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Przedmowa.

Ryszard Baxter należy do najznakomitszych ewangelickich 
kaznodziei i autorów pism religijnych, którzy w łonie angiel
skiego narodu powstali. Urodził się z rodziców ewangelickich 
w miasteczku Rowton r. 1615 i umarł w Londynie w podeszłym 
wieku życia, roku 1691. Wiek siedmnasty był zgoła dla 
wszystkich narodów europejskich czasem ogromnych wstrząśnień 
i wielkiego przeobrażenia wewnętrznego; w Austryi i Niemczech 
srożyła się wojna trzydziestoletnia a później Turcy najeżdżali 
kraje zachodnie. W Anglii nie obeszło się także bez zaburzeń 
wewnętrznych, wśród których Baxter nie malo ucierpiał. Lecz 
cierpienia jego piękne wydały owoce. Wśród cierpień śpiewał 
Dawid psalmy, Trzanowski najpiękniejsze układał pieśni, 
Ryszard Baxter pisał księgi pełne wiary i natchnienia. Do 
najpiękniejszych utworów pióra jego liczą księgę aO wiecznem 
odpocznieniu zbawionych". Jest ona dla angielskich ewangelików 
tern, czem dla ewangelików niemieckich i dla nas są księgi 
Jana Arndta B0 prawdziwem chrześciaństwie". Najpiękniejszą 
zaletą księgi Baxtera jest głęboka religijność serca i ustawiczne 
czerpanie ze źródła Pisma świętego. Niniejszy przekład na 
język polski dokonany jest według angielskiego oryginału, lecz 
ze względów praktycznych wychodzi w skróceniu.

W Cieszynie, dnia 15. listopada 1892.

Ks. Dr. Teol. J. Pindór.





O wiecznem odpocznieniu zbawionych.

nA tak zostaje odpocznienie ludowi Bożemu.u Żyd. 4, 9.

ROZDZIAŁ I.

Słowo wstępne i bliższe określenie odpocznienia zba
wionych.

Pierwszy człowiek utracił upadkiem swym nie tylko upo
dobanie i radość w Bogu, lecz także wewnętrzną znajomość o 
INim i wszelką zdolność obcowania z Bogiem. Przyszedł potem 
Syn Boży, niosąc uzdrowienie; przyszedł, aby nam do od
zyskania społeczności Bożej i chwały królestwa Jego dopomógł 
— lecz u człowieka nie znalazł wiary. Staliśmy się podobni 
do nędzarza, który nie mógł pojąć ani uwierzyć, iżby sąsiad 
jego tysiąc złotych posiadał; taka suma wszelkie pojęcia jego 
przechodziła. Człowiekowi nie łatwo uwierzyć, źe niegdyś w 
wie!kiem szczęściu się znajdował, a do większego jeszcze przez 
Chrystusa dąży. Gdy Bóg lud Izraelski do ziemi odpocznie
nia prowadził, trudniej mu było wzbudzić w sercach wiarę w 
odpocznienie zgotowane, niż zwyciężyć wroga i lud do ziemi 
obiecanej wprowadzić. Pobyt w niej nie był ostatecznym celem 
rządów Bożych, owszem był tylko obrazem i zwiastunem wyż
szego i doskonalszego odpocznienia, które w Chrystusie nastąpić 
miało; lecz Izrael nie mógł pojąć, iżby co wyższego miało go 
czekać. Stał się podobnym do smakosza, który u bogatego za- 
siadłszy stołu rzekł: ,,Niema nieba jak to, które mam." A 
jeźli się czegokolwiek więcej od wyczekiwanego mesyasza spo
dziewali, to chyba, że ziemskiej przysporzy wygody. Apostoł 
walczy przeciw tej chorobie, w przeważnej części listu dowodząc, 
źe wszystkie obrządki i ustanowienia na Chrystusa wskazują, 
a wszystkie proroctwa w Nim się wypełniły. Kanaan i sabat, 
to jedynie obraz i proroctwo wyższego odpocznienia, gdzie lud
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Boży prawdziwe i doskonałe szczęście swoje znajdzie. Słowa 
tekstu zawierają ostateczne wnioski rozlicznych wywodów apo
stoła. W nich znajdziesz, co jest fundamentem naszej pociechy, 

