegli moich sądów oraz czynili je. I będą 

moim ludem, a ja będę ich Bogiem”, (Ez 11:19-20 UBG).  

 W ten sposób przedstawiłem krótką relację o szczególnych czasach zapieczętowywania 

Duchem. Teraz zwróćcie uwagę na to, że tą pieczęcią, Bóg opieczętowuje wszystkie swoje towary, 

wszystkie swoje adoptowane dzieci; prędzej czy później wszystkie Boże dzieci są zapieczętowane 

tą pieczęcią. Bóg odbija swoją pieczęć odnowienia i odciska swój obraz świętości na wszystkich 

swoich wiernych, aby odróżnić ich od wszystkich bezbożnych, niemoralnych i obłudnych ludzi na 

świecie, (J 3:3; 2 Tes 2:13; Hbr 12:14 UBG). Niewątpliwie uświęcające dzieło Świętego Ducha, 

odciskającego podobieństwo i rysy obrazu Bożej sprawiedliwości i świętości na człowieku, jak 

pieczęć lub sygnet  pozostawiają na rzeczy pieczętowanej odcisk i pieczęć swojego podobieństwa, 



jest pieczęcią Ducha, o której mówi Pismo Święte: (2 Tm 2:19 UBG), „Mimo to fundament Boży 

stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech odstąpi od 

nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa”.  

 Ale, aby zapobiec powstawaniu błędów, musimy pamiętać, że chociaż Duch Pański, 

wcześniej czy później, umieści swoją pieczęć na każdym prawdziwie wierzącym – to jednak odcisk 

tej pieczęci nie jest jednakowo widoczny we wszystkich; gdyż jedni noszą to wyobrażenie w sobie 

jako niemowlęta, inni jako starsi, którzy doszli do pewnej dojrzałości. Wszystkie adoptowane przez 

Boga dzieci noszą te odciśnięcie naprawdę — ale żaden z nich nie nosi go doskonale w tym życiu. 

Czasami ten odcisk pieczęci odrodzenia, i świętości jest tak jasny i oczywisty, że człowiek może 

natychmiast odczytać go w sobie i w innych; a za innym razem jest tak niejasny i niewyraźny, że 

człowiek może prawie go nie dostrzegać, ani w sobie, ani w innych. Ta pieczęć jest taka żywo 

odbita na niektórych z ludu Bożego, że odkrywa się bardzo widocznie, wybitnie i chwalebnie; ale 

na innych nie jest tak jednakowo widoczna. I w ten sposób udowodniłem poprzez te siedem 

szczegółów, że wszystkie dzieci Boże mają Ducha Bożego.  

 Teraz zauważmy, że Duch Boży, który jest we wszystkich prawdziwie wierzących, jest 

Duchem modlitwy i błagania: (Rz 8:15 UBG), „otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego 

wołamy: Abba, Ojcze!”. Podczas gdy dziecko znajduje się w łonie to nie może płakać, ale zaraz po 

urodzeniu płacze. Podobnie podczas gdy Paweł znajdował się w łonie swego naturalnego stanu, to 

nie mógł się modlić; ale ledwie narodził się z Ducha — a już następna wiadomość jest taka: „….oto 

bowiem się modli”, (Dz 9:11 UBG). Modlitwa to nic innego jak odwrócenie człowieczego wnętrza 

na zewnątrz przed Panem. Samo sedno modlitwy polega na wylaniu duszy człowieka na pierś 

Bożą. Modlitwa to nic innego jak wydychanie przed Panem tego, co zostało tchnięte w nas 

najpierw przez Ducha Pana. Modlitwa to nic innego jak wyborna, nieskrępowana, słodka i zażyła 

społeczność duszy z Bogiem. Z pewnością jest wielkim dziełem Ducha to, że wspomaga 

wierzących w modlitwie: (Gal 4:6 UBG), „A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych 

serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze”. Bóg nie posiada nieżywo urodzonych dzieci. 

Podwojenie wyrazu, „Abba, Ojcze”, wskazuje na pełne ufności, synowskie, i gwałtowne uczucie. 

Abba to hebrajskie słowo; Ojciec z kolei to grecki odpowiednik, łączne ich użycie wskazuje na 

zjednoczenie Hebrajczyków i Greków, czyli Żydów i pogan, w jeden Kościół. W Chrystusie, w tym 

kamieniu węgielnym zarówno Żydzi, jak i poganie są zjednoczeni.  

 Inni mówią, że słowo „Abba” oznacza „ojcze” w języku hebrajskim, które apostoł tutaj 

zachowuje, (ponieważ jest to słowo pełne miłości, które małe dzieci zachowują prawie we 

wszystkich językach, kiedy zaczynają mówić); i dodaje słowo Ojciec, a nie tylko po to, aby 

wyjaśnić to samo — ale także aby lepiej wyrazić gorliwe poruszenia oraz żarliwe i gwałtowne 

pragnienia i szczególne uczucia wierzących w ich wołaniu do Boga; tak jak sam Chrystus podwoił 

słowo Ojciec, (Mk 14:36 UBG), w tym samym celu, kiedy był w największym niebezpieczeństwie. 

Te małe słowo ,,Ojcze”, mówił Luter, seplenione w modlitwie przez dziecko Boże, przekracza 

elokwencję Demostenesa, Cycerona i wszystkich innych sławnych mówców na świecie.  

 Pewne jest, że Duch Boży pomaga wierzącym we wszelkiej ich  społeczności z Bogiem, 

czyli w swoich rozmyślaniach o Bogu, w ich czytaniu i słuchaniu słowa Bożego, w komunikowaniu 

się między sobą i w każdym ich uroczystym zwracaniu się do Boga. A co do tego apostoł Paweł 

daje nam najbardziej wybitny przykład w Rz 8:26 (UBG): ,,Podobnie i Duch dopomaga naszej 

słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba; ale sam Duch wstawia się za 

nami, w niewysłowionych westchnieniach”. Kiedy mamy się modlić, to czasami jest w nas słabość 

ignorancji, tak że nie wiemy o co się modlić, ani w w odniesieniu do sprawy, ani w odniesieniu do 

sposobu. A kiedy indziej jest w nas ułomność pychy i zarozumiałości, tak że nie możemy modlić się 

z tą pokorą i uniżeniem ducha, jak powinniśmy, gdyż duchowa pycha nadyma nasze modlitwy. 

Czasami jest w nas niemoc martwoty, otępienia, zmęczenia itp., tak, że nie możemy się modlić z 

tym ciepłem, ogniem, życiem, duchem i żarliwością, jak powinniśmy lub jak chcielibyśmy. A za 

innym razem jest w nas niemoc niewiary i niewolniczego lęku, tak że nie możemy modlić się z tą 

wiarą i świętą śmiałością, jak przystało na dzieci zbliżające się do tronu łaski, do tronu miłosierdzia 

itd. Ale teraz Duch dopomaga w tych ułomnościach i niemocach poprzez pouczanie, podpowiadanie 



i uczenie nas o co się modlić i jak powinniśmy wypowiedzieć werset z Pisma; i przez powiedzenie 

nam niejako wewnątrz, co powinniśmy powiedzieć i jak powinniśmy westchnąć i jęczeć; i przez 

pobudzenie, ożywienie i ponaglenie nas do modlitwy, przez jego wyjątkowy wpływ i wyborną 

pomoc w otwieraniu i poszerzaniu naszych serc w modlitwie; oraz przez Jego nastrajanie strun 

naszych uczuć, przygotowuje nas On i przysposabia do pracy zanoszenia błagań.  

 Tak więc, ponieważ wszyscy prawdziwie wierzący mają Ducha, a Duch jest Duchem 

modlitwy i błagania, to nie ma na świecie powodu, dla którego taki wierzący może powiedzieć: 

„Pomodliłbym się w ukryciu – ale nie mogę się modlić, Nie mogę wylać mojej duszy ani zanieść 

mojej skargi przed Panem w komorze”.  

 F. Po szóste i ostatnie, mówisz, że nie możesz się modlić, bo nie masz darów i 

umiejętności, które posiadają inni. Ale potrafisz sobie radzić w swoim powołaniu zawodowym, w 

swoich interesach tego doczesnego świata, tak dobrze jak inni; dlaczego zatem nie możesz się 

modlić tak dobrze jak oni? Ach, przyjaciele, gdybyście miłowali prywatną modlitwę, tak jak 

miłujecie świat i rozkoszowalibyście się prywatną modlitwą tak bardzo, jak rozkoszujecie się 

światem, i gdyby wasze serca były tak samo skupione na modlitwie w komorze, jak są skupione na 

doczesnym świecie – to nigdy nie powiedzielibyście, że nie potraficie się modlić, ba, modlilibyście 

się równie szybko i dobrze jak inni. To nie tyle z braku umiejętności modlenia się w ukryciu, że się 

nie modlicie w ukryciu; ile z braku pragnienia i braku serca do modlitwy w ukryciu, że się nie 

modlicie w ukryciu.  

 Miłość Jakuba do Racheli i Sychema do Diny przeprowadziły ich przez największe 

trudności, (Rdz 29 i Rdz 34 UBG). Gdyby uczucia ludzi były silnie nastawione na prywatną 

modlitwę, to szybko znaleźliby zdolności do modlitwy. Ten, kto skupia swoje uczucia na pannie, 

chociaż nie jest uczony ani elokwentny, to jednak znajdzie słowa wystarczająco jasne, by dać jej 

znać, jak jego serce jest nią oczarowane. Zastosowanie jest proste. Pewien człowiek w dziele 

Seneki skarżył się na cierń w swojej stopie, podczas gdy jego płuca były bardzo chore. Podobnie 

wielu narzeka na brak umiejętność modlenia się w swojej komorze, gdyż ich serca są bardzo 

zepsute. Szanowni panowie, zmieńcie nastawienie serca na lepsze, a wtedy nigdy nie powiecie, że 

nie potraficie się modlić. Jest to jeden z najsmutniejszych widoków na całym świecie, kiedy widzi 

się ludzi mocno obdarowanych i uzdolnionych do wykonywania wszystkich doczesnych zajęć i 

interesów, jak krzyczą, że nie potrafią się modlić, że nie mają zdolności wylania swoich dusz przed 

Panem w ukryciu. Macie wystarczającą ilość zdolności i obdarowań, aby opowiadać ludziom o 

swoich grzechach, potrzebach, niebezpieczeństwach, trudnościach, o swoich doczesnych 

miłosierdziach Bożych, o swoich wybawieniach od Boga, o swoich obowiązkach, o swoich 

utrapieniach, o swoich stratach, o swoich radościach, o swoich przyjaciołach, i o swoich wrogach; 

to dlaczego nie wstydzicie się narzekać na swój brak zdolności i obdarowań do powiedzenia tych 

samych rzeczy Bogu w komorze, które potraficie powiedzieć ludziom nawet na dachach? itp. Ale, 

 Obiekcja 4. Po czwarte, niektórzy mogą dalej oponować i mówić: „Bóg bardzo dobrze 

orientuje się we wszystkich naszych potrzebach, trudnych sytuacjach i próbach; i nie można skłonić 

Go, aby obdarzył nas jakimikolwiek łaskami, których nie zamierza nam dać, niezależnie od tego, 

czy modlimy się w naszych komorach, czy nie; i dlatego w jakim celu tak mocno naciskasz na nas, 

abyśmy oddawali się sekretnej modlitwie?”, itp. 

 Na ten zarzut udzielę tych odpowiedzi.  

 A. Po pierwsze, że ta obiekcja występuje tak samo silnie przeciwko modlitwie rodzinnej i 

publicznej, jak to ma miejsce w stosunku do modlitwy prywatnej. Bóg zna wszystkie wasze 

potrzeby i braki, wszystkie wasze kłopoty i próby itp., dlatego jaka jest potrzeba, żebyście modlili 

się w swojej rodzinie, i po co macie uczestniczyć w modlitwach publicznych w społeczności 

wierzących? Nie można wyrwać żadnego miłosierdzia z rąk niebios, którego Bóg nie zamierza dać. 

Ta obiekcja dotyczy wszelkiego rodzaju modlitw i walczy przeciwko wszelkim rodzajom modlitwy. 

Ale,  

 B. Po drugie, odpowiadam, że prywatna modlitwa jest takim fragmentem oddawania czci i 

adorowania Boga, i tą częścią tego hołdu, który jesteśmy winni Bogu z powodu Bożego nakazu, jak 

to już wcześniej udowodniłem. Teraz, wszystkie zastrzeżenia muszą pokłonić się przed obliczem 



Bożego polecenia; tak jak bracia Józefa pokłonili się przed nim, (Rdz 42:6 UBG), albo tak jak 

słudzy króla Aswerusa kłaniali się przed Hamanem, (Est 3:2 UBG). Rzeczywiście, każda obiekcja, 

która jest wysuwana przeciwko Bożemu poleceniu, powinna upaść przed nim, tak jak Dagon upadł 

przed Arką, albo jak Goliat padł przed Dawidem. Kto odrzuca prywatną modlitwę pod 

jakimkolwiek pozorem, odrzuca panowanie Boga i autorytet Boga, a to może kosztować nawet 

życie i duszę człowieka. Ale,  

 C. Po trzecie, odpowiadam, chociaż modlitwa nie jest podstawą, ani przyczyną 

uzyskania łask i miłosierdzia od Boga – to jednak jest środkiem, jest srebrnym kanałem, jest 

złotą rurką, przez którą Pan ma upodobanie, aby przekazywać swojemu ludowi wszystkie 

doczesne, duchowe i wieczne łaski (Iz 55:6;  62:7; Jak 1:5; Ps 22:24; Ez 36:26-37 UBG). „Proście, 

a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, 

kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu , kto puka, będzie otworzone”, (Mt 7:7-8 UBG). 

 Bóg obiecuje dać im śmietankę, najlepsze i najsłodsze ze wszystkich duchowych, wiecznych 

i doczesnych błogosławieństw; ale zaznacza, (Ez 36:37 UBG): „Jeszcze w tym jednym dam się 

uprosić domowi Izraela, aby im to uczynić”. Chociaż Bóg jest bardzo skłonny i gotowy do 

obdarowania swego ludu najlepszymi i największymi z błogosławieństw – to jednak chce, aby go  

szukano przez modlitwę, celem faktycznego radowania się z ich korzystania. Ten, kto nie ma serca, 

by modlić się o miłosierdzie, nie ma podstaw, by wierzyć, że kiedykolwiek Bóg obdarzy go 

miłosierdziem. Nie ma otrzymywania bez proszenia, ani znajdowania bez szukania, ani też 

otwierania bez pukania. Potrójna obietnica załączona do potrójnego nakazu (Mt 7:7 UBG) powinna 

zachęcić wszystkich chrześcijan do bycia pilnymi, żarliwymi i wytrwałymi w modlitwie. Dumny 

żebrak nie dostaje nic od ludzi, a niemy grzesznik nic nie dostaje od Boga. Ponieważ nie ma zbyt 

wielkiego miłosierdzia dla Boga, aby je nam nie dać, tak nie ma miłosierdzia zbyt małego dla nas, 

abyśmy je pragnęli. Z pewnością ten człowiek jest niewiele wart, kto myśli, że żadne miłosierdzie 

nie jest warte szukania. Ale,   

 D. Po czwarte i ostatnie odpowiadam, że każdy chrześcijanin powinien dokładać starań, aby 

cieszyć się swoimi otrzymanymi Bożymi miłosierdziami w miłosierdziu; powinien się starać, aby 

jego błogosławieństwa zostały mu pobłogosławione, (Rdz 22:17 UBG); powinien trudzić się, za 

pomocą wszystkiego co posiada, aby otrzymać dobrą wolę tego, który mieszkał w krzaku. Jest to 

wieczna prawda i maksyma, z którą należy żyć i umrzeć, że wszelkie miłosierdzie, które nie 

przychodzi na skrzydle modlitwy, nie jest dane w miłosierdziu. Ach, jak słodkie jest to miłosierdzie, 

która przybywa na skrzydłach modlitwy! Jak słodka była ta woda dla Samsona, która przypłynęła 

do niego poprzez kanał prywatnej modlitwy, (Sdz 15:19 UBG); nazwał ją En-Hakkore, studnią 

tego, który modlił się. Samson modlił się jak o życie, a ta woda, która wytrysnęła z wgłębienia 

skalnego była słodka jak życie. Każde miłosierdzie zebrane ręką modlitwy jest doskonałe jak róża 

Szaronu, (Pnp 2:1 UBG). Ale te miłosierdzie, które nie wchodzi przez drzwi modlitwy, nie wchodzi 

przez właściwe drzwi; a to miłosierdzie, które nie wejdzie przez  właściwe drzwi, nie przyniesie 

człowiekowi nic dobrego: takie miłosierdzia robią sobie skrzydła i odlatują od nas, (Prz 23:5 UBG). 

 Każdy chrześcijanin powinien pilnować dokładnie, żeby wszystkie jego miłosierdzia były 

uświęconymi miłosierdziami Bożymi. Każde miłosierdzie jest uświęcone słowem Bożym i 

modlitwą, (1 Tm 4:4-5 UBG). Modlitwa przygotowuje i przysposabia nas do miłosierdzia, a 

miłosierdzie do nas. To modlitwa daje nam właściwy i święty użytek wszystkich naszych 

miłosierdzi otrzymanych od Boga. Takie miłosierdzia, które nie przybywają na skrzydle modlitwy 

są tylko wielkimi nieszczęściami. Miłosierdzia Boże dane nie modlącym się ludziom są wszystkie 

dawane w gniewie; zaiste, ich błogosławieństwa są przeklęte przez Boga na nich, (Prz 3:33; Mal 

2:2 UBG). Zauważmy, że jak każda ofiara miała być przyprawiona solą, tak każde miłosierdzie ma 

być uświęcone modlitwą. Zwróćmy uwagę także na to, że jak złoto czasami kładzie się nie tylko na 

sukno i jedwab — ale także na samo srebro, tak modlitwa jest tym złotym obowiązkiem, który 

należy nałożyć nie tylko na wszystkie nasze naturalne i doczesne działania, takie jak jedzenie, picie, 

kupowanie, sprzedawanie itp. – ale i także na całe nasze srebrne obowiązki, na wszystkie nasze 

najbardziej religijne i duchowe uczynki, jak słuchanie słowa Bożego, czytanie go, rozważanie go, 

rozmowy na tematy chrześcijańskie, społeczność kościelna, łamanie chleba itp.  



 Z pewnością modlitwa jest bardzo potrzebna, aby sprawić, żeby wszelka opatrzność, każde 

zarządzenie Chrystusa i każde miłosierdzie — stały się dla nas błogosławieństwem. Każdy 

miłosierdzie, które przybywa do nas na skrzydłach prywatnej modlitwy, jest podwójnym 

miłosierdziem; jest  miłosierdziem z wielkim brzuchem; jest miłosierdziem, które ma wiele innych 

miłosierdzi w swoim łonie. Szczęśliwy jest ten chrześcijanin, który potrafi położyć swoją dłoń na 

każdym miłosierdziu, którym się cieszy, i powiedzieć o nich wszystkich jak pewnego razu Anna 

powiedziała o swoim Samuelu: (1 Sm 1:27 UBG): „Prosiłam o to dziecko i PAN spełnił moją 

prośbę, którą zaniosłam do niego”. Ale,  

 Obiekcja 5. Po piąte, niektórzy mogą dalej oponować i powiedzieć, że chcieliby prowadzić 

prywatny handel z Bogiem i oddać się sekretnej modlitwie – ale mówią dalej: ,,Brakuje mi 

odpowiedniego miejsca do którego mógłbym się udać, brakuje mi prywatnego kąta, w którym 

mógłbym samotnie wylać moją duszę przed moim Ojcem w niebie”, itd.  

 Na ten zarzut udzielę trzech krótkich odpowiedzi:  

 A. Po pierwsze, przypuszczam, że ta obiekcja dotyczy tylko niewielu chrześcijan w naszych 

czasach. Bóg, który dał Chrystusa wierzącym, zazwyczaj  daje im wygodny kąt, w którym mogą 

cieszyć się prywatną społecznością z Nim na osobności, (Rz 8:32 UBG). Obawiam się, że 

większości chrześcijan raczej brakuje serca, aby się prywatnie modlić w ukryciu, niż dogodnego 

miejsca na spełnianie tego obowiązku. Na co ludzie nastawiają swoje serca, na to znajdą czas i 

miejsce, aby to wykonać, czy to będzie dobra, czy zła rzecz, czy to będzie dotyczyć rzeczy 

doczesnych, czy duchowych, czy tego świata, czy przyszłego, i tego życia, czy życia wiecznego. 

Gdyby większość ludzi zmieniła swoje nastawienie serca, to szybko znaleźliby lub przygotowali 

sobie dogodne miejsce do prywatnej modlitwy. Ten, kto ma rozpaloną miłość do Boga, z pewnością 

znajdzie sobie kącik, aby cieszyć się sekretną społecznością z Bogiem. Prawdziwi kochankowie 

znajdą sobie miejsca, w których będą cieszyć się sobą nawzajem. Ilu jest ludzi, którzy z łatwością 

znajdują prywatne miejsce do leżenia dla swoich psów i ich świń do spania i ich koni, aby stały, i 

ich wołów, aby je karmić itp., którzy nie mogą znaleźć prywatnego miejsca, w którym mogliby 

szukać oblicza Bożego na osobności! Ale gdyby ci ludzie tylko kochali swojego Boga, czy swoje 

dusze, prywatną modlitwę, czy też wieczność, tak równie mocno jak lub bardziej niż swoje 

zwierzęta, to nie byliby takimi bydlętami, i szybko znaleźli by jakąś dziurę, lub kąt, w których 

mogliby szukać Boga. Ale,  

 B.  Po drugie, odpowiadam: Jeśli chrześcijanin byłby na dachu domu z Piotrem, to mógłby 

się tam modlić; jeśli chodziłby po polu z Izaakiem to mógłby się tam modlić; lub jeśli byłby na 

górze z Chrystusem, to mógłby się tam modlić; lub jeśli byłby za drzwiami z Pawłem, to mógłby 

się tam modlić; lub jeśli usługiwał by przy stole z Nehemiaszem, to mógłby się również tam modlić 

sekretnie; jeśli byłby w lesie, to mógłby się tam modlić, jak pierwsi chrześcijanie w czasach 

prześladowań; lub jeśli byłby za drzewem, to mógłby się tam modlić; lub jeśli byłby nad morzem, 

to mógłby się tam modlić też, tak jak czynili to apostołowie. Było to wyborne powiedzenie Austina: 

„Każdy prawdziwie wierzący jest świątynią Boga, a ten kto nosi wokół siebie swoją świątynię, 

może udać się na modlitwę, kiedy mu się podoba”. Niektórzy wierzący nigdy nie otrzymali tyle 

nieba do ich serc, jak wtedy, gdy byli z Bogiem w kącie na osobności. O te sekretne przejawy Bożej 

miłości, sekretne pocałunki, sekretne uściski, sekretne wpływy, i ta sekretna społeczność z Bogiem, 

które niejeden z drogocennych chrześcijan doświadczył w najbardziej samotnym miejscu: może 

być, że za drzwiami lub za murem, lub za żywopłotem, lub za altaną, lub za drzewem, lub za skałą, 

lub za krzakiem itp. Ale,  

 C. Po trzecie i ostatnie, czy nigdy w swoim nieodrodzonym stanie nie wykorzystałeś 

całego swojego sprytu, wszystkich zdolności i maksimum starań, aby znaleźć dogodne pory i 

sekretne kąty, i odosobnione miejsca - tak aby grzeszyć i hańbić w nich naszego Boga, i gubić 

swoją duszę i dusze innych? Zaiste, pamiętam ze wstydem i rumieńcem, że tak było ze mną, kiedy 

byłem martwy w przestępstwach i grzechach, postępując na modłę tego doczesnego świata, (Ef 2:1-

3 UBG). A zatem jak bardzo cię to obchodzi w twoim odnowionym, uświęconym i podniesionym 

stanie, aby wykorzystać cały twój spryt, zdolności i dołożyć największych starań, aby znaleźć 

najodpowiedniejsze pory, i najbardziej odludne zakątki i odosobnione miejsca, jakie tylko możesz, 



aby czcić swojego Boga i starać się o dobro własnej duszy i dusz innych! Ach, żeby ludzie teraz 

byli tak samo poważni, pilni i pracowici, aby znaleźć dogodne pory i sekretne miejsca, w których 

można zadowolić, służyć i wielbić Pana — tak jak byli wcześniej poważni, pilni i pracowici, aby 

znajdować wygodne pory i sekretne miejsca, by zniechęcać i zasmucać w nich Ducha Pana. Ale,  

 Obiekcja 6. Po szóste i ostatnie, inni mogą dalej oponować i mówić: ,,Często 

przebywalibyśmy na osobności z Bogiem, i oddalibyśmy się modlitwie w komorze – ale ledwie 

zamkniemy drzwi naszej komory – a już mnóstwo słabości, ułomności i marności budzi się w nas i 

powstaje przeciwko nam. Nasze serca są pełne duchowych dolegliwości i głupoty; nasze ciała, są 

bardzo niedysponowane; a nasze dusze, są pełne doczesnych niedomagań; jak zatem możemy 

szukać oblicza Bożego w kącie? Jak możemy zmagać się z Bogiem w naszych komorach?”, itp.  

 Teraz na ten zarzut udzielę tych sześciu odpowiedzi.  

 A. Gdyby tego rodzaju rozumowania lub argumenty były wystarczające, do zaprzestania 

zanoszenia prywatnej modlitwy, to gdzież by ten mężczyzna lub ta kobieta, ten mąż lub ta żona, ten 

ojciec lub dziecko, ten pracodawca lub  pracownik — mógł zostać kiedykolwiek znaleziony, że 

praktykuje ten obowiązek? (Ps 40:12; 51:5; 130:3; Rz 7:15,24; 1 Kor 4:4; 2 Krn 6:36; Flp 3:12 

UBG). Gdzie jest człowiek pod niebem, którego serce nie jest pełne słabości, niedomagań, głupoty i 

próżności; i którego ciało i dusza nie są zbyt często niedysponowane wobec obowiązków w 

komorze? (1 Krl 8:46 UBG): „Jeśli zgrzeszą przeciwko tobie – bo nie ma człowieka, który by nie 

grzeszył”, itd. (Kaz 7:20 UBG): „Doprawdy, nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, który 

czyniłby dobrze i nie grzeszył”. (Prz 20:9 UBG), „Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, 

jestem czysty od swego grzechu?”. (Hi 14:4 UBG): „Któż może wydobyć czystego z nieczystego? 

Ani jeden”. (Hi 9:30-31 UBG): ,,Choćbym się umył wodą ze śniegu i oczyścił mydłem swoje ręce; 

Ty i tak zanurzysz mnie w dole i moje szaty będą się mną brzydzić”. (Hi 9:20 UBG), „Jeśli się 

usprawiedliwię, moje usta mnie potępią. Jeśli powiem, że jestem doskonały, to one wykażą, że 

jestem przewrotny”. (Ps 143:2 UBG): ,,A nie stawiaj przed sądem swojego sługi, bo nikt z żyjących 

nie będzie usprawiedliwiony przed tobą”. (Jak 3:2 UBG): ,,Wszyscy bowiem w wielu sprawach 

upadamy”. (1 J 1:8 UBG): „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w 

nas prawdy”. 

 Ci, którzy utrzymują, że ludzie mogą być w pełni doskonali w tym życiu, lub bez grzechu 

na tym doczesnym świecie – twierdzą to, co jest wyraźnie sprzeczne z wersetami Pisma powyżej 

cytowanymi i z powszechnym doświadczeniem wszystkich prawdziwie wierzących, którzy 

codziennie odczuwają i lamentują nad tym ciałem grzechu i śmierci, które noszą w sobie; zaiste, 

utrzymują to, co jest całkiem sprzeczne z samym stanem lub naturą wszystkich wierzących w tym 

życiu. W każdym świętym „Ciało….pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one 

sobie przeciwne”, tak że nie możemy czynić tego, co chcemy (Gal 5:17 UBG). W każdym 

chrześcijaninie istnieją dwaj ludzie, stary i nowy; jeden musi być codziennie przyoblekany, a drugi 

codziennie zewlekany, (Ef 4:22-24 UBG). Wszyscy prawdziwie wierzący mają prawo w swoich 

członkach buntujące się przeciwko prawu ich umysłów; aby dobro, które chcieliby czynić, nie 

czynili; a zło, którego nie chcą czynić, czynili, (Rz 7:23,25 UBG). Posiadają oni w sobie dwie 

przeciwstawne zasady, z których pochodzą dwa sposoby działania, poruszenia i skłonności, stale 

przeciwstawiające się sobie nawzajem. Stąd też, istnieje ciągła walka w wierzących, podobna do 

zmaganie się bliźniaków w łonie Rebeki.  

 Absolutna doskonałość jest charakterystyczna dla triumfalnego stanu  Bożych wybranych w 

niebie: niebo jest jedynym uprzywilejowanym miejscem, do którego nic nieczystego nie może 

wejść, (Obj 21:27 UBG); to jedyne miejsce gdzie ani grzech, ani szatan nigdy nie zadomowią się na 

stałe. Ci, którzy śnią o absolutnej doskonałości w tym życiu, mieszają i łączą niebo i ziemię razem; 

stan Kościoła wojującego, ze stanem Kościoła triumfującego, które są z pewnością odmienne 

zarówno co do czasu, jak i miejsca, porządku, miary, i uczestników, (Hbr 12:22-23 UBG). Ten 

niebezpieczny pogląd o absolutnej doskonałości w tym życiu, wstrząsa samym fundamentem religii 

i obala ewangelię łaski; czyni zadośćuczynienie Chrystusa i wszystkie Jego wielkie transakcje, 

nieważnymi; mówi światu, że nie istnieje potrzeba wiary, pokuty, zachowywania zarządzeń 

Chrystusa, i czuwania. Ci, którzy mówią, że nie mają grzechu, mówią tym samym, że nie 



potrzebują krwi Chrystusa, aby oczyszczała ich z grzechu, (1 Jana 1:7 UBG). Ci, którzy mówią, że 

nie mają grzechu, utrzymują tym samym, że nie potrzebują wiary, aby oprzeć się na Chrystusie 

celem otrzymania przypisanej sprawiedliwości, aby usprawiedliwić ich osoby. Ci, którzy mówią, że 

nie mają grzechu, mówią tym samym, że nie potrzebują Chrystusa jako Króla, aby ujarzmić swoje 

pożądliwości; ani jako Kapłana, aby zadośćuczynić za wykroczenia; ani jako Proroka, aby nauczał i 

instruował ich; ani jako Zbawiciela, aby zbawił ich od grzechów, lub przed nadchodzącym 

gniewem, (Mt 1:21; 1 Tes 1:10 UBG). Ci, którzy mają własną doskonałą sprawiedliwość, nie muszą 

być dłużnikami Chrystusa za otrzymanie od Niego jego czystej, doskonałej, nieskazitelnej i 

niezrównanej sprawiedliwości. Ci, którzy są bez grzechu, nie mają powodu do pokutowania z 

grzechu, ani do  pilnowania się przed nim. Tacy, którzy są doskonali, nie mogą powiedzieć: 

„Jesteśmy sługami nieużytecznymi”.  

 Ale czy rzeczywiście są sprawiedliwi? Jeśli tak, to muszą żyć wiarą, (Hbr 11:6 UBG). Czy 

są ludźmi, a nie aniołami? Jeśli tak, to muszą pokutować, (Dz  17:30 UBG): „teraz jednak nakazuje 

wszędzie wszystkim ludziom pokutować”. Z pewnością najlepsi z ludzi — są w najlepszym razie 

tylko ludźmi. Oh jak źli muszą być ci ludzie, którzy czynią kłamcą samego Boga, (1 J 1:10 UBG). 

Ale jeśli ci ludzie są absolutnie doskonali, to jak to się dzieje, że są trapieni i chorują jak inni 

ludzie? Jak to się dzieje, że jedzą, piją, śpią, kupują, sprzedają i umierają jak inni? Czy te rzeczy są 

zgodne z absolutną doskonałością? Na pewno nie! Absolutna doskonałość nie jest krokiem przed 

niebem; ale samym niebem po tej stronie nieba; a ci, którzy by chcieli ją otrzymać, muszą wstąpić 

do nieba, zanim będą ją mieli. Ale 

 B. Po drugie, odpowiadam, że omawiana obiekcja występuje równie mocno przeciwko 

modlitwie rodzinnej, jak i przeciwko wszelkim innym rodzajom modlitwy, jak to czyni przeciwko 

modlitwie w komorze. Ten kto z jakichkolwiek powodów uczyni tę obiekcję wielkim straszakiem, 

który odstraszy jego duszę od modlitwy w komorze; może na tej samej podstawie uczynić ją 

wielkim straszakiem, by odstraszyć swoją duszę nie tylko od wszelkiego innego rodzaju modlitwy 

— ale i od wszystkich innych obowiązków religijnych również, czy to prywatnych, czy publiczny. 

Duch tej obiekcji walczy z wszelką religią naraz; dlatego powinieneś powiedzieć do niej, tak jak 

Chrystus powiedział do Piotra: „Idź precz szatanie!” Ale.  

 C. Po trzecie, odpowiadam, to nie słabości i ułomności chrześcijanina, które są znane, 

opłakiwane  i odrzucane — są tym, co może utrudnić lub przeszkodzić skuteczności i powodzeniu 

jego modłów. Niemoc duchowa jest niedyspozycją duszy, która wynika ze słabości łaski. 

Pozwólcie, że wyjaśnię to na podstawie kilku przypadków. Jonasz, jak wiemy, był człowiekiem 

pełnym grzesznych namiętności i innych słabości itp., a jednak jego modlitwa bardzo przemogła u 

Boga: (Jon 2,1-2,7,10 UBG). 

 Podobnie modlitwy Eliasza były bardzo przemożne u Boga; Eliasz mógł otwierać i 

zamykać niebo, kiedy chciał; a jednak podlegał tym samym namiętnościom, co my, (Jak 5:17 

UBG). Był człowiekiem o niezwykłej świętości, żyjący w niebie, gdy mieszkał na ziemi; podobnie 

Jak Henoch chodził z Bogiem, a jednak podlegał podobnym doznaniom jak my, (1 Krl. 19:8; Rz 

11:2-3 UBG).  Bóg w wybitny sposób przekazał mu swoją radę i sekrety; Eliasz leżał niejako na 

łonie Ojca; a jednak był człowiekiem podlegającym podobnym namiętnością jak my. Był bardzo 

potężnym i przemożnym prorokiem; samo jego imię to sugeruje; Eli-jah oznacza mój mocny Bóg. 

W 1 Królów 17:1 (UBG) jest napisane Eli-jahu, to znaczy, Pan jest moim mocnym Bogiem; a 

jednak prorok ten podlegał podobnym namiętnościom jak my. Był człowiekiem dużo poszczącym i 

modlącym się; był jakby niższym pośrednikiem między Bogiem a Jego ludem; a jednak podległym 

podobnym namiętnościom jak my. 

 Teraz, ponieważ niektórzy mogą z powyższego oponować i powiedzieć: ,,Nic dziwnego, że 

taki człowiek jakim był Eliasz mógł przez swoje modlitwy otwierać i zamykać niebo według swego 

upodobania; natomiast ja jestem biedny, słaby, mierny, grzeszny i niegodnym stworzeniem; jestem 

pełen ułomności, słabości i namiętności; dlatego czy moje modlitwy kiedykolwiek miałyby znaleźć 

przystęp do, akceptację, lub łaskawe odpowiedzi i oddźwięk u Boga? A teraz, aby odrzucić tę 

obiekcję i usunąć takie zniechęcenie z myśli i serc biednych grzeszników, Duch Święty dodaje te 

słowa, że Eliasz nie był ani Bogiem, ani aniołem – ale człowiekiem, i to taki człowiekiem, który nie 



był zwolniony z powszechnych ułomności; gdyż miał swoje namiętności, słabości i ułomności jak 

inni prawdziwie wierzący; i wskazuje na to, że ułomności w najmniejszym z wierzących nie 

powinny już więcej przeszkodzić przyjęciu modlitw i pomyślnym ich załatwieniu u Boga, bardziej 

niż to czyniły w samym Eliaszu.  

 Słowo namiętności czasami oznacza, po pierwsze, drgnięcie zmysłowego apetytu, 

powstające z wyobrażenia sobie dobra albo zła, z pewnym poruszeniem ciała; po drugie, czasami 

namiętności oznaczają grzeszne ułomności, grzeszne perturbacje umysłu; i po trzecie, czasami 

namiętności są brane bardziej rygorystycznie za szczególne uczucia grzesznego gniewu i złości, 

które Chryzostom nazywa niskim diabłem. W tym ostatnim sensie sprawia, że człowiek mówi, nie 

wiedząc co, jak możemy zobaczyć u Jonasza; i robi, gdy się nie wie co,, jak możemy zobaczyć u 

Saula. Teraz w tych dwóch ostatnich znaczeniach Eliasz był człowiekiem podlegającym podobnym 

namiętnościom jak my, a jednak tak potężnym u Boga, że przez prywatną modlitwę mógł czynić 

wszystko, co pragnął na dworze nieba.   

 W 1 Sam 21 (UBG) możemy przeczytać o wyraźnych kłamstwach Dawida i jego innych 

upadkach, słabościach i niestosownych zachowaniach przed królem Akiszem z Gat, za które został 

usunięty sprzed oblicza króla, pod pretekstem bycia szaleńcem; a jednak w tym samym czasie 

Dawid modlił się, przemógł u i uzyskał od Boga łaskę, miłosierdzie i wybawienie: (Ps 34:4 UBG), 

„Szukałem PANA, a on mnie wysłuchał i uwolnił od wszystkich moich trwóg”. Ale kiedy to się 

stało? Cóż, przeczytajmy tytuł tego psalmu, a będziemy wiedzieć kiedy: „Psalm Dawida, gdy 

zmienił swoje zachowanie przed Abimelekiem i wypędzony przez niego, odszedł”.  

 W Lb 20:10-12 (UBG) wskazane są słabości Mojżesza.  

 a. Najpierw mamy tam pokazaną jego nieumiarkowaną złość.  

 b. Potem jego przemawianie do ludzi, kiedy powinien był mówić do skały, (Lb 20:8 UBG).  

 c. Następnie jego uderzenie w nią, kiedy powinien był tylko przemówić do niej trzymając 

laskę w ręku; i uderzenie skały laską dwa razy, jak w przypływie namiętności i niecierpliwości.  

 d. Jego nieufność wobec słowa Pana, (Lb 20:12 UBG). 

 e. Jego wymyślanie ludziom, kiedy powinien był przekonać ich: „Słuchajcie teraz, 

buntownicy”.  

 f. Wydaje się, że był tak obrażony z powodu swojego zadania, że trudno mu było 

powstrzymać się od szemrania: „Czy z tej skały mamy wyprowadzić dla was wodę?”. Proszę 

zauważyć to słowo, „mamy”. Och, jak najłagodniejszy człowiek na całym świecie (Lb 12:3 UBG) 

wpadł w pasję, gniew, niewiarę i złość. A jednak nie było na ziemi człowieka, którego modlitwy 

byłyby tak potężne i przemożne u Boga jak Mojżesza, (Ps 106:23; Wj 14:13-16; 32:9-15; 33:11-17; 

itd., UBG). 

 Także, król Asa był człowiekiem pełnym niemocy i słabości; polegał na królu Syrii, a nie na 

Panu, (2 Kron 16:7-13 UBG); był bardzo niecierpliwy i bardzo wściekły na naganę proroka. 

Uwięził proroka; uciskał niektórych z ludu; lub, jak mówi hebrajski oryginał, „zmiażdżył” lub 

podeptał niektórych ludzi w tym samym czasie; a będąc bardzo chorym na nogi, szukał pomocy u 

lekarzy, a nie u Pana. A jednak modlitwa tego człowieka była cudownie przemożna u Boga, (2 Krn 

14:11-15 UBG).  

 Ułomności i słabości wierzących nigdy nie mogą spowodować unieważnienia tych 

łaskawych obietnic, przez które Bóg jest zaangażowany, aby wysłuchać modlitw swego ludu, (Ps 

50:15; Iz 30:19; 65:24 UBG). Boże wysłuchanie naszych modlitw nie zależy od naszego uświęcenia 

– ale od wstawiennictwa Chrystusa; nie od tego, czym jesteśmy w nas samych — ale od tego, czym 

jesteśmy w Panu Jezusie; zarówno nasze osoby jak i nasze modlitwy są przyjmowane w 

umiłowanym, (Ef 1:6; 1 P 2:5 UBG). Kiedy Bóg słucha naszych modlitw, to nie ze względu na nas 

samych, ani ze względu na nasze modlitwy, ale ze względu na siebie samego, ze względu na swego 

Syna, ze względu na swoją chwałę i ze względu na swoje obietnice, itp.  

 Z pewnością Bóg nigdy nie odrzuci swoich wybranych z powodu ich niedomagań i 

ułomności.  

 i. Po pierwsze, chwałą człowieka jest darowanie wykroczeń (Prz 19:11 UBG). O ileż 

bardziej musi to być chwałą Bożą, aby darować wykroczenia i słabości swego ludu!  



 ii. Po drugie, prawdziwie wierzący są dziećmi Bożymi; a jaki ojciec odrzuci swoje dzieci za 

ich niedomagania i słabości? (Ps 103:13-14; 1 Kor 12:27 UBG). 

 iii. Po trzecie, wierzący są członkami ciała Chrystusowego; a jaki człowiek odetnie 

kończynę, gdy jest na niej strup lub brodawka? ,,Jaki człowiek odetnie sobie nos” – mówił Luter – 

,,dlatego, że jest w nim trochę brudu?”. 

 iv. Po czwarte, wierzący są nabytkiem Chrystusa; są jego własnością i jego dziedzictwem, 

(Ef 1:22-23; 1 Kor 6,20; 7:23; 1 P 1:18-20 UBG). A jaki człowiek,  odrzuci lub pozbędzie się 

swojego nabytku, posiadłości, czy dziedzictwa, z powodu cierni, krzaków, lub chwastów rosnących 

w jego obrębie? 

 v. Po piąte, wierzący są w przymierzu małżeńskim z Bogiem, (Oz 2:19-20 UBG). A jaki 

mąż odrzuci swoją żonę za jej upadki i słabości? Dopóki człowiek jest w przymierzu z Bogiem, 

jego słabości nie mogą odciąć go od Bożego miłosierdzia i łaski. Dlatego jest pewne, że człowiek 

może mieć bardzo wiele ułomności w sobie, a jednak nie złamać swego przymierza z Bogiem, 

ponieważ żaden grzech nie łamie przymierza człowieka z Bogiem, za wyjątkiem tego który 

rozwiązuje węzeł małżeński. 

 Podobnie jak w innych małżeństwach, żadne przewinienie czy ułomność nie zrywa związku 

małżeńskiego; to tylko naruszenie przysięgi małżeńskiej, a mianowicie cudzołóstwo, rozwiązuje 

węzeł małżeński; tak samo jest i tutaj tylko te grzechy łamią przymierze, które rozwiązują węzeł 

małżeński między Bogiem a duszą: (1.) Kiedy ludzie dobrowolnie poddają się jakiejkolwiek 

pożądliwości jako nowemu panu; lub (2.) Kiedy wierzący będący oblubienicą biorą sobie innego 

męża; a tak czynią ludzie, kiedy wchodzą w przymierze z grzechem lub ze światem, kiedy 

ustanawiają nową umowę z piekłem i śmiercią, (Iz 28:15,18 UBG). Ale od takich upadków Bóg 

chroni swoich wybranych. Jednym słowem, jeśli Bóg odrzucałby swój lud za ich niedomagania i 

słabości, to wtedy żaden z synów i córek Adama nie mógłby zostać zbawiony: ,,Doprawdy, nie ma 

człowieka sprawiedliwego na ziemi, który czyniłby dobrze i nie grzeszył”, (Kaz 7:20 UBG). A 

zatem, jeśli Bóg nie odrzuci swoich wybranych z powodu ich niemocy, to z pewnością także nie 

odrzuci modlitw swojego ludu z powodu tych przemożnych słabości, które tkwią w nich; dlatego 

nasze słabości nie powinny nas zniechęcać ani odrywać od modlitwy w komorze lub od 

jakichkolwiek innych obowiązków religijnych. Ale, 

 D. Po czwarte, odpowiadam, im więcej słabości i ułomności trzyma się nas, tym bardziej 

musimy trzymać się blisko i stałe naszych obowiązków w komorze. Jeśli łaska jest słaba, to 

pominięcie prywatnej modlitwy jeszcze bardziej ją osłabi. Zwróćmy uwagę na to, że jak ktoś, kto 

nie będzie jeść, z pewnością będzie słabnąć i słabnąć; tak kto nie będzie się modlił w swojej 

komorze, z pewnością będzie stawał się duchowo słabszy i słabszy. Jeśli zepsucie jest silne, to 

zaniedbanie prywatnej modlitwy sprawi, że stanie się silniejsze. Im bardziej lek jest zaniedbywany, 

tym bardziej choroba się wzmaga.. Niezależnie od tego jakie będą duchowe dolegliwości serca 

człowieka, to jednak nigdy nie zostaną osłabione, ale wzmocnione przez pominięcie modlitwy 

prywatnej. Im więcej doskwiera nam cielesnych niemocy, tym bardziej potrzebujemy lekarza; 

podobnie, im więcej grzesznych ułomności doskwiera naszej duszy, tym bardziej potrzebujemy 

zanosić prywatną modlitwę. Wszystkie grzeszne zaniedbania wymagają pokuty, doprowadzają do 

piekła lub kierują do lekarza dusz. Grzechy zaniedbania prowadzą do grzechów wykonania, jak 

możemy zobaczyć u aniołów, które spadły z nieba do piekła, i w upadku Adama w raju. 

 Orygenes zamierzając pocieszyć i zachęcić męczennika, który miał być torturowany, sam 

został zatrzymany przez strażników i zmuszony, aby albo złożyć ofiarę bożkom, albo być 

torturowanym; z tego trudnego wyboru, aby ocalić swoje życie, pokłonił się bożkowi; ale potem, ze 

smutkiem wyznając swój nieczysty uczynek, powiedział, że wyszedł tego ranka z domu, zanim 

jeszcze był z Bogiem w swojej komorze i stanowczo stwierdził, że jego zaniedbanie modlitwy było 

przyczyną popadnięcia w ten wielki grzech.   

 Zaniedbanie jednego dnia, jednego obowiązku czy jednej godziny mogłoby nas zgubić na 

zawsze, gdybyśmy nie mieli Orędownika u Ojca, (1 J 2:1-2 UBG). Te lata, te miesiące, te tygodnie, 

te dni i te godziny, które nie są wypełnione Bogiem, Chrystusem, łaską, czy obowiązkami 

duchowymi z pewnością zastaną wypełnione próżnością i głupotą. Wszystkie zaniedbania 



obowiązku będą w coraz większym stopniu doprowadzać duszę do coraz większego nie nadawania 

się do wykonywania tego obowiązku. Wyrzucony klucz, rdzewieje; pompa nie używana, będzie 

trudna do obsługi; a zbroja nie używana, nie będzie błyszczeć się itp. Zauważmy, jak grzechy 

popełniane zadźgają duszę; tak grzechy świadomego zaniedbania zagłodzą ją. Ci, którzy żyją 

w zaniedbaniu osobistej modlitwy mogą wołać, (Iz 24:16; Hi 16:8 UBG): „Jestem wynędzniały, 

jestem wynędzniały!”. A zatem precz z tymi wszystkimi argumentami i rozumowaniami o 

słabościach, ułomnościach oraz niedyspozycji i zabierzcie się do modlitwy w komorze! Ale, 

 E. Po piąte, odpowiadam, może być, że twoja dolegliwość i niedyspozycja ciała nie są tak 

wielkie – bo możesz kupować, sprzedawać i zarabiać. Pomimo twojej bolącej głowy, strzykania w 

plecach, bolących boków i chwiejących się kolan, potrafisz wraz z Martą krzątać się dookoła 

swoich doczesnych spraw. W  Pnp 5:2 (UBG), Chrystus wzywa swoją małżonkę do otwarcia drzwi 

i wpuszczenia Go. Ale grzech i unikanie przyszły na świat razem, dlatego zobaczmy, jak biednie i 

niegodnie trudzi się oblubienica by zbyć Chrystusa: „Zdjęłam już swoją suknię, jakże mam ją 

wkładać? Umyłam swoje nogi, jakże mam je pobrudzić?”. Zamiast nie wymawiać się oblubienica 

podała głupią i bezwartościową wymówkę. Nie była małym dzieckiem; i co za wielką sprawą było 

to dla niej, żeby wstać, aby wpuścić takiego gościa, który przynosi ze sobą wszystko, czego serce 

może pragnąć lub wymagać? (Obj 3:17-20 UBG). Nie była tak zgrzybiała ze starości — przeciwnie 

była w stanie się przygotować; mogła  przynajmniej, z łatwością narzucić płaszcz na siebie, i 

podejść do drzwi bez niebezpieczeństwa przeziębienia się lub przemoczenia się do suchej nitki, i 

tak wpuścić Tego, który nigdy nie przychodzi z pustymi rękami, (Obj 22:12 UBG); tak, tego który 

przyszedł pełen rosy Bożego błogosławieństwa, aby wzbogacić oblubienicę; bo niektórzy tak 

rozumieją te słowa: „Moja głowa bowiem jest pełna rosy, moje kędziory kropli nocy”. Och te 

frywolne pozory i puste wymówki, które nawet ludzie obdarzeni łaską Bożą mają czasami 

skłonność używać do przykrycia swoich zaniedbań obowiązku!   

 Ale niektórzy mogą powiedzieć, że być może oblubienica Chrystusa spała. Oh nie, 

ponieważ powiedziała, (Pnp 5:2 UBG): „Ja śpię, ale moje serce czuwa”. Spała niejako z otwartymi 

oczami, jak lew; spała, ale półsnem; chociaż jej zewnętrzny człowiek był senny – to jednak jej 

wewnętrzny czuwał; chociaż jej ciało ucięło sobie drzemkę, to jednak jej duch nie spał.  

 Ale może Chrystus nie zrobił żadnego hałasu, może nie dał żadnego znaku, że był u drzwi! 

O nie, pukał i pukał młotem swojego słowa i ręką swego Ducha; pukał poprzez zewnętrzne korekty 

i wewnętrzne napomnienia; pukał poprzez opatrzności i miłosierdzia. Jego natrętność i 

gwałtowność, aby Go wpuścić były bardzo wielkie.  

 Ale może tylko zapukał, a powinien był zawołać, tak samo jak zapukać; bo tylko szaleńcy 

otworzyliby swoje drzwi w nocy, chyba że znaliby głos pukającego. Oh tak! Nie tylko pukał, ale i 

wołał.  

 Ale może nie znała Jego głosu i dlatego nie otwierała. Żadna cnotliwa żona nie wstanie o tak 

późnej godzinie i nie otworzy swych drzwi  nieznajomemu, zwłaszcza gdy nie ma w domu jej 

męża. Wręcz przeciwnie, znała jego głos: (Pnp 5:2 UBG), „Oto głos mego umiłowanego, który 

puka”. Nie spała tak głęboko, żeby nie poznała głosu swego umiłowanego spośród wszystkich 

innych głosów i nie mogła powtórzyć każdego wyrazu, który wypowiedział. Wezwania Chrystusa 

były tak silne, tak głośne, a ton jego głosu tak potężny, że nie mogła nie wiedzieć i nie wyznać, że 

był to głos jej umiłowanego, chociaż nie była tak pełna szacunku i obowiązkowa, aby być 

posłuszną Jego głosowi.  

 Ale być może Chrystus pukał i wołał, jak przyjaciel przejeżdżający w podróży, tylko po to, 

aby zapytać, jak się miała lub aby porozmawiać z nią przez okno. O nie! Chrystus powiedział 

otwarcie, z autorytetem, ,,Otwórz mi".   

 Ale może być, że nie miała siły, aby otworzyć drzwi. Miała; ponieważ kiedy Chrystus 

rozkazuje swoim ludziom otworzyć, to daje im klucz do otwarcia drzwi, aby mógł wejść, (Flp 

1:6,13; 1 Kor 15:10 UBG). Wlana łaska jest żywą zasadą, która umożliwia duszy otworzenie drzwi 

Chrystusowi. Jeśli człowiek nie jest wolnym sprawcą, aby pracować i działać przez pomoce 

otrzymanej łaski, to w jakim celu są udzielane rady, nakazy, wezwania i wskazówki, aby wykonać 

tę, tamtą, czy jakąś inną pracę? I na pewno jest to nasz największy honor i szczęście na tym 



doczesnym świecie, że możemy współpracować z Bogiem w tych rzeczach, które dotyczą Jego 

własnej chwały i naszego własnego wewnętrznego i wiecznego dobra.  

 Ale może być, że Chrystus wzbudził w swojej żonie trochę niesmaku, albo być może 

powiedział jej kilka cierpkich słów lub wygłosił jakieś niemiłe przemówienie, które sprawiły, że 

była trochę krnąbrna i rozdrażniona. O nie, ponieważ uznaje ją za swoją umiłowaną i wielce się do 

niej zaleca, z najbardziej przemagającymi i przyjaznymi określeniami miłości: „Moja siostro, moja 

umiłowana, moja gołębico, moja nieskalana”. Nazywa ją tak dla jej podobnej do gołębiej prostoty, 

czystości i uczciwości. Wszystkie te ujmujące i zaszczytne tytuły są retoryką Bożej miłości; i 

powinny były, tak jak wiele  innych świętych obowiązków spoczywających na niej, sprawić, żeby 

otworzyła swemu umiłowanemu.  

 Ale może Chrystus był dla niej za prędki, może raz zapukał i zawołał, i zniknął, zanim 

zdążyła wstać i otworzyć drzwi. O nie, Chrystus stał, dopóki Jego głowa nie została pokryta rosą a 

jego kędziory kroplami nocy; które to najbardziej namiętne wyrażenia zwracają uwagę na czułą 

dobroć, cierpliwość i łagodność naszego Pana Jezusa Chrystusa, który znosi znacznie większe i 

trudniejsze rzeczy ze względu na swoją oblubienicę, niż kiedykolwiek robił to Jakub ze względu na 

Rachelę.  

 Po tym, jak Chrystus wiele wycierpiał ze względu na nią i czekał na nią   dłuższą chwilę, 

ona bardzo nieuprzejmie, niegrzecznie, i niegodnie odwróciła się plecami do wszystkich Jego 

słodkich i czarujących słów, błogosławionych i krwawiących uścisków i zniechęciła go, by 

poszukał sobie kwatery w jakimś innym miejscu; na co mógł równie dobrze powiedzieć: ,,Czy to 

jest twoja życzliwość dla twojego przyjaciela, twojego męża i twojego Pana – aby mu pozwolić stać 

z odkrytą głową, i to w czasie brzydkiej pogody, tak, w nocy, zabiegającego, proszącego i 

starającego się o przyjęcie; a jednak odepchnąć go  jak tego, w którym twoja dusza nie może 

znaleźć upodobania?”.  

 A teraz, jeśli poważnie zważymy wszystkie te okoliczności na wadze świątynnej, to 

zobaczymy winę i szaleństwo, słabość i głupotę, małoduszność i lenistwo oblubienicy; a przez nią 

możemy wydać osąd nad tymi smutnymi i grzesznymi przypadłościami, które mogą pochwycić 

najlepszych z wierzących, i zobaczyć, jak gotowe jest ciało do wynajdywania wymówek; a 

wszystko po to, aby powstrzymać duszę przed wywiązaniem się z obowiązku, a drzwi trzymać 

zaryglowane przed Panem Jezusem Chrystusem. 

  Smutnym jest, gdy ludzie czują się wystarczająco zdrowi, by siedzieć i rozmawiać i 

handlować w swoich sklepach – ale nie są na tyle zdrowi, by modlić się w swoich komorach. Z 

pewnością takie serce człowieka nie jest w porządku wobec Boga, przynajmniej w tym przypadku, 

kiedy taki człowiek pomimo  wszystkich swoich cielesnych dolegliwości może utrzymać i 

prowadzić swój publiczny handel z ludźmi – ale już nie czuje się na tyle zdrowy, by utrzymywać 

swój prywatny handel z niebem. Nasze ciała są tylko pyłem, ładnie ukształtowanym. Czerpiemy 

nasz rodowód z prochu ziemi, i jesteśmy krewnymi gliny. Niektórzy nazywają ciało „kleksem 

natury”; inni „zwierzęciem duszy”, „worem gnoju”, „pokarmem robactwa”, jeszcze inni 

„więzieniem”, „grobem”, a Paweł nazywa je „ciałem niegodziwości”. „W pocie czoła będziesz 

spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty. Bo jesteś prochem i w proch się 

obrócisz”, (Rdz 3:19 UBG). Dla człowieka czynienie tyle zachodu w odniesieniu do dolegliwości 

ciała, aby usprawiedliwić zaniedbywanie swojej duszy jest złem złożonym z wielu rodzaju zła.  

 ,,Ale naprawdę, proszę pana, jestem tak chory, a moje ciało jest nawiedzone takimi 

dolegliwościami i niedysponowane, że nie jestem w stanie zająć się ani wtrącać w najmniejszym 

stopniu w rzeczy tego świata!”- może ktoś powiedzieć. Cóż, jeśli tak jest, to wiedz, że Bóg celowo 

oderwał cię od rzeczy tego świata, żebyś tym skuteczniej mógł zatroszczyć się o wieczne sprawy. 

Zamysłem Bożym we wszystkich dolegliwościach, które dotykają twojego ciała jest, odciągnięcie 

cię bardziej od twojego ziemskiego i sprawienie tego, abyś bardziej zajmował się niebiańskim 

handlem. Niejeden człowiek nigdy nie znalazłby drogi do swojej komory, gdyby Bóg poprzez 

cielesne dolegliwości nie wyrzucił go z jego sklepu, jego rzemiosła, jego handlu, jego wszystkiego, 

itp. 

 Cóż, chrześcijanie, zapamiętajcie to raz na zawsze, że jeśli wasza niedyspozycja do 



modlitwy w komorze naprawdę wynika z cielesnych dolegliwości, to wtedy możecie być pewni, że 

Pan bardzo ulituje się, i dużo zniesie i uprzejmie przyjmie tę odrobinę, którą Mu dacie. Wiecie, jak 

czule traktują rodzice i życzliwi pracodawcy swoje dzieci i swoich pracowników, gdy przechodzą 

oni cielesne dolegliwości i niedyspozycje zdrowotne; dlatego możecie być pewni, że Bóg nigdy nie 

potraktuje was gorzej. Rozmyślajcie często o Ez 34:4,16,21-22 (UBG). Ale,  

 F. Po szóste i ostatnie, odpowiem na tę obiekcję poprzez: rozróżnienie, a więc: PO 

PIERWSZE, istnieje dobrowolna niedyspozycja do prywatnej modlitwy; i istnieje mimowolna, 

przymusowa niedyspozycja do niej.  

 Istnieje dobrowolna niedyspozycja, która ma miejsce wtedy, gdy człowiek, poprzez swoje 

rozmyślne grzeszenie przeciwko światłu poznania, wiedzy, przekonania itd., ściąga tę winę, która 

ciąży na jego sumieniu. A wina sprawia, że dusza lęka się Boga; tak że im większa jest wina, tym 

bardziej lęka się dusza, aby zbliżyć się do Boga w komorze. Dziecko, które znajduje się naturalnie 

pod działaniem poczucia winy, ukrywa się; tak jak Adam, za dnia przed oczyma ojca, a w nocy 

kładzie się do łóżka, aby uniknąć karcenia lub chłosty ze strony rodzica, (Rdz 3:7-8 UBG). 

Poczucie winy sprawia, że człowiek ucieka od Boga i od modlitwy. Trudną rzeczą jest wpatrywanie 

się w Boże oblicze, gdy poczucie winy patrzy człowiekowi w twarz, (Hi 11:14-15 UBG). Poczucie 

winy czyni człowieka postrachem dla samego siebie, (Jer 20:3-4 UBG); a gdy człowiek jest dla 

siebie postrachem, to nie nadaje się do życia, ani aby umrzeć, ani aby się modlić. 

 Kiedy trucizna dostanie się do organizmu, to działa na organy wewnętrzne i osłabia je, 

powodując zagrożenie życia, czyniąc go niezdolnym i nie nadającym się do wszelkich naturalnych 

działań. Podobnie jest w sprawach duchowych; kiedy wina ciąży na sumieniu, to działa na duszę, 

osłabia ją i zagraża duszy czyniąc ją niezdolną i nie nadającą się do wykonywania wszelkich 

świętych działań. Poczucie winy walczy przeciwko naszym duszom, sumieniom, pociechom, 

obowiązkom duchowym, ba, a nawet przeciwko łaskom także, (1 P 2:11 UBG). Nie ma nic, co rani 

i kaleczy nasze łaski tak jak poczucie winy; nie ma nic, co osłabia i niszczy nasze łaski tak jak ono; 

nic nie przeszkadza działaniu łask bardziej niż ono: ani nie ma niczego, co by zaciemniało nasze 

dowody łaski tak jak poczucie winy. Zwróćmy uwagę na to, że czym jest woda dla ognia, tym nasze 

grzechy są dla naszych łask, dowodów ich posiadania i obowiązków duchowych. Wina jest jak sęp 

Prometeusza, który wiecznie kąsa. Lepiej jest leżeć wraz z Ewagriuszem z czystym sumieniem na 

posłaniu ze słomy, niż leżeć na łożu z puchu wraz z nieczystym sumieniem.  

 Co chwiejny uczeń powiedział naszemu Zbawicielowi (Mt 8:19 UBG): „Mistrzu, pójdę za 

tobą, dokądkolwiek pójdziesz” – to winne sumienie mówi grzesznikowi: „Gdziekolwiek pójdziesz, 

ja pójdę za tobą". Jeśli pójdziesz, aby pościć, pójdę za tobą i wypełnię twój umysł czarnymi i 

ponurymi pojmowaniami Boga; jeśli pójdziesz na ucztę, podąży za tobą i pokaże tobie pismo na 

ścianie, (Dan 5:5  UBG); jeśli wyjdziesz z domu, pójdę za tobą i sprawię, że będziesz się bał 

każdego liścia, który zaszeleści; na każdy krzak będziesz patrzył jak na zbrojonego męża, a na 

każdego człowieka jak na diabła; jeśli zostaniesz w domu, pójdę za tobą z pokoju do pokoju i 

napełnię cię przerażeniem i strachem; jeśli się położysz, by odpocząć, pójdę za tobą w postaci 

strasznych snów i dręczących zjaw; a jeśli wejdziesz do swojej komory, pójdą za tobą i sprawię, że   

stanie się ona piekłem, które cię zatrzyma. Mówi się o królu Ryszardzie III, że po tym, jak 

zamordował swoich dwóch bratanków, wina tak mocno zaciążyła na jego sumieniu, że jego sen był 

bardzo niespokojny; tak, że często wyskakiwał z łóżka w ciemności i łapiąc ręką za miecz, który 

wisiała przy jego łóżku, chodził oszalały w swojej komnacie szukając zdrajcy. 

 Podobnie Karol Dziewiąty król Francji, po tym, jak spowodował, że krew protestantów 

spłynęła ulicami Paryża, rzadko mógł spać zdrowo i nie potrafił  wytrzymać budzenia ze snu bez 

muzyki.  

 Sędzia Morgan, który wydał wyrok skazujący na Jane Grey, cnotliwą damę, wkrótce po tym 

oszalał, i w swym obłąkaniu wołał nieustannie: „Zabierzcie ode mnie Lady Jane, zabierzcie ode 

mnie Lady Jane”, i w tym okropnym stanie zakończył swoje nędzne życie.  

 James Abyes, idąc na egzekucję ze względu na Chrystusa, oddawał swoje pieniądze i części 

ubrania jednemu i drugiemu z obecnych tam ludzi, dopóki nie oddał wszystkiego pozostając w 

koszuli, po czym jeden z ludzie szeryfa zaczął szydzić i wyśmiewać się z niego, mówiąc mu, że był 



szaleńcem i heretykiem i nie należy mu wierzyć; ale gdy tylko ten dobry człowiek został stracony, 

to ten podwładny szeryfa oszalał, zrzucił z siebie swoje ubranie i wołał: „James Abyes był dobrym 

człowiekiem i poszedł do nieba, natomiast ja sam jestem złym człowiekiem i zostałem potępiony”, i 

kontynuował tak dalej swoje wołanie, aż do śmierci. Z pewnością ten, kto szydzi z człowieka za 

chodzenie zgodnie ze słowem Pana zostanie przez Pana wcześniej czy później tak porażony i 

zraniony na sumieniu, że wszyscy lekarze na całym świecie nie będą wstanie go uleczyć.  Tak 

więc, jeśli twoja niechęć do prywatnej modlitwy bierze się ze  ściągnięcia winy na sumienie, to 

najlepszym sposobem jest szybko odnowić swoją skruchę, surowo osądzić się i ukorzyć swoją 

duszę, aby na nowo zadziałać wiarą na krew Chrystusa, zarówno w celu otrzymania 

przebaczającego miłosierdzia, jak i łaski oczyszczenia. Kiedy człowiek jest dotknięty poczuciem 

winy, to jego największą mądrością na świecie jest spojrzenie w górę na miedzianego węża i nie 

tracenie czasu na zadawanie udręki swojej własnej duszy przez nieustanne wpatrywanie się w swoją 

winę. Kiedy wina na sumieniu sprawia, że człowiek podlewa ziemię łzami, a niebo rozbrzmiewa 

jego jękami, to wtedy wina działa lecząco. Kiedy poczucie winy prowadzi człowieka do Boga, do 

obowiązku i do tronu łaski, to nie upłynie dużo czasu, a wszystko będzie dobrze z tym 

człowiekiem. Ten, kto myśli o odrzuceniu prywatnej modlitwy pod pretekstem zaciągnięcia winy, 

tylko powiększa swoją własną winę. Zaniedbanie obowiązku nigdy nie usunie winy z sumienia.  

 Ale jest też mimowolna niechęć do prywatnej modlitwy; jak w przypadku chorego, który 

chciałby pracować i chodzić, ale nie może, bo przeszkadza mu  jego choroba; lub jak to jest z 

człowiekiem, który ma wielki łańcuch u nóg, a który chętnie szedłby lub uciekł — ale jego łańcuch 

mu przeszkadza. Teraz, jeśli twoja niedyspozycja do prywatnej modlitwy jest mimowolną 

niedyspozycją, to wtedy Bóg w miłosierdziu, stosownie, wybaczy ją i usunie.  

 PO DRUGIE, istnieje całkowita niedyspozycja do prywatnej modlitwy i istnieje częściowa 

niedyspozycja do modlitwy prywatnej.  

 Całkowita niedyspozycja do prywatnej modlitwy ma miejsce wtedy, gdy człowiek nie ma w 

ogóle ochoty, ani żadnej woli na, ani żadnej miłości do, ani żadnej rozkoszy w, ani żadnego w ogóle 

serca do prywatnej modlitwy, (Jer 4:22 i 44:17-19 UBG). Teraz, tam gdzie jest takie nastawienie 

serca, tam wszystko jest złe, bardzo złe, i całkowicie złe. 

  Częściowa niedyspozycja do modlitwy prywatnej, z kolei, ma miejsce wtedy, gdy człowiek 

ma trochę chęci do prywatnej modlitwy, choć nie takiej, jaką kiedyś miał; i trochę ochoty do niej, 

choć nie takiej, jak kiedyś; i trochę miłości doń, chociaż nie takiej gorącej i palącej jak kiedyś.  

 Teraz, jeśli twoja niedyspozycja do prywatnej modlitwy jest całkowita, to musisz czekać na 

Pana we wszystkich jego zarządzeniach na przemianę natury i na zjednoczenie z Chrystusem; ale 

jeśli twoja niedyspozycja do prywatnej modlitwy będzie tylko częściowa, to wtedy Pan na pewno 

przebaczy ją, i w trakcie używania świętych środków, z czasem ją usunie. Ale 

 PO TRZECIE i ostatnie istnieje przemijająca, przypadkowa, okazjonalna lub chwilowa 

niedyspozycja do prywatnej modlitwy; a także zwyczajowa, stała lub trwała niedyspozycja do niej.  

 Teraz przejściowa, przypadkowa, okazjonalna lub chwilowa niedyspozycja do czynienia 

tego co dobre może być znaleziona u największych  świętych, jak na przykład u Mojżesza, (Wj 

4:10-14 UBG); u Jeremiasza, Jer (1:5-8,17-19; 20:9 UBG); u Jonasza (Jon 1 UBG); i u Dawida, (Ps 

39:2-3 UBG). Teraz, jeśli to jest niedyspozycja, która ci dolega, to możesz być pewien, że na pewno 

przeminie stopniowo, tak jak w przypadku innych, których przedstawiłem powyżej, (Iz 65:2 UBG).  

 Ale jest też zwyczajowa, trwała lub stała niedyspozycja do prywatnej modlitwy i do 

czynienia wszelkich innych świętych obowiązków religijnych. Teraz, jeśli to jest niedyspozycja, 

która ci doskwiera, wtedy mogę spokojnie dojść do wniosku, że jesteś pogrążony w goryczy żółci i 

w więzach nieprawości, (Dz 8:21-23 UBG) dlatego twoje zadanie nie będzie polegać na narzekaniu 

na swoją niedyspozycję, ale na pokutowaniu, wierzeniu, i dokładaniu starań, aby zmienić swoje 

serce i stan; bo dopóki twoje serce i twój stan się nie zmienią,  pozostaniesz na zawsze 

niedysponowany zarówno wobec modlitwy prywatnej, jak i wobec wszystkich innych obowiązków 

religijnych i pobożności. Zobaczenie grzesznika żeglującego do piekła z wiatrem i na fali – jak 

zmienia swój kurs, i płynie pod wiatr do nieba; zobaczenie ziemskiego człowieka jak staje się 

niebiańskim; cielesny duchowym; pyszny pokornym; próżny poważnym; i zobaczenie jak grzesznik 



porusza się wbrew sobie po drogach Chrystusa i świętości — jest tak dziwne, jak widok ryby 

lecącej wysoko w powietrzu, w przeciwieństwie do swojej własnej natury. A jednak niebiańska moc 

Boża oddziałująca na duszę człowieka może tego dokonać; i musi tego dokonać, zanim grzesznik 

będzie łaskawie nastawiony i szczerze skłonny do modlitwy w komorze. I niech to wystarczy jako 

odpowiedź na to obiekcję także. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. JEDENAŚCIE PORAD I INSTRUKCJI. 

 

 

 Teraz dla lepszego zarządzania tym wielkim obowiązkiem jakim jest modlitwa w komorze, 

zaklinam was, abyście skorzystali z moich rad i instrukcji zawartych w tych jedenastu 

następujących szczegółach.  

 1. Po pierwsze, często udawajmy się na modlitwę do swojej komory, a nie tylko od czasu 

do czasu. Nigdy nic nie zyska na modlitwie w komorze ten, kto często się na nią nie udaje. Teraz, 

aby ta rada mogła zapaść nam w pamięć zważmy na to, że,  

 A. Po pierwsze, Inni wybitni słudzy Pana oddawali się często temu błogosławionemu 

zajęciu: (Neh 1:6 UBG): „Niech twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy będą otwarte, aby 

wysłuchać modlitwy twego sługi, którą teraz zanoszę do ciebie dniem i nocą”.  Daniel, z kolei, 

klęczał na kolanach trzy razy dziennie i modlił się do, i ofiarował dziękczynienie swojemu Bogu, 

(Dan 6:10 UBG). Podobnie Dawid: (Ps 5:3 UBG), „PANIE, z rana usłysz mój głos, z rana zaniosę 

do ciebie modlitwę i będę czekał”; (Ps 88:13 UBG): „Lecz ja PANIE, do  ciebie wołam; rankiem 

wita cię moja modlitwa”; (Ps 119:147 UBG): „Wstaję przed świtem i wołam, oczekuję na twoje 

słowo”;  (Ps 55:17 UBG), „Wieczorem, rano i w południe będę się modlić i głośno wołać”;  (Ps 

109:4 UBG): „….choć ja się za nich modliłem”, lub, jak w hebrajskim oryginale jest ,,Ale ja jestem 

człowiekiem modlitwy”.  