co ostatecznym celem naszej pracy i cierpienia, a oraz jądrem i 
sumą wszystkich obietnic Ewangelii. Wśród utrapień życia, 
trudów powołania i nieprzerwanego szeregu cierpień, niczego 
człowiek tak bardzo nie pragnie jak odpocznienia. W niem dla 
nas pociecha i pokrzepienie. Ochota przy pracy, cierpliwość 
w ucisku, wysławianie Pana, gorliwość w miłości, dziękczynie
nie serca, i cokolwiek z łaski Bożej mamy, słowem wszystko, 
co do istoty chrześciańskiej religii należy, to wszystko zawiśnie 
od wiary w odpocznienie nam zgotowane i od pilnego o niem 
rozmyślania. A zatem, kochany czytelniku, ktokolwiek jesteś, 
młody czy stary, bogaty czy ubogi; oto, ja proszę i wzywam 

cię w imieniu Fana, który cię niebawem wezwie do zdania 
rachunku a wieczny i niezmienny wyznaczy ci los, ach! nie czyń 

tak, abyś przeczytawszy te rzeczy pochwalił je wprawdzie, a 
potem się już więcej o nie nie troszczył. Nie, owszem, weżmij 
się do pracy, uchwyć się w Chrystusie Pana Boga swego, bo 
w Nim jedynie jest odpocznienie, a nadewszystkie rzeczy w Nim 
serce swe złóż! Bóg wszechmogący, w którym święci Jego 
dział i odpocznienie mają, raczy cielesny umysł nasz duchem 
swoim natchnąć, a serca ziemskie podnieść do nieba; w ten 
czas w miłości Jego zaźyjem rozkoszy i drogą żywota postę
pować będziem, tak ja, co piszę, jak wy, co czytacie, ,,aby 
snadź zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego 
nie zdał się kto z nas być upośledzonym przez niedowiarstwo 
albo zaniedbanie.51 Żyd. 4. 1.

Odpocznienie świętych, jest to stan najdoskonalszej szczę
śliwości chrześcianina, jest najzupełniejsza, nigdy nieskończona 
radość w społeczności Bożej, której zbawieni używają, a mia
nowicie po śmierci w miarę zdolności ich duszy; po zmartwych
wstaniu zaś i sądzie ostatecznym tak co do ciała jak duszy 
w najdoskonalszej mierze używać będą. W następujących roz
działach podamy bliższy opis, określając, co przez to rozumiemy.

Przy tern z góry przypuszczamy, iż niektóre prawdy, wy

null
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nikające z natury rzeczy, same w sobie są jasne. Tak n. p. 
rozumie się, że osobami, które onego odpocznienia szukają, są 
ludzie śmiertelni, ponieważ aniołowie i duchowie zbawieni ta
kowe już mają, szatan zaś i dusze potępionych utracili nadzieję 
uzyskania jego. Rozumie się dalej, że sobie za cel szukania 
obrali Boga, upatrując w Nim skarb szczęścia prawdziwego; 
bo kto co innego obiera, zaraz na pierwszym kroku z prawej 
drogi błądzi.