 O Karolu I Wielkim mówiono, że więcej rozmawiał z Bogiem niż z ludźmi.   

 B. Po drugie, zważmy na to, że błogosławione Pismo Święte nie tylko nakazuje ten 

obowiązek – ale wymaga również, żeby często go wykonywać, (Łk 18:1; 1 Tes 5:17; Kol 4:2 

UBG). W poprzedniej części niniejszego traktatu rzuciłem światło na te wersety; dlatego samo ich 

cytowanie teraz tutaj niech wystarczy. 



 C. Po trzecie, Chrystus często oddawał się prywatnej modlitwie, jak możemy łatwo 

zobaczyć, porównując razem te wersety, Mk 1:35; Mt 14:23; Łk 22:39; J 18:2 (UBG). W moim 

drugim argumencie za prywatną modlitwą, możecie zobaczyć te wersety wyjaśnione i rozwinięte. 

Ale, 

 D. Po czwarte, zważmy na to, że mamy pozytywne przykłady najgorszych z ludzi w tym 

przypadku. Papiści często odmawiają prywatne pacierze. A Mahometanie, niezależnie od okazji, 

jakie mają do korzyści, czy do przyjemności, które mogłyby ich odciągnąć, modlą się pięć razy 

dziennie. Sami starożytni poganie składali ofiary Herkulesowi rano i wieczorem na wielkim ołtarzu 

w Rzymie. Tak więc, czy ślepa natura może uczynić więcej niż łaska? Ale, 

 E. Po piąte, rozważmy sobie to, że nie możemy mieć zbyt częstej społeczności z Bogiem, 

nie możemy mieć zbyt zażyłej bliskości z Jezusem, nie możemy zbyt często napełniać serca 

niewypowiedzianą radością, pełną chwały, i tym pokojem, który przewyższa rozum, nie możemy 

mieć nieba zbyt często przynoszonego w głąb naszych serc, i nie możemy mieć też swoich serc zbyt 

często unoszonych do nieba; dlatego nie możemy być zbyt częstymi gośćmi na modlitwie w 

komorze. Ale, 

 F.  Po szóste, zważmy na to, że jesteśmy w częstych potrzebach, często grzeszymy i często 

napotykamy sidła na naszej drodze i pokusy, wabienia, próby i troski, obawy i łaski, (1 P 5:8, Hi 

1:7-9 UBG); dlatego musimy być często z Bogiem w swoich komorach. Ale,  

 G. Po siódme, rozważmy sobie to, że jesteśmy ulubieńcami nieba, wielce umiłowanymi, 

bardzo zaszczyconymi, niezmiernie szanowanymi i cenionymi na dworze Boga Najwyższego. I 

pamiętajmy, że prośby wielu słabych  nieoświeconych, kuszonych, zasępionych, chwiejących się, 

wątpiących,  zdezorientowanych i omdlałych chrześcijan itp. są oddane w nasze ręce, aby szybko i 

w krótkim czasie wysłać je do tronu łaski; dlatego musimy często przebywać w swoich komorach, i 

rozwijać swoje zainteresowanie niebem, bo inaczej wiele z tych biednych serc, może zostać 

skrzywdzonych, zdradzonych i uprzedzonych przez nasze zaniedbanie. Ci którzy są faworytami na 

dworach książęcych, jeśli są aktywni, pracowici, uważni i czujni, to mogą zdziałać wiele dobrego 

dla innych, gdyż mogą przychodzić tak często, jak zechcą, do swojego księcia, i wraz z królową 

Esterą mogą prosić o wszystko, co im się podoba zarówno dla siebie, jak i dla innych, (Est 7 UBG). 

 Och, jak wiele dobrego mogliby tacy ludzie zrobić dla innych, gdyby chcieli być częstymi 

gośćmi u Boga w komorze! O panowie, jeśli nie macie tej miłości, tego zważania, tej litości, i tego 

współczucia dla swojej własnej duszy, to niech przynajmniej nie cierpią inni z waszego powodu 

zaniedbywania prywatnej modlitwy! O, niech Syjon nie cierpi! Och, niech żaden poszczególny 

wierzący nie cierpi z powodu tego, że rzadko udajecie się do swojej komory.  

 Z pewnością lepiej by powodziło się kościołom Chrystusa, i lepiej by się działo z rzeczami 

Jego troski i z wieloma biednymi ludźmi Chrystusa, gdyby większość chrześcijan była częściej z 

Bogiem w swoich komorach. Ale,  

 H. Po ósme i ostatnie, zważmy, że ta możliwość przychodzenia przed oblicze Boga w 

naszych komorach, kosztowała Chrystusa najdroższą krew, (Ef 2:13; Hbr 10:20 UBG). Dlatego ten, 

kto nie modli się często do Boga w swojej komorze, mówi wszystkim wokoło, że nie przywiązuje 

wielkiej wagi do tej możności, którą Chrystus nabył swoją krwią. Ta nieporównywalna i 

niezrównana cena, jaką Chrystus zapłacił bezzwłocznie, ponad szesnaście stuleci temu, abyśmy 

mogli mieć możliwość i swobodny dostęp do naszego Ojca w niebie, w naszych komorach, 

przemawia bardzo mocno i niepodważalnie, za największą wspaniałością tej wolności, (1 P 1:19 

UBG). Och, więc uczyńmy celowym ten błogosławiony zakup naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

poprzez częste przebywanie z Bogiem w naszych komorach. 

 O panowie, czy miałoby być tak, że Chrystus przelał nie tylko wiele kropel swojej krwi ze 

swego ciała, ale i z samego serca, by dać nam możliwość i swobodę bycia tak często w swoich 

komorach z Ojcem, jak chcemy; a my mielibyśmy tylko od czasu do czasu składać Bogu wizytę na 

osobności? Nie daj Boże!  

 2. Moja druga rada jest taka: Wybierajmy najlepsze pory i okazje, jakie możemy mieć na 

modlitwę w komorze. Wielu przeznacza nieodpowiednie pory na prywatną modlitwę, które 

bardziej przeszkadzają natarczywości duszy w modlitwie, niż wszystkie sugestie i podszepty 



szatana. Jak, 

 A. Po pierwsze, gdy ciało jest senne i otępiałe; to jest to bardzo nieodpowiednia pora na 

modlitwę w komorze, (Pnp UBG) 3:1. Strzeżmy się podkładania poduszek lenistwa pod kolana lub 

poduszeczek bezczynności pod łokcie lub mieszania drzemania z naszymi prośbami lub bycia 

sennie oddanym, gdy zbliżamy się do Boga w swoich komorach..  

 B. Po drugie, gdy głowa i serce człowieka są wypełnione doczesnymi troskami i 

rzeczami odrywającymi myśli od Boga; to jest to bardzo nieodpowiednia pora na modlitwę w 

komorze, (1 Kor 7:35; Ez 33:31 UBG).  

 „Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby zobaczyć córki tej ziemi. A gdy 

zobaczył ją Sychem syn Chamora Chiwity, książę tej ziemi, porwał ją i spał z nią i ją zhańbił”, (Rdz 

34:1-2 UBG). Kiedy Dina włóczyła się poza domem, aby zobaczyć modę tego świata; Sychem 

spotyka się z nią i gwałci ją. Podobnie kiedy nasze serca, jak Dina, wędrują i włóczą się za 

sprawami tego świata, szatan, książę powietrza, zwykle chwyta nas, popełnia gwałt na naszej duszy 

i albo odciąga nas od modlitwy, albo inaczej tak rozprasza naszą uwagę w modlitwie, że lepiej 

byłoby nie modlić się w ogóle, niż składać ofiarę głupiej i rozproszonej modlitwy.    

 Czytałem historię, jak ktoś zaoferował oddanie konia swojemu znajomemu, pod warunkiem, 

że odmówi modlitwę Pańską, w czasie której odmawiania nie będzie myślał o niczym innym jak 

tylko o Bogu; oferta została przyjęta, i tenże znajomy rozpoczął: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 

święć się imię twoje!”, po czym dodał ,,Ale muszę też mieć uzdę”. ,,Nie, ani konia ani uzdy”, 

powiedział ten pierwszy, ,,bo je już straciłeś”. Zastosowanie jest proste.  

 Z pewnością najbardziej dogodną i żywą porą na modlitwę w komorze jest poranek, zanim 

duch człowieka otępieje, ostygnie, znieczuli się, przygaśnie lub rozproszy się jego uwaga przez 

doczesne zajęcia. Człowiek powinien pomówić z Bogiem w swojej komorze, zanim zacznie 

rozmawiać o swoich doczesnych sprawach i okazjach. Powinien powiedzieć do wszystkich swoich 

doczesnych zajęć, tak jak Abraham powiedział do swoich sług, gdy poszedł złożyć ofiarę z Izaaka: 

„Zostańcie tu…..a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i   wrócimy do was”. Ten, kto 

chce uczestniczyć w modlitwie w komorze bez rozpraszania uwagi lub jej zakłóceń, nie może 

najpierw wyślizgnąć się ze świata do swojej komory – ale najpierw musi wślizgnąć się do swojej 

komory, zanim  otoczy go tłum świeckich zajęć.  

 Była to zasada Pitagorasa, że kiedy wchodzimy do świątyni, aby oddać cześć Bogu, to nie 

wolno nam ani mówić ani myśleć o jakichkolwiek ziemskich zajęciach, abyśmy nie uczynili z 

służby Bożej czczej, powierzchownej i leniwej rozrywki. To samo mogę powiedzieć o modlitwie w 

komorze.  

 Hieronim skarżył się bardzo na rozproszenie uwagi, otępienie i  niedyspozycję do modlitwy 

i karcił się w ten sposób: „Co, myślisz, że Jonasz tak się modlił, gdy był we wnętrzu wieloryba?; 

albo Daniel, gdy był wśród lwów; albo też złoczyńca, kiedy wisiał na krzyżu?”.  

 C. Po trzecie, gdy mężczyźni lub kobiety są pod wpływem działania popędliwych i 

namiętnych przypadłości, (1 Tm 2:8 UBG). Bo kiedy namiętności są rozbudzone, to święte 

uczucia są przygaszone, a to czyni porę bardzo nieodpowiednią na modlitwę w komorze. Takie 

modlitwy nigdy nie dotrą do ucha Bożego – które  najpierw nie ogrzeją własnego serca człowieka je 

zanoszącego. W moskiewskich kościołach, jeśli pop pomyli się w czytaniu lub będzie jąkał się w 

wymawianiu słów lub wypowie jakiekolwiek słowo, niewystarczająco głośno, tak aby mogło być 

dobrze słyszane, to słuchacze bardzo go obwiniają za to i są gotowi odebrać mu modlitewnik, jako 

niegodnemu, aby z niego czytać. Z pewnością Bóg nie jest mniej obrażony na roztrzepane, 

pochopne, namiętne, pośpieszne i nierozważne modlitwy tych, którzy bez rozważnego zrozumienie, 

posyłają swoje prośby do nieba w pośpiechu. W tym miejscu rada Salomona jest godna pochwały i 

akceptacji: ,,Nie mów pochopnie i niech twoje serce nie wypowiada pośpiesznie słów przed 

Bogiem”, (Kaz 5:2 UBG), albo jak to jest oddane w oryginale hebrajskim: „Niech twoje serce z 

powodu pośpiechu nie będzie tak niespokojne lub burzliwe, żeby się przewróciło i wyrzuciło słowa 

bez mądrości i rozmysłu”. Dobrzy ludzie są skłonni wiele razy do bycia czasami zbyt 

pośpiesznymi, pochopnymi i nierozważnymi w swoich modlitwach, skargach etc. Przykładem jest 

Dawida, Hiob, Jeremiasz, Jonasz i uczniowie Chrystusa; (Hi 10:1-3; Ps 31:2-3; 116:11; Jer 



18:15,18; Jon 4:2-4; Mt 20:20-21 UBG). Nie ma lepszego chrześcijanina od tego, który mądrze i 

poważnie waży swoje modlitwy i dziękczynienie, zanim wyleje swoją duszę przed Panem. Ten 

nigdy nie żałuje swoich próśb, kto najpierw należycie zastanawia się, o co prosić; ale ten, kto paple 

to, co mu ślina na język przyniesie, i kto przynosi przed oblicze Boże swoje pochopne, nieskładne, 

chaotyczne, i nieprzemyślane prośby, wyznania, skargi itp., tylko prowokuje Boga, i tylko 

awanturuje się przed Bogiem; zamiast się modlić do Niego lub zmagać się z Nim. Petenci na 

dworze królewskim przestrzegają najodpowiedniejszych pór i czasów na składanie petycji, 

zazwyczaj wykorzystują właściwy moment, kiedy król jest w dobrym humorze i dlatego rzadko 

odchodzą bez pozytywnego załatwienia sprawy. 

 Czasami Bóg mocno skłania serce do modlitwy w komorze; niejednokrotnie zawczasu 

wprowadza serce w stan modlitewny; czasami zarówno ciało, jak i dusza są bardziej ożywione, 

pobudzone, podniesione i niebiańsko rozpalone niż w innych okresach czasu; zdarza się również, że 

sumienie jest czasami bardziej poruszone, obudzone i czułe itp. Och, w takim wypadku kujmy 

żelazo, póki gorące! Och, wtedy uchwyćmy się wszystkich takich błogosławionych możliwości, 

przez oddanie się prywatnej modlitwie. O panowie, czyż nie wykorzystujecie najlepszych okresów 

czasu, pór i możliwości aby orać, siać i zbierać plony oraz, do kupowania, sprzedawania, jedzenia, 

picia, wydawania za mąż itp., dlatego czy nie moglibyście też wykorzystać swoich najlepszych 

okresów czasu i pór, aby szukać Pana w swoich komorach? Czy najlepszy Bóg musi być zbywany 

waszym najmniej odpowiednim i najkrótszym czasem? Nie daj Boże. Nie zaniedbujcie okresów 

łaski i właściwych pór; nie przegapiajcie swoich okazji do modlitwy w komorze; tysiące 

wyznawców straciło swoje właściwe pory i zatraciło dusze zarazem! 

 3. Moja trzecia rada i instrukcja jest taka: Bądźmy bardzo ostrożni, żeby nie wykonywać 

obowiązków w komorze, tylko po to, by uspokoić swoje sumienie. Musimy je wykonywać 

sumiennie — ale nie wolno nam ich wykonywać tylko dla uciszenia sumienia. Niektórzy mają takie 

światło poznania ustawione w swoich rozumach, że nie mogą pominąć modlitwy w komorze – żeby 

sumienie nie przycisnęło ich do muru wciąż ganiąc ich i niepokojąc; dlatego boją się zaniedbywać 

modlitwę w komorze, aby sumienie nie badało, oskarżało i potępiało ich za ich zaniedbania. 

Czasami, gdy ludzie bardzo zgrzeszą przeciwko Panu, sumienie niecierpliwi się i wciąż oskarża, 

potępia i przeraża ich; a wtedy w tej agonii biegną do swoich komór i płaczą, modlą się i żałują, i 

wyznają i gorzko opłakują swoje występki — ale to wszystko robią tylko po to, by uspokoić swoje 

sumienia. I czasami odkrywają po wykonaniu obowiązków w komorze, że ich sumienia są trochę 

uspokojone i wyciszone; i właśnie w tym celu używają modlitwy w komorze jako amulet uciszający 

ich sumienie. A kiedy burza się skończy, i ich sumienia się uciszą, wtedy odkładają na bok 

modlitwę w komorze i są gotowi, aby ponownie zgrzeszyć. 

 O panowie, strzeżmy się tego, bo to jest tylko jawna obłuda, i będzie goryczą na końcu. Kto 

modli się w komorze tylko po to, aby przekupić swoje sumienie, aby nie było krzykliwe, albo aby 

powstrzymać usta sumienia, aby nie oskarżało go o grzech — to w końcu pogrąży się w takim 

handlu, zejdzie na taką drogę grzeszenia przeciw sumieniu, które z pewnością zamienią jego 

niespokojne sumienie w takie, które jest przypalone, (2 Tm 4:2 KJV). A przypieczone sumienie jest 

jak śpiący lew, który, gdy się przebudzi, to ryczy i rozdziera swoją zdobycz na części; i tak samo 

postąpi przypalone sumienie, gdy się obudzi, to zaryczy i rozerwie bezpiecznego grzesznika na 

kawałki! 

 Całe miłosierdzie, jakie okazuje przypalone, czy też zdrętwiałe sumienie grzesznikowi, 

kiedy najbardziej się z nim zaprzyjaźnia, kiedy postępuje najbardziej z pozoru uprzejmie wobec 

niego, jest takie — nie będzie ranić, żeby mogło zabić; nie będzie przekonywać, żeby mogło 

zmylić; nie będzie oskarżać, żeby mogło potępić; oszczędzi grzesznika na krótki czas, aby mogło 

dręczyć go na zawsze; oszczędzi go tutaj, aby mogło gryźć go w przyszłości; nie uderzy, dopóki nie 

będzie za późno dla grzesznika, aby odeprzeć cios. O okrutne miłosierdzie, żeby widzieć grzech, a 

mimo to zostawić grzesznika w spokoju, dopóki nie zamkną się przed nim bramy miłosierdzia, a 

piekło nie otworzy swojej paszczy, by go pożreć: (Rdz 4:7 UBG), „grzech leży u drzwi”. Hebrajskie 

słowo tu użyte oznacza legnąć lub czaić się, jak jakieś dzikie zwierzę u wejścia do swojej jaskini, 

jakby śpiące – ale w rzeczywistości czuwające przebudzone i  gotowe do rzucenia się na 



wszystkich, którzy się do niego zbliżą. O panowie, grzech raczej leży czuwając niż śpiąc; śpi psim 

snem, aby mieć większą przewagę nad grzesznikiem i rzucić się bardziej wściekle na niego! Ale,  

 4. Moja czwarta rada i instrukcja jest taka: Strzeżmy się spoczywania na obowiązkach w 

komorze, uważajmy, aby nie pokładać w nich ufności. Gołąb Noego zrobił użytek ze swoich 

skrzydeł – ale nie ufał  swoim skrzydłom – ale arce; podobnie i my musimy korzystać z 

obowiązków w komorze – ale nie możemy im ufać  – tylko Panu Jezusowi, którego arka była 

jedynie figurą. Jest wielu takich, którzy podchodzą do swoich obowiązków duchowych tak, jak 

konie młyńskie chodzą wkoło w młynie, i spoczywają na nich, gdy skończą, używając środków 

jako pośredników; i tak od razu chybiają uchwycenia się Chrystusa i nieba za jednym zamachem. 

Obowiązki w komorze, gdy się na nich spocznie doprowadzą do wiecznej zguby człowieka tak 

samo, jak największe i najokropniejsze potworności; jawna niegodziwość zabija swoje tysiące – ale 

sekretne spoczywanie na obowiązkach zabija swoje dziesiątki tysięcy. Rzesze krwawią 

wewnętrznie z powodu tej choroby i umierają na zawsze. Otwarta bezbożność to szeroka, brudna 

droga, która prowadzi do piekła — podobnie ufanie religijnym obowiązkom jest pewną, choć 

czystszą drogą do niego. Bezbożni ludzie i formalistyczni wyznawcy spotkają się na końcu w tym 

samym piekle. Ach, chrześcijanie, nie czyńcie waszych obowiązków wykonywanych w komorze 

swoimi pieniędzmi, abyście wy i wasze pieniądze nie poginęli razem.  

  Feniks zbiera razem słodkie, wonne przyprawy w Arabii, a potem rozdmuchuje w nich ogień 

swoimi skrzydłami i spala się; tak wielu świecących wyznawców chrześcijaństwa spala się przez 

odpoczywanie w swoich duchowych obowiązkach i służbie. Wiemy, że w czasie potopu Noego 

wszyscy, którzy nie znajdowali się w arce, chociaż wspinali się na najwyższe drzewa i najwyższe 

góry i wzgórza naprawdę potonęli; podobnie jeśli wierzący będą wspinać się na ten czy tamten 

obowiązek, a nie znajdą się w i nie spoczną tylko i wyłącznie na Chrystusie, będą naprawdę 

potępieni. To nie nasze obowiązki, ale nasz Chrystus jest Tym, który musi nas zbawić. Jeśli 

człowiek nie będzie miał działu w Chrystusie, może zginąć z „Ojcze nasz” na ustach. Jest to tak 

naturalne dla człowieka, aby spocząć na swoich obowiązkach, jak jest położenie się przez niego do 

łóżka.  

 To była pokusa Bernarda, który będąc trochę wspomagany w wykonywaniu duchowego 

obowiązku, mógł pogłaskać się po głowie z „O Bernardzie, to było dobrze zrobione, teraz rozwesel 

się”. Ach, jak skłonny jest człowiek, kiedy został trochę rozgrzany, skruszony, gdy jego serce 

zostało poszerzone i udzielono mu pomocy, etc., w czasie wykonywania duchowych obowiązków, 

aby odejść i pogłaskać się i pobłogosławić, i przytulić się i ogrzać iskrami, z ognia, który sam 

rozniecił, (Iz 50:11 UBG). ,,My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze 

sprawiedliwości są jak szata splugawiona; wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły 

nas jak wiatr”, (Iz 64:6 UBG). „Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co 

mam”, (Łk 18:12 UBG).  

 Adam miał zdobyć życie i niejako je nosić; miał być uratowany przez swoje uczynki: „Czyń 

to i żyj”. Stąd bierze się to, że wszyscy jego potomkowie są tak skłonni do szukania zbawienia, 

przez uczynki: (Dz 2:37 UBG), ,,Co mamy robić, mężowie bracia?”; (Dz 16:30 UBG): „Panowie, 

co mam czynić, abym był zbawiony?”; (Mk 10:17,20): „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 

odziedziczyć życie wieczne?”. Jaki ojciec taki syn. Ale jeśli nasze własne duchowe obowiązki lub 

uczynki byłyby wystarczające, aby nas zbawić, to w jakim celu Chrystus pozostawił  łono jego Ojca 

i oddał swoje najdroższe życie? itp. Obowiązki w komorze jeśli się na nich spocznie, to mogą 

uspokoić sumienie na jakiś czas – ale czasami i tego nie będą wstanie zrobić. ,,Gdy Efraim 

zauważył swoją chorobę, a Juda swoją ranę, uciekł Efraim do Asyryjczyka i posłał do króla Jareb. 

Ale on was nie będzie mógł uzdrowić ani uleczyć waszej rany”, (Oz 5:13 UBG). Jeśli spoczniemy 

na obowiązkach w komorze, czy na czymkolwiek innym po tej stronie Chrystusa, to odkryjemy, że 

są tak słabe jak Asyryjczycy, albo jak król Jareb; przekonamy się ku własnej szkodzie, że nie mogą 

nam pomóc ani uzdrowić nas; ani pocieszyć, ani też uleczyć z naszych ran. Jak powyżsi ludzie, tak i 

obowiązki, nigdy nie były wierne nikomu, kto im zaufał. Kiedy Izraelici byli w wielkim ucisku, Pan 

nakazał im, aby poszli i wołali do bogów, których sobie obrali, aby ich wybawiły, w czasie ich 

utrapienia, (Sędz 10:14 UBG). O panowie, jeśli, gdy będziecie w ucisku sumienia, lub leżeli na łożu 



śmierci, Bóg powie wam: „Idźcie do swoich modlitw i obowiązków duchowych wykonywanych w 

komorze, które robiliście i na których spoczęliście, idźcie do swoich łez wylewanych w komorze, 

na których oparliście się, niech was wybawią i uratują”, to och, jakimi nieszczęsnymi wybawcami i 

pocieszycielami  będą oni  dla was!  

 Zauważmy, czym była Arka Boża dla Filistynów, (1 Sam 5 UBG), tym, obowiązki w 

komorze są dla szatana; drży za każdym razem, gdy widzi biednego grzesznika jak wchodzi do 

swojej komory i wychodzi z niej, spoczywając na i chlubiąc się Panem Jezusem, a nie swymi 

duchowymi obowiązkami; ale kiedy widzi biednego wierzącego pokładającego ufność w swoich 

obowiązkach i spoczywającego na nich, to wtedy się raduje, klaszcze w dłonie i śpiewa: „Aha! 

Będę go miał”.  

 O, nie spoczywajmy na niczym po tej stronie Pana Jezusa Chrystusa! Powiedzmy naszym 

łaskom, powiedzmy naszym obowiązkom, i powiedzmy naszej świętości: „Nie jesteś moim 

Zbawicielem, nie jesteś moim Pośrednikiem; i dlatego nie wolno pokładać w tobie nadziei, ani 

spoczywać na tobie”. Moim obowiązkiem jest wykonanie obowiązków w komorze – ale moim 

grzechem jest poleganie na nich lub kładzenie zaufania w nich; robić je muszę — ale nie wolno mi 

się z nich chlubić. Ten, kto spoczywa na swoich obowiązkach w komorze, czyni z nich swojego 

Zbawiciela. Niech wszystkie nasze obowiązki w komorze zaprowadzą nas do Pana Jezusa i 

pozostawią nas w większej społeczności z Nim i w większym poleganiu na Nim; a wtedy będziemy 

po trzykroć szczęśliwi, (Hbr 7:25 UBG). Niech wszystkie nasze modlitwy i łzy, posty i kajanie się, 

będą gwiazdą, która poprowadzi nas do Pana Jezusa, i drabiną Jakubową, po której będziemy mogli 

wznieść się na pierś wiecznej miłości; a wtedy będziemy bezpieczni na zawsze.  

 Ach, jak smutno jest gdy się pomyśli, iż większość wierzących zapomniała o swoim miejsce 

spoczynku, jak narzeka Pan: (Jer 50:6 UBG), „Mój lud był trzodą owiec zbłąkanych, ich pasterze 

wiedli ich na manowce, po górach ich rozegnali. Schodził z góry na pagórek, zapomniał o swoim 

legowisku”. Ach, ile jest biednych dusz, które wędrują z góry na wzgórze, od jednego obowiązku 

do drugiego, i tu spoczywają, lub tam, a wszystko to po tej stronie ich miejsca spoczynku! O 

panowie, to sam Bóg jest naszym miejscem spoczynku; to Jego darmowa łaska, to Jego szczególne 

miłosierdzie, i to Jego nieskończona miłość jest naszym miejscem odpoczynku; to pierś Chrystusa, 

Jego łaska, Jego zadośćuczynienie i Jego czysta, doskonała, nieskazitelna, niezrównana i chwalebna 

sprawiedliwość, są naszym miejscem spoczynku; i dlatego powiedzmy wszystkim naszym 

obowiązkom i modlitwom w komorze, ,,Żegnaj  modlitwo, żegnaj czytanie Słowa Bożego, żegnaj 

poście, żegnajcie łzy, żegnajcie westchnienia i jęki oraz żegnajcie kajania się i uniżanie, nigdy 

więcej wam nie zaufam, nigdy więcej nie spocznę na was; ale teraz wrócę do mojego miejsca 

spoczynku, teraz odpocznę tylko w Bogu i w Chrystusie odpocznę teraz całkowicie w Bogu i w 

Chrystusie, odpocznę teraz na zawsze w Bogu i w Chrystusie”. 

 Było to powiedzenie pewnego drogocennego wierzącego, że „bardziej się bał swoich 

obowiązków religijnych, niż swoich grzechów. Gdyż wykonywanie jego obowiązków często 

czyniło go dumnym;  natomiast jego grzechy zawsze czyniły go pokornym”. Ale,  

 5. Moja piąta rada i instrukcja jest taka: Dokładajmy starań, aby włożyć całe swoje serce 

we wszystkie modlitwy i obowiązki w komorze. Pilnujmy, aby nasze języki i serca były 

dostrojone w czasie i treści. (Ps 17:1 UBG): „….nakłoń ucha na modlitwę moich nieobłudnych 

ust”. Serce i język muszą iść w parze; słowo i praca, usta i życie, modlitwa i praktyka, muszą 

odbijać się ze sobą echem, inaczej nasze modlitwy i nasza dusza zginą razem. Praca warg i trud 

serca muszą iść w parze. 

 Egipcjanie ze wszystkich owoców wybrali brzoskwinię do poświęcenia ich bogini i nie z 

innego powodu – jak tylko takiego, że jej owoc jest jak serce, a liść jak język. Ci sami poganie 

oddając cześć swoim bogom, uważali, że koniecznym jest, aby serca i języki ludzi szły razem. Ach, 

chrześcijanie, kiedy w waszej komorze wasze serca i wasze języki idą w parze, wtedy tworzycie tę 

słodką i zachwycającą melodię, która jest najbardziej akceptowalna i przyjemna Królowi królów. 

Samo sedno modlitwy tkwi w wylaniu duszy przed Bogiem, (1 Sm 1:15. Ps  42:4 UBG), 

„Wylewam swą duszę, gdy wspomnę”, itd. Izraelici wylewali swe dusze jak wodę przed Panem. 

Tak robił pierwowzór Kościoła: ,,….pragnieniem naszej duszy jest twoje imię i wspominanie 



ciebie. Moja dusza pragnie cię w nocy; swoim duchem, który jest we mnie szukam cię nawet rano”, 

(Iz 26:8-9 UBG); (Lm 3:41 UBG): „Wznieśmy swoje serca i ręce do Boga w niebiosach”;   (Hbr 

10:22 UBG): ,,Zbliżmy się ze szczerym sercem” itd.; (Rz 1:9 UBG): ,,Bóg bowiem, któremu służę 

w moim duchu….jest mi świadkiem”; (1 Kor 14:15 UBG): „Będę się modlił duchem….Będę 

śpiewał duchem”; (Flp 3:3 UBG): ,,My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy 

Bogu”. 

 Zgodnie z Zakonem wewnętrzne części miały być złożone Bogu w ofierze; skóra natomiast 

należała do kapłanów. Skąd możemy łatwo wywnioskować, że prawda w wewnętrznych częściach 

jest tym, co jest najbardziej miłe w ofierze.  Kiedy Ateńczycy chcieli dowiedzieć się od wyroczni, 

jaka była przyczyna ich częstych porażek w bitwie, widząc, że oferowali najlepszy wybór rzeczy, 

jaki mogli zdobyć, aby złożyć w ofierze bogom, czego ich wrogowie nie robili; to wyrocznia dała 

im tę odpowiedź, że ,,bogowie byli bardziej zadowoleni z ich wewnętrznego błagania, niż z całego 

ich zewnętrznego przepychu w kosztownych ofiarach”. Ach, panowie, powodem, dla którego tak 

wielu chybia celu w    zanoszeniu modlitw i spełnianiu duchowych obowiązków w komorze 

jest to, że nie wkładają w to całego swojego serca. Żaden człowiek nie może uczynić pracy 

pewną lub szczęśliwą w modlitwie, jak tylko ten, kto sprawia, że serce angażuje się w nią. Kiedy 

serce człowieka jest zaangażowane w jego modlitwy, to wtedy jego odpowiedzi z nieba będą 

wielkie i słodkie. Nie jest prawdziwą modlitwą ta, w której serce człowieka nie ma udziału. Kiedy 

dusza jest oddzielona od ciała, człowiek nie żyje; podobnie kiedy serce jest oddzielone od ust w 

modlitwie, to taka modlitwa jest martwa.  

 Żydzi w naszych czasach piszą na ścianach swoich synagog te słowa: „Modlitwa bez serca 

jest jak ciało bez duszy”.  

 W prawie Mojżesza nakazano kapłanowi obmyć wodą wnętrzności ofiar; i tak się działo, 

mówi Filon, aby nauczyć nas dbać o czystość naszych serc i uczuć podczas przychodzenia blisko do 

Boga. We wszystkich naszych obowiązkach w komorze Bóg najpierw i najbardziej patrzy na nasze 

serca: „Synu mój, daj mi swoje serce” (Prz 23:26 UBG). To nie kawałek, ani nie jakiś zakamarek 

serca, jest tym co zadowoli Stwórcę serca; serce jest skarbem, grządką przypraw i królewskim 

tronem, w którym Bóg ma upodobanie. Bóg nie patrzy na elegancję naszych modlitw, aby 

zobaczyć, jak są wyrafinowane; ani na ich geometrię, aby zobaczyć, jak są długie; ani na ich 

arytmetykę, aby zobaczyć, ile ich jest; ani na ich muzykę, ani na słodycz naszego głosu, ani nawet 

na logikę naszych modlitw; ale na ich szczerość, jak są serdeczne. Nie ma modlitwy uznanej, 

zatwierdzonej, zaakceptowanej, zapisanej lub nagrodzonej przez Boga — z wyjątkiem tej, w której 

serce jest szczere. 

 Prawdziwa matka nie podzieliłaby dziecka. Jak Bóg kocha złamane i skruszone serce, tak 

brzydzi się podzielonym sercem, (Ps 51:17; Jak 1:8 UBG). Bóg nie lubi kuśtykania ani 

połowiczności; chce, żeby Mu służono prawdziwie i całkowicie. Królewskie prawo brzmi: 

„Będziesz miłował i służył Panu Bogu swemu z całego serca i z całej swojej duszy”. Wśród pogan, 

gdy zwierzęta były zarzynane na ofiarę, pierwszą rzeczą, na którą patrzył kapłan, było serce, i jeśli 

serce miało jakąś wadę, to ofiara była odrzucana. Zaprawdę, Bóg odrzuca wszystkie te ofiary i 

służbę, w których serce jest złe, jak możemy zobaczyć, porównując te wersety Pisma razem (Prz 

21:27; Iz 1:11-12; 29:13; Mt 15:7-9; Ez 33:30-32; Zach 7:4-6; 2 Krn 25:1-2; Ps  78:36-37 UBG).  

 Modlitwa bez serca jest jak miedź brzęcząca lub cymbał brzmiący. Modlitwa jest tylko 

wtedy piękna i ważka, gdy serce jest w nią zaangażowane, i nie inaczej. To nie podniesienie głosu 

ani załamywanie rąk, ani bicie się w piersi, ani afektowany ton, ani wystudiowane ruchy, ani też 

seraficzne wyrażenia — ale poruszenia serca, są tym na co Bóg patrzy w modlitwie. Bóg nie słyszy 

więcej, niż mówi serce. Jeśli serce będzie milczeć, to Bóg na pewno będzie głuchy. Żadna modlitwa 

nie jest akceptowana przez Boga — jak tylko taka, która jest zrodzona z bólów porodowych serca.  

 Tego samego dnia, gdy Juliusz Cezar doszedł do godności cesarskiej, siedząc na swoim 

złotym tronie złożył w ofierze bogom zwierzę; ale kiedy   zostało ono rozcięte, okazało się, że nie 

było w nim serca, co wróżbici uznali  za zły omen. Jest to smutny znak, że wolicie niektórzy 

szanowni wierzący drażnić Pana, niż zmagać się z Nim, którzy zwyczajowo nie wkładacie serca w 

swoje obowiązki wykonywane w komorze. O sercu, Bóg zdaje się nam mówić, tak jak Józef swoim 



braciom, mówiąc o Beniaminie: „Nie zobaczycie mojej twarzy, jeśli nie będzie z wami waszego 

brata”, (Rdz 43:5 UBG). 

 Było to przemówienie błogosławionego Bradforda, że „nigdy nie zakończył obowiązku, 

dopóki nie włożył swojego serca w dany obowiązek. Nie kończył wyznania grzechów, dopóki jego 

serce nie było skruszone za nie. Nie kończył błagania o łaskę, dopóki jego serce nie zostało 

ożywione i dotknięte w pełnym nadziei oczekiwaniu na więcej łaski. Nie kończył dziękczynienia, 

dopóki jego serce nie zostało poszerzone poczuciem miłosierdzia, którym się cieszył, i ożywione w 

oddawaniu za to chwały”.  

 6. Moja szósta rada i instrukcja jest taka: Bądźmy żarliwi, gorący i natrętni wobec Boga 

we wszystkich swoich obowiązkach i zajęciach w komorze. (Jak 5:16 UBG), „Wiele może usilna 

modlitwa sprawiedliwego”, lub, jak mówi grecki oryginał, ,,działająca modlitwa”, czyli taka 

działająca modlitwa, która pobudza całego człowieka do pracy, która angażuje wszystkie władze 

duszy i wszystkie jej łaski do pracy. Słowo to oznacza takie działanie, które zawiera w sobie 

najbardziej ożywioną aktywność jaka może być. Z pewnością wszystkie te zwyczajowe zwroty 

płakania, zmagania się z i przemagania u Boga, które są porozrzucane w różnych częściach Pisma, 

mocno przemawiają za świętą natrętnością i świętą gwałtownością, które dawni wierzący wyrażali 

w swoich zwracaniach się do Boga (Ps 55:1; 61:1; 64:1; 88:1,13; 119:20,145,147, 164; Jon 2:1-2; Jl 

2:13 UBG). Żarliwość porusza skrzydłami modlitwy i sprawia, że szybciej leci ona do nieba. 

Strzała, jeśli jest naciągnięta tylko trochę, to nie poleci daleko; ale jeśli zostanie naciągnięta do 

maksimum, to poleci daleko i przeszyje głęboko: podobnie żarliwa czy też usilna modlitwa leci aż 

do nieba i z pewnością sprowadzi z stamtąd błogosławieństwa. 

  Zimne modlitwy wzywają do zapierania się siebie, natomiast żarliwe modlitwy oferują 

świętą przemoc zarówno wobec nieba, jak i wobec ziemi. Zauważmy; jak w malowanym ogniu nie 

ma ciepła; tak w zimnej modlitwie nie ma ognia ani ciepła, ani wszechmocy, ani oddania, ani też 

błogosławieństwa. Zimne modlitwy są jak strzały bez grotów, jak miecze bez ostrzy, i jak ptaki bez 

skrzydeł: nie przebijają, nie przecinają, i nie wzlatują do nieba. Takie modlitwy, które nie mają w 

sobie niebiańskiego ognia, zawsze zamarzają zanim dotrą do nieba. Natomiast żarliwa modlitwa 

jest bardzo przemożna u Boga. (Dz 12:5 UBG): ,,Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a kościół 

nieustannie modlił się za niego do Boga”. Greckie słowo tu użyte oznacza modlitwę gwałtowną, 

modlitwę żarliwą i modlitwę rozciągniętą. Te dusze pełne łaski napinały się i wyciągały w 

modlitwie, tak jak ludzie biegną w wyścigu; modlili się ze wszystkich sił ich dusz i z całą 

żarliwością ich duchów; przeto przemogły u Boga, jak możemy zobaczyć w podanych dalej w 

Piśmie wersetach. 

 W  Dz 26:7 (UBG) jest napisane: ,,służąc Bogu ustawicznie dniem i nocą” lub raczej, jak 

mówi grecki oryginał, „w rozciągnięty sposób, służąc Bogu dniem i nocą”. Wyciągali swoje serca, 

uczucia i łaski do maksimum w modlitwie. We wszystkich naszych wycofaniach się do komory, 

róbmy tak jak oni.  A Rz 12:11 (UBG) mówi: „pałający duchem, służący Panu.” Greckie słowo tu 

użyte oznacza wrzący gorąc. Bóg uwielbia widzieć swój lud gorliwym i gorącym w Jego służbie. 

Bez żarliwości ducha żadna służba nie znajduje akceptacji w niebie. Bóg lubi, aby Jego lud był 

żywy i aktywny w Jego służbie. Dalej, Rz 12:12 (UBG) powiada: ,,….nieustający w modlitwie”; 

lub „kontynuujący z całej waszej siły w modlitwie”. Jest to metafora zaczerpnięta z zachowania 

psów gończych, które nigdy nie zaprzestaną polowania, dopóki nie dopadną ściganej zwierzyny. Rz 

15:30 (UBG) stwierdza: „….abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga”, 

„walczcie potężnie, walczcie jak mistrzowie walczą nawet do agonii”, jak to słowo w greckim 

oryginale sugeruje. Jest ono słowem używanym w żargonie wojskowym i oznacza takie żarliwe 

mocowanie się lub zmaganie, jak na śmierć i życie.  

 Kol 4:12 (KJV): „Zawsze gorliwie trudzący się za was w modlitwie”. Użyte tutaj greckie 

słowo oznacza walkę lub zmaganie się, jaką staczają ci, którzy dążą do mistrzostwa; i wskazuje na 

gwałtowność i żarliwość modlitw Epafrasa za Kolosan. Zauważmy, że tak jak zapaśnicy zginają się, 

wiją, rozciągają i napinają każdy staw ich ciała, aby mogli zwyciężyć; tak zrobił Epafras, zginał, 

wił się, rozciągał i napinał każdy staw swojej duszy, jeśli mogę tak powiedzieć – aby mógł 

zwyciężyć u Boga na konto Kolosan. Podobnie, kiedy Jakub był sam na sam z Bogiem, to ach jak 



gorliwy i żarliwy był w swoich zmaganiach z Nim, (Rdz 32:24-27; Oz 12:4-5 UBG). Zmagał się i 

płakał, płakał i zmagał się; mocno szarpał się z Bogiem, trzymał się mocnym chwytem i nie 

pozwolił Bogu odejść, dopóki jako książę nie przemógł Go. Żarliwa modlitwa to spór duszy, w 

którym dusza zmaga się z Bogiem; to praca powodująca wystąpienie potu, to pot i krew duszy, jest 

to spożytkowanie do maksimum wszystkich sił i mocy duszy. Ten, kto chciałby przemóc u Boga w 

prywatnej modlitwie musi napiąć każdą strunę swego serca; musi, w błaganiu Boga oblegnąć Go, 

aby Go zwyciężyć; musi być jak natarczywi żebracy, których nie zniechęcą krzywe spojrzenia,  

cisza lub przykre odpowiedzi. Ci, którzy chcieliby mieć spełnione prośby, muszą, jak natrętna 

wdowa, naciskać na Boga tak daleko, żeby doprowadzić go na granicę świętego zarumienienia się, 

jeśli mogę tak wyrazić się z całym szacunkiem, muszą ze świętą natarczywością, jak mówi Bazyli, 

doprowadzić do tego, że Bóg wstydziłby się spojrzeć im w twarz, gdyby odmówił natarczywym 

prośbom ich dusz.  

 Ktoś powiedział, że gdyby Abraham miał trochę więcej tej natrętności, kiedy wstawiał się za 

Sodomą, być może wszystko by dobrze skończyło się dla niej. Abraham obniżył granicę do 

dziesięciu sprawiedliwych, i na tym jego skromność zatrzymała go; jednakże gdyby zszedł niżej, to 

Bóg jeden wie, co mogłoby zdarzyć się z Sodomą, bo Bóg nie odszedł, mówi tekst, dopóki nie 

skończył rozmawiać z Abrahamem, to znaczy, dopóki Abraham nie miał nic więcej do powiedzenia 

Bogu. Abraham zaprzestał pytania, zanim Bóg zaprzestał przychylać się do jego próśb; Abraham 

zaprzestał modlić się, zanim Bóg zaprzestał ustępować; i tak Sodoma została zgubiona.  

 O ten niebiański ogień i święta żarliwość, które były w modlitwie Daniela w komorze! 

„Panie, wysłuchaj! Panie, przebacz! Panie, spójrz i działaj! Nie zwlekaj ze względu na siebie 

samego, mój Boże, bo twoje miasto i twój lud są nazwane twoim imieniem”, (Dan 9:19 UBG). 

Zauważmy, że jak istnieją dwa rodzaje antidotum na truciznę, a mianowicie gorące i zimne, tak 

istnieją dwa rodzaje antidotum na wszystkie problemy związane z tym doczesnym życiem, a 

mianowicie żarliwe modlitwy i święta cierpliwość: jedne gorące, a drugie zimne; jedno ożywia, a 

drugie gasi, i Daniel wykorzystał je oba. Żarliwość dla modlitwy jest jak ogień dla kadzidła w 

kadzielnicy lub jak skrzydła dla ptaka, lub też jak olej do kół; i to Daniel odkrył przez 

doświadczenie. Bóg nie szuka żadnego Jakuba ze zrogowaciałymi kolanami, z powodu długich i 

częstych modlitw; ani żadnego Bartłomieja z setką modlitw z rana i tyloma wieczorem; ale 

żarliwości ducha w modlitwie, która sama przemaga wszystko u Boga. Słabe modlitwy, jak słabe 

bóle porodowe, szybko przechodzą i nigdy nie doprowadzają miłosierdzia Bożego do narodzin. 

Zimne modlitwy to poronione i nieżywo urodzone dzieci, w których Ojciec duchów nie ma 

upodobania. Zauważmy, że jak namalowany człowiek nie jest człowiekiem, a malowany ogień 

ogniem; tak zimna modlitwa nie jest modlitwą. Takie modlitwy nigdy nie przemogą w sercu Boga, 

które nie rozgrzeją najpierw naszego własnego serca. Jak ciało bez duszy, dużo drewna bez ognia, a 

kula w muszkiecie bez prochu; tym są wszystkie modlitwy bez żarliwości ducha. 

 Luter określił modlitwę, pistoletem lub armatą chrześcijan albo chrześcijańskim wystrzałem 

z broni. 

 Najgorętsze źródła tryskają wodą przez wzburzenie. Zimne modlitwy są dymem w oczach 

Boga. Leniwe modlitwy nigdy nie przynoszą szlachetnych odpowiedzi; leniwi żebracy mogą 

głodować pomimo całego ich żebrania, (Iz 1:15; 65:5 UBG).  

 Tacy, którzy mają samca w swojej trzodzie a ofiarują Panu samicę; tacy którzy ofiarują Panu 

to co rozszarpane, kulawe i chore; i tacy którzy zbywają Boga swoim zimnym, leniwym, sennym i 

formalistycznym spełnianiem obowiązków w komorze – są potępieni, odrzuceni i przeklęci przez 

Boga, (Mal 1:13-14 UBG). Dawid porównał swoje modlitwy do kadzidła a żadne kadzidło nie było 

ofiarowane bez ognia, (Ps 141:2 UBG); to ogień był tym, co sprawiało, że dym kadzidła unosił się 

do góry. Podobnie tylko żarliwa modlitwa trafia w cel i  przebija bramę nieba, chociaż podobnie jak 

ta w Gazie Iz 45:2, wykonana jest z mosiądzu i żelaza. 

   Podczas gdy dziecko tylko kwili i gaworzy w kołysce, matka zostawia je w spokoju; ale 

kiedy dziecko raz podniesie swój ton głosu i wprost zapłacze, to matka biegnie i podnosi je. I tak 

dzieje się z chrześcijaninem: (Ps 34:6 UBG), „Ten oto biedak wołał”. Jest w tym zawarta jego 

żarliwość, wołał; ale to było zrobione w ciszy i sekretnie, w obecności króla Akisza jak napisane 



jest w tytule powyższego psalmu, tak jak Mojżesz nad Morzem Czerwonym, i jak Nehemiasz 

uczynił to w obecności króla Persji. „A PAN wysłuchał i wybawił go ze wszystkich jego utrapień”, i 

tu widzimy, przemożność tego wołania. Podobnie Latimer z wielkim zapałem natarczywie 

zasypywał tron łaski żarliwym wołaniem: „Jeszcze raz, Panie, jeszcze raz przywróć ewangelię 

Anglii”, i Bóg go wysłuchał.  

 Męczennik Hudson, pomodliwszy się żarliwie, został pocieszony natychmiast i dzielnie 

cierpiał.  

 Czytałem o niejakim Giles z Brukseli, holenderskim męczenniku, że był tak żarliwy w 

modlitwie, klęcząc samotnie w jakimś ukrytym miejscu w więzieniu, w którym był, że zdawał się 

zapomnieć co się wokół niego dzieje; a będąc wezwany na posiłek, ani nie słyszał, ani nie widział, 

kto stał obok niego, dopóki nie został podniesiony za ramiona, dopiero wtedy przemówił łagodnie 

do tych co stali obok, jak człowiek wybudzony z transu.  

 Z kolei Grzegorz z Nazjanzu, mówiąc o swojej siostrze Gorgonii, stwierdził, że w 

gwałtownej modlitwie doszła do religijnej prawie zuchwałości przed Bogiem, tak że zagroziła 

niebu i powiedziała Bogu, że nigdy nie odejdzie od Jego ołtarza, dopóki jej prośba nie zostanie 

spełniona. 

 Uczyńmy naszą sprawą naśladowanie tych szlachetnych przykładów, jeśli kiedykolwiek 

chcielibyśmy tak po książęcemu zachować się w modlitwie, żeby przemóc u Boga. Natarczywa 

dusza w modlitwie jest jak biedny żebrak, który się modli i puka, modli i czeka, modli i działa, puka 

i stuka, prosi i błaga — i nie odejdzie od drzwi, dopóki nie otrzyma jałmużny. Cóż, przyjaciele, 

pamiętajcie o tym, że Bóg nie ma względu na letnie modlitwy tak samo jak na letnich ludzi, gdyż są 

oni dla Niego tacy, że zagroził, że wypluje ich z ust. Te modlitwy, które są tylko pracą warg, są 

straconą pracą; dlatego we wszystkich naszych modlitwach w komorze zwracajmy uwagę na 

żarliwość naszego ducha. 

 7.  Moja siódma rada i instrukcja brzmi: Bądźmy stali, tak samo jak żarliwi w modlitwie 

w komorze. Pilnujmy się, żeby, trzymać się i obstawać przy, abyśmy mogli wytrwać do końca w 

prywatnej modlitwie: (1 Tes 5:17 UBG) „Nieustannie się módlcie”. Człowiek zawsze musi się 

modlić zwyczajowo, choć nie w danej chwili; musi mieć swoje serce trzymane w usposobieniu 

modlitewnym we wszystkich stanach i warunkach. Chociaż modlitwa w komorze może mieć 

przerwę, to jednak nigdy nie może mieć końca: (Łk 18:1 UBG), ,,Opowiedział im też przypowieść 

o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać”, lub, jak mówi grecki oryginał, żeby się nie 

cofać, jak opieszalcy w pracy, albo tchórze na wojnie. Modlitwa w komorze to taki ogień na ołtarzu, 

który nigdy nie miał zgasnąć lecz palić się dniem i nocą: (1 Tes 3:10 UBG), ,,Gdy w nocy i we dnie 

bardzo gorliwie modlimy się”. Paweł mówi tu jak człowiek zbudowany cały z modlitwy, jak 

człowiek, który nie dbał o nic bardziej niż o modlitwę. Podobnie mówi w  Ef 6:18 (UBG), „We 

wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą 

wytrwałością”. Kalwin rozróżnia tu między „modleniem się w każdym czasie”, a ,,czuwaniem z 

całą wytrwałością”. Przez „modląc się w każdym czasie”, mówi Kalwin, „Paweł napomina nas do 

modlitwy w czasie dobrobytu, jak i w przeciwnościach losu, aby nie porzucać obowiązku modlitwy 

będąc w stanie dobrobytu, gdy nie skłaniają nas do  modlitwy zewnętrzne pilne potrzeby i 

nieszczęścia; a przez ,,czuwając z całą wytrwałością”, napomina nas, abyśmy nie byli zmęczeni 

pracą modlenia się – ale abyśmy w dalszym ciągu byli natrętni i stali w jej wykonywaniu, chociaż 

nie mamy obecnie tego, o co się modlimy”. Tak więc „modlenie się w każdym czasie ” sprzeciwia 

się zaniedbywaniu obowiązku, który ma być wykonany we właściwych porach i czasach, a 

„czuwanie z całą wytrwałością” sprzeciwia się  mdleniu czy też zasłabnięciu w naszym duchu w 

odniesieniu do tej czy tamtej prośby czy błagania, które zanosimy do Boga. 

 Kiedy Bóg pozostaje głuchy na nasze modlitwy, to wtedy nie wolno nam się niepokoić ani 

mdleć, nie wolno nam się też bać ani zniechęcać — ale musimy trzymać się i wytrwać w 

obowiązku modlitwy z niezwyciężoną cierpliwością, odwagą i stałością, tak jak zrobił to 

pierwowzór Kościoła: (Lam 3:8,44,55-57 UBG). Z kolei Kol 4:2 (UBG) powiada: ,,Trwajcie w 

modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem”. Musimy być wytrwali i naciskający w modlitwie 

w komorze; musimy zanosić ją stale i odłożyć wszystko na bok dla niej. Ten kto jest w swojej 



komorze tylko zrywami i nieregularnie od czasu do czasu, nie uwielbi Boga ani nie przyniesie 

korzyści własnej duszy. Jeśli nie będziemy prowadzić handlu z niebem  przez modlitwę w ukryciu, 

to nigdy nie uzyskamy jakichkolwiek zarobków z tej modlitwy.  

 Zauważmy, że jak ci, którzy zyskują pieniądze ze swoich hut, zachowują ciągły ogień w ich 

piecach; tak ci, którzy chcą otrzymać jakiekolwiek dobro dla duszy przez wykonywanie 

obowiązków w komorze, muszą trzymać się blisko i stale tychże obowiązków. Obłudnik jest tylko 

stały w niestałości; jest tylko w jego komorze zrywami i okresowo. Od czasu do czasu, kiedy jest w 

dobrym humorze, zastaniemy go jak wchodzi do komory – ale nigdy nie jest w tym wytrwały: (Hi 

27:10 UBG), „Czy będzie wciąż wzywał Boga” lub, jak hebrajski oryginał mówi: „Czy w każdym 

czasie będzie wzywał Boga?”. Kiedy obłudnicy znajdą się pod piekącą rózgą lub na trapiącym kole 

tortur, lub gdy znajdą się w ciężkich potrzebach, lub kiedy ogarnia ich paniczny strach itp., to wtedy 

będziemy widzieć jak biegną do swoich komór, jak Joab do rogów ołtarza, gdy był w 

niebezpieczeństwie śmierci; ale nigdy nie chcą wytrwać, nigdy nie trzymają się modlitwy do końca; 

i dlatego na końcu zatracają zarówno swoje modlitwy w komorze, jak i ich dusze razem, (Iz 26:16; 

Ps 78:34; Zach 7:5 UBG).  

 To była najbardziej znieważająca i bluźniercza mowa pewnego ateistycznego nieszczęśnika, 

który powiedział Bogu o sobie, że nie jest pospolitym żebrakiem, i że nigdy wcześniej nie niepokoił 

Boga modlitwą, i jeśli Bóg tylko raz go teraz wysłucha, to nigdy więcej nie będzie kłopotał Go 

ponownie. 

 Modlitwa w komorze to ciężka praca; i wierzący musi mocno naszarpać się w niej, i 

trzymać się jej blisko, tak jak robił to Jakub, jeśli kiedykolwiek zamierza osiągnąć jakąś 

wewnętrzną lub wieczną korzyść przez nią, (Rdz 32 BW) . Daniel wybrał raczej narażenie swojego 

życia, niż zaniechanie modlitwy w swojej komnacie, (Dan 6 UBG). To nie ten, kto zaczyna w 

duchu, a kończy w ciele, (Gal 3:3 UBG); i to nie ten, kto przykłada rękę do pługa, a spogląda 

wstecz, (Łk 9:62 UBG); ale tylko ten, kto wytrwa do końca w modlitwie, będzie zbawiony i 

ukoronowany, (Mt 24:13 UBG). To tylko ten, kto wytrwa w dobrych uczynkach do końca, będzie 

tym, który będzie jadł z ukrytej manny, i który będzie miał biały kamień, a na kamieniu wypisane 

nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, kto je otrzymuje, (Obj 2:17 UBG).  

 Te cenne, modlące się i biadające dusze w Ez 9:4,6 (UBG), które zostały naznaczone w 

Jerozolimie, aby zostały zachowane przy życiu, zostały oznaczone, jak powiadają niektórzy z 

uczonych, przez znak t, tau, który jest ostatnią literą hebrajskiego alfabetu, aby nauczyć ich, że 

muszą trzymać się i wytrwać do końca dobrze czyniąc. To stałość w wykonywaniu obowiązku w 

komorze jest tym, co wieńczy chrześcijanina i chwali ten obowiązek.  

 Obiekcja — ale czy Bóg chciałby, aby jego lud odrzucił swoje powołania zawodowe, 

zaniechał wszelkiej troski o swoich krewnych i zamknął się w swoich komorach i tam spędzał cały 

czas na sekretnej modlitwie?  

 Odpowiedź — O nie! Każdy obowiązek musi mieć swój czas i miejsce; i jak jeden 

przyjaciel nie może wykluczać drugiego, tak jeden obowiązek nie może wykluczać innego, (Kaz 

3:1 UBG). Obowiązki mojego szczególnego powołania jako człowieka, nie mogą wykluczać 

obowiązków mojego ogólnego powołania jako chrześcijanina; ani obowiązki mojego ogólnego 

powołania jako chrześcijanina, nie mogą wykluczać obowiązków mojego szczególnego powołania 

jako człowieka. Ale abyście mogli być w pełni usatysfakcjonowani w tym przypadku, to musicie 

drodzy czytelnicy pamiętać, że o człowieku można powiedzieć, że modli się zawsze, 

 A. Po pierwsze, gdy jego serce jest zawsze w postawie modlitewnej. Zauważmy, że jak 

można prawdziwie powiedzieć o człowieku, którego serce jest zawsze w postawie dawania; że 

zawsze daje, a o człowieku, którego serce jest zawsze w postawie cierpiącej, że zawsze cierpi – 

„Lecz z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają”, (Ps 44:22 UBG); a którego serce jest zawsze 

w grzesznej postawie, że zawsze grzeszy, (2 P 2:14; Jer 9:3 UBG), tak można powiedzieć o 

człowieku, którego serce zawsze znajduje się w postawie modlitewnej, że zawsze się modli.  

 B. Po drugie, człowiek modli się zawsze, gdy korzysta z każdej stosownej pory i okazji, 

aby wylać swoją duszę przed Panem, w swojej komorze. Modlić się zawsze to modlić się przy 

każdej okazji; ale zostało to już wcześniej poruszone.  



 Jeśli będziemy stali w naszych zmaganiach się w komorze z Bogiem, jeśli będziemy trwali 

w prywatnej modlitwie, chociaż Bóg wydawał by się nam objawiać w postaci sędziego, wroga, czy 

obcego – to na pewno zatriumfujemy na końcu: „O kobieto, wielka jest twoja wiara! Niech ci się 

stanie jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa”, (Mt 15:28 UBG).  

 Pewien filozof zapytany na starość, dlaczego nie zaprzestał praktykowania swego zawodu i 

nie odpoczął sobie odpowiedział: „Kiedy człowiek ma przebiegnąć wyścig na czterdzieści mil, czy 

kazałbyś mu usiąść na 39, i tak stracić nagrodę, koronę, za którą biegł?”. O panowie, jeśli nie 

wytrwacie do końca w modlitwie w komorze, to na pewno stracicie niebiańską nagrodę, koronę 

życia, koronę sprawiedliwości, koronę chwały. Kontynuowanie oddawania chwały Bogu w tym 

obowiązku jest tak samo konieczne i wymagane, jak rozpoczęcie oddawania chwały Bogu tą drogą 

tego obowiązku; chociaż początek jest czymś więcej niż połową – to jednak koniec jest czymś 

więcej niż one oba. Bóg wszystkich doskonałości oczekuje, żeby naszym ostatecznym celem była 

Jego optymalna chwała; żeby nasze ostatnie uczynki były naszymi najlepszymi uczynkami; i 

żebyśmy wytrwali w modlitwie w komorze do końca, (Obj 2:10 UBG).  

 8. Moja ósma rada i instrukcja jest taka: We wszystkich naszych modlitwach w komorze 

pragnijmy i tęsknijmy za społecznością z Bogiem. We wszystkich naszych prywatnych 

modlitwach, nie spoczywajmy na niczym poniżej społeczności z Bogiem, na niczym poniżej 

słodkiego i duchowego radowania się Bogiem, (Pnp 3:1-3; Ps 73:28 UBG). W Ps 27:4 (UBG) jest 

napisane;  „O jedno proszę PANA, i oto będę zabiegał, abym mieszkał w domu PANA po wszystkie 

dni mego życia, abym oglądał piękno PANA i dowiadywał się w jego świątyni”. Świątynia Pana, 

bez społeczności z Panem świątyni nie zaspokajała duszy Dawida. 

 W Ps 42:1-2 napisano: „Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, 

Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem 

Boga?”. Jeleń, jak Arystoteles i inni zauważają, jest ze wszystkich stworzeń najbardziej gorący i 

suchy sam z siebie; ale zwłaszcza, gdy jest ścigany i tropiony, wtedy jest ekstremalnie spragniony. 

Chodzi tu o samicę jelenia, jak na to wskazuje grecki przedimek. A u samic  poczucie pragnienia 

jest bardziej silne, jak zauważają przyrodnicy. Przez to Dawid odkrywa, jakie gwałtowne i 

zaognione pragnienie było w jego duszy za społecznością z Bogiem; i jak nic nie mogło zadowolić 

ściganego jelenia, jak tylko potoki wody, tak nic nie mogło zaspokoić jego duszy, jak tylko 

radowanie się Bogiem.  

 Ps 43:4 (UBG) mówi: „Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga mojego wesela i 

radości”. Ołtarz Boży był tam postawiony do oddawania czci Bogu. Nie chodzi tutaj tylko o 

uwielbienie Boga, ale o społeczność z Bogiem w jego uwielbieniu, która była ogromna radością 

Dawida. Z kolei w Ps 63:1-3 Dawid mówi: „Boże, ty  jesteś moim Bogiem, od rana cię szukam, 

pragnie ciebie moja dusza,  tęskni do ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie 

ma wody. Abym widział twoją moc i chwałę tak, jak cię ujrzałem w twojej świątyni. Skoro lepsze 

jest twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą cię chwaliły”. Dusza Dawida nie pragnęła 

korony, królestwa lub jakiejkolwiek doczesnej wielkości lub chwały – ale wybornego i słodkiego 

radowania się Bogiem w jego pustynnym stanie. Nigdy żadna kobieta w ciąży nie pragnęła tego czy 

tamtego, bardziej niż dusza Dawida pragnęła cieszyć się odczuwalną społecznością z Bogiem 

pośród wszystkich jego smutków i cierpień. 

 Z kolei w Ps 84:2 (UBG) jest napisane: „Moja dusza wzdycha i omdlewa z  tęsknoty do 

przedsionków PANA; moje serce i ciało wołają radośnie do Boga żywego”. Przez „przedsionki 

PANA”, mamy rozumieć zarządzenia Boże. Ale już, te bez społeczności z Bogiem nigdy by nie 

zadowoliły duszy Dawida. Pochwalam to, co mówił Bernard: „Nigdy nie przychodzę od Boga, bez 

Boga”.  

 Ilekroć wchodzimy do swoich komór, dążmy mocno do prawdziwej i odczuwalnej 

społeczności z Bogiem, abyśmy mogli wyjść z naszych komór z pewnym blaskiem Boga na naszym 

duchu, jak Mojżesz zszedł z góry z lśniącą twarzą, (Wj 34:29-35 UBG). Och, dokładajmy starań i 

tęsknijmy za tym, by cieszyć się tą wewnętrzną i bliską społecznością z Bogiem w swojej komorze, 

żeby mogła zostawić taką wyborną i słodką woń Boga, zarówno w naszych sercach, jak i w życiu, 

żeby inni mogli zostać zmuszeni do powiedzenia o nas, że z pewnością byliśmy z Jezusem, (Dz 



4:13 UBG). Smutnym jest, gdy chrześcijanie wracają ze swoich komór do swoich sklepów, 

zawodów, rodzin,  handlu itp., bez najmniej widocznych promieni Bożej chwały na sobie.  

 O panowie, modlitwa w komorze okaże się tylko suchym, pozbawionym soków, bez życia, 

bez serca, i niepocieszającym zajęciem, jeśli nie posiadamy w nim społeczności z Bogiem. 

Społeczność z Bogiem jest samym życiem, duszą i koroną wszystkich naszych obowiązków w 

komorze; dlatego dążmy do niej, tak jakby chodziło o nasze życie. Kiedy wchodzimy do swojej 

komory, to niech odejdzie wszystko, co może przeszkodzić w urzeczywistnianiu się Chrystusa; 

natomiast niech wszystko zostanie przyjęte, co przygotowuje drogę do naszego radowania się 

Chrystusem. Niech modlitwa w komorze będzie złotym mostem, albo rydwanem, który zawiezie 

nasze dusze do Boga i doprowadzić nas do bardziej intymnej społeczności z Bogiem. Niech żaden 

obowiązek w komorze nie usatysfakcjonuje nas, ani nie zadowoli, w którym nie mieliśmy 

społeczności z Bogiem, jak dziecko z ojcem lub jak żona z jej mężem, lub jak przyjaciel ze swoim 

przyjacielem, twarzą w twarz. Nic nie wyraża bardziej podłości, fałszu i niegodziwości serca niż to 

– kiedy ludzie czynią obowiązek celem obowiązku; a modlitwę celem modlitwy; lub kiedy ludzie 

mogą rozpocząć obowiązek, kontynuować go, a potem zakończyć, i błogosławić się i schlebiać 

sobie po skończeniu obowiązku, pomimo tego, że nigdy nie posiadają nawet najmniejszej odrobiny 

społeczności z Bogiem w spełnianiu danego obowiązku. 

     Pytanie. Ale skąd człowiek może wiedzieć, czy ma prawdziwą społeczność z Bogiem w 

czasie wykonywania obowiązku czy nie? To bardzo szlachetne i niezbędne pytanie, a zatem 

wymaga jasnej i satysfakcjonującej odpowiedzi; a zatem odpowiadam następująco:   

 Rozwiązanie A. Po pierwsze, człowiek może mieć społeczność z Bogiem w smutku i 

łzach, gdy nie ma społeczności z Bogiem w radości, i cieszeniu się, (Ps  51:17 UBG). Człowiek 

może mieć społeczność z Bogiem na drodze ukorzenia się, kruszenia i uniżania się serca, — gdy nie 

ma społeczności z Bogiem na drodze ożywiania  pokrzepiania i pocieszania serca. Bardzo wielkim 

błędem wśród wielu chrześcijan o delikatnym sercu jest to, że myślą, iż nie mają społeczności z 

Bogiem w ich komorze, dopóki nie spotkają się z Bogiem obejmującym ich, całującym, dodającym 

otuchy i pocieszającym ich dusze (Pnp 2:4-6). Kiedy doświadczają, że Bóg otwiera w ich duszach 

źródła radości i pociechy; kiedy doświadczają, że Bóg ogłasza im pokój; kiedy doświadczają 

szczególnej i odczuwalnej obecności Bożej zachęcającej, orzeźwiającej i poszerzającej ich serca w 

ich obowiązkach wykonywanych w komorze – to wtedy są bardzo chętni przyznać, że mieli słodką 

społeczność z Bogiem w swojej komorze. Natomiast jeśli Bóg spotka się z nimi w ich komorze i 

tylko łamie ich serca za grzech i odrywa od grzechu; jeśli się z nimi spotka i tylko ukazuje swoją 

moc i swoją obecność – w uniżaniu i zasmucaniu ich dusz, na widok i z poczucia ich silnego 

zepsucia i wielu niedoskonałości, to jak bardzo nie chcą uwierzyć, że mieli jakąkolwiek 

społeczność z Bogiem!  

 Cóż, przyjaciele, zapamiętajcie raz na zawsze, że chrześcijanin może mieć tak prawdziwą 

społeczność z Bogiem na drodze uniżania i kruszenia serca, jaką może mieć na drodze 

pocieszania serca. Chrześcijanin może mieć tak wyborną społeczność z Bogiem, gdy jego oczy są 

pełne łez, jak może mieć, gdy jego serce jest pełne radości, (J 20:11-19 UBG). Czasami Bóg 

spotyka się z biednym chrześcijaninem w jego komorze i niezmiernie go łamie i uniża; a za innym 

razem spotyka się z tym samym chrześcijaninem w jego komorze i potężnie go pociesza i dodaje 

mu otuchy. Czasami Bóg spotyka się z biedną duszą w jej komorze i tam słodko ją uspokaja i 

ucisza; a za innym razem spotyka się z tą samą duszą w jej komorze, i wtedy wielce ożywia ją i 

odnawia. Bóg nie zawsze zstępuje na duszę w jeden i ten sam sposób, nie zawsze wchodzi przez 

jedne i te same drzwi, (J 3:8 UBG). Czasami oczekujemy, że przyjaciel przyjdzie przez drzwi 

wejściowe, a on wchodzi tylnymi; za innym razem, gdy oczekujemy go przy tylnych drzwiach, to 

on wchodzi frontowymi; i tak jest z przyjściem Boga do dusz jego ludu. Czasami wierzący wchodzą 

do swoich komór i oczekują, że Bóg wejdzie przez drzwi frontowe radości i pociechy; a wtedy Bóg 

wchodzi tylnymi drzwiami smutku i żalu. A za innym razem, kiedy oczekują, że Bóg wejdzie przez 

tylne drzwi ukorzenia, łamania i kruszenia ich serc; wtedy Bóg przychodzi przez drzwi wejściowe 

radości i pocieszenie, dodając otuchy i radując ich dusze. Ale, 

 B. Po drugie, odpowiadam, że nie wszyscy chrześcijanie cieszą się podobną 



społecznością z Bogiem w ich komorach. Niektórzy cieszą się dużą a niektórzy małą 

społecznością z Bogiem w swojej komorze. Mojżesz miał bardziej wyraźną, chwalebna i stałą 

społeczność z Bogiem za swoich dni, niż ktokolwiek inny w tamtych czasach, w których żył, (Wj 

33:11; Pwt 5:4; Lb 12:7-8 UBG). Bóg nie rozmawiał z nikim „twarzą w twarz” tak jak robił to z 

Mojżeszem. Także Abraham, (Rdz 18 UBG), w swoim czasie miał bliższą, bardziej przyjacielską i 

bardziej intymną społeczność z Bogiem niż święty Lot lub ktokolwiek inny, kto miał społeczność z 

Bogiem w tamtych czasach. I chociaż wszyscy uczniowie, z wyjątkiem Judasza, mieli słodką 

społeczność z Chrystusem za dni jego pobytu w ciele — to jednak Piotr, Jakub i Jan mieli bardziej 

jasną, wyborniejszą i pełniejszą społeczność z Nim niż reszta, (Mt 17:1-4 UBG). Wśród wszystkich 

uczniów Jan miał najwięcej zażyłej społeczności z Chrystusem, był największym ulubieńcem 

Chrystusa, opierał się o pierś Chrystusa, mógł powiedzieć wszystko Chrystusowi, mógł wiedzieć o 

Chrystusie wszystko i mógł otrzymać wszystko od Chrystusa, (J 13:23; 20:2 i 21:20 UBG). Teraz, 

że nie wszyscy chrześcijanie cieszą się taką samą społecznością z Bogiem w swoich komorach 

może być dowiedzione następująco: 

 a. Po pierwsze, nie wszyscy chrześcijanie przygotowują się jednakowo do korzystania 

ze społeczności w komorze z Bogiem; i dlatego nie wszyscy chrześcijanie cieszą się podobnie 

społecznością z Bogiem w swoich komorach, (Kaz 5:1; Ps 10:17 UBG). Zwykle ten, kto się 

przygotowuje i przysposabia najbardziej do społeczności w komorze z Bogiem, jest człowiekiem, 

który cieszy się najbardziej z takiej społeczności, (2 Kron 30:17-20 UBG).  

 b. Po drugie, nie wszyscy chrześcijanie jednakowo cenią sobie społeczność z Bogiem w 

swoich komorach. Niektórzy cenią ją sobie przed wszystkim i ponad wszystko; tak jak pewien 

szlachetny markiz powiedział: „Przeklęty niech będzie ten, kto woli cały świat, od jednogodzinnej 

społeczności z Bogiem”. Tacy wierzący patrzą na nią jak na bezcenną perłę, dla posiadania której są 

gotowi sprzedać wszystko i rozstać się ze wszystkim; inni cenią ją sobie niżej, dlatego cieszą się nią 

mniej niż ci, którzy przypisują jej wyższą cenę i wartość, (Hi 23:12; Ps 119:127; Mt 13:45-46 

UBG).  

 c. Po trzecie, nie wszyscy chrześcijanie podobnie starają się o społeczność z Bogiem w 

swoich komorach. Niektórzy starają się o nią, jak skazaniec o ułaskawienie, lub jak więzień o 

wolność, lub jak biedny żebrak o jałmużnę, (Ps 33:8; Iz 26:8-9 UBG). Ci, jak wiemy starają się z 

największą gorliwością, największą żarliwością i z największą natrętnością, jaką można sobie 

wyobrazić. Ale inni starają się o społeczność z Bogiem w swoich komorach bardziej chłodno, 

bardziej niedbale, bardziej lekceważąco i bardziej leniwie: „Zdjęłam już swoją suknię, jakże mam 

ją wkładać? Umyłam swoje nogi, jakże mam je pobrudzić?”, (Pnp 5:3 UBG). Ci, którzy starają się 

najmocniej o społeczność z Bogiem w swoich komorach, zostają zazwyczaj pobłogosławieni 

najwyższymi stopniami tej społeczności. 

 d. Po czwarte, nie wszyscy chrześcijanie jednakowo rozwijają swoją społeczność z 

Bogiem w swoich komorach; i dlatego nie wszyscy chrześcijanie cieszą się nią tak samo. 