W końcu rozumie się, że człowiekowi do celu tego da
leko. W tern żałosnem położeniu znajduje się całe ludzkie po
kolenie od czasu upadku Adamowego. Gdy Chrystus przychodzi, 
by nas przez łaskę swoją odrodził, znajduje człowieka nie w 
stanie zatrzymania się na tern samem miejscu, ale go widzi 
pędzącego do wiecznej swej zguby, jak z całej siły śpieszy do 
piekła. Dopiero Chrystus zatrzymuje go, prowadząc do po
znania grzechu, a potem nawróciwszy, serce jego i życie do 
siebie kieruje. - Co do celu i zacności przedmiotu przypu
szczamy przedewszystkiem, że go człowiek zna i z całego serca 
pragnie, bo dobro, o którem nic nie wiemy, nie może być celem 
żądości ani usiłowania naszego. Ktokolwiek nie poznał, że bez 
Boga żyje i na drodze do piekła jest, z pewnością jeszcze o 
drodze do zbawienia ni  myślał. Lecz przeeiwnie, gdy człowiek 
uczuje, iż Boga swego i duszę utracił, nie może inaczej jak 
tylko zgłębi serca zawołać: biada mnie, jam stracony! Pytasz, 
dla czego tak mało ludzi odpocznienia Bożego dostępuje? Dla 
tego, że ich tak mało przychodzi do poznania, iż się na nie
prawej drodze znajdują. Bo któż kiedy szukał jakiej rzeczy, 
jeźli nie wiedział, że ją utracił? ,,Nie potrzebując zdrowi le
karza, ale ci, którzy się źle mają.u Mat. 9, 12.

Do szukania odpocznienia wiecznego pobudza nas Bóg; 

a jeźli On tego nie uczyni, my sami nie jesteśmy w stanie. 
Jest to najprzedniejszą rzeczą, aby chrześcianin nigdy nie za
pomniał pod Boską siebie wolę uniżać i zawsze w zawisłości od 
Boga zostawać. Niech się zawsze na tej drodze znajduje, którą 

go Duch Boży prowadzi; niech czuwa nad sobą, aby się od 
Boga nie oddalił lub nie zobojętniał dla Niego; aby w ocze
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kiwaniu nowych dowodów pomocy Jego nie osłabł lub nie stra
cił uczucia, że się serce nasze bez wpływu Ducha Bożego nigdy 
nie obejdzie. Gdy zaczniemy myśleć, że już wielkie skarby 
łaski posiadamy, że co do obowiązków życia i świętobliwości 
serca na własnym rozumie i woli spolegać możemy — w tej 
samej chwili w wielkiem jesteśmy niebezpieczeństwie oderwania 
się od Pana. ,,Nie jesteśmy sposobni co myśleć sami z siebie, 
jako sami z siebie, ale sposobność nasza z Boga jest." 2. Kor. 
3, 5. ,,Bezemnie," powiada Chrystus, ,,nic uczynić nie może
cie." Jan 15, 5.

Z natury rzeczy wynika, że ci, którzy odpocznienia Bo
żego szukają, mają w sercach swych pierwiastki życia nowego. 
Bóg nie oddziaływa na człowieka jakby był kamieuiem, lecz mu 
najprzód udziela życia; nie w ten sposób, iżbyśmy już mogli 
obejść się bez Boga, ale tak, iż zawsze pod wpływem i wła
dzą Jego zo3tawamy. Przytem dusza nasza, dążąc do odpoeznie- 
nia Bożego, dokłada wszelkich sił i starań, usiłuje się i pra
cuje; bo kto swój talent ukryje w ziemi, gnuśnego sługi 
zapłatę weźmie. Nie każda droga do odpocznienia Bożego pro
wadzi; owszem Bóg dobrotliwy, wyznaczywszy cel dążenia na
szego, wyznaczył w mądrości swojej i drogę, która do Niego 
wiedzie, a najwyższemu postanowieniu Boga się nikt nie oprze. 
Człowiek także wynajduje drogi; a te mogą się nawet sto
sowniejszemu, przyjemniejszemi i pewniejszemi wydawać — ale 
najlepszy klucz zawsze jest ten, którym zamek odemkniesz, a 
tego nie można uczynić innym, jedno tym kluczem, który Bóg 
oznaczył. O ileż trudów i kosztów niejedna ciemna i zabobonna 
dusza w tym względzie podejmuje, a jednak napróżno! W nie- 
jednem sercu nie brak gorliwości, lecz nie jest według obja
wienia Bożego. Niektórzy nie znając sprawiedliwości, co od 
Boga pochodzi, swą własną sprawiedliwość wystawić chcą, ani 
się poddawają tej, którą Bóg ustanowił. B Albowiem koniec za
konu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu." 
Rzym. 10, 2—4.