Niektórzy chrześcijanie czynią mądrzejszą, bardziej pokorną, bardziej świętą, wierniejszą, bardziej 

owocną i bardziej stałą poprawę ich społeczności z Bogiem w komorze niż inni; dlatego są 

pobłogosławieni wyższymi jej stopniami niż inni. Niektórzy chrześcijanie bardziej rozwijają ich 

społeczność z Bogiem przeciwko światu, ciału i diabłu, niż inni; i dlatego nic dziwnego jeśli cieszą 

się większą społecznością z Bogiem w swoich komorach niż inni. 

 e. Po piąte, nie wszyscy chrześcijanie potrzebują jednakowej społeczności z Bogiem w 

swoich komorach; dlatego nie wszyscy chrześcijanie mają ją taką samą.     Nie wszyscy 

chrześcijanie zajmują te same miejsce w mistycznym ciele Chrystusa, (1 Kor 12:14-31 UBG); 

niektórzy rządzą, a niektórzy są rządzeni. Dlatego każdy człowiek posiada większą lub mniejszą 

potrzebę społeczności z Bogiem, stosownie do miejsca, które zajmuje w ciele Chrystusa. Dalej, nie 

wszyscy chrześcijanie mają takie same ciężary do udźwignięcia, ani takie same trudności do 

pokonania, ani nie muszą uciec podobnym niebezpieczeństwom, ani zmagać się z podobnymi 

pokusami, ani umartwiać podobnych namiętności  i zepsucia, ani rozwijać podobnych miłosierdzi i 

doświadczeń, itp.; dlatego nie wszyscy chrześcijanie potrzebują jednakowej społeczności z Bogiem 

w swojej komorze. Z tych przyczyn zwykle Bóg udziela siebie mniej lub więcej na drogach 



społeczności z Nim, stosownie do tego jak różne konieczności i warunki Jego wybranych tego 

wymagają.  

 f. Po szóste i ostatnie, nie wszyscy chrześcijanie spotykają się z jednakowymi 

zewnętrznymi i wewnętrznymi przeszkodami; dlatego nie wszyscy chrześcijanie  mają 

jednakową społeczność z Bogiem w ich komorach. Niektórzy chrześcijanie spotykają się z o wiele 

większą ilością przeszkód zewnętrznych i wewnętrznych niż inni; zewnętrzne powołania, relacje, 

warunki i stanowiska itp., niektórych chrześcijan dostarczają bardziej obfitych powodów i okazji do 

przeszkadzania im w ich społeczności z Bogiem w komorze niż innym wierzącym.     

 Poza tym szatan jest bardziej zajęty niektórymi chrześcijanami niż  innymi; zepsucie działa 

silniej i gwałtowniej w niektórych chrześcijanach niż w innych itp.; i dodam to do całej reszty, że 

same naturalne usposobienia jednych chrześcijan są bardziej niechętne obowiązkom w komorze 

niż drugich; dlatego nie wszyscy chrześcijanie mają jednakową społeczność z Bogiem w ich 

komorach –  jedni mają jej więcej, inni mniej, zgodnie z tym, co Bóg w swojej nieskończonej 

mądrości uważa za najlepsze.  

 Niech więc żaden chrześcijanin nie mówi, że nie ma społeczności z Bogiem na modlitwie w 

komorze, ponieważ nie ma takiej pełnej, takiej wybornej, takiej słodkiej, takiej odczuwalnej i takiej 

stałej społeczności z Bogiem na modlitwie w komorze - jak tacy i tacy święci mieli, lub jak inni  

wierzący mają teraz; bo nie wszyscy chrześcijanie posiadają jednakową społeczność z Bogiem w 

swoich komorach: niektórzy mają jej więcej, niektórzy mają mniej; niektórzy mają wyższy jej 

stopień, inni niższy; niektórzy są porwani do trzeciego nieba, podczas gdy inni są tylko porwani do 

chmur. Jaki człowiek byłby tak dziecinny, że argumentowałby w ten sposób, że nie ma mądrości, 

ponieważ nie ma mądrość Salomona; albo, że nie ma siły, ponieważ ma nie siły Samsona; lub, że 

nie ma życia, ponieważ nie ma szybkości Achimaasa; lub, że nie ma majątku, bo nie ma bogactwa 

Bogacza z przypowieści o Bogaczu i Łazarzu?  

 A jednak wielu słabych chrześcijan jest tak dziecinnych, że argumentuje w ten sposób: a 

mianowicie, że nie mają społeczności z Bogiem w ich komorze, bo nie mają tak wzniosłej, tak 

pocieszającej, i takiej stałej społeczności z Bogiem, jak  tacy i tacy święci mieli, lub jak inni 

wierzący mają teraz! Podczas gdy powinni poważnie rozważyć sobie to, że chociaż niektórzy 

święci mają wielką społeczność z Bogiem – to jednak inni święci mają tylko małą; i chociaż 

niektórzy chrześcijanie mają silna społeczność z Bogiem – to jednak inni chrześcijanie mają tylko 

słabą; i chociaż niektórzy chrześcijanie mają bardzo bliską społeczność z Bogiem – to inni 

chrześcijanie mają tylko bardziej odległą; i choć niektórzy ze sług Bożych mają codzienną, stałą i 

nieprzerwaną społeczność z Bogiem — to jednak inni Jego słudzy mają tylko bardziej przemijającą 

i niestałą. Ale,  

 C. Po trzecie, odpowiadam: Kiedy człowiek działa łaską w obowiązkach wykonywanych 

w komorze, to z pewnością ma społeczność z Bogiem w tych obowiązkach, (2 Tm 1:17; 1 Tm 

2:8 UBG). Kiedy człowiek w czasie wykonywania obowiązków w komorze działa wiarą w Boga 

lub wiarą w obietnice lub wiarą w krew Chrystusa; lub gdy okazuje pokutę za grzech lub miłość do 

Pana Jezusa Chrystusa, lub ustanawia Boga jako obiekt swojej świętej bojaźni lub jako obiekt 

swojej radości itd., to ma społeczność z Bogiem, ma społeczność z Ojcem i Synem, (1 Jana 1:3 

UBG). 

 Nieodrodzony człowiek może przejawiać dary i zdolności w ramach wykonywania 

obowiązku — ale nie może działać w nim łaską, bo żaden człowiek nie może okazać łaski w 

obowiązku – za wyjątkiem tego, kto ma łaskę w duszy; i stąd dzieje się tak, że nieuświęceni ludzie 

w czasie przejawiania swoich zdolności, umiejętności i darów w spełnianiu religijnych obowiązków 

nie cieszą się społecznością z Bogiem w ogóle; przykładem są uczeni w Piśmie, faryzeusze, Demas, 

Judasz, Szymon Mag itd., (Iz 1,11-13 UBG). Jeśli  kiedykolwiek chcielibyście posiadać dowód 

swojej społeczności z Bogiem w komorze, to uważnie przypatrzcie się działaniu swoich łask, 

starannie rozniećcie łaskę Bożą, która jest w was, (2 Tm 1:6 UBG). Ale, 

 D. Po czwarte, odpowiadam: Kiedy człowiek ma społeczność z Bogiem w swojej 

komorze, wtedy oddaje Bogu chwałę za wszystkie swoje działania i uczynki, (Ps 115:1 UBG). 

Społeczność z Bogiem zawsze pomaga człowiekowi założyć koronę uwielbienia i czci na głowę 



Boga. Przykładem tego pełnego łaski i wdzięcznego oddania czci Bogu jest Dawid i jego lud, co 

opisano w 1 Krn 29:13 (UBG): „Teraz więc, Boże nasz, dziękujemy ci i wychwalamy chwalebne 

imię Twoje”. Zaś ludzie, którzy nie cieszą się społecznością z Bogiem w obowiązkach religijnych, 

nadal palą kadzidła swej własnej sieci i składają ofiary swemu własnemu niewodowi, (Hab 1:16 

UBG); nadal błogosławią i chwalą siebie i oklaskują; myślą, że wieniec uwielbienia i korona 

honoru, nie pasują do żadnej innej głowy, oprócz ich własnej, (Łk 18:11-12 UBG). 

 Natomiast ludzie, którzy cieszą się społecznością z Bogiem w wykonywaniu religijnych 

obowiązków, zdejmą koronę z siebie, aby ukoronować Boga, zdejmą koronę ze swoich 

obowiązków — aby ukoronować Boga ich obowiązków; zdejmą koronę ze swoich umiejętności, 

zdolności, obdarowań i poszerzeń – aby nałożyć koronę chwały na samej głowie Boga, (Dz 3:11-

13,16; Obj 4:10-11; 5:11-12 UBG).  

 Myślisz, że masz społeczność z Bogiem w komorze, ba, mówisz, że ją masz; ale na czyjej 

głowie nakładasz girlandę chwały? (Ps 148:13 UBG). Jeśli na głowę Boga, to masz społeczność z 

Bogiem; jeśli na swoją własną, to nie masz tej społeczności. Jak wszystkie rzeki wpadają do morza, 

a wszystkie linie spotykają się pośrodku, tak kiedy wszystkie nasze obowiązki w komorze kończą 

się i skupiają na promowaniu chwały Bożej, to mamy w nich społeczność z Bogiem.  

 Konstantyn zwykł pisać imię Chrystusa nad swoimi drzwiami. Kiedy człowiek ma 

społeczność z Chrystusem w obowiązku, wtedy napisze imię Chrystusa, i cześć Chrystusa, na tym 

obowiązku. Niektórzy twierdzą, że imię Jezusa było wyryte na sercu Ignacego; natomiast ja jestem 

pewny, że gdy człowiek ma społeczność z Bogiem w obowiązku, wtedy odkryje, że cześć i chwała 

Jezusa są wyryte na tym obowiązku. Ale,  

 E. Po piąte, odpowiadam: Kiedy wykonanie obowiązków w komorze pozostawia  duszę 

w lepszym stanie – wtedy człowiek ma w nich społeczność z Bogiem. Kiedy człowiek wychodzi 

z komory w bardziej świętym, pokornym, duchowym, czujnym, niebiańskim, skruszonym lub 

ożywionym i pobudzonym nastawieniu itp. — wtedy z pewnością miał społeczność z Bogiem w 

tych obowiązkach. Kiedy człowiek wychodzi ze swojej komory i odkrywa, że nastawienie jego 

serce jest bardziej niż kiedykolwiek przedtem ukierunkowane przeciwko grzechowi, czy 

zdecydowane bardziej niż kiedykolwiek, aby chodzić z Bogiem, czy bardziej wybitnie niż 

kiedykolwiek ukrzyżowane dla świata czy też bardziej niebiańsko usposobione  przeciwko 

pokusom niż kiedykolwiek – wtedy bez wątpienia, miał społeczność z Bogiem w swojej komorze.  

 F. Po szóste, odpowiadam: Kiedy obowiązki wykonywane w komorze przysposabiają 

człowieka do tych innych obowiązków, którymi ma się zająć w następnej kolejności, to bez 

wątpienia miał on w nich społeczność z Bogiem. Kiedy obowiązki prywatne przysposabiają 

człowieka do obowiązków publicznych lub gdy obowiązki prywatne przysposabiają go do 

obowiązków jego miejsca, powołania zawodowego i stanu, w których Bóg go umieścił, to z 

pewnością taki człowiek miał w nich społeczność z Bogiem, (Kaz 9:10 UBG). Kiedy człowiek w 

obowiązkach w komorze odnajduje więcej duchowej siły i mocy do wykonywania ciążących na 

nim obowiązków, to z pewnością spotkał się z Bogiem. Kiedy prywatna modlitwa przysposabia 

mnie bardziej do modlitwy rodzinnej lub publicznej – wtedy mogę bezpiecznie dojść do wniosku, 

że Bóg zbliżył się do mojej duszy w prywatnej modlitwie. Kiedy jeden obowiązek w komorze 

przysposabia mnie do innego obowiązku w komorze, jak na przykład modlenie się do czytania 

Pisma Świętego lub czytanie Pisma do modlitwy; lub gdy bardziej zewnętrzne obowiązki w mojej 

komorze, a mianowicie czytanie Słowa lub modlitwa, przysposabiają mnie do tych bardziej 

duchowych i wewnętrznych, a mianowicie badania siebie samego, świętego rozważania, ukorzenia 

się duszy, itp., wtedy mogę spocząć usatysfakcjonowany, że miała miejsce jakąś wyborna 

społeczność między Bogiem a moją duszą. 

 Kiedy im więcej modlę się w mojej komorze, tym bardziej jestem w stanie się modlić w 

niej; i im więcej czytam w mojej komorze, tym bardziej jestem w stanie czytać w niej; i im więcej 

rozmyślam w mojej komorze, tym jestem bardziej zdolna rozmyślać w niej; i im więcej przeszukuję 

i badam moje serce w mojej komorze, tym bardziej jestem w stanie przeszukiwać i badać moje 

serce w niej; i im bardziej się kajam i uniżam duszę w mojej komorze, tym bardziej jestem zdolny 

do kajania się i uniżania mojej duszy w niej; wtedy mogę być pewien, że miałem społeczność z 



Bogiem w mojej komorze.  

 G. Po siódme, odpowiadam, że wszelka prywatna społeczność z Bogiem powoduje 

wielkie uniżanie się i kajanie duszy. Abraham był człowiekiem, który miał dużo prywatnej 

społeczności z Bogiem, a jednak był pośledni i niski we własnych oczach: (Rdz 18:27 UBG), „Oto 

ośmielam się teraz mówić do mojego Pana, choć jestem prochem i popiołem”. Abraham jakby 

mówił, że, był tylko prochem i popiołem w odniesieniu do swojej natury; a w odniesieniu do tego 

na co zasługiwał, to zasługiwał na spalenie na popiół. Najbardziej pokorni są ci, którzy mają 

najbliższą społeczność z Bogiem, (Rdz 28:10-18 UBG). Również Jakub  był  człowiekiem, który 

miał dużo prywatnej społeczności z Bogiem — i człowiekiem, który był bardzo mały we własnych 

oczach: (Rdz 32:10 UBG), „Nie jestem godzien wszelkiego miłosierdzia i całej wierności, którą 

okazałeś swemu słudze”, lub, jak mówi hebrajski oryginał: „Jestem mniejszy niż wszystkie Twoje 

miłosierdzia”. Kiedy Jakub miał do czynienia z Labanem, to powoływał się na swoje zasługi, ale 

kiedy miał do czynienia z Bogiem, to uniżył się poniżej najmniejszego z otrzymanych miłosierdzi, 

(Rdz 31:38-41 UBG). Mojżesz także był człowiekiem, który miał dużo prywatnej społeczności z 

Bogiem, jak to już wcześniej wykazałem, i człowiekiem, który był najskromniejszą i 

najpokorniejszą osobą na świecie: (Lb 12:3 UBG), „A Mojżesz był człowiekiem bardzo pokornym, 

najbardziej ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi”. I tak, kiedy chwała Boża ukazał się jemu, to 

upadł na twarz, (Lb 16:22 UBG), na znak pokory i uniżenia się.   

 Tak samo Dawid był człowiekiem, który miał dużo prywatnej społeczności z Bogiem, z 

czym się wszyscy zgadzają; i bardzo poniżał siebie i deprecjonował (1 Sm 26:20 UBG): „Wyszedł 

bowiem król Izraela, aby szukać jednej pchły”, a cóż jest słabszego i godniejszego pogardy niż 

pchła? Tak samo mówił Dawid w 1 Sm 24:14 (UBG): ,,Za kim wyruszył król Izraela? Kogo gonisz? 

Zdechłego psa? Jedną pchłę?”. Dawid jakby mówił: „Nie warto trudzić się; jest to poniżej godności 

i honoru króla Izraela, aby dokładał tak wielkich starań, aby ścigać tak gwałtownie takie biedne nic, 

jakim jestem, który nie mam więcej siły ani mocy, by kąsać lub ranić niż martwy pies lub mała 

pchła”. Podobnie wyznawał Dawid w Ps 22:6 (UBG): ,,Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem”. 

Teraz, co jest słabsze, na co mniej się zważa, co jest bardziej nikczemnego, i co się bardziej depcze 

pod nogami niż biednego robaka? Hebrajskie słowo oddane tutaj jako robak, oznacza bardzo 

małego robaka, który jest tak mały, że człowiek ledwo może go zobaczyć lub dostrzec. W ten 

sposób widzimy, że  święty David poniżał się niżej robaka, ba, poniżej najmniejszego z robaków. 

Żaden człowiek nie przywiązuje do siebie tak niskiej wartości, jak ten który posiada 

najbardziej prywatną społeczność z Bogiem.   
 Dwudziestu czterech starszych rzuciło korony do stóp Pana Jezusa Chrystusa, (Obj 4:10-11 

UBG). Ich korony są wyrazem wszystkich ich wewnętrznych i zewnętrznych godności, dostojeństw 

i chwały; a rzucenie ich koron na ziemię jest wyrazem ich wielkiej pokory i uniżenia się. Kiedy 

chrześcijanie w swoich komorach i poza nimi, potrafią rzucić swoje korony, swoje obowiązki, 

swoją służbę, swoje łaski, swoje rozszerzenia serca, swoje radowanie się, itp., do stóp Pana Jezusa 

Chrystusa i usiąść korząc się i uniżając siebie, to z pewnością mieli bardzo bliską i słodką 

społeczność z Bogiem.  

 Austin, zapytany kiedyś, jaka była pierwsza łaska, odpowiedział: pokora; a jaka druga, 

pokora; a jaka trzecia, także pokora.  

 Chryzostom miał niezwykłe powiedzenie o pokorze: „Przypuśćmy”, mówił, „że pewien 

człowiek został skalany wszelkiego rodzaju grzechem i potwornościami – jednakże jest pokorny; a 

inny obdarzony darami, łaskami i obowiązkami – a jednak dumny; pokorny grzesznik był w 

bezpieczniejszym  stanie niż ten dumny wierzący”.  

 Kiedy człowiek może wyjść z komory i powiedzieć tak jak Ignacy powiedział kiedyś o 

sobie: „Nie jestem godzien nazywać się najmniejszym”, wtedy z pewnością taki człowiek miał 

społeczność z Bogiem w komorze. Wszelka społeczność, jaką stworzenie ma z Bogiem w swojej 

komorze, powoduje wielkie uniżenie się i kajanie duszy. We wszelkiej społeczności człowieka z 

Bogiem, promienie chwały i majestatu Bożego oświecają jego duszę. Wszystkie Boże manifestacje 

powodują bardzo wielkie uniżanie się i kajanie człowieka, co możemy wyraźnie zaobserwować w 

tych dwóch wielkich przykładach Hioba i Izajasza: Hi 42:5-6 (UBG): ,,Dotąd tylko moje ucho 



słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało. Dlatego żałuję i pokutuję w prochu i popiele”. Iz 

6:1,5 (UBG): „W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i 

wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię…..I powiedziałem: Biada mi! Już zginąłem; 

jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach: 

a moje oczy widziały Króla, PANA zastępów”. A jaką słodką społeczność miał Eliasz z Bogiem w 

niskiej jaskini! 

 Pewna szlachcianka nie zwyczajnego charakteru ani pochodzenia, będąc bardzo zakłopotana 

w umyśle i smutno opuszczona przez Boga, nie mogła zostać przekonana przez jej męża ani 

żadnego innego z chrześcijańskich przyjaciół, aby słuchać lub czytać cokolwiek, co mogło obrócić 

się na jej duchową korzyść. Wreszcie jej mąż, przez wielką natrętność, przemógł ją, tak,  że 

zgodziła się, żeby przeczytał jej jeden rozdział z Biblii; przeczytał więc jej Iz 57, a kiedy doszedł do 

Iz 57:15: „Tak bowiem mówi Wysoki i Wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to 

Święty: Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym który jest 

skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych”. ,,Och,” 

powiedziała ona, czy tak jest, że Bóg mieszka ze skruszonym i pokornym duchem? Zatem jestem 

pewna, że mieszka ze mną, gdyż moje serce jest rozbite na tysiąc kawałków. Och, szczęśliwy 

fragment i szczęśliwy czas, że  kiedykolwiek usłyszałam taką pociechę!”. I wtedy wydobrzała. Im 

więcej społeczności ma człowiek z Bogiem, tym bardziej pokorne i złamane będzie jego serce. 

 Święty Jan Bradford był człowiekiem, który miał wielką prywatną społeczność z Bogiem, a 

jednak wielokrotnie podpisywał się w swoich listach „Jan obłudnik i bardzo pobielony grób”. Agur, 

z kolei, był jednym z najmądrzejszych i najświętszych ludzi na ziemi w swoich czasach, a jednak 

potępił siebie za to, że był bardziej głupi niż jakikolwiek inny człowiek, i że nie miał ludzkiego 

rozumu, (Prz 30:2 UBG). Jak słodki jest zapach skromnego fiołka, który skrywa swój kwiat, przed 

wszystkimi krzykliwymi tulipanami, które są w naszych ogrodach. Uniżony chrześcijanin jest 

najmilszym i najpiękniejszym chrześcijaninem. Kiedy człowiek może wyjść ze swojej komory i 

zawołać za Augustynem: „Nienawidzę tego, czym jestem, a kocham i pragnę tego którym nie 

jestem. Jakim nędznym człowiekiem jestem, w którym krzyż Chrystusa nie usunął jeszcze trującego 

i gorzkiego smaku pierwszego drzewa”; lub, za innym, który mówił: „Panie, widzę, a jednak jestem 

ślepy; chcę, a jednak buntuję się; nienawidzę, a jednak kocham; podążam, a jednak upadam; 

przeciskam się do przodu, a jednak mdleję; zmagam się — a jednak zatrzymuję się; to może być 

pewny, że w swoim życiu ma społeczność z Bogiem w komorze. Ten, kto wychodzi z komory w 

samoponiżaniu, i kładzeniu się nisko u stóp Bożych, z pewnością miał społeczność z Bogiem; 

natomiast kiedy ludzie wyjdą z ich komory, z napuszonymi i wyniosłymi sercami, jak to miało 

miejsce w przypadku serc faryzeuszów, (Łk 18:11-12 UBG), to jest oczywiste, że nie mieli 

społeczności z Bogiem. Bóg nie był blisko tych dusz, które mówią: „Odsuń się, nie zbliżaj się do  

mnie, bo jestem świętszy od ciebie,” (Iz 65:5 UBG). Ale,  

 H. Po ósme i ostatnie: Kiedy człowiek znajduje tak wielką sekretną cnotę i moc 

przepływająca przez jego obowiązki wykonywane w komorze – że ranią i osłabiają jego 

ukochane zepsucie, że łamią siłę i moc jego szczególnego grzechu, że nastawiają jego serce 

pełniej, mocniej i trwalej przeciwko jego ukochanej pożądliwości, że wzbudzają większą 

wściekłość, bardziej gorzką nienawiść i bardziej zaciekłe oburzenie na ropuchę w swoim sercu — 

to z pewnością miał społeczność z Bogiem w swoich obowiązkach w ukryciu. Spójrzmy na te 

wersety: 

 Iz 2:20: „W tym dniu człowiek wrzuci kretom i nietoperzom swoje bożki  srebrne i złote, 

które uczynił, aby oddać im pokłon”. W dniu, w którym Bóg  przyprowadzi te biedne serca do 

społeczności ze sobą, ich serca napełnią się  taką wściekłością i oburzeniem przeciwko swoim 

najmilszym i najbardziej pożądanym bożkom, że wezmą nie tylko te wykonane z drewna i 

kamienia, ale nawet swoje najcenniejsze i najkosztowniejsze bożki, te, które zostały zrobione ze 

srebra i złota, i rzucą je kretom i nietoperzom, aby wyrazić swoją straszliwą nienawiść i oburzenie 

wobec nich. Bałwochwalstwo było umiłowanym grzechem Żydów; ich serca były tak niezmiernie 

poruszone i zachwycone swoimi bałwanami, że nie zależało im, co na nie wydali: (Iz 46:6 UBG), 

„Wysypują złoto z worka, odważają srebro na szalach, najmują złotnika, aby uczynił z nich bożka, 



przed którym padają i któremu oddają pokłon”. Słowo  ,,wysypują” użyte tutaj, w języku 

hebrajskim właściwie oznacza marnować lub wydawać rozrzutnie; tak lekkomyślnie postępowali ze 

swymi skarbami, że nie dbali o to, co wydali na swoje bożki. Bóg dał im złoto i srebro jako 

rękojmię Jego łaski i hojności, a oni wydawali je rozrzutnie na swoje bożki, tak jakby Bóg ich 

zatrudnił, aby byli niegodziwi.  

 Tak więc kiedy Bóg przyjdzie i wprowadzi tych nieszczęśników do bliskiej i zażyłej 

społeczności z samym sobą, (Iz 30:18-19 UBG), wtedy będziemy mogli widzieć jak ich gniew i 

wściekłość podnoszą się przeciwko ich bożkom. Ich społeczność z Bogiem jest bardziej niż 

sugerowana; ale zwróćmy uwagę na Iz 30:22 (UBG): „Wtedy uznasz za nieczyste obicie swoich 

rzeźbionych posągów ze srebra i odzienie swoich odlanych posągów ze złota. Wyrzucisz je jako 

nieczystość miesiączkującej kobiety i powiesz im: Precz stąd”. Nikt nie kala, nie plami, nie brzydzi 

się i nie hańbi swoich bożków jak ci, którzy są przyjęci do społeczności z Bogiem. Społeczność z 

Bogiem sprawi, że człowiek odrzuci, jak chustę menstruacyjną, te same bożki, którymi był 

najbardziej zachwycony i z których był najbardziej zadowolony i w których był najbardziej 

zakochany. 

 Bożki były umiłowanym grzechem Efraima. (Oz 4:17 UBG): „Efraim związał się”, lub jest 

przyklejony, jak mówi hebrajski oryginał, „z bożkami. Zostaw go”. Ale gdy odkryjemy jak Efraim 

został wprowadzony do ścisłej społeczności z Bogiem, tak jak to widać w Oz 14:4-7 (UBG), wtedy 

stwierdzimy, że ma on innego ducha, (Oz 14:8 UBG): „Efraim powie: Cóż mi już do bożków?”. 

Efraim będzie jak gdyby mówił: ,,Miałem już z nimi zbyt wiele do czynienia. Już nigdy nie będę 

miał z nimi nic wspólnego. Oh, jak moja dusza brzydzi się nimi, czuje wstręt do nich i powstaje 

przeciwko nim. Oh, jak bardziej teraz nienawidzę ich i brzydzę się nimi niż kiedykolwiek dawniej 

kochałem ich lub się nimi zachwycałem.” Po powrocie z Babilonu Żydzi tak nienawidzili i 

brzydzili się bożkami, że w czasach Rzymian woleli raczej umrzeć, niż pozwolić, by orzeł, który 

był insygniami cesarskimi, miał być ustawiony w ich świątyni.  

 Chociaż obowiązki w komorze są słabe same w sobie – to jednak gdy człowiek ma w nich 

społeczność z Bogiem, wtedy okazują się niezmiernie potężne do obalania warowni i próżnych 

wyobrażeń oraz wszelkich rozumowań, wyniosłości i myśli, które powstają przeciwko poznaniu 

Boga, (2 Kor 10:4-5 UBG). Kiedy człowiek wychodzi ze swojej komory z sercem pełniej i trwalej 

nastawionym przeciwko każdemu znanemu grzechowi, a szczególnie przeciw jego umiłowanemu 

grzechowi, jego grzechowi ulubieńcowi serca, jego Dalili, z którą bawił się i zabawiał najbardziej, i 

którą z przyjemnością przytulał i rozkoszował się na swojej piersi — to z pewnością miał prywatną 

społeczność z Bogiem.  

 Po tym, jak Mojżesz spędził czterdzieści dni na prywatnej społeczności z  Bogiem na górze, 

to jak bardzo podniosło się jego serce, a jego gniew rozpalił  przeciw odlanemu cielcowi, którego 

uczynił jego lud! (Wj 32:19-20 UBG): ,,Gdy się przybliżył do obozu, zobaczył cielca i tańce. 

Mojżesz wówczas rozgniewał się bardzo, rzucił z rąk tablice i stłukł je pod górą. Wziął też cielca, 

którego zrobili, spalił go w ogniu, skruszył na proch, wysypał na wodę i kazał ją pić synom 

Izraela.” Mojżesz nigdy nie miał bardziej intymnej społeczności z Bogiem niż w owym czasie i 

nigdy nie okazał tak wiele świętej gorliwości, gniewu i oburzenia przeciwko grzechowi jak wtedy.  

 Kiedy wierzący schodzi z góry obowiązków w komorze z większą nienawiścią, gniewem, 

złością i oburzeniem na umiłowane grzechy, słodkie sercu, ukochane przez ciało, które kiedyś były 

tak drogie jak prawe ręce lub prawe oczy, lub jak Dalila była dla Samsona, lub Herodiada dla 

Heroda, albo Izaak dla Abrahama, czy Józef dla Jakuba, wtedy z pewnością taki człowiek miał 

społeczność z Bogiem w tych obowiązkach. Kiedy człowiek odnajduje swoje ukochane grzechy, 

swoje Dalile, które podobnie jak książę diabłów, przewodzą wszystkim innym grzechom, że upadły 

przed jego obowiązkami w komorze, jak Dagon  przed arką, lub jak Goliat przed Dawidem — 

wtedy z pewnością taki człowiek miał w nich społeczność z Bogiem.   

 Pliniusz pisze o niektórych rodzinach, że miały na ich ciałach sekretne znamię, 

charakterystyczne dla ludzi z danego rodu. Z pewnością nie ma ludzi – którzy by nie mieli jakiegoś 

grzechu lub grzechów; jakiegoś sekretnego znamienia na ich duszach, które w szczególny sposób 

można nazwać ich własnym. Teraz, gdy w czasie wykonywania prywatnych obowiązków odkryją, 



że nastawienie ich serca, i cele, postanowienia i skłonności ich dusz są bardziej podniesione, 

zaognione i nastawione przeciwko tym sekretnym znamionom, to mogą bezpiecznie i spokojnie 

wywnioskować, że mieli społeczność z Bogiem w swoich obowiązkach.  

 O panowie, nie ma tak słodkiego, pożytecznego i umiłowanego grzechu, dla którego 

warto palić się w piekle lub dla którego warto zostać wykluczonym z nieba; dlatego we 

wszystkich swoich prywatnych obowiązkach i służbie w komorze, dokładajcie starań, aby mieć tę 

społeczność z Bogiem w nich, która może złamać kark i serce waszym najbardziej umiłowanym 

sekretnym grzechom. Kiedy Dariusz uciekał przed Aleksandrem, to aby mógł to robić szybciej i  

uniknąć niebezpieczeństwa, odrzucił swoją masywną koronę z głowy. Podobnie i my, jeśli 

kiedykolwiek chcielibyśmy być bezpieczni od wiecznego niebezpieczeństwa, to musimy wyrzuć 

swoje złote i srebrne bożki, odrzucić swoje drogie grzechy i umiłowane pożądliwości.  

 I tak skończyłem z odpowiedziami na to szlachetne i konieczne pytanie, które zostało 

ostatnio przedłożone.  

 9. Moja dziewiąta rada i instrukcja jest taka: We wszystkich naszych obowiązkach 

wykonywanych w komorze pilnujmy, aby nasze cele były prawidłowe, dopilnujmy, aby 

chwała Boża była naszym ostatecznym celem, znakiem do którego celujemy i strzałem w 

dziesiątkę, które mamy na uwadze. W tym starym powiedzeniu jest wielka prawda: że „obowiązki 

są doceniane nie przez ich czyny, ale przez ich cele”. Zauważmy; jak świecące słońce przyćmiewa 

światło ognia, tak chwała Boża musi pochłonąć wszystkie inne cele. Mogą istnieć złe cele w  

dobrych uczynkach, jak to miało miejsce w przypadku gorliwości Jehu. Dwie rzeczy charakteryzują 

dobrego chrześcijanina, dobre uczynki i dobre cele. I choć dobry cel nie czyni złego uczynku 

dobrym, jak w przypadku Uzzy – to jednak zły cel czyni dobry uczynek złym, jak w przypadku 

Jehu, którego sprawiedliwość została zaakceptowana — ale sposób jej zaprowadzenia został 

ukarany. Bóg pisze „bezwartościowe” na wszystkich tych służbach, w których cele ludzi nie są 

właściwe: (Jer 32:23 UBG), ,,nie usłuchali twojego głosu, i nie postępowali według twojego prawa; 

nie wypełnili nic z tego wszystkiego, co im rozkazałeś wypełnić”; (Dan 9:13 UBG): ,,całe to 

nieszczęście spadło na nas. My jednak nie błagaliśmy PANA, naszego Boga”. Żydzi byli bardzo 

zajęci religijnymi obowiązkami i służbą; na co wskazuje Iz 1:11-15; 58:1-3; Zach 7:5-6 (UBG). 

Mógłbym przedstawić setki więcej dowodów, aby to potwierdzić, gdyby było to konieczne; tak 

więc ponieważ nie mieli na celu chwały Bożej w tym, co czynili, dlatego Pan napisał zero na 

wszystkich ich obowiązkach i służbie. To było szaleństwo Efraima, że przynosił owoc sam sobie, 

(Oz 10:1 UBG). 

 To była obłuda faryzeuszy, że we wszystkich ich obowiązkach i  służbie Bogu szukali 

pochwały ludzi. (Mt 6:1-5 UBG), „Zaprawdę”, mówił Chrystus, „odbierają swoją nagrodę”. Biedna 

i żałosna nagroda rzeczywiście! Tacy ludzie z pewnością nie otrzymają Bożej akceptacji, i 

chwalebnej zapłaty; którzy nie są w stanie spojrzeć ponad pochwały ludzi. Biada temu 

człowiekowi, który z Augustem ma ambicję, aby zejść ze sceny obowiązku z pochwałą. Piotr nie 

był sobą, kiedy zaparł się swego Pana i przeklął samego siebie, aby zyskać wiarygodność wśród 

przeklętych sług arcykapłana. Jeśli zawsze chcielibyśmy   prosić i otrzymywać, mówić i dostawać 

dobrą odpowiedź, szukać i znaleźć — to pilnujmy, aby chwała Pana była wyryta na wszystkich 

naszych obowiązkach w komorze. Ten na pewno odniesie największe powodzenie, którego serce 

jest najbardziej nastawione na uwielbienie Boga w całym swoim sekretnym wykonywaniu 

obowiązków. Kiedy Bóg nas koronuje, to koronuje tylko swoje własne dary w nas; a kiedy my 

oddajemy Bogu chwałę we wszystkim, co robimy, to oddajemy mu tylko chwałę, która należy się 

Jego imieniu; bo to On, i tylko On jest Tym, który wykonuje wszystkie nasze dzieła w nas i dla nas.  

 Wszystkie obowiązki w komorze są dobre albo złe, w zależności od tego jaki jest cel do 

którego mierzy dusza. Ten, kto czyni Boga obiektem modlitwy w komorze — ale nie jej celem, 

tylko traci swoją modlitwę i zadaje sobie trud zgubienia siebie. Bóg będzie wszystkim we 

wszystkim — albo nie będzie w niczym w ogóle. Takie modlitwy nigdy nie docierają do ucha 

Bożego, ani nie radują  Jego serca, ani nigdy nie będą spoczywać na piersi Boga – które nie są 

skierowane na chwałę Bożą. Cel musi być równie szlachetny jak środki, albo inaczej człowiek 

może zostać zgubiony po wszystkich swoich uczynkach. Najwspanialsze uczynki człowieka w 



końcu okażą się tylko jego wspaniałymi grzechami, jeśli uczyni sam siebie, a nie chwałę Bożą, 

celem tych uczynków.  

 10. Moja dziesiąta rada i instrukcja brzmi: Dopilnujmy, aby ofiarować wszystkie swoje 

modlitwy w komorze w imię Chrystusa i tylko w nim; (J 14:13-14 UBG): „A o cokolwiek 

będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś będziecie 

prosić w moje imię, ja to uczynię”; (J 15:16 UBG): „aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie 

go w moje imię”; (J 16:23-24 UBG): ,,A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać: Zaprawdę, 

zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię da wam. Dotąd o nic nie 

prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna”. O panowie, to jest 

nasz przywilej i nasza wygoda, że nigdy nie mamy do czynienia z Bogiem, jak tylko przez 

pośrednika. Kiedy pojawiamy się przed Bogiem, to Pan Jezus Chrystus pojawia się z nami a 

pojawia się dla nas; kiedy wzywamy Jego imię – wtedy oręduje za nami; kiedy składamy swoje 

prośby — wtedy wstawia się za nami. Chrystus daje nam pełnomocnictwo do umieszczania Jego 

imienia na wszystkich naszych prośbach; a jakakolwiek modlitwa pojawi się z tym imieniem, to 

Chrystus wystara się o odpowiedź na nią. W pierwotnym stanie niewinności człowiek mógł czcić 

Boga bez pośrednika; ale odkąd grzech uczynił tak szeroką przepaść między Bogiem a 

człowiekiem, Bóg nie przyjmie żadnej czci od człowieka – jak tylko tej, która jest ofiarowana przez 

ręce Pośrednika. Tym Pośrednikiem jest sam Chrystus; (1 Tm 2:5 UBG): ,,Jeden bowiem jest Bóg, 

jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”. Jeden Pośrednik, nie tylko 

odkupienia, jak papiści przyznają — ale także i wstawiennictwa, które odrzucają. 

 Papiści czynią świętych i aniołów współ-pośrednikami z Chrystusem; ale w tym, podobnie 

jak w innych rzeczach, walczą z jasnym światłem Pisma. Apostoł wyraźnie mówi nam, że urząd 

wstawienniczy odnosi się do Chrystusa, jako część jego pośrednictwa, (Hbr 7:25 UBG): i jest 

pewnym, że w niebie nie potrzebujemy żadnego innego mistrza próśb — jak tylko człowieka 

Chrystusa Jezusa; który jest tak blisko Ojca, tak drogi Ojcu i tak bardzo z Ojcem, że może bez 

wątpienia dokonać wszystkiego u Ojca, co zmierza do Jego chwały a naszego dobra. Prawo 

posiadało typ tego wstawiennictwa. Tylko sam Arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego i 

nosił imiona synów Izraela przed Panem, podczas gdy cały lud stał na zewnątrz; co wskazywało na 

pośrednictwo Chrystusa, (Wj 28:29 UBG). W Kpł 16:13-14 (UBG), czytamy o dwóch rzeczach: po 

pierwsze o obłoku kadzidła, który zakrywał przebłagalnię i po drugie, o krwi cielca, którą kropiono 

przed przebłagalnią. Ta krew symbolizowała zadośćuczynienie Chrystusa, a obłok kadzidła, Jego 

wstawiennictwo.  

 Niektórzy teologowie sądzą, że Chrystus wstawia się tylko na mocy swoich zasług; inni, że 

dzieje się to tylko ustnie. Ja natomiast przypuszczam, że może to robić na oba sposoby, a to raczej 

dlatego, że Chrystus posiada język, jak również całe ciało – uwielbione w niebie; i czy to jest 

prawdopodobne, że te usta, które tak bardzo wstawiały się za nami na ziemi, miałyby milczeć w tej 

sprawie w niebie? 

 Nie ma przyjścia do Ojca – jak tylko przez Syna, (J 14:6 UBG). Chrystus jest prawdziwą 

drabiną Jakuba, po której musimy się wspiąć do nieba. Józef, jak wiemy, nakazał swoim braciom, 

że jeśli kiedykolwiek chcą oczekiwać od niego dobra, lub chcą zobaczyć jego twarz z radością, to 

niechybnie mają dopilnować,  przyprowadzenia swego brata Beniamina wraz ze sobą. O panowie, 

jeśli kiedykolwiek chcecie przemóc u Boga, jeśli kiedykolwiek chcecie otrzymać słodką, wyborną i 

pocieszającą odpowiedź z nieba na wszystkie wasze modlitwy w komorze, to dopilnujcie, aby 

wziąć ze sobą waszego starszego brata, Pana Jezusa Chrystusa, w ramionach swojej wiary, i 

upewnijcie się, że pertraktujecie i handlujecie z Bogiem tylko w imię Pana Jezusa.  

 Kiedy idziemy do komory na modlitwę, to uważajmy, aby nie modlić się w swoim własnym 

imieniu – ale w imieniu Chrystusa; i aby wierzyć i pokładać nadzieję nie we własnym imieniu, ale 

w imieniu Chrystusa; oraz nie oczekiwać że powiedzie nam się ze względu na nasze własne imię – 

ale ze względu na imię Chrystusa: (Kol 3:17 UBG), ,,A wszystko, co czynicie w słowie lub w 

uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa”. Cokolwiek czynimy, mamy to czynić na mocy 

autorytetu Chrystusa, z pomocą Chrystusa, w imię Chrystusa i ze względu i na chwałę Chrystusa.  

Imię Chrystusa jest tak cenne i potężne u Ojca, że zaniesie każdą prośbę, i otrzyma z Jego rąk 



spełnienie każdej z nich. Kiedy człowiek zapisuje imię Pana Jezusa na swoich modlitwach w 

komorze, wtedy może być pewien, że wszystko zakończy się pomyślnie. Chociaż Bóg nie da 

człowiekowi ani kropli, łyka, okruchu, czy też skórki, ze względu na niego samego – to jednak ze 

względu na Pana Jezusa da najlepsze, najwyborniejsze i największe błogosławieństwa, jakie daje 

niebo; tak to imię jest stale potężne, przeważające, przemożne i cenne przed Panem.  

 Modlitwy ofiarowane z kadzidłem na ołtarzu były przyjemne, (Obj 8:3 UBG); i zostały 

zaakceptowane przez Boga, (Obj 8:4 UBG). Bracia Józefa zostali życzliwie przyjęci ze względu na 

Beniamina. O panowie, wszystkie nasze obowiązki i służba są akceptowane przez Ojca, nie ze 

względu na nie same, ani ze względu na nas samych, – ale ze względu na Chrystusa! Nie ma 

modlitw, które są słyszane, do których przyznaje się Chrystus, przyjmowane, na które Bóg zważa 

lub które nagradza – za wyjątkiem takich, do których Chrystus przykłada swoją rękę. Jeśli Chrystus 

nie zmiesza swojej krwi z naszymi ofiarami, i naszą służbą  — to będą daremne i nigdy nie wzniosą 

się do góry jak kadzidło przed Panem. Żadna moneta nie jest akceptowana, na której nie ma 

pieczęci cesarza; podobnie wszelkie modlitwy nie są przyjmowane w niebie, które nie mają 

pieczęci Chrystusa na sobie. Nie ma nic przyjemniejszego dla naszego niebiańskiego Ojca, niż 

korzystanie z pośrednictwa swego Syna. Tacy z pewnością znajdą największą przychylność i 

najlepiej im się powiedzie na dworze niebios — którzy staną przed Ojcem z Chrystusem w swoich 

ramionach. Ale,    

 11. Moja jedenasta i ostatnia rada i instrukcja brzmi: Kiedy wyjdziemy ze swojej komory, 

to uważnie obserwujmy co dzieje się z naszymi prywatnymi modlitwami. Spójrzmy jakimi 

drzwiami, w jaki sposób, i czyją ręką zechce nam Pan dać  odpowiedź na sekretne pragnienia naszej 

duszy. To był zwyczaj ludu Bożego, że troszczył się o swoje modlitwy, aby zobaczyć, jaki sukces 

odniosły, aby obserwować, jaką odpowiedź znalazły w niebie: (Ps 5:3 UBG): „PANIE, z rana usłysz 

mój głos; z rana zaniosę do ciebie modlitwę i będę czekał”. W tych słowach możemy zauważyć 

dwie rzeczy: po pierwsze, Dawida postawę w modlitwie; po drugie, jego praktyka po modlitwie. Po 

pierwsze, jego postawa w modlitwie: ,,zaniosę do ciebie modlitwę”. Po drugie, Jego praktyka po 

modlitwie: ,,i będę czekał”. Psalmista w tych słowach używa dwóch wojskowych określeń. Po 

pierwsze, będzie nie tylko modlić się – ale i zbierze swoje modlitwy, i ustawi je w szyku bojowym; 

bo tak sugeruje hebrajskie słowo tu użyte. Po drugie, kiedy zrobi to, wtedy będzie strażnikiem na 

swojej strażnicy, aby zobaczyć, czy zwyciężył, czy dostał odpowiedz lub nie; gdyż to oznacza  

kolejne słowo hebrajskie tu użyte. Kiedy Dawid ułożył swoje modlitwy, swoje prośby, w porządku, 

w szyku bojowym, wtedy był zdecydowany, aby rozejrzeć się dookoła, aby zobaczyć, przez jakie 

drzwi Bóg pośle odpowiedź na modlitwę. 

 Jest albo głupcem, albo szaleńcem, albo też bardzo słabym, albo bardzo niegodziwym ten, 

kto modli się i modli, ale nigdy nie dba o rezultat swojej modlitwy; który wystrzeliwuje niejedną 

strzałę w kierunku nieba — ale nie zważa, gdzie jego strzały spadają: (Ps 85:8 UBG), ,,Posłucham, 

co będzie mówił Bóg, PAN; zaprawdę ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym”. Jeśli Dawid 

chciał, aby Bóg wysłuchał jego modlitw, to musiał wtedy słuchać tego, co powie Bóg; i na tym 

punkcie wydaje się, że był w pełni zdecydowany. Modlitwę Dawida, mamy przedstawioną w Ps 

85:1-7 (UBG), a jego pełne łaski  postanowienie, w Ps 85:8 (UBG): ,,Posłucham, co będzie mówił 

Bóg, PAN”. Dawid jakby mówił: „Z pewnością nie potrwa długo, zanim Pan da mi łaskawą 

odpowiedź, w porę i odpowiednią reakcję na mojego obecne modlitwy”.  

 Ps 130:1-2,5-6 (UBG): „Z głębokości wołam do ciebie, PANIE. Panie, wysłuchaj mego 

głosu. Nakłoń swych uszu na głos mojego błagania….Oczekuję PANA, moja dusza oczekuje; i w 

jego słowie pokładam nadzieję. Moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż 

ci, którzy strzegą do  poranka”. Ci, którzy strzegą na zewnątrz w niebezpiecznych czasach i przy 

złej pogodzie często wyglądają przebłysku dnia. Jak znużony wartownik, który jest mokry od 

deszczu z nieba, lub z rosy nocy – czeka i wygląda, wygląda i czeka na poranny brzask. To był stan 

i usposobienie Dawida ducha, kiedy odszedł od modlitwy, to natychmiast zaczął czekać na łaskawą 

odpowiedź. Czy rolnik nie czeka na drogocenne owoce ziemi, a kupiec na powrót swoich statków, a 

żona na powrót męża, który udał się w długą podróż? (Jak 5:7-8 UBG), a  chrześcijanin nie miałby 

czekać na odpowiedź na swoje modlitwy?  



 Jak Noe cierpliwie czekał na powrót gołębicy do arki z gałązką oliwną w dziobie, tak i my 

musimy cierpliwie czekać na odpowiedź na nasze modlitwy. Kiedy dzieci wystrzeliwują swoje 

strzały, to nie zważają gdzie one spadają; natomiast kiedy roztropni łucznicy strzelają, to stoją i 

wypatrują gdzie ich strzały lądują. Musimy postąpić z naszymi modlitwami, tak jak roztropni 

łucznicy postępują ze swoimi strzałami. (Hab 2:1 UBG), „Na swej warcie będę stać, stanę na 

baszcie i będę się wpatrywać, aby zobaczyć, co Bóg będzie mówił”. Prorok Habakuk, w 

poprzednim rozdziale, był bardzo gorliwy w swoich wymówkach i bardzo żarliwy w swoich 

błaganiach, po czym teraz wszedł na  swoją basztę, aby zobaczyć, co stanie się z jego modlitwami. 

Stał jak wartownik i czuwał tak czujnie i tak ostrożnie jak szpieg czy zwiadowca, gorąco pragnąc  

usłyszeć i zobaczyć wydarzenie, wynik i powodzenie swoich modlitw.  

 Chrześcijanin, który w modlitwie ma jedno oko skierowane na Boże przykazanie, a drugie 

na łaskawą obietnicę, na pewno będzie krzątał się dookoła swoich modlitw. Ten, kto modli się i 

czeka, oraz czeka i modli się, na pewno odniesie sukces; nigdy nie zabraknie mu bogatej odpłaty z 

nieba, (Ps  40:1-4 UBG). Ten, kto może modlić się i czekać, i ten, kto może być zadowolony, że 

Bóg jest uwielbiony, chociaż on sam jest niezaspokojony; a także ten, kto nie śmie domagać się 

spełnienia obietnic Bożych natychmiast, ale cierpliwie czeka na ich urzeczywistnienie  się – może 

być pewien, że będzie miał w porę i odpowiednie odpowiedzi na wszystkie te modlitwy, które 

wysłał do nieba.  

 Chociaż Bóg rzadko przychodzi w oczekiwanym przez nas czasie, to jednak nigdy nie 

zawodzi i przychodzi w swoim czasie: „….a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał”, 

(Hbr 10:37 UBG). Miłosierdzia Boże nie są nazwane szybkimi — ale „pewnymi miłosierdziami 

Dawida”. Ten, kto tak samo czyni sprawą swojego sumienia, aby wyglądać rezultatów swoich 

modlitw, jak czyni samo modlenie się, wkrótce zaklaszcze w dłonie z radości i zawoła za pewnym 

błogosławionym męczennikiem: „On przyszedł, on przyszedł, on przyszedł”. Z pewnością jest mało 

wart w sercu ten człowiek i tego człowieka modlitwy, który zachowuje handel modlitewny, ale 

nigdy nie patrzy, jaki jest ich rezultat. Kiedy jesteśmy w swoich komorach, to zorganizujmy swoje 

modlitwy; dopilnujmy, żeby każda modlitwa zachowała swoje miejsce; a kiedy wyjdziemy ze 

swoich komór, to następnie szukajmy odpowiedzi; tylko uważajmy, abyśmy nie byli zbyt 

pośpieszni i narwani wobec Boga. Chociaż miłosierdzie w obietnicy jest nasze — to jednak czas jej 

udzielenia należy do Pana; dlatego musimy czekać tak samo, jak się modlić.  

 I to by było na tyle, jeśli chodzi o rady i instrukcje dotyczące lepszego zanoszenia 

modlitwy w komorze.  

 Mam teraz jeszcze tylko jedną rzecz do zrobienia, zanim zamknę niniejszy dyskurs, to 

znaczy, przedłożenie pewnych środków, zasad lub wskazówek, które mogą być przydatne, aby 

pomóc nam w wiernym i sumiennym wywiązywaniu się z tego wielkiego obowiązku, jakim jest 

modlitwa w komorze.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI. Środki, zasady i wskazówki. 

 

 

 1. Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek oddajecie się prywatnej modlitwie, to strzeżcie się by 

nie mieć ducha bezczynności i lenistwa. Jeśli Adam, w stanie niewinności, musiał strzec i 

uprawiać ogród, i jeśli po jego upadku, gdy był monarchą całego świata, musiał jednak pracować — 

to dlaczego ktokolwiek z ludzi miałby być bezczynny lub leniwy? Bezczynność jest grzechem 

przeciwko prawu stworzenia. Bóg stworzył człowieka do pracy, człowiek bezczynny narusza to 

prawo stworzenia; bo przez swoją bezczynność odrzuca autorytet swego Stwórcy, który stworzył go 

do pracy. Bezczynność pozostaje w sprzeczności z zasadami naszego stworzenia. Człowiek w 

niewinności był uwolniony od zmęczenia, ale nie od zatrudnienia; miał uprawiać ogród z Bożego 

nakazu: ,,PAN Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł” 

(Rdz 2:15 UBG). Wszelkie zmęczenie w pracy, i wszelka nużąca, nieznośna i dokuczliwa praca 

przyszły na świat przez upadek: „W pocie czoła będziesz spożywał chleb”, (Rdz 3:19 UBG). Chleb 

lenistwa nie jest ani słodki, ani pewny: „leniwa dusza będzie cierpieć głód”, mówi Salomon, (Prz 

19:15 UBG); „napominajcie niekarnych”, (1 Tes 5:14 UBG). 

 Próżniacze życie i święte serce są bardzo oddzielone od siebie. Przez nic nie robienie, 

powiedział pewien poganin, ludzie uczą się czynić złe rzeczy. Łatwo jest przejść z bezczynnego 

życia w życie złe i niegodziwe; ba, bezczynne życie jest samo w sobie złem, bo człowiek został 

stworzony do aktywności, a nie do bycia bezczynnym. Cyklopi uważali, że szczęście człowieka 

polega na: nic nie robieniu; ale żadna wspaniała rzecz nie może być dzieckiem bezczynności. 

Bezczynność jest grzechem matczynym, grzechem rozrodczym; jest diabelską poduszką, na której 

on siedzi, i kowadłem diabła, na którym kształtuje on bardzo wielkie i bardzo wiele grzechów, (Ef 

4:28; 2 Tes 3:10,12 UBG). Zauważmy, że jak ropuchy i węże rozmnażają się najczęściej w 

stojących wodach, tak grzech rozwija się najbardziej w bezczynnych ludziach. Bezczynność jest 

tym, co prowokuje Pana do porzucenia ciał ludzkich, a diabła do wzięcia w swoje posiadanie ich 



dusz.  

 Żaden człowiek nie ma mniej środków na zachowanie ciała, a więcej pokus, by zarazić 

swoją duszę, niż człowiek bezczynny. O strząśnijmy z siebie lenistwo! Ospały chrześcijanin będzie 

spał lub próżnował, lub trwonił czas na błahostki, kiedy powinien być w swojej komorze modląc 

się. Lenistwo jest śmiertelną chorobą duszy; wyleczmy się z niego, albo będzie ono naszą wieczną 

zgubą. Ze wszystkich diabłów to diabeł bezczynności najbardziej trzyma ludzi z dala od ich 

komory. Nic tak nie daje diabłu przewagi nad nami jak bezczynność. To była dobra rada Hieronima, 

którą dał swojemu przyjacielowi, a mianowicie, że kiedy diabeł przychodzi z pokusą to możemy 

mu odpowiedzieć, że nie mamy wolnego czasu.  

 Greenham, niegdyś słynny kaznodzieja naszego narodu powiedział pewnego razu, że gdy 

diabeł kusił biedną duszę, przyszła ona do niego po radę, jak mogłaby oprzeć się pokusie, i on dał 

jej tę odpowiedź: „Nigdy nie bądź bezczynna, ale zawsze bądź dobrze zajęta, bo z mojego własnego 

doświadczenia wiem, że to jest dobre. Otóż, kiedy przyszedł diabeł, aby mnie kusić, powiedziałem 

mu, że nie mam czasu słuchać jego pokus i w ten sposób oparłem się wszystkim jego atakom”. 

Bezczynność to czas pokusy, a osoba bezczynna jest diabelską piłką tenisową, która jest rzucana 

przez niego tam gdzie chce. 

 „Kto pracuje”, powiedział pewien stary pustelnik, „jest kuszony tylko przez jednego diabła 

— natomiast ten, kto jest bezczynny, jest atakowany przez wszystkich. Kupidyn skarżył się, że 

nigdy nie mógł narzucić swego towarzystwa Muzom, ponieważ nigdy nie mógł zastać je 

bezczynnymi. Ptasznik napina łuk i rozkłada swoją sieć na ptaki, gdy są nieruchome, a nie gdy są w 

locie. Podobnie szatan strzela swoimi najbardziej ognistymi strzałami w ludzi, kiedy są najbardziej 

bezczynni i leniwi. I to Sodomici odkryli przez nieszczęsne doświadczenie, (Ez 16:49 UBG), kiedy 

Bóg spuścił ogień z nieba na nich, zarówno za ich bezczynność, jak i za te inne ich grzechy, na 

których działanie wystawiła ich ich bezczynność. 

 Mówi się o Rzymie, że w czasie ich wojen z Kartaginą i innymi wrogami w Afryce, nie 

wiedzieli, co to jest występek; ale ledwie co dokonali podboju swoich wrogów – a już dzięki 

bezczynności pogrążyli się w różnego rodzaju niegodziwości. Bezczynność jest grzechem, nie tylko 

przeciwko prawu łaski — ale także przeciwko światłu natury. Nie możemy popatrzyć w żadną 

stronę, żeby każde stworzenie nie wskazywało na i wypominało naszej bezczynności i lenistwa; 

jeśli spojrzymy na niebiosa, to tam znajdziemy wszystkie ich chwalebne światła będące stałe w 

ruchu, „Na nich wystawił namiot słońcu. A ono….cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg”, 

(Ps 19:5 UBG). Ps 104:23 (UBG); wiatry wieją, wody płyną, ziemia wydaje swoje przyjemne i 

zachwycające owoce, wszystkie ryby w morzu, ptactwo w powietrzu i zwierzęta na polach i w 

górach mają swoje działania i ruchy, co wszystko głośno wzywa człowieka, aby nie był bezczynny, 

ale aktywny. Salomon wysyła leniwego do mrówki, żeby się nauczył pracowitości, (Prz 6:6 UBG). 

Mrówka jest bardzo małym stworzeniem – ale bardzo pracowitym. Natura obdarzyła ją instynktem, 

aby była bardzo ruchliwa i aktywna przez całe lato; jest pierwsza i ostatnia w czasie takich dni, i nie 

straci ani godziny, chyba że pogoda jej przeszkodzi.  

 Prorok Jeremiasz posyła Żydów do szkoły, aby uczyli się czekać i obserwować bociana, 

synogarlicę, żurawia i jaskółkę, (Jer 8:7 UBG). A nasz Zbawiciel posyła nas do wróbli i lilii, aby 

nauczyć nas zważania na opatrzność, (Mt 6:26,28 UBG). I pozwólcie, że wyślę was, drodzy 

czytelnicy do pracowitej pszczoły, abyście nauczyli się aktywności i pracowitości; chociaż pszczoła 

ma niewielkie rozmiary, to jednak jest wielka w służbie; lata daleko, bada pola, żywopłoty, drzewa, 

sady, ogrody i obładowuje się pyłkiem i woskiem, a następnie wraca do swojego ula. Teraz, jak 

działalność tych stworzeń powinna sprawić, że osoba bezczynna zarumieni się ze wstydu. O 

panowie, człowiek jest najszlachetniejszym stworzeniem, w którym Bóg umieścił zasady 

największej aktywności, jako zdolnego do największych i najwyższych przyjemności;  dlatego 

bezczynność jest zapominaniem godności człowieka i porzuceniem tej rangi, którą Bóg mu nadał i 

upadlaniem się poniżej najmniejszych i najpodlejszych stworzeń, które nieustannie w swoim 

porządku posłusznie służą prawu ich stworzenia. Ba, jeśli spojrzymy na błogosławione anioły nad 

nami, to  także zobaczymy, że są aktywne i użyteczne; „Czyż nie są oni wszyscy  duchami 

służebnymi, posłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?” (Hbr 1:14 UBG). A 



jeśli popatrzymy w dół do demonów ciemności znajdujących się pod nami, to zobaczymy jak 

żmudne i pracowite są, aby zniszczyć i doprowadzić do potępienia nasze cenne i nieśmiertelne 

dusze! (1 P 5:8 UBG). 

 Na koniec pamiętajmy, że bezczynność jest tak wielkim złem, że została potępiona i surowo 

ukarana nawet przez najgorszych z ludzi. Wśród Egipcjan bezczynność była wielką zbrodnią. 

Wśród Lukanów, ten kto pożyczył pieniądze bezczynnemu człowiekowi, miał je stracić. Zgodnie z 

prawem Solona bezczynni ludzie mieli ponieść śmierć; a Seneka wolał raczej być chorym niż 

bezczynnym. Lacedemończycy wzywali ludzi do zdania sprawy z ich godzin bezczynności. 

Antoniusz Pius, będąc cesarzem, spowodował, że dachy i pokrycia wszystkich takich domów 

zostały zdjęte, o których wiadomo było, że przyjmowali leniwych ludzi, twierdząc, że nic nie było 

bardziej niestosowne ani absurdalne, niż  pozwalanie, aby takie bezczynne gąsienice i padalce 

otrzymywały jedzenia i pożywienie z tego domu, w utrzymaniu którego nie było wkładu ze strony 

ich pracowitości i pracy. Wszystko co powinno nas zahartować i uzbroić przeciwko lenistwu i 

bezczynności.  

 Dłużej rozwodziłem się nad tym tematem, a to dlatego, że nie ma większej przeszkody w 

modlitwie w komorze niż lenistwo i bezczynność. Leniwi i bezczynni ludzie zwyczajowo leżą tak 

długo w łóżku i spędzają tak dużo cennego czasu między grzebieniem a lustrem i na jedzenie, picie, 

rozrywkę, błahostki itp., że nie mogą znaleźć czasu na prywatną modlitwę. Z pewnością tacy, 

którzy wolą raczej iść śpiącymi do piekła, niż w pocie czoła do nieba, nigdy nie będą dbali o 

modlitwę w komorze. Dlatego unikajmy lenistwa i bezczynności, tak jakbyśmy chcieli uniknąć lwa 

na drodze, trucizny w jedzeniu, czy rozpalonego węgla na naszej piersi, bo inaczej nigdy nie 

znajdziemy czasu, by służyć Bogu w swojej komorze. 

 2. Po drugie, uważajmy, aby nie spędzać zbyt dużo swojego cennego czasu na rzeczy 

uboczne, na mało ważne drugorzędne rzeczy religii, takie jak „mięta, anyż i kminek”, Mat 23:23, 

lub na badanie okoliczności oddawania czci Bogu lub na zdecydowane opowiadanie się za tą czy 

tamtą ceremonią, lub na pytanie, jaki owoc Adam zjadł w raju, czy na dopytywanie się o rzeczy, 

które Bóg w swej nieskończonej mądrości ukrył lub na pytania typu, co Bóg robił przed 

stworzeniem świata. Kiedy ktoś zadał Austinowi te ostatnie pytanie, ten odpowiedział: „że 

przygotowywał piekło dla tak gorliwych pytających jak on”. Było to powiedzenie Lutra, „Od 

chciwego próżnej chwały doktora teologii, od kłótliwego pastora i od niepożytecznych pytań, niech 

dobry Pan wybawi swój kościół”. Jest to jeden z wielkich zamysłów szatana, aby przeszkodzić 

ludziom w wielkich i ważkich obowiązkach religii, przez zajęcie wierzących najmniej ważnymi i 

najmniejszymi sprawami religii. Szatan nigdy nie jest bardziej zadowolony, niż gdy widzi 

chrześcijan zakłopotanych i skonfundowanych w tych rzeczach w religii, które nie mają wielkiego 

znaczenia czy konsekwencji, (Kol 2:21 UBG). Tacy, którzy handlują w religii, aby mieć dobre imię, 

bardziej niż dobre życie; aby mieć dobrą reputację, bardziej niż dobre sumienie; aby zadowalać 

innych, bardziej niż oddać cześć Bogu itd., nie będą mieli przyjemności w wykonywaniu 

obowiązków w komorze. Tacy, którzy są bardziej zajęci ceremoniami niż treścią, formą pobożności 

niż jej mocą, (2 Tym 3:5 UBG), nigdy nie będą chcieli być z Bogiem w swojej komorze, jak to 

widać było na przykładzie uczonych w piśmie i faryzeuszy, (Mt 6:1-6 UBG). Tacy, którzy są 

bardziej pochwyceni zewnętrznym strojem i wyglądem religii, niż jej duchem, mocą i życiem, 

nigdy nie będą prowadzić sekretnego handlu z niebem, (Łk 11:34-40 UBG). Nie może być 

pewniejszego ani większego charakteru obłudy, niż robienie dużego zamieszania wokół 

drobiazgów w religii, przy jednoczesnym zaniedbywaniu jej wielkich i głównych rzeczy. Tacy 

jak ci odkryli w sobie, jak to poświadcza całe Pismo, obcość, i całkowitą niedbałość co do 

obowiązków w komorze. Nigdy nie znałem żadnego człowieka żarliwego i gorliwego jeśli chodzi o 

rzeczy mało ważne w religii, który kiedykolwiek byłby znany z zanoszenia modlitw w komorze. 

Ale, 

 3. Po trzecie, strzeżmy się przesadnej ciekawości i spędzania zbyt dużo naszego 

cennego czasu na badanie tych mrocznych, zawiłych, tajemniczych i ukrytych prawd i rzeczy 

Boga i religii, które są najbardziej odległe od zrozumienia przez najlepszych i najmądrzejszych 

ludzi. Przesadna ciekawość jest duchowym cudzołóstwem duszy. Jest również duchowym 



pijaństwem; bo jak pijak nigdy nie jest usatysfakcjonowany, dopóki nie zobaczy dna kielicha, 

choćby nie wiem jak głębokiego; tak ci, którzy cierpią na przesadne swędzenie ciekawości, mówią, 

że nigdy nie mogą być zadowoleni, dopóki nie dotrą do dna najgłębszych i najprzepastniejszych 

rzeczy Bożych. Uwielbiają wnikać w tajemnice Boże i badać sekrety religii — przez ich słaby, 

płytki rozum  — aby być mądrymi ponad to, co jest napisane. Ciekawi przeszukiwacze głębokich 

tajemniczych spraw Bożych chcą uczynić wszystkie głębokości Boże płytszymi, aniżeli uznać, że 

nie są w stanie zbadać je za pomocą krótkiej liny własnego rozumu. 

 O, gdyby tak ludzie nauczyli się kiedyś raz na zawsze zadowalać ignorancją,  w tym w 

czym Bóg nie chce, aby mieli poznanie. Och, oby ludzie byli raz tak pokorni, żeby stwierdzić, że 

nie jest to żadną ujmą dla nich, że uznają głębokości w Bogu i w błogosławionym Piśmie Świętym, 

których ich płytki rozum nie może zgłębić! Są tylko bandą głupców ci, którzy próbują dowiedzieć 

się więcej niż Bóg chciałby, aby wiedzieli. Czy drzewo poznania dobra i zła nie uczyniło Adama i 

jego potomności głupcami? Kto chodzi do szkoły własnego rozumu, ma głupca za swojego 

nauczyciela!  

 Gotowym sposobem na całkowitą ślepotę jest ciągłe zerkanie i patrzenie na słońce: tak też 

gotową drogą do duchowej ślepoty jest stałe wnikanie w najbardziej sekretne i ukryte rzeczy Boże, 

(Pwt 29:29 UBG). Czy nie ma wielu, którzy przez długie zagłębianie się w sekrety natury, stali się  

arcywrogami łaski Bożej? (Rz 9:20 UBG). Och, żebyśmy byli mądrzy tak, aby podziwiać te 

głębokie tajemnice, których nie potrafimy zrozumieć i uwielbiać głębie i rady, do których nie 

możemy sięgnąć. „O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane 

są jego wyroki i niedocieczone jego drogi!" (Rz 11:33 UBG). „Rzeczy tajemne należą do PANA, 

naszego Boga”, (Pwt 29:29 UBG). „Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi 

przewyższają wasze drogi, a moje myśli – wasze myśli”, (Iz 55:9 UBG). 

 Och, powściągajmy naszą ciekawość w sprawach Bożych i usiądźmy usatysfakcjonowani i 

zadowoleni, aby nie szukać rozwiązania wielu Bożych działań w jakichś ukrytych przyczynach, 

które kryją się sekretnie w otchłani  Jego wiecznej wiedzy i nieomylnej woli. Chrystus, kiedy był na 

ziemi, bardzo często, surowo i ostro powściągał ciekawskich badaczy takich spraw, jak wynika z 

poniższych wersetów Pisma: (J 21:22; Dz 1:6-7), a wielkim powodem, dla którego nasz Zbawiciel 

tak często to robił było to, że ludzie, którzy jej wielce ulegali zbyt często zaniedbywali większe, 

bardziej konieczne i ważniejsze aspekty religii.  

 Niezdrowa ciekawość jest jedną z najniebezpieczniejszych broni szatana, za pomocą której 

trzyma wiele dusz z dala od ich komory, ba, i od nieba. Kiedy niejedna biedna dusza zaczyna 

poważnie krzątać się dookoła spraw nieba, i zajmować się obowiązkami w komorze, wtedy szatan 

zaczyna miotać się  i starać się z całych sił, aby zająć biedną duszę próżnymi dociekaniami, 

osobliwymi spekulacjami i niepożytecznymi ciekawostkami, tak że dusza taka nie ma czasu na 

modlitwę w komorze. Ach, jak dobrze mogłoby być z niejednym człowiekiem, gdyby spędzał 

ćwierć tego czasu na modlitwie w komorze, który spędza na niezdrowe dociekania za rzeczami, 

które nie są  fundamentalne dla jego szczęścia.  

 Pogańscy kapłani wzbudzali ciekawość, mieli swoje mitologie i dziwaczne obłudne 

wyobrażenia ich wyimaginowanych niedostępnych bóstw, by zadziwić i olśnić swoich ślepych 

przesądnych wyznawców, a tym samym podtrzymywać ich papieskie i małpie bałwochwalstwa w 

większej czci. Och, żeby nie było tego pogańskiego ducha wśród nikogo w tych dniach, którzy mają 

swoje oblicza skierowane ku niebu! Ach, ilu jest takich, którzy zajmują się bardziej  poszukiwaniem 

przyczyn nieodwracalności upadku człowieka, niż by się wydobyć z ich upadłego stanu! Ach, ilu 

jest takich, którzy bardziej zajmują się odstępstwem aniołów, niż w kwestii zabezpieczenia swego 

zbawczego działu w Chrystusie! I ile cennego czasu spędzili niektórzy na odkrywaniu natury, 

rozróżnienia, właściwości i hierarchii aniołów.   

 Ten wysoko szybujący, pełen wyobraźni Dionizjusz opisuje hierarchię aniołów tak 

dokładnie, jakby wśród nich przebywał. Mówi, że jest ich dziewięć rodzajów, które opierają się na 

dziewięciu słowach, zaczerpniętych częściowo ze Starego Testamentu, a częściowo z Nowego; jak 

to serafini, cheruby, trony, moce, zastępy, panowania, zwierzchności, archaniołowie i aniołowie; a 

potem opisuje ich kilka natur, rozróżnień i właściwości, jak te na przykład, że pierwsze trzy rodzaje 



hierarchii są przeznaczone do bezpośredniej posługi dla Wszechmogącego, kolejne trzy do 

ogólnego rządzenia stworzeniami, a ostatnie trzy rodzaje do poszczególnego dobra wybranych 

Bożych; że archanioł przewyższa piękno aniołów dziesięć razy, zwierzchności przewyższają 

archaniołów dwadzieścia razy, i że moce przewyższają zwierzchności czterdzieści razy itd. Jak 

doszedł do do takiej wiedzy nie jest wiadomo, a jednak ta hierarchia tych dziewięciu rodzajów istot 

anielskich została uznana za prawdziwą przez wiele wieków kościoła.  

 Diabeł wie, że nie jest przegranym, a ciekawska dusza bardzo niewiele zyskuje, jeśli uda mu 

się ją przekonać, żeby spędzała większość swojego cennego czasu na studiowaniu i zagłębianiu się 

w najciemniejsze, najbardziej tajemnicze i ukryte rzeczy Boże. Ten kogo obchodzi czytanie 

Objawienie Jana bardziej niż jego zwykłych listów; lub proroctwa Daniela bardziej niż Psalmów 

Dawida; i jest bardziej zajęty pogodzeniem trudnych miejsc Pism Świętego, niż umartwianiem 

niesfornych pożądliwości lub kto jest nastawiony na zajmowanie się próżnymi spekulacjami 

bardziej niż na zajmowanie się rzeczami, które najbardziej przyczyniają się do duchowego 

zbudowania — ten nie jest człowiekiem który jest stworzony do modlitwy w komorze. Tacy którzy 

przyjmują wzniosłe pojęcia, niejasne wyrażenia i są ludźmi o wyabstrahowanym umyśle, są tylko 

bandą mądrych głupców, którzy nigdy nie będą czerpać zadowolenia z bycia z Bogiem w komorze. 