Chrystus jest drzwiami i jedyną drogą wiodącą do onego 
odpocznienia. . Lecz ,,ciasna jest brama i wąska droga", Mat.,



5

7, 14, i trzeba się ,,usiłować", jeśli chcemy wnijść; bo 
vwiele ich będą chcieli wnijść, ale nie będą mogli", Luk. 13, 
24. Ztąd wynika, że ,,królestwo Boże gwałt cierpi", Mat. 11, 
12. Równie także celu zbawionych nie osięgniemy, Jeźli po
cząwszy duchem, ciałem dokonywamy", Gal. 3, 3. BTylko ten, 
kto wytrwa aż do końca, zbawion będzie", Mat. 24, 13. Ani 
też odpocznienia w społeczności Bożej nie dostąpi dusza, która 
nadewszystkie rzeczy świata tego, żądości swojej nie położyła 
w Bogu. ,,Gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze", 
Mat. 6, 21. Zabytki pierwotnej grzesznej natury zawsze nam 
będą w dążeniu naszem przeszkadzać i osłabiać takowe, lecz 
zwyciężyć nas nigdy nie zdołają.

A tak, stanąwszy na tym stopniu i obejrzawszy się na 
około, odchylmy nieco zasłonę i spojrzyjmy do wnętrza świą
tyni. Lecz czy będę w stanie pokazać wam w równej mierze to, 
co ono odpocznienie w sobie zawiera, tak jak warunki jego 
wykazałem ? Niestety, nie wiele jest nam dano wiedzieć o onej 
chwale! Apostoł Paweł ujrzał ją, lecz tego co widział, nie 
mógł czy nie śmiał wypowiedzieć słowem. A przy tern cóż za 
zysk, choćby rzeczy niebieskie opowiedział językiem niebian, 
a języka tego nie rozumiał nikt? Niech Pan z łaski swojej 
raczy objawić mnie, co wam objawić pragnę. Niech użyczy 
nieco światła swego, a mnie i wam dziedzictwo nasze pokaże! 
Nie tak jedynie, jak uczynił Balaamowi otworzywszy oczy jego, 
aby oglądał obóz Izraela i hojność przybytków jego, w których 
dla niego nie było udziału, owszem mu ztamtąd groziła zguba. 
Nie tak jak Mojżeszowi; ujrzał ziemię obiecaną, lecz do niej 
nie wstąpił. Pan mu ją pokazał, lecz osiąść zabronił. Niech 
objawi nam, jak onemu kupcowi w Ewangelii objawił. Ujrzał 
perłę drogą i nie spoczął, aż wszystką majętność swoją sprze
dawszy, kupił ją. Jak Szczepanowi objawił, otworzywszy przed 
nim niebiosa, gdzie niebawem wnijść miał, ukazał mu chwałę 
zbawienia, która go czekała. Ze zbawieniem połączone są rze
czy następujące: 1. Środki łaski Bożej ustaną. 2. Zupełna
wolność od wszystkiego złego nastąpi. 3. Ciało i dusza naj
wyższego stopnia doskonałości dostąpią. 4. Zbawieni w naj-
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ściślejszem połączeniu z Bogiem, onem dobrem najwyższem, 
radości doznawać będą. 5. Wszystkie zdolności duszy i ciała 
w rozkoszy niebieskiej błogie i ustawiczne zatrudnienie znajdą.

Z natury zbawienia wynika najprzód, że środki łaski Bo
żej ustają. Gdy żeglarz zawinie do portu, kończy się żegluga. 
Gdy robotnik odbierze zapłatę, znaczy, że pracę zakończył. 
Gdy u celu podróży stoimy, ukończyliśmy drogę. ,,Choć są 
proroctwa, te zniszczeją, choć języki, te ustaną, choć umiejęt
ność — o ile takowa była środkiem tylko — w niwecz się 
obróci." 1. do Kor. 13, 8. Tam nie będzie więcej modłów, 
bo potrzeba takowych ustała, i nastąpiło doskonałe używanie 
rzeczy, o któreśmy prosili. Nie trzeba więcej ni postów, ni 
łez ani czuwania, bo nas grzech i pokusa więcej nie dosięgną. 
Kazania ustaną, służba duchowna się skończy, świętości zby
teczne się stają. Żniwo już w gumnach, kąkol spalony, robota 

zakończona, a zatem i robotników z pola odwołano; dla 
nieodrodzonych już po nadziei, dla zbawionych po trwodze, 
na wieki!