Gdyby ludzie spędzili połowę tego czasu na sekretną modlitwę, który poświęcili na poszukiwanie 

kamienia filozoficznego, to jakże szczęśliwi mogli by być! Oh jak święci, jak szczęśliwi, jak 

niebiańscy, jak pokorni, jak mądrzy, i jak wiedzący, mogli by być ludzie, gdyby spędzili tylko 

połowę tego czasu w cichej modlitwie w komorze, który spędzili na badaniu tych rzeczy, które są 

trudne do zrozumienia! (2 Piotra 3:16 UBG). Ale, 

 4. Po czwarte, strzeżmy się, by nie angażować się w wielką ilość doczesnych zajęć. 
Wielu ma tak wiele do zrobienia na ziemi, że nie mają czasu, aby zająć się sprawami nieba. Jak 

dużo piasku gasi ogień, tak wiele doczesnych zajęć gasi ogień niebiańskich uczuć. Zauważmy, jak 

ziemia pochłonęła Koracha, Datana i Abirama, (Lb 16:32 UBG); tak zajmowanie się wieloma 

doczesnymi sprawami pochłania tyle cennego czasu, że wielu ludzi nie ma wolnej chwili na 

przebywanie z Bogiem w ich komorze. „Ta sprawa musi być załatwiona, a tej nie można pominąć, a 

i inną niezbędną okazją trzeba się zająć — tak że nie mam wolnego czasu aby wyjść z mojego 

sklepu i udać się do mojej komory” – mówi  człowiek zorientowany na rzeczy doczesne, (Flp 3:19 

UBG). I tak tłumy światowych zajęć wypychają modlitwę w komorze całkiem poza drzwi domu. 

Wielu prowadzi tak wielki handel w swoich sklepach, że ich prywatny handel z niebem zostaje 

całkowicie odłożony na bok. Nie ma nic, co by bardziej trzymało ludzi z dala od Chrystusa i 

modlitwy w komorze, niż sklep, handel, farma, woły itd., (Łk 14:16-22 UBG). 

 Najbliżej bieguna znajdują się gwiazdy, które mają najmniejszą orbitę; podobnie i wierzący, 

którzy są najmniej kłopotani doczesnymi zajęciami są zazwyczaj najbliżej Boga, Chrystusa, nieba, 

a więc najbardziej nadają się do modlitwy w komorze. To smutne, kiedy ludzie chwytają się tak 

wielu doczesnych zajęć, że nie mogą mieć czasu na przebywanie z Bogiem na osobności w 

modlitwie. Hałas jest taki w młynie, że przeszkadza wszystkim w prywatnym obcowaniu człowieka 

z człowiekiem; podobnie duża ilość doczesnych zajęć czyni taki hałas, że przeszkadza to wszystkim 

w prywatnej społeczności między Bogiem a duszą. Jeśli człowiek zajmujący się wieloma zajęciami 

od czasu do czasu wślizgnie się do swojej komory – to pomimo tego jego głowa i jego serce będą 

tak wypełnione i rozproszone myślami o jego pracy, że Bóg nie będzie miał z niego wiele poza jego 

cielesną obecnością lub co najwyżej poza ćwiczeniem fizycznym, które przynosi niewiele pożytku, 

(1 Tm 4:8 UBG). Jeśli Chrystus obwinił Martę, (Łk 10:40-42 UBG), o branie na siebie wielu prac 

domowych, choć były podejmowane w celu natychmiastowego obsłużenia i przyjęcia Jego samego, 

ponieważ przeszkadzały jej w jej troszczeniu się o własną duszę; to och, jak On pewnego dnia 

będzie obwiniał wszystkich, którzy przez branie na siebie mnóstwa doczesnych zająć, odcinają się 

od wszelkich możliwości wylania swoich dusz, przed Nim na osobności! Ale, 

 5. Po piąte, strzeżmy się sekretnych grzechów. Nie ma większej przeszkody dla sekretnej 

modlitwy na całym świecie niż sekretne grzechy; dlatego stańmy na straży i uzbrójmy się w całą 

naszą moc przeciwko nim. Istnieje antypatia między sekretnym grzeszeniem a sekretną modlitwą; 

częściowo z poczucia winy, co sprawia, że dusza boi się przyjść przed sekretne oczy Boże; a 



częściowo z tych lęków, wątpliwości, sporów i niepokoi, które sekretne grzechy  rodzą w sercu. 

Światło nie jest bardziej przeciwieństwem ciemności, Chrystus Beliala, ani niebo piekła, niż 

sekretna modlitwa jest względem sekretnych grzechów; dlatego też, cokolwiek robimy, uważajmy, 

żeby być od nich wolnym. W tym celu rozważmy te cztery rzeczy: 

 A. Po pierwsze, że Bóg jest wtajemniczony w nasze najskrytsze grzechy (Ps 39:1;  

139:1-4; Jer 13:27;29:23; 1 Krl 20:39; Hi 10:12 UBG). Jego oko jest tak samo otwarte na nasze 

ukryte grzechy, jak i na jawne: (Ps 90:8 UBG), „Położyłeś przed sobą nasze nieprawości, nasze 

skryte grzechy w świetle twego oblicza”. Bóg ma oko nad naszym najskrytszym złem, widzi 

wszystko, co dzieje się w ciemności: (Jer 23:24 UBG): „Czy może się kto schować w ukryciu, 

abym go nie widział? - mówi PAN. Czy nie wypełniam nieba i ziemi? - mówi PAN”. (Prz 15:3 

UBG): „Oczy PANA są na każdym miejscu, upatrują złych i dobrych”. Mówienie, że Bóg nie widzi 

najtajniejszych grzechów ludzi, jest nie tylko uwłaczające jego wszechwiedzy – ale także jego 

miłosierdziu; bo jak Bóg może przebaczyć te grzechy, których nie widzi, że miały miejsce? 

 Nie ma chmury, ani zasłony, ani chwili ciemności, które mogłyby stanąć pomiędzy oczami 

Boga a drogami ludzi: (Prz 5:21 UBG), ,,Gdyż drogi człowieka są przed oczami PANA, i waży on 

wszystkie jego ścieżki”. W tym wersecie Salomon głównie mówi o drogach cudzołożnicy, które 

zwykle są obmyślane z najbardziej przebiegłą sekretnością; jednakże Bóg widzi je wszystkie. 

Zwróćmy uwagę na to, że jak żadna śmiałość nie może zwolnić cudzołożnicy od sprawiedliwości 

Bożej, tak żadna sekretność nie może jej ukryć przed okiem Bożym. Chociaż ludzie dokładają 

starań, aby ukryć swoje drogi przed innymi i przed samymi sobą – to jednak jest to daremnym, aby 

starać się je ukryć przed Bogiem. Ludzie, którzy starają się ukryć Boga przed sobą, nigdy nie mogą 

się  ukryć przed Nim.  

 Czytałem, że Pafnucy nawrócił Thaisę i Ephronę, dwie niesławne  ladacznice, z 

niemoralności, tylko tym argumentem, „Że Bóg widzi wszystko w ciemności, gdy drzwi są 

zaryglowane, okna zamknięte, a zasłony zaciągnięte.” (Hbr 4:13 UBG): „Żadne stworzenie nie 

ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu 

musimy zdać sprawę”. Jest to aluzja do kapłanów starotestamentowych, którzy, gdy zabili zwierzę 

na ofiarę, to wszystko, co było w zwierzęciu, stawało się odkryte i nagie przed kapłanem, aby mógł 

zobaczyć, co było zdrowe a co chore. Chociaż zło dzieje się poza oczyma całego świata – to jednak 

jest nagie i jawne w oczach Tego, z którym będziemy musieli mieć sprawę.  

 Te grzechy, które leżą najbliżej i najbardziej skrycie czają się w sercu, są tak oczywiste i 

wstrętne dla Boga jak te, które są najbardziej wyraźnie napisane na czole człowieka. Bóg jest jakby 

całym okiem; tak, że widzi wszystko - nawet najbardziej sekretne zakręty i obroty naszego serca. 

Nasze najskrytsze grzechy są przez Bogiem tak wyraźnie widoczne, jak wszystko, co możemy 

zobaczyć w południe: (Ps 139:11-12 UBG), „Jeśli powiem: Na pewno zakryją mnie ciemności, to i 

noc będzie dookoła mnie światłem. Nawet ciemność nic przed tobą nie skryje, dla ciebie noc świeci 

jak dzień, ciemność jest jak światłość”. To nie najgęstsze chmury są tym, co może zasłaniać 

obserwacje prowadzone przez Tego, którego oczy wypełniają niebo i ziemię. Czym jest zasłona, 

najciemniejsza noc, podwójny zamek, albo tajemna komnata — dla Tego, który wyraźnie obserwuje 

wszystko doskonale takim jakim jest. Bóg ma oko na najbardziej wewnętrzne zamysły serca i 

najbardziej subtelne poruszenia duszy.  

 Mylili się ci filozofowie, którzy utrzymywali, że oko i ucho Boga zstępowały nie niżej niż 

niebiosa. Z pewnością nie ma stworzenia, ani myśli, ani rzeczy – które by nie były widziane przez 

wszystko-widzące oczy Boże. Pan zna wszystkie nasze sekretne grzechy tak dokładnie, jak nasze 

widzialne grzechy: (Ps 44:21 UBG), ,,Przecież on zna tajniki serca”. Czy złoczyńca nie mówiłby 

prawdy w czasie rozprawy, gdyby wiedział i wierzył, że sędzia posiada okna, przez które widać 

jego (to jest złoczyńcy) serce?  

 Atenodor, poganin, powiedział, że wszyscy ludzie powinni być ostrożni w uczynkach w 

swoim życiu, ponieważ Bóg jest wszędzie, i widzi wszystko, co było robione.  

 Zenon, mądry poganin, twierdził, że Bóg widział nawet myśli.  

 To było doskonałe powiedzenie Ambrożego: „Jeśli nie możesz się ukryć przed słońcem, 

które jest Bożym sługą światła, to jakże niemożliwe będzie ukrycie się przez ciebie przed Tym, 



którego oczy są dziesięć tysięcy razy jaśniejsze niż słońce”. Chociaż grzesznik może zbijać z tropu 

swoje sumienie – to jednak nie może zmylić oka Bożej wszechwiedzy! Oh, żeby biedne dusze 

pamiętały, że jak nigdy nie są poza zasięgiem ręki Boga, tak nigdy nie są poza widzeniem Jego 

oczu. Bóg jest jakby całym okiem. (Jer 16:17 UBG): „Moje oczy bowiem patrzą na wszystkie ich 

drogi. Nie są ukryte przed moim obliczem ani ich nieprawość nie jest zakryta przed moimi oczami”. 

(Hi 34:21-22 UBG): „Jego oczy bowiem patrzą na drogi człowieka i on widzi wszystkie jego kroki. 

Nie ma ciemności, ani cienia śmierci, gdzie mogliby się ukryć ci, którzy czynią nieprawość”. (Jer 

32:19 UBG): „…..twoje oczy są otwarte na wszystkie drogi synów ludzkich, by oddać każdemu 

według jego dróg i według owocu jego uczynków”. 

 Wiemy, co król Aswerus, ten wielki monarcha, powiedział o Hamanie, kiedy zastał go 

leżącego na łożu, na którym siedziała Estera: „Czy jeszcze chce gwałcić królową przy mnie w 

domu?” (Est 7:8 UBG). Aswerus jak gdyby mówił: ,,Co, czy odważy się popełnić taką 

nikczemność, gdy ja stoję i patrzę na niego?”. O panowie, grzeszenie na oczach Bożych, i czynienie 

niegodziwości pod Jego okiem, to rzeczy, którą uważa On za największy afront i za najwyższą 

zniewagę, jaką można Mu wyrządzić. ,,Co”, mówi Bóg, ,,będziesz pijany przede mną? Czy 

będziesz przeklinał i bluźnił przede mną? Czy będziesz rozwiązły i nieczysty przede mną? Czy 

będziesz niesprawiedliwy i nieprawy pod moim okiem? Czy będziesz kalał moje zarządzenia przed 

moim obliczem? Czy będziesz gardził i prześladował moje sługi w mojej obecności?”, itd. To jest 

zatem zabijające duszę pogorszenia wszelkiego grzechu – że ma miejsce przed obliczem Bożym, że 

jest popełniany w królewskiej obecności Króla królów!  

 Już samo rozważenie wszechobecności Boga powinno nas odważne uzbroić przeciwko 

grzechowi i szatanowi; zważanie na Boże wszechwidzące oczy powinno sprawić, że będziemy 

unikać wszelkich okazji do grzechu i spowodować, że będziemy omijać nawet wszelkie jego 

pozory. Czy oko nauczyciela powinno powstrzymać studenta przed poplamieniem jego kopii? Czy 

oko sędziego powinno powstrzymać złodzieja przed kradzieżą i przywłaszczaniem sobie cudzych 

rzeczy? Czy oko pracodawcy powinno powstrzymywać pracownika przed bezczynnością i 

trwonieniem czasu na błahostki? Czy oko ojca nie powinno powstrzymywać jego dziecka przed 

błąkaniem się i włóczęgą? Czy oko męża nie powinno chronić żony przed ekstrawagancjami i 

nieprzyzwoitościami? Czy bystre oko bliskiego sąsiada, i   otwarte oko serdecznego przyjaciela – 

nie powinno chronić nas przed wieloma potwornościami i próżnościami? A czy surowe, czyste, 

zazdrosne oczy  Wszechwidzącego Boga, nie powinny powstrzymywać nas od grzeszenia w 

tajemnej komnacie, kiedy wszystkie zasłony są zaciągnięte, drzwi zaryglowane i wszyscy w domu 

śpią – z wyjątkiem nas i naszych Dalili? Oh, co za straszny ateizm tkwi w sercu tego człowieka, 

który bardziej się boi oka swego ojca,  pastora, dziecka, pracownika, niż oka i obecności wiecznego 

Boga! Oh, żeby wszyscy, których to dotyczy, tak poważnie zwróciliby na to uwagę, aby osądzić 

siebie za to surowo, aby gorzko opłakiwać to, i aby usilnie zmagać się w modlitwie z Bogiem 

zarówno w sprawie otrzymania przebaczenia, jak i o moc przeciwko takiemu grzeszeniu. 

 Apostoł ze smutkiem narzekał na niektórych w swoim czasie, którzy nurzali się w 

sekretnych grzechach. (Ef 5:12 UBG): ,,O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd 

nawet mówić”. Mówił tutaj o takich, którzy żyli w sekretnych rozpustach i nieczystości. Było wielu 

takich, którzy przybierali formę pobożności, a jednak pozwalali sobie na sekretne działania w 

ohydnej niegodziwości i nieczystości, jakby nie było Boga, który by ich widział, ani sumienia, które 

by ich oskarżało, ani dnia sądu, aby ich osądził, ani sprawiedliwości, by ich potępić, ani piekła, aby 

ich dręczyć! Oh, Jak muszą być nieskończenie odrażający w oczach świętego Boga ci, którzy 

potrafią bardzo Go szukać i chwalić publicznie, a mimo to są tacy bezczelni, że prowokują Go 

przed Jego obliczem na osobności. Tacy są podobni do cudzołożnic, które udają, że posiadają dużo 

miłości i szacunku do ich mężów znajdujących się poza domem, a jednak będąc same w domu 

postępują jak nierządnice pod nosem mężów.  

 Tacy, którzy wykonują religijne obowiązki tylko po to, aby przykryć i zafarbować swoje 

sekretne plugastwa, swoje tajemne niegodziwości; tacy, którzy na przykład udają, że spełniają 

swoje śluby, a jednak czekają na zmierzch, (Prz 7:13-15; Hi 24:15 UBG); i tacy, którzy popełniają 

niegodziwości w kącie a którzy jednak z nierządnicą wycierają swoje usta mówiąc: „Co złego 



uczyniliśmy?”, w końcu odkryją, że komnaty, kamienie ze ściany, belka z sufitu, siedzenia, na 

których siedzą, i łóżka, na których leżą, będą świadczyć przeciwko całej ich flirtującej rozwiązłości 

i lubieżnemu zachowaniu się w ukryciu (Hab 2:11 UBG). Hbr 13:4 (UBG): „Rozpustników zaś i 

cudzołożników osądzi Bóg”. On sam ich skaże; a dlaczego, jeśli nie z tej przyczyny, że tacy 

grzesznicy postępują tak sekretnie i przebiegle, że często nikt poza Bogiem nie potrafi tego odkryć! 

Sędziowie często zaniedbują karanie takich grzeszników, gdy ich sekretna niegodziwość zostanie 

ujawniona; dlatego sam Bóg zasiądzie na sądzie nad nimi. Chociaż mogą oni umknąć oczom ludzi – 

to jednak nigdy nie umkną sądowi Bożemu! 

 Nieprawości serca nie podlegają żadnym ludzkim wyrokom. Zwykle osoby niemoralne 

seksualnie są bardzo podstępne, sekretne i wyrafinowane, aby ukryć swoją ohydną nieczystość; 

dlatego nierządnica jest opisana jako: ,,chytrego serca”, (Prz 7:10 UBG). Niektórzy tłumaczą 

hebrajski oryginał jako „posiadająca ogrodzone serce”. Bo jak miasto jest otoczone fortyfikacjami, 

tak jej serce jest ufortyfikowane dookoła wyrafinowaniem. Albo może to być też tłumaczone jako 

,,mocno zamknięta w sercu”, nawet tak ciasno jak oblężone miasto, to znaczy najbardziej sekretna 

w wyrafinowaniach jej serca, niezależnie od tego jak szczera jest w śmiałości jej zewnętrznego 

zachowania. Prorok Agur zalicza, drogi mężczyzny z młodą kobietą i drogę cudzołożnej kobiety, do 

tych rzeczy, których ani on sam, ani żaden inny człowiek nie był w stanie odkryć i poznać; i 

porównuje to do drogi trzech rzeczy, których żaden rozum ani pomysłowość człowieka nie jest w 

stanie odkryć, (Prz 30:19-20 UBG). A jednak Bóg widzi wszystko i przywiedzie wszystko na sąd. 

Ale,  

 B. Po drugie, zważmy na to, że ukryte grzechy zostaną ujawnione. (W moim traktacie 

„Złote Jabłka” udowodniłem za pomocą wielu argumentów, że grzechy wierzących nie zostaną 

wniesione na sąd wielkiego dnia sądu ostatecznego; i dlatego rozumiejmy ten drugi punkt jako 

dotyczący takich ludzi, którzy żyją i umierają w swoich sekretnych grzechach bez pokuty i wiary w 

krew Chrystusa.)  

 Najbardziej ukryte uczynki ciemności zostaną jawnie odkryte; bo chociaż czyny grzechu są 

w ciemności – to jednak sąd nad grzechem odbędzie się w świetle; (Łk 8:17 UBG): „Nic ma 

bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione, ani nic ukrytego, o czym by się nie 

dowiedziano i co by nie wyszło na jaw”; (Kaz 12:14 UBG), „Bóg przywiedzie bowiem każdy 

uczynek na sąd, nawet każdą rzecz utajoną, czy dobrą, czy złą”. Zauważmy, że w tym wersecie nie 

jest powiedziane o jakiś uczynkach – ale o każdym uczynku; i nie tylko o rzeczach jawnych — ale i 

o utajonych; i nie tylko o utajonych – ale o każdej rzeczy utajonej; i nie tylko o utajonych dobrych 

rzeczach, ale i o utajonych złych także. Czy dobre uczynki, czy złe, czy sekretne. czy jawne — 

wszystkie muszą zostać postawione przed sądem. Księgi Bożej wszechwiedzy i sumienia człowieka 

zostaną otwarte; a wtedy sekretne grzechy ludzi będą tak czytelne, jak gdyby zostały wypisane na 

ich czołach; albo jak gdyby zostały napisane najbardziej błyszczącymi promieniami słońca na 

ścianie z kryształu. 

 Wszystkie sekretne grzechy ludzi są zapisane w niebie, a Bóg na końcu  przeczyta je głośno 

do uszu całego świata: (1 Kor 4:5 UBG), „Dlatego nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie 

Pan, który oświetli to, co ukryte w ciemności, i ujawni zamiary serc.” Zważmy, że jak istnieje 

morze pyłków unoszących się w powietrzu, których nie widzimy, dopóki słońce nie zaświeci; tak 

istnieje wiele tysięcy tysięcy dumnych, nieczystych, światowych, złośliwych, zawistnych i 

krwawych myśli, itd., których świat ani nie widzi, ani nie zna! Ale w wielki dzień sądu 

ostatecznego, kiedy zamysły wszystkich serc zostaną ujawnione, wtedy wszystko wyjdzie na jaw; 

wtedy wszystko stanie się widoczne publicznemu spojrzeniu całego świata. W ów wielki dzień — 

wszystkie maski, płaszcze i kaptury zostaną ściągnięte – a wtedy wszystko stanie się widoczne! 

Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś, szanowny czytelniku, w tajemnej komnacie, czy w ciemnym 

kącie - będzie uczynione znanym dla ludzi i aniołów, ba, całemu dworowi niebios, i całemu światu 

poza tym, (Rz 2:16 UBG): „W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte 

sprawy ludzkie”. W tym wielkim dniu, Bóg osądzi nie tylko nasze słowa, ale i nasze uczynki, nie 

tylko nasze jawne — ale także nasze sekretne uczynki i drogi.  

 Kiedy król Joakim nie żył, znaleziono zabobonne znaki i ślady jego czarów na jego ciele, (2 



Krn 36:8 UBG); co pokazuje, jak głęboko bałwochwalstwo było zakorzenione w jego sercu, gdyż 

nosił jego ślady na swoim ciele podczas swojego życia. Będąc królem, trzymał wszystko w ukryciu; 

ale kiedy zmarł, wtedy wszystko wydało się, wtedy ślady i znaki jego ohydnego bałwochwalstwa 

zostały odkryte na jego ciele. Chociaż grzesznicy, choćby najwięksi, mogą  ukrywać i trzymać w 

sekrecie swoje okropne obrzydliwości przez jakiś czas – to jednak nadejdzie pora, kiedy wszystko 

zostanie ujawnione; kiedy wszelkie ich sekretne znaki i obrzydliwości staną się oczywiste dla 

całego świata.  

 Ale grzesznicy mogą być gotowi zaoponować i powiedzieć: „Zostawcie nas w spokoju w 

naszych sekretnych grzechach, aż do sądnego dnia, a wtedy będzie nam się wystarczająco dobrze 

powodziło”. I dlatego,     

 C. Po trzecie, zważmy na to, że Bóg wiele razy, nawet w tym doczesnym życiu odkrywa i 

daje poznać światu sekretne grzechy ludzi. Bóg ma upodobanie w postępowaniu zgodnie z 

własnymi imionami. Bycie objawicielem tajemnic, jest jednym z jego imion, (Dan 2:47 UBG); a 

zatem, stosownie do tego nawet na tym doczesnym świecie, często wyprowadza na światło 

najbardziej ukryte rzeczy ciemności. Ze wszystkich wspaniałych atrybutów Boga, żaden nie jest 

naruszany tak głęboko z powodu ukrytych grzechów, jak atrybut jego wszechwiedzy; i dlatego na 

tym świecie Bóg często staje w obronie honoru tego atrybutu, przez demaskowanie grzeszników i 

wyprowadzenie na światło dzienne  tych wszystkich sekretnych ścieżek i dróg niegodziwości, po 

których od dawna chodzili nieodkryci. 

 To na cześć tego błogosławionego atrybutu Boga, utajniony grzech Ananiasza i Safiry, (Dz 

5:1-11 UBG), został tak otwarcie odkryty; „I wielki strach ogarnął cały kościół, i wszystkich, którzy 

to słyszeli”. Bracia Józefa przez długi czas ukrywali swoją złośliwość, swoją przebiegłość, swoje 

okrucieństwo, swoją zawiść, i swoją zdradę, sprzedając brata do Egiptu; ale w końcu dzięki 

zdumiewające opatrzności, wszystko wyszło na jaw, (Rdz 42:21-22; 50:15-22 UBG). Sumienie, 

które przez jakiś czas może się wydawać, że śpi – z czasem się obudzi i sprawi, że grzesznik będzie 

wiedział, że jest równie wierne w rejestrowaniu, jak i oskarżaniu; i to bracia Józefa odkryli przez 

smutne doświadczenie.  

 Podobnie było z Gechazim zgrzeszył potajemnie, i strasznie kłamał; ale na końcu wszystko 

wyszło na jaw, i zamiast być bogato ubranym, on i jego potomni zostali odziani w trąd na zawsze; a 

zamiast dwóch szat na zmianę, Bóg zakuł go w łańcuchy, jako pomnik Jego gniewu dla wszystkich 

pokoleń, (2 Krl 5:20-27 UBG). 

  Również Akan potajemnie i świętokradczo przywłaszczył sobie piękną szatę sprowadzoną 

z Babilonu dwieście srebrnych monet oraz pręt złota ważący więcej niż funt; i ukrył je w ziemi 

pośrodku swego namiotu; z którego to powodu Izrael został pokonany przez wrogów. Ale w końcu 

uczynek Akana zostaje ujawniony i wszystko wydaje się, a jego złoty pręt okazał się klinem, który 

go rozłupał, a jego babilońska szata okrywała go jak całun zmarłego. Jozue rozpalił ognisko i 

wszystko, co Akan potajemnie i grzesznie ukradł, spalił w ogniu wraz z Akanem, jego dziećmi i 

wszystkim, co miał. Oh jak jawnie i jak surowo Bóg czasami karze ludzi za ich najtajniejszą 

nieprawość!  

 Innym przykładem jest Dawid, (2 Sm 12:9-12; 16:22 UBG), „Dlaczego wzgardziłeś słowem 

Pana, czyniąc to zło w jego oczach? Zabiłeś mieczem Uriasza Chetytę , a jego żonę wziąłeś sobie 

za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem synów Ammona. Teraz więc miecz nigdy nie odstąpi od twojego 

domu, ponieważ wzgardziłeś mną i wziąłeś żonę Uriasza Chetyty, by była twoją żoną. Tak mówi 

Pan: Oto wzbudzę przeciwko tobie nieszczęście z twego własnego domu, wezmę twoje żony sprzed 

twoich oczu i dam je twemu bliźniemu, a on położy się z twymi żonami wobec tego słońca. I 

chociaż ty uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to przed całym Izraelem i przed słońcem”. 

Dawid był bardzo pilny i pracowity, aby ukryć swój grzech i ocalić swoją reputację; ale przykrywka 

wykonana z krwi Uriasza była za krótka i za wąska, aby ukryć  grzech z Batszebą dlatego, gdy 

wszystko uczynił, co było w jego mocy, to pomimo tego jego grzech był rzucany jak piłką, od 

człowieka do człowieka, przez dwór, miasto i kraj. 

 Czytałem o Parteniuszu, który zdradziecko zabił Auzoniusza i jego żonę — że kiedy żaden 

człowiek go nie podejrzewał ani nie oskarżał o to, sam ujawnił wszystko i oskarżył się w ten 



dziwny sposób: otóż, gdy spał w swoim łożu, nagle zaczął krzyczeć najbardziej żałośnie; a będąc 

zapytanym, co mu dolegało; on, na wpół śpiący, odpowiedział: ,,Ten Auzoniusz i jego żona, których 

zabiłem dawno temu wezwali mnie na sąd przed Bogiem”. Po tym wyznaniu został pojmany; i po 

należytym zbadaniu, ukamienowany na śmierć. Tak więc jego własny strach i przerażenie sumienia 

odsłoniło tę sekretną niegodziwość, której nikt nie mógł mu udowodnić.  

 Czytałem taakże, jak ten wielki Turek Mahomet za pomocą obietnicy wielkiej nagrody, 

pozyskał dwóch innych Turków, którzy podjęli się zabicia Skanderbega. Ci zdrajcy przybyli do 

Skanderbega, robiąc taki pokaz odrazy zarówno do tyrańskiego rządu Mahometa, jak i jego 

próżnych zabobonów, że obaj byli przez Skanderbega i innych uznani za prawdziwych ludzi, za 

jakich pragnęli uchodzić. Jednakże wkrótce potem, dzięki opatrzności, zdarzyło się, że ci dwaj 

zdrajcy pokłócili się między sobą, dzięki czemu doszło do odkrycia spisku; i po należytym 

przesłuchaniu i przyznaniu się do tego, zostali skazani i straceni. 

 Sumienie jest Bożym szpiegiem w sercu. ,,Sumienie", mówił Filon ,,jest małym 

trybunałem duszy. Sumienie to tysiąc świadków, za lub przeciw człowiekowi. Sumienie jest 

archiwum sądowym zapisującym całe postępowanie sądu, cokolwiek widzi, zapisuje; i jest zawsze 

takie szybkie w zapisywaniu, jak grzesznik może być w grzeszeniu”. Poganie uważali, że sumienie 

jest bogiem dla każdego człowieka. Sumienie, jako skryba, czy rejestrator – siedzi w komorze 

naszego serca, z piórem w ręku i rejestruje w dzienniku wszystkie nasze sekretne przestępstwa, 

które są poza możliwością odkrycia przez innych ludzi. Sumienie zapisuje czas, kiedy, miejsce, 

gdzie, sposób, jak, i ludzi, z którymi - taka i taka niegodziwość została popełniona; i to tak 

wyraźnymi literami i ewidentnie, że możemy iść, gdzie chcemy i robić, co w naszej mocy, a i tak 

litery napisane o tych grzesznych rzeczach nigdy nie będą anulowane ani wymazane, dopóki Bóg 

nie pojawi się na sądzie. Niech człowiek grzeszy w najbardziej ukrytym odosobnieniu, jakie tylko 

ludzka przebiegłość może wymyślić, niech pójdzie wszystkimi drogami jakimi może iść by ukryć, 

przykryć i przefarbować swój grzech, jak to zrobił Adam, a i tak sumienie będzie tak odgrywało 

rolę sędziego, że przedstawi dowody, wskaże prawo, będzie nalegać na wymierzenie kary i wyda 

wyrok potępienia na takiego człowieka.  

 Jest wielu ludzi, którzy czynią piękne wyznanie i posiadają wielkie imię na świecie, którzy 

mimo to są potępieni przez samych siebie, za te sekretne grzechy, które nie są widoczne dla 

ludzkich oczu, ani karane przez ludzkie sądy. Tak, wiele razy w tym życiu Bóg wznieca takie piekło 

grozy i przerażenia w sumieniach wielu ludzi z powodu ich ukrytych grzechów, że nie mogą mieć 

spoczynku ani spokoju, ani w łóżku, ani przy stole, ani gdy kładą się ani też gdy wstają. Chętnie 

ukryliby swoje grzechy, nie chcąc, żeby świat dowiedział się, jak nikczemni byli w skrytości; ale 

sumienie będąc na kole tortur wciąż dręczy, oskarżając i potępiając ich sprawia, że nie mogą już 

dłużej wytrzymać. Teraz wszystko musi wyjść na jaw; teraz te grzechy, które były najbardziej 

sekretne i ukryte – zostaną rozgłoszone na dachach.   

 Niektórzy, którzy byli pod wpływem udręki sumienia, inni, których ogarnęło szaleństwo, a 

wielu we śnie często popełniało gafę i ujawniało oraz  rozgłaszało własną sekretną niegodziwość i 

plugastwo. W tych przypadkach Bóg spowodował, że wielu ukrytych grzeszników wołało wraz z 

trędowatym: „Nieczysty, nieczysty!” (Kpł 13:45 UBG); i z Judaszem wobec wszystkich obecnych: 

„Zgrzeszyłem, zgrzeszyłem!”, (Mt 27:4 UBG). Wiele razy w tym życiu Bóg bardzo zdumiewająco 

odkrywa te sekretne dzieła ciemności, w których ludzie żyli długo nieodkryci.   

 Pewien Pitagorejczyk kupił parę butów na kredyt; ale szewc umarł, dlatego człowiek ten 

cieszył się, myśląc, że zyskał na tym; ale chwilę po tym sumienie go ruszyło, nieustannie go karcąc 

i stając się jego oprawcą. Dlatego  poszedł do domu pogrzebowego, i rzucił pieniądze zmarłemu z 

tymi słowami: „Weź to, co się należy, tobie; żyjesz dla mnie, choć jesteś martwy dla wszystkich 

innych”. Ale,  

 D. Po czwarte, zważmy na to, że sekretne grzechy są w niektórych aspektach  bardziej 

niebezpieczne niż jawne. Wielu ludzi wykrwawia się na śmierć wewnętrznie – podczas gdy nikt 

tego nie dostrzega. Im bardziej wewnętrzna i sekretna jest choroba, tym bardziej człowiek jest w 

niebezpieczeństwie utraty życia. Nie ma gorączek tak groźnych, jak te które obejmują witalne i 

wewnętrzne narządy; tak samo nie ma grzechów bardziej niebezpiecznych i zgubnych dla dusz 



ludzkich, niż te, które są najbardziej wewnętrzne i sekretne. Sekretne grzechy często królują w 

duszach ludzkich najmocniej, kiedy są najmniej widoczne. 

 a. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, że ten, kto grzeszy sekretnie, sam siebie 

pozbawia tych pomocy i lekarstw, które przez Boże błogosławieństwo, mogą go uzbroić 

przeciwko grzechowi, ba, uczynić zwycięskim nad grzechem; a mianowicie modlitwy, rady, 

karcenia, przykłady i zachęty przyjaciół, krewnych itp. Dom ludzki może płonąć — ale gdy 

wszystko dzieje się w środku — to nie nadchodzi żadna pomoc. Ale kiedy ogień rozprzestrzenia się, 

kiedy obejmuje swoim zasięgiem  zewnątrz domu, wtedy pomoc przybiega, i wtedy wszyscy 

widzący to są gotowi spieszyć z pomocą. Ten kto grzeszy potajemnie, pozbawia się wszelkich  

publicznych środków zaradczych i zadaje sobie wiele trudu, by w sekrecie potępić swoją duszę i 

pójść do piekła w ciemności. Ale,  

 b. Po drugie, ukryte grzechy przygotują drogę dla jawnych. Ten kto nie czyni sprawą 

swego sumienia, by nie grzeszyć w sekretnej komnacie, będzie  niedługo, z Absalomem gotowy, 

aby rozciągnąć namiot na szczycie domu, i aby wejść do swoich nałożnic na oczach całego Izraela, 

(2 Sm 12:11 UBG). Tacy, którzy nie uczynili sprawą swego sumienia, by nie kraść nawet kilku 

szpilek lub groszy sekretnie, z czasem staną się tak zuchwali, że będą kraść sakiewkę w biały dzień. 

Bazyliszek musi zostać zgnieciony, gdy jest jeszcze w jajku, inaczej wkrótce stanie się wężem. 

Sama myśl o grzechu, jeśli bezustannie nad nim rozmyślamy, przekształci się w czyn, czyn w 

nawyk, a nawyk w przyzwyczajenie, i wtedy zarówno ciało, jak i dusza stają się bezpowrotnie 

stracone na całą wieczność!  

 Jeśli szatan może tylko zranić naszą piętę, jak poeci bajają o Achillesie, to ześle śmierć od 

pięty do serca. Jeśli subtelny wąż będzie mógł choćby tylko wcisnąć ogon grzeszną myślą do 

umysłu człowieka, to wkrótce wciśnie swoją głowę przez gorszy uczynek. Dlatego właśnie 

Chrystus nazywa nienawiść, morderstwem; a lubieżne oko, niemoralnością. Sekretna nienawiść 

często uzewnętrznia się w jawnym morderstwie; a sekretne swawolne spojrzenia oczu kończą się 

jawną niemoralnością. Jeśli Amnon był chory z grzesznych wyobrażeń kazirodczego pożądania, to 

jakże musiała jego dusza cierpieć i być w mękach porodowych, dopóki nie porodził grzechu! Ilu 

jest takich, którzy w tajemnicy pili od czasu do czasu, tylko jeden kieliszek likieru, których teraz 

można zobaczyć w samo południe, jak zataczają się przed każdym słupem. Zauważmy jak sekretne 

choroby w ciele, jeśli nie są leczone, to z czasem uzewnętrznią się otwarcie; tak ukryte grzechy w 

duszy, jeśli nie zostaną przebaczone i usunięte, z czasem ujawnią się otwarcie. Chciwość była 

ukrytym grzechem Judasza; i ledwie pojawiła się okazja lub pokusa – a już był bardzo gotowy, i 

patrzył z nadzieją na zdradzenie i sprzedanie swego Pana i Mistrza za trzydzieści sztuk srebra przed 

całym światem! „...pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech,” (Jak 1:15 UBG). Po pierwsze, grzech 

ma swoje poczęcie — które jest jego rozkoszą; a potem grzech rodzi się — co jest jego 

popełnieniem; i wtedy grzech rozwija się — co jest jego zwyczajowym popełnianiem; a potem 

grzech ma swój kres — co jest jego potępieniem!  

 c. Po trzecie, sekretne grzeszenie wskazuje na większe szanowanie i banie się ludzi niż 

Boga. Dlaczego niektórzy chcą być niesprawiedliwi, rozpustni, nieczyści i zdradliwi itp., w 

ukryciu? Ponieważ boją się, że tacy czy inni ludzie, przyjaciele lub krewni dowiedzą się o tym. 