Niebieskie odpocznienie zawiera w sobie dalej zupełne 
uwolnienie od wszystkiego złego. Tu ustają wszelkie cierpienia, 
co nam w biegu życia towarzyszyły, póki człowiek od Boga, 
dobra najwyższego, bywał oddalony. Tu jest swoboda od pło
mieni wiecznych i mąk ustawicznych, jakie bez wszelkiej ulgi 
znosić muszą ci, którzy Chrystusem i łaską Jego wzgardzili; 
okropne to zaprawdę dziedzictwo, tak wskutek urodzenia jako 
własnej winy czeka człowieka! W niebie nie będzie nic nie
czystego ani czyniącego nieprawość. Wszystkie tego rodzaju 
rzeczy zostaną ,,na dworze". Objaw. 21. 27 i 22, 15. Nie 
będzie tam smutku ani będzie żalu; bladość oblicza, chorobii- 
wość ciała, słabość jego członków, niemowlęcia wątłość i starca 
zgrzybiałość nie znajdzie tam miejsca; niema w niebie ani grze
sznych kaprysów ni bolesnych, dokuczliwych chorób, niema 
trwogi niszczącej ni troski trawiącej, ani żadnej rzeczy, która 
zasługuje, by ją złą nazwano. Myśmy płakali i narzekali, gdy 
się świat weselił, ale smutek nasz obróci się w wesele, a ra
dości naszej nikt nie odejmie od nas. Jan 16, 20 i 22.



_T_

Do składu odpocznienia wiecznego należy dalej najwyższy 
stopień doskonałości ciała i duszy zbawionych. Cóżby pomogło, 
choćby chwała zbawienia jak największą była, gdybyśmy sami 
nie będąc osobiście uzdolnieni, pojąć jej nie mogli? ,,Oko nie wi
działo i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, co 
nagotował Bóg tym, którzy się go boją." 1. Kor. 2, 9. Oko 
cielesne nie jest w stanie oglądać tych rzeczy, ani ucho sły
szeć, ani serce pojąć takowe. Przeto Bóg oko i ucho i serce 
odpowiednio przysposobił, bo inaczej nie byłyby w stanie ze 
zbawienia się radować. Im doskonalszy wzrok, tern bardziej się 
widokiem pięknego przedmiotu zachwyca. Im doskonalszy apetyt, 
tern lepiej smakuje potrawa. Im więcej ucho do muzyki zdolne, 
tern przyjemniejsze będą jej dźwięki. Im doskonalszą dusza, 
tern radośniejszą dla nas jest radość, tern chwalebniejszą chwała 
zbawienia wiecznego.

Najprzedniejszą częścią odpocznienia wiecznego jest radość 
w zupełnej społeczności z Bogiem, dobrem najwyższem. Na 
tem miejscu, nie dziwuj się, kochany czytelniku, jeźli nie wiem, 
co powiedzieć, jeźli pojęcia, które powziąć mogę, zupełnemu 
znaczeniu wyrazów nie odpowiadają. Bo gdy dla samych uko
chanych uczniów Pańskich ,,nie objawiło się jeszcze, czem bę
dziemy", Wyjąwszy tylko w ogólności, nże gdy się Chrystus ob
jawi, podobni mu będziemy", 1. Jana 3, 2, tedy nic dziwnego, 
że my nie wiele o tych rzeczach wiemy. A gdy o Bogu samym 
nie wiele wiemy, jakże możemy dużo wiedzieć o rozkoszy prze
bywania z Nim? Oto stoję i patrzę na roje mrówek, a 
jednem spojrzeniem oglądam ich krocie; lecz one mię nie znają, 
ni mojej osoby, ni usposobienia, ani myśli moich, choć równie 
jak one i ja dziełem jestem wielkiego Stwórcy, choć On nas 
wszystkich jednem spojrzeniem przenika. Święci słudzy Boży 

,,patrzą nań jakby w zwierciedle", 2. Kor. 3, l§; ztąd też 
odbieramy tylko słabe i ciemne wyobrażenia o tych rzeczach, 
które w chwale zbawienia okiem swem ujrzymy. Gdy ciele
snemu człowiekowi o świętobliwości i wewnętrznej rozkoszy sług 
Bożych opowiem, nie zrozumie słów moich, bo łaska tylko 
przez łaskę pojętą być może; a cóż dopiero, gdybym mu o



8

wiecznej chwale opowiadał! Inaczej w obec świętobliwych sług 
Bożych; tu więcej zachęty do mówienia czuję, bo łaska Boża 
daje im choćby tylko ciemne wyobrażenie i przeczucie niebieskiej 
rozkoszy. O jak głęboką radością napawa Chrystus serca wie
rzących, gdy mówi: ,,Ojcze, któreś Mi dał, chcę, aby gdziem 
Ja jest, i oni byli ze Mną, aby oglądali chwałę Moją, którąś 
Mi dał," Jan 17, 24. Każde z tych słów Pana radością opływa 
i życiem. Królowa Saby, widząc chwałę Salomona, rzekła: 
nBłogosławieni mężowie twoi, błogosławieni słudzy twoi, którzy 
zawsze przed tobą stoją i słuchają mądrości twojej." 1. Król. 
10, 8. Tern więcej błogosławieni są, którzy stoją ustawicznie 
przed oblicznością Bożą i oglądają chwałę Jego i chwałę Baran
kową. Tym da Chrystus ,,jeść z drzewa żywota i onej manny 
skrytej"; co więcej, ,,uczyni ich filarami w kościele Boga swego, 
a więcej już z niego nie wynijdą; i napisze nad nimi imię Boga 
swego i imię miasta Boga swego, nowego Jeruzalemu, które zstę
puje z nieba od Boga, i imię swoje nowe," ba nawet, jeźli w ogóle 
jaki wyższy stopień istnieje, ,,da im siedzieć z sobą na stolicy 
swojej" — ,,To są ci, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli 
szaty swoje i wybielili je we krwi Barankowej. Dla tego są 
przed stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w kościele 
Jego, a ten, który siedzi na stolicy, jako namiotem zasłoni ich. 
A Baranek, który jest w pośrodku stolicy, będzie ich pasł i 
poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką 
łzę z oczu ich." Obj. 2, 7, 17; 3, 12, 21; 7, 14—17. O za
ślepiony, oszukany świecie! Czy możesz nam podobną chwałę 
pokazać? Oto miasto Boga naszego, gdzie ,,jest przybytek
Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem 
Jego a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. Chwała 
Boża oświeci je, a świecą Jego będzie Baranek. I nie będzie 
więcej żadnego przeklęstwa, ale stolica Boża i Barankowa w
niem będzie, a słudzy Jego służyć Mu będą, i patrzyć będą
na oblicze Jego, a imię Jego na czołach ich będzie. Te słowa 
wierne są i prawdziwe, a to się w krotce ma stać." Objaw. 
21, 3, 23; 22, 3, 4, 6. My tedy z Mefibosetem mówimy:
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,,l wszystko niech weźmie8 świat, ,,gdy tylko Pan nasz wróci 
w pokoju.8 2. Sam. 19, 30.