Ach, biedny nieszczęśniku, boisz się oka człowieka, człowieka, który przemija jak trawa? (Iz 51:12 

UBG), a nie drżysz przed Bogiem, którego oczy są jak płonący ogień? (Obj 1:14 UBG). Ach, jak 

pełne ateizmu jest serce człowieka, które domyślnie mówi: „Jeśli moje grzechy będą tylko 

schowane przed oczami świata, to nie obchodzi mnie to, że Pan, zna je; ani że Pan dokładnie je 

obserwuje; ani też, że Pan je wszystkie zapisuje. Cóż to jest, o człowiecze, że odważasz się na to 

przed Bogiem i kusisz Go, i drażnisz przed samymi Jego oczyma? Ach, grzeszniku, grzeszniku — 

czy człowiek może cię potępić? Czy człowiek może cię wydziedziczyć? Czy człowiek może 

napełnić twoje sumienie przerażeniem i strachem? Czy człowiek może zmienić twoje życie w 

piekło? Czy człowiek może zamknąć bramy chwały przed tobą? Czy człowiek może jednym 

słowem swoich ust wrzucić cię do grobu? Co gorsza – czy człowiek może cię wrzucić do piekła na 

niekończące się, niespokojne i nieuleczalne męki? O nie, nie może! Czy Bóg może to wszystko 

zrobić? O tak – Bóg może! Dlaczego zatem twoje serce nie stoi bardziej z lękiem przed okiem 



wielkiego Boga niebios, niż to robi przed oczyma biednego, słabego, śmiertelnego człowieka?  

 Omówiłem szerzej te zagadnienie, ponieważ nie ma żadnej rzeczy na całym świecie, która 

bardziej utrudniałaby sekretną społeczność z Bogiem i sekretną modlitwę – niż sekretne grzechy. I 

och, obyśmy wszyscy uczynili to wielką sprawą naszego sumienia, żeby czuwać przeciwko 

ukrytym grzechom i modlić się przeciwko sekretnym grzechom i opłakiwać ich popełnianie, 

głęboko osądzać się i potępiać za te tajemne grzechy oraz starannie i sumiennie unikać i omijać 

wszelkie okazje i prowokacje, które mogą być jak paliwo dla sekretnych grzechów!  

 Z pewnością nie ma mężczyzn ani kobiet, którzy byliby tak szczerzy i poważni na modlitwie 

w komorze; albo którzy są tak często, tak żarliwi, i tak stali w niej, albo tak zachwyceni, tak 

stanowczy, i tak nieustraszeni lub tak niestrudzeni w modlitwie w ukryciu; jak ci, którzy trzymają 

się z daleka i wolnymi od tych grzechów.  

 Na koniec zapamiętajmy sobie to, – że chociaż ukryte grzechy są w niektórych aspektach 

bardziej niebezpieczne niż inne grzechy – to jednak w trzech aspektach, nie są tak złe ani tak 

niebezpieczne, jak inne.  

 i. Po pierwsze, nie przynoszą skandalu religii tak bardzo, jak jawne grzechy. 

 ii. Po drugie, nie zawstydzają, nie zasmucają i nie ranią serca wierzących jak grzechy 

jawne. 

 iii. Po trzecie, ponieważ nie są tak zaraźliwe dla inne, ani takie prowokujące innych do 

grzechu przeciwko Panu, jak grzechy jawne.  

 I w ten sposób możemy zobaczyć, jakie są te rzeczy, których musimy się strzec, jeśli 

kiedykolwiek chcielibyśmy poświęcić się modlitwie w komorze.  

 I jak musimy strzec się pięciu rzeczy wymienionych powyżej w punktach 1.-5.,tak istnieje 

kilka innych rzeczy, do których musimy uważnie i sumiennie przyłożyć się, jeśli kiedykolwiek 

chcielibyśmy być wierni i stali w tym wielkim obowiązku modlitwy w komorze. A są one 

następujące:  

 (1.) Po pierwsze, wielce lamentujmy nad i gorzko opłakujmy zaniedbanie tego 

wybornego obowiązku. Ten, kto nie czyni lamentowania nad zaniedbaniem tego obowiązku 

sprawą swego sumienia, nigdy też nie uczyni wypełnianie tego obowiązku priorytetem swego 

sumienia. Och, żeby nasze głowy były wodami, a nasze oczy źródłami łez — abyśmy mogli płakać 

dniem i nocą z powodu wielkiego zaniedbania modlitwy w ukryciu, (Jer 9:1 UBG). Ten, kto 

najbardziej opłakuje zaniedbanie tego obowiązku, okaże się osobą spędzającą najwięcej czasu na 

jego praktykowaniu. Ten kto najbardziej pilnie oskarża się i potępia za zaniedbywanie modlitwy w 

komorze uczyni oddawanie się takiej modlitwie sprawą swego sumienia. Jak powiadają niektórzy o 

Adamie po wygnaniu go z raju, że odwrócił swoje oblicze ku ogrodowi Eden, i ze swego serca 

gorzko opłakiwał swój wielki upadek, tak my powinniśmy zwrócić swoje twarze w kierunku swojej 

komory i gorzko lamentować nad tym, że rzadko do niej wchodzimy. Ale, 

 (2.) Po drugie, wprawiajmy się i przyzwyczajajmy się do modlitwy w ukryciu. Uczyńmy 

prywatną modlitwę swoim stałym handlem. Częstotliwość rodzi zażyłość, a zażyłość zaufanie. 

Możemy swobodnie i śmiało wejść do domu tego przyjaciela, którego często odwiedzamy. Do 

czego jesteśmy przyzwyczajeni, to robimy z łatwością i rozkoszą. Człowiek wprawiony lub 

przyzwyczajony do pisania; czytania; jeżdżenia; biegania; lub grania na jednym lub innym 

muzycznym instrumencie itp., robi to wszystko z przyjemnością i łatwością. Podobnie i człowiek, 

który przyzwyczai się do modlitwy w komorze, będzie zanosił ją z przyjemnością i łatwością. Ale, 

 (3.) Po trzecie, prowadźmy dziennik wszystkich naszych doświadczeń w komorze, (Pwt 

7:18-19; Ps 66:12 UBG). Och, starannie zapisujmy i księgujmy wszystkie nasze miłosierdzia Boże 

otrzymane w komorze. Och, często czytajmy swoje doświadczenia w komorze,i często 

rozmyślajmy nad i rozważajmy je! Nie ma lepszego sposobu na rozpalenie naszej miłości do 

modlitwy w ukryciu i do zaangażowania naszych serc w ten sekretny handel nią. 

 Och, pamiętajmy, że w takim a takim czasie poszliśmy do swojej komory z twardym sercem 

i suchymi oczami; ale zanim wyszliśmy z niej, ach, jak słodko, jak łaskawie, i jak potężnie 

zostaliśmy skruszeni i uniżeni przed Panem – (Ps 6:6; 39:12; 56:8 UBG). Och pamiętajmy, że za 

innym razem weszliśmy do swojej komory zachmurzeni i ogarnięci ciemnością – ale wyszliśmy z 



niej z tak wspaniałym blaskiem Boga na naszych duszach, jaki Mojżesz miał na twarzy, gdy 

schodził z góry po spędzeniu prywatnego czasu z Bogiem; (Wj 34:28-29 UBG). Och pamiętajmy 

jak często wchodziliśmy do swoich komór z zimnym, zmrożonym duchem — ale zanim wyszliśmy 

z nich, to jaki ogień rozpalił Bóg w naszych duszach, jakiego pałającego ducha odkryliśmy w 

naszych sercach! (Łk 24:31-32; Iz 4:4 UBG). Och pamiętajmy jak często wchodziliśmy do swoich 

komór spięci i zamknięci – ale zanim wyszliśmy, jakże płonęły nasze dusze! Oh pamiętajmy, jaką 

moc dał nam Bóg przeciwko zepsuciu, w czasie modlitwy w komorze, i jaką siłę przeciwko 

pokusom wtedy! Och pamiętajmy o słodkich odkryciach Bożej miłości, które mieliśmy w swoich 

komorach! Oh pamiętajmy sekretne wizyty, sekretne pocałunki, sekretne uściski, sekretne szepty i 

sekretne oznaki miłości, które Chrystus dał nam w naszych komorach! Och poważnie zastanówmy 

się nad tymi rzeczami, a wtedy obowiązki w komorze będą dla nas słodkie!   

 Było to słodkie powiedzenie Bernarda: „O wierzący, czy nie wiesz, że twój mąż Chrystus 

jest nieśmiały i nie będzie zażyły z tobą w towarzystwie innych; dlatego wycofaj się przez 

rozmyślanie do swojej komory lub na pole, a tam będziesz miał serdeczne uściski Chrystusa,” (Pnp 

7:11-12 UBG). Och, im więcej człowiek rozważa swoje doświadczenia w komorze, tym bardziej 

odkrywa, że jego serce angażuje się w wykonywanie obowiązków w ukryciu; im więcej 

zastanawiamy się nad doświadczeniami w komorze, tym słodsze będą one dla naszych dusz; a im 

słodsze są doświadczenia w komorze dla naszych dusz, tym bardziej będą nasze dusze rozkoszować 

się przebywaniem z Bogiem w nich. 

 Pliniusz opowiada o niejakim Messali Korwinusie, którego pamięć była tak zła, że 

zapomniał własnego imienia. Ja natomiast obawiam się, że wiele naszych wspomnień jest tak 

niewyraźnych, że zapominamy o swoich miłosierdziach Bożych otrzymanych w komorze i o 

doświadczeniach tamże z Bogiem.  

 Czytałem kiedyś o takiej zarazie w Atenach, która powodowała utratę pamięci u tych, którzy 

zostali nią zarażeni, tak, że zapominali swoich imion. Och, obym nie miał powodu, aby bać się, że 

jakaś zaraza lub inna choroba tak pozbawi wielu ludzi wspomnień, że całkiem zapomną o swoich 

doświadczeniach w komorze. Cóż, przyjaciele, pamiętajcie o tym, że choć kamienne serca są złe – 

to jednak żelazne wspomnienia są dobre; i och, żebyśmy wszyscy starali się mieć żelazne 

wspomnienia, abyśmy mogli  pamiętać i rozważać swoje doświadczenia w komorze.  

 Czytałem o starożytnych, że używali białych i czarnych kamieni, dla tych dwóch celów: po 

pierwsze, dawali je ludziom przy ich oskarżeniu przed sędziami; gdy oskarżeni zostali skazani na 

śmierć, to dawano im czarny kamień, ale jeśli zostali uniewinnieni i uwolnieni, to biały. Do którego 

to zwyczaju wydaje się nawiązywać Duch Święty? (Obj 2:17 UBG): „Temu, kto zwycięży, 

dam…..kamyk biały”. Drugim zastosowaniem tych kamieni było to, że za ich pomocą  prowadzili 

rachunek wszystkich dobrych lub złych dni, których doświadczyli w swoim życiu. Stąd Giacopo 

Senzaro będący od dawna zakochanym i napotykającym wiele przeszkód na drodze 

urzeczywistnienia swoich uczuć do swojej wybranki, wypełnił garnek do pełna czarnymi 

kamykami, wśród których położył jeden biały; a zapytany o powód, odpowiedział: ,,Nadejdzie 

jeden biały dzień”, co oznaczało dzień jego ślubu, „który zadośćuczyni za wszystkie moje czarne 

dni”. 

 Ach, przyjaciele, jak często Bóg dawał wam biały kamień w waszych komorach! Z 

pewnością mieliście więcej białych kamieni niż czarnych: waszych miłosierdzi i doświadczeń w 

komorze było więcej niż waszych publicznych przeciwności i nieszczęść. O panowie, gdybyście 

policzyli swoje dobre dni według białych kamieni, które mieliście swoich komorach, to sprawiłoby 

to to, że bardziej umiłowalibyście modlitwę w komorze niż kiedykolwiek przedtem. Ale,  

 (3.)  Po czwarte, pilnujmy się, aby nie poświęcać tak dużo naszego cennego czasu na 

publiczne duchowe obowiązki i zarządzenia, żebyśmy nie mogli przeznaczyć żadnego czasu na 

prywatne obowiązki, na sekretną służbę w komorze. Chociaż brzydkie krowy faraona zjadały 

piękne – to jednak nasze obowiązki duchowe nie mogą pożerać się nawzajem, (Rdz 41:4 UBG). 

Duchowe obowiązki publiczne nie mogą pożreć duchowych obowiązków rodzinnych, ani 

obowiązki rodzinne nie mogą pożreć duchowych obowiązków publicznych, a żadne z nich nie 

mogą pożreć obowiązków w komorze. Mądrość chrześcijanina najwybitniej błyszczy i lśni, gdy 



przeznacza on każdemu obowiązkowi właściwy czas i miejsce. Nie może być wybitnym 

chrześcijaninem ten, kto jest tylko cały okiem, aby czytać Słowo Boże albo cały tylko uszami, aby 

słuchać kazań, albo cały tylko językiem, aby mówić, albo cały kolanem, aby się kłaniać, albo cały 

tylko modlitwą, aby się modlić, (Kaz 8:5 UBG). Ach, ilu jest takich, którzy spędzają tyle czasu na 

słuchanie kazań tego czy tamtego człowieka, a także na bieganie ze spotkania chrześcijańskiego na 

spotkanie, że nie mają czasu na spotkanie się z Bogiem w swoich komorach. O panowie, wasze 

obowiązki nigdy nie są tak miłe i urocze, ani nigdy tak słodkie i piękne, jak wtedy kiedy są 

wykonywane o właściwej porze i według porządku. 

 Och, jak mądrzy są ludzie tego świata, że potrafią tak uporządkować wszystkie swoje 

ziemskie sprawy, aby żadna nie przeszkadzała drugiej. Tacy ludzie przeznaczają dla każdej sprawy 

odpowiednią proporcję czasu; jedną  godzinę na jedną sprawę, dwie na inną, trzy na jeszcze inną 

itd. O, gdybyśmy byli tak mądrzy w sprawach dotyczących naszych dusz i wieczności, jak oni są w 

sprawach tego doczesnego świata. Och, aby nasze serca tak konsultowały się z naszymi głowami, 

aby nigdy nie brakowało nam odpowiedniej ilości czasu na szukanie Boga w prywatnej modlitwie!   

 Ten diabeł, który uwielbia stawiać jednego człowieka przeciwko drugiemu, jeden naród 

przeciwko drugiemu i jednego chrześcijanina przeciwko drugiemu;  uwielbia także stawiać jeden 

obowiązek przeciwko drugiemu. Stąd bierze się to, że z jednej strony doprowadza on do tego, że 

jedni opowiadają się za publicznymi modlitwami, w opozycji do modlitwy sekretnej; a z drugiej 

strony pracuje nad tym, żeby inni opowiadali się za obowiązkami prywatnymi w opozycji do 

wszystkich obowiązków publicznych; podczas gdy wszyscy chrześcijanie są zobowiązani przez 

Boga, aby tak zarządzać jednym rodzajem obowiązków, aby nie wykluczać innego rodzaju. Każdy 

chrześcijanin musi znaleźć czas i miejsce na każdy ciążący na nim obowiązek. Ale,  

 (5.) Po piąte, kochajmy Chrystusa bardziej rozpaloną miłością. Och wzmocnijmy naszą 

miłość do Chrystusa i do sekretnych obowiązków. Kochankowie bardzo lubią być razem w 

odosobnionym kącie, (Pnp 7:10-12 UBG). Z pewnością im bardziej człowiek kocha Pana Jezusa, 

tym bardziej będzie się cieszył przebywaniem z Nim w komorze. Istniała wielka miłość między 

Jonatanem a Dawidem — i stosownie do ich miłości, takie ich były prywatne kontakty, i ich 

sekretna społeczność jednego z drugim; zawsze czuli się najlepiej, gdy byli  razem na polu lub 

razem w kącie, lub razem za drzwiami lub gdy byli razem zamknięci. I tak było by z nami, 

gdybyśmy kochali Pana Jezusa Chrystusa  bardziej wzniosłą i bardziej rozpaloną miłością; 

czulibyśmy się zawsze najlepiej, kiedy bylibyśmy najczęściej z Chrystusem w ukryciu.  

 Niebiańska miłość jest jak laska mirtu, która, jak donosi Pliniusz, sprawia, że podróżnik, 

który trzyma ją w dłoni jest tak żwawy i pogodny, że nigdy nie nuży się ani nie męczy. Ach, 

przyjaciele, gdybyście tylko kochali Pana Jezusa  silniejszą, i bardziej wzniosłą miłością, to nigdy 

byście nie słabli w obowiązkach w komorze, ani nigdy byście nie męczyli się nimi. Zauważmy, jak 

Izraelici przenieśli swoje namioty z Mitki do Chaszmona, od słodyczy do szybkości —jak to 

sugerują użyte słowa w oryginale hebrajskim (Lb 33:29 UBG) — tak słodycz Bożej miłości sprawi, 

że wierzący zacznie szybciej wykonywać swoje obowiązki w komorze. Boża miłość sprawi, że 

wszystkie obowiązki w komorze będą łatwiejsze, przyjemniejsze i rozkoszniejsze dla duszy; 

dlatego róbmy wszystko, co możemy, aby wzmocnić swoją miłość do Chrystusa i do swojej pracy 

w komorze.  

 Zaobserwowano wśród pierwszych chrześcijan, że byli tak przepełnieni miłością do siebie, 

że mogli być ze sobą tak dobrze zaznajomieni w pól godziny, jak w  pół roku. O panowie, gdyby 

wasze serca były bardziej pełne miłości do Chrystusa i obowiązków w komorze, to szybko byście 

byli lepiej zaznajomieni z nimi, i szybko poznalibyście, co znaczy sekretna społeczność z 

Chrystusem za zamkniętymi drzwiami. Ale,  

 (6.) Po szóste, bądźmy wielce, gruntownie i niezłomnie zdecydowani, w mocy 

Chrystusa, aby trzymać się blisko obowiązków w komorze, w obliczu wszelkich trudności i 

zniechęceń z którym możemy się spotkać, (Ps 44:17-20). Człowiek bez zdecydowania lub o 

słabym zdecydowaniu zostanie przeciągnięty na złą stronę orzechem a pokonany jabłkiem. Szatan, 

świat, relacje cielesne, i nasze własne serca rzucą na nas wiele rzeczy, aby nas zniechęcić i oderwać 

od modlitwy w komorze; ale bądźmy szlachetni i stanowczy, żeby trzymać się blisko swojej 



komory, niezależnie od tego, co świat, ciało i diabeł zrobią czy powiedzą. 

 Daniel był człowiekiem o niezwyciężonym postanowieniu; wolał być wrzucony do jaskini 

lwów – niż pominąć modlitwę w swojej komorze. Ze wszystkich obowiązków religijnych szatan 

jest najbardziej śmiertelnym wrogiem tego obowiązku sekretnej modlitwy; częściowo dlatego, że 

taka modlitwa psuje jego najtajniejsze plany, intrygi i zamysły przeciwko duszy; a częściowo 

dlatego, że jest ona tak harmonijna i rozkoszna dla Boga; a częściowo dlatego, że jest tak 

wyjątkowym dobrodziejstwem i korzyścią dla duszy; a także  częściowo dlatego, że utrzymuje 

duszę z dala od pychy, próżnej chwały i światowych oklasków. Dlatego zły woli, aby wierzący 

modlił się tysiąc razy   publicznie w kościele lub na rogu ulicy — niż żeby raz pomodlił się w 

swojej komorze. Z tego względu musimy zahartować nasze serca świętą odwagą i postanowieniem, 

że pomimo wszelkich sugestii, pokus, sprzeciwów lub przeciwności, z którymi możemy się 

spotkać, będziemy trzymać się blisko  modlitwy w komorze.  

 Nie ma lepszego bastionu w dniu bitwy niż bohaterskie postanowienie serca zrobione dzień 

przed nią. Uświęcone postanowienia bardzo osłabiają i zniechęcają szatana w jego atakach, bardzo 

go zrażają i deprymują we wszystkich jego przedsięwzięciach przeciwko duszy człowieka. Ten 

człowiek nigdy nie będzie długo cichy i spokojny w swojej komorze, który nie jest niezłomnie 

zdecydowany szukać Pana w ukryciu, chociaż wszystkie moce ciemności wystąpią przeciwko 

niemu. O panowie, niebiański hart ducha i święte postanowienia sprawią, że będziecie jak mur 

mosiężny, którego żadne strzały nie przebiją; sprawią też, że będziecie w pełni opancerzeni, tak, że 

żaden strzał wam nie zaszkodzi; uzdolnią was do usunięcia największych gór opozycji, które leżą 

między wami a modlitwą w ukryciu, albo uzdolnią do przejścia nad nimi.  

 Luter był osobą o wielkiej determinacji i człowiekiem, który spędził dużo czasu na 

modlitwie w komorze. Innym tego przykładem był Nehemiasz, który spotkał się z taką opozycją, że 

gdyby nie był zahartowany silną i upartą determinacją, to nigdy nie mógłby odbudować świątyni – 

ale załamałby się w trakcie swego działania. Dawid był człowiekiem oddanym prywatnej 

modlitwie, jak pokazałem na początku tego traktatu. Któż był bardziej stanowczy niż on? Któż 

opowiadał się bardziej za sekretną modlitwą niż ten Król? To samo  mógłbym powiedzieć o Pawle, 

Bazylim i wielu innych, którzy zasłynęli z tego w swoim pokoleniu.   

 O panowie, uświęcone postanowienia dotyczące modlitwy w komorze, przykują was 

szybciej do sekretnej modlitwy, niż kiedykolwiek postanowienia Ulissesa przykuły go do masztu 

statku. Było to szlachetne postanowienie, które trzymało Rut blisko swojej teściowej, podczas gdy 

jej krajanka Orfa tylko prawiła komplementy, ucałowała i pożegnała się z nią, (Rut 1:10-20 UBG). 

Bądźcie tylko szlachetnie zdecydowani, aby zanosić modlitwę w komorze, a wtedy będziecie 

trzymać się blisko niej, gdy inni tylko będą zalecać się do niej i zostawią ją.  

 W krainie Salentyńskiej wspomina się o jeziorze, które jest stale pełne po brzegi: jeśli 

wpłynie tam nie wiadomo jak wiele wody, to nie przelewa się, a gdy   zaczerpnie się z niego nie 

wiadomo jak wielką ilość wody, to pomimo tego dalej jest pełne po brzegi. Postanowienie każdego 

chrześcijanina, co do modlitwy w komorze, powinno być jak to jezioro – zawsze pełne. Niezależnie 

od życia czy śmierci, zaszczytu czy nagany, straty czy zysku, wolności czy więzów, niech 

przyjdzie, co chce — prawdziwy chrześcijanin musi być w pełni i stale zdeterminowany, aby 

trzymać się blisko swojej komory. Ale, 

 (7.) Po siódme, starajmy się o większe wylanie Ducha Świętego; gdyż im większą miarę 

Ducha Bożego, człowiek ma, tym bardziej będzie rozkoszował się przebywaniem z Bogiem w 

ukryciu: (Zach 12:10 UBG): „I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i 

modlitwy."  

 Jl 2:28-29; Iz 44:3; w tych wersetach widzimy, że, w ostatnich dniach czasów ostatecznych, 

kiedy ludzie będą generalnie pod większym wylaniem Ducha Świętego na nich niż kiedykolwiek, 

wtedy będą oddani sekretnej modlitwie bardziej niż zwykle. Nigdy nie będzie takiego modlenia się 

w ukryciu i takiego lamentowania w komorze, jak będzie to miało miejsce, wtedy gdy Pan wyleje 

obficie, chwalebnie, i bogato swego Ducha na swoich biednych wierzących. Wówczas każdy będzie 

wylewał swoje łzy i swoją duszę przed Bogiem w ukryciu, aby pokazać prawdziwość swego 

smutku, i aby dowieść swoją szczerość przez swoją sekretność.  



 Z pewnością, im większą miarę błogosławionego wylania Ducha Chrystusowego ma 

człowiek, tym bardziej taki człowiek oddaje się sekretnej społeczności z Chrystusem. Każdy 

wierzący jest mniej lub więcej z Chrystusem w swojej komorze, w miarę jak jest mniej lub więcej 

pod namaszczeniem Ducha Chrystusa. Im więcej człowiek ma Ducha Chrystusowego, tym bardziej 

kocha Chrystusa a im bardziej ktokolwiek kocha Chrystusa, tym bardziej cieszy go przebywanie z 

samym Chrystusem. Kochankowie uwielbiają być sami. Im więcej człowiek ma Ducha 

Chrystusowego, tym bardziej jego serce będzie nastawione na zadowalanie Chrystusa.  

 A nic nie podoba się Chrystusowi bardziej niż sekretne modlitwy Jego ludu: (Pnp 2:14 

UBG), ,,Moja gołębico, mieszkająca w skalnych szczelinach, w stromych kryjówkach, ukarz mi 

swoją twarz, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż twój głos jest słodki i twoja twarz piękna”. I dlatego 

taki człowiek będzie dużo przebywał na sekretnej modlitwie. Im więcej człowiek ma Ducha 

Chrystusowego, tym bardziej jego serce będzie nastawione na uwielbianie i wywyższanie 

Chrystusa. A nic bardziej nie wychwala i nie wywyższa Chrystusa niż sekretna modlitwa, dlatego 

im więcej człowiek ma Ducha Chrystusowego, tym częściej będzie przebywał na modlitwie w 

komorze. 

 Jest wiele osób, które twierdzą, że byłyby częściej w swojej komorze niż są obecnie, ale 

napotykają wiele przeszkód, okazji, rozrywek, pokus, sprzeciwów, trudności, i zniechęceń, które im 

to uniemożliwiają. Ach, przyjaciele, gdybyście mieli większą miarę Ducha Świętego na sobie, to 

żadna z tych rzeczy nigdy nie byłaby w stanie przeszkodzić waszemu sekretnemu handlowi z 

niebem. Gdybyście mieli bardziej obfite namaszczenie Ducha na sobie, to nigdy nie 

wymawialibyście się tym, że lew jest na drodze, albo na ulicach, (Prz 26:13 UBG). Natomiast 

gdyby między wami a waszą komorą było tysiąc lwów, to albo przeszlibyście nad nimi, albo 

przedarli przez nie – aby tylko cieszyć się społecznością z Chrystusem w ukryciu. Ale,  

 (8.) Po ósme i ostatnie, jeśli chcielibyście kiedykolwiek trzymać się blisko prywatnej 

modlitwy, to często poważnie rozmyślajcie o wieczności. Och patrzcie na wieczność stojącą na 

końcu każdej modlitwy w komorze, a to sprawi, że będziecie modlić się z celem w swoich 

komorach. 

 O panowie, każda praca, którą wykonujecie, jest krokiem naprzód do błogosławionej lub 

przeklętej, wieczności. Każdy ruch, każde działanie w tym   doczesnym życiu jest krokiem w 

kierunku wieczności. Jak każdy krok, który podejmuje podróżnik, popycha go do przodu ku 

końcowi jego podróży, tak każdy krok, który człowiek podejmuje na sekretnej drodze 

sprawiedliwości i świętości, na który składają się obowiązki w komorze, przybliża go do kresu 

podróży, przyprowadza bliżej błogosławionej wieczności. Zauważmy, że jak każdy krok grzesznika, 

na drodze niegodziwości przybliża go do piekła; tak każdy krok, który podejmuje wierzący na 

drodze świętości, przybliża go do nieba, i jak każdy krok, który podejmuje zły człowiek na drodze 

nieprawości przybliża go do przeklętej wieczności, tak każdy krok, który stawia pobożny człowiek 

na drodze sprawiedliwości, przybliża go do błogosławionej wieczności.  

 Słynny malarz Zeuxis był niezwykle uważny i ostrożny w malowaniu wszystkich swoich 

linii, tak że nie pozwalał, aby jakikolwiek z jego obrazów został pokazany komukolwiek, dopóki 

nie sprawdził go dokładnie, i przejrzał go z tej i z tamtej strony, raz za razem, aby zobaczyć, czy 

mógł wyśledzić w nim jakąkolwiek wadę. Zapytany o powód, dla którego był taki dokładny; i tak 

długo rysował swoje linie, odpowiedział: ,,Maluję na wieczność”. O panowie, wszyscy modlimy się 

na wieczność, pościmy na wieczność, czytamy Pismo na wieczność, słuchamy Słowa Bożego na 

wieczność, oczekujemy na wieczność i płaczemy na wieczność; a zatem och, jak dokładnie, jak 

mądrze, jak wiernie, jak ostrożnie, jak pilnie i jak niestrudzenie powinniśmy wypełniać wszystkie 

nasze obowiązki i służbę w komorze; widząc, że wszystko, co robimy, robimy na wieczność! 

Przyjaciele, musimy wszyscy niedługo zostać wiecznie pobłogosławieni lub wiecznie przeklęci; 

być wiecznie szczęśliwi lub wiecznie nieszczęśliwi; wiecznie zbawionymi lub wiecznie 

potępionymi; wiecznie przyjętymi, lub wiecznie odrzuconymi. A zatem jaką nieskończoną 

przyczynę mamy, aby często zamykać się za drzwiami swojej komory i modlić się potężnie do 

Boga w ukryciu, o życie naszych biednych, cennych i nieśmiertelnych dusz, aby mogły być 

zbawione na wieki w wielkim dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. O panowie, gdy jakiekolwiek 



przeszkody będą wam utrudniały modlitwę w komorze, to poważnie wspomnijcie na wieczność – a 

to je usunie. 

 Mówi się o niejakim Pachomiuszu, że kiedykolwiek odczuł powstanie jakichś bezprawnych 

pragnień w swoim umyśle, to był przyzwyczajony do wypędzania ich przez wspominanie o 

wieczności.  

 Słyszałem pewną historię o bezbożnym człowieku, który pewnej nocy nie mógł spać, a po 

poważnym rozważeniu spraw związanych ze śmiercią, wiecznością, i potępionym leżeniu w piekle, 

nie mógł się uspokoić — gdyż wieczność wciąż była obecna w jego umyśle; chętnie by strząsnął 

myśli o niej z siebie jak gryzące robaki, ale nie mógł. W związku z tym oddawał się zabawom, 

rozrywkom, ulubionym zajęciom i wesołym spotkaniom, szukał kompanów takich jak on i często 

siedział tak długo przy swoim pijackim kielichu, dopóki nie uśpił swojego sumienia, i tak 

wydawało się, że znajdował przez to trochę odpoczynku; ale kiedy wytrzeźwiał, to jego sumienie 

gryzło go bardzo i dalej podsuwało mu smutne myśli o wieczności. Ze wszystkich rzeczy na 

świecie nie mógł znieść nie zaśnięcia w nocy; ale tak się złożyło, że będąc chorym, był obudzony 

jednej nocy i nie mógł w ogóle zasnąć, i wtedy zrodziły się w nim takie myśli: „Co! Czy to jest 

takie nużące, gdy nie można zasnąć jednej nocy i leży się kilka godzin w ciemności? Zatem, och, 

czym jest przechodzenie mąk piekielnych w wiecznej ciemności! Jestem tu we własnym domu na 

miękkim łóżku w ciemności, trzymany z dala od snu tylko jedną noc; dlatego jak strasznym musi 

być leżenie w płomieniach i przeżywanie niekończącego się nieszczęścia!” Te i podobne temu 

rozmyślania były szczęśliwym środkiem nawrócenia tego młodego człowieka. 

 Czytałem także godną uwagi historię niejakiego Teodora, młodego chrześcijanina w 

Egipcie, który, gdy było dużo ucztowania, wesołości i muzyki w domu swego ojca, wycofał się z 

całego towarzystwa i będąc sam, myślał tak sam w sobie: „Tutaj w moim domu jest teraz 

wystarczające zadowolenie i rozkosz dla ciała, mogę mieć to, czego pragnę — ale jak długo to 

będzie miało miejsce? To nie będzie trwało wiecznie”. Następnie padając na kolana przed  Panem w 

ukryciu, powiedział: „O Panie, moje serce jest dla Ciebie otwarte,  zaprawdę, nie wiem, o co prosić, 

jak tylko o to: Panie, nie pozwól mi umrzeć wiecznie; O Panie Ty wiesz, że Cię kocham, pozwól mi 

żyć wiecznie, abym Cię wysławiał. 

 Jeśli na ziemi jest jakiś sposób lub środek, aby sprowadzić nas na nasze  kolana przed 

Bogiem w ukryciu, to są nimi poważne i podniosłe myśli o wieczności. Oby strach przed 

wiecznością ogarnął wszystkie nasze dusze! Och, żebyśmy wszyscy poważnie zważyli na to, że nie 

upłynie wiele czasu, a wszyscy będziemy musieli przejść do wiecznego stanu! Oh pamiętajmy, że 

wieczność jest nieskończoną, niekończącą się i bezdenną przepaścią, której żadna lina nie 

może zmierzyć, żaden czas nie może dosięgnąć, żaden wiek nie może się nad nią rozciągnąć, i 

której żaden język nie może wyrazić. To jest czas trwania zawsze obecny, byt zawsze w istnieniu; 

jest to jeden wieczny dzień, który nigdy nie ujrzy światła. O grzechy, to jest i musi być powodem 

lamentacji, że wieczność to rzecz, o której większość ludzi nigdy nie myśli, lub bardzo mało. Ale 

jeśli kiedykolwiek  chcielibyśmy, aby nasze serca były przykute do naszej komory i obowiązków w 

komorze, tak jak ludzie Tyru przykuli swego boga Apolla do słupa, aby mogli  być pewni jego 

posiadania; tak poważnie i często rozmyślajmy nad wiecznością, i z czterdziestoma dzielnymi 

męczennikami wołajmy: „O wieczność, wieczność!”  

 Pewien człowiek nazwiskiem Wood po pewnej świętej rozmowie zamyślił się i wołał przed 

wszystkimi obecnymi, przez prawie pół kwadransa w sumie, ,,Na zawsze, na zawsze, na zawsze!" 

Modlitwa Austina brzmiała: „Torturuj mnie, rąb mnie i spal mnie tutaj, ale oszczędź mnie po 

śmierci, oszczędź mnie w wieczności”. Z pewnością, gdyby chrześcijanie spędzali jedną czwartą 

godzina każdego dnia na podniosłym rozmyślaniu o wieczności, to to by sprawiło, że byli by 

bardziej rozmiłowani w modlitwie w komorze niż kiedykolwiek przedtem, ba, to sprawiłoby, że 

bardziej obawiali by się pominięcia modlitwy w komorze niż kiedykolwiek wcześniej, i byliby 

bardziej ostrożni i sumienni w wywiązywaniu się ze wszystkich obowiązków w komorze  niż 

kiedykolwiek przedtem.   

 I w ten sposób, stosownie do mojej słabej miary, przedstawiłem wszystko co obecnie Pan 

łaskawie włożył do mojej biednej duszy, odnośnie tego najbardziej potrzebnego, najwspanialszego i 



najbardziej użytecznego punktu nad punktami, a mianowicie modlitwie w komorze. Ja, ze swej 

strony, dzięki wspomagającej mnie łasce, będę wspierał niniejsze biedne dzieło moimi modlitwami, 

aby mogło być tak pobłogosławione z góry, żeby mogło działać potężnie ku wewnętrznemu i 

wiecznemu dobru — zarówno czytelnika, słuchacza, jak i pisarza. Amen 

  