Przeto ,,weselcie się w Panu, sprawiedliwi8, mówiąc ze 
sługą Jego, Dawidem: ,,Pan jest cząstką dziedzictwa mego. 
Sznury mi przypadły na miejscach wesołych, a dziedzictwo 
wdzięczne przyszło na mnie. Stawiałem Pana zawsze przed 
oczyma swemi; a iż On jest po prawicy mojej, nie będę wzru
szony. Przetóż uweseliło się serce moje, a rozradowała się 
chwała moja; do tego ciało moje mieszkać będzie bezpiecznie. 
Bo nie zostawisz du?ży mojej w grobie, ani dopuścisz świętemu 
Twemu oglądać skażenia. Oznajmisz mi drogę żywota; obfi
tość wesela jest przed obliczem Twojem, rozkoszy po prawicy 
Twojej aż na wieki.8 Ps. 33, l; 16, 5, 6, 8-11. Zaprawdę, 
zuchwalstwem byłoby myśleć lub mówić o podobnych rzeczach, 
gdyby Bóg sam tego nie był wprzód powiedział! Jakże śmiał
bym pomyśleć o wywyższeniu sprawiedliwych już w tern ziem- 
skiem życiu, gdyby to, jak Pismo św. uczy, wyraźną prawdą 
Bożą nie było. Żadną miarą nie uchodziłoby używać wyrazów 

jak: ,,Dziatki Boże8 — ,,mówił z Bogiem8 — ,,społeczność 
nasza jest z Ojcem i Synem8 — nmy mieszkamy w Bogu a 
On w nas8, 1. Jana 3, 1; 1. Mojż. 18, 27; 1. Jana l, 3; 
4, 16, gdyby sam Bóg tego nie mówił! A o takich rzeczach 
jak: ,,Lśnić się będą jako słońceu — ,,współdziedzicami Chry
stusowymi będą  — ,,świat sądzić będą  — ,,na stolicy Chry
stusowej siedzieć będą  — ,,we Mnie i w Ojcu jedno będą,  
Mat. 13, 43; Rzym. 8, 17; 1. Kor. 6, 2; Obj. 3, 21; Jan. 
17, 21, anibyśmy pomyśleć nie śmieli, gdyby usta samego Boga 
nie były ich objawiły, a ręka Jego podała nam.

Lecz ,,azaż On rzecze a nie uczyni? Wymówi a nie wy
pełni ?u 4. Mojż. 23, 19. Nie, owszem prawdziwy jest Bóg; 
tak a nie inaczej ,,ma się stać człowiekowi, którego ,Chrystus4 
chce uczcić.41 Est. 6, 11. A zatem raduj się, chrześcianinie; 
nadchodzi godzina, której się do Boga swego przybliżysz, jak 
najbliżej sobie tylko życzyć możesz. W rodzinie Jego mieszkać 
będziesz. Azaż na tern nie dosyć? Zaprawdę, lepiej jest ,,sie
dzieć w progu domu Boga swego, niżeli mieszkać w przyby-
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tkach niezbożników.” Ps. 84, 11. Tam wiecznie stać będziesz 
przed oblicznością Bożą, koło tronu Jego, w przybytku Jego 
z Nim? Czy chciałbyś jeszcze być bliżej? Ty Mu będziesz za 
syna, a On ci za Ojca; będziesz dziedzicem królestwa Jego, 
co więcej; dusza twoja oblubienicą Syna Bożego będzie! Czegóż 
tedy więcej mógłbyś jeszcze pragnąć? Oto będziesz członkiem 
ciała Syna Jego; On głową twoją, a ty jedno z Nim, jak On 
jedno z Ojcem, którego dla ciebie prosił błagając: ,,A_by
wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie; 
aby i oni w nas jedno byli. A Ja tę chwałę, którąś Mi dał, 
dałem im, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy; Ja w nich 
a Ty we Mnie, aby byli doskonałymi w jedno, a iżby poznał 
świat, żeś Ty Mię posłał, a żeś je umiłował, jakoś i Mię umi
łował.u Jan. 17, 21—23.

Dodać jeszcze należy, źe w rozkoszy niebieskiej wszyst
kie zdolności duszy i ciała błogie i ustawiczne zatrudnienie 
znajdą. Nie będzie to odpocznienie kamienia, który wszelki 
ruch utraci, gdy do punktu środkowego dojdzie. To ciało nasze 
tak się przemieni, iż nie będzie więcej ciałem i krwią, ponie
waż ,,ciało i krew królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą.” 
1. Kor. 15, 50. My ,,nie siejemy tego ciała, które potem 
wejdzie, ale Bóg da nam ciało jako chce, a każdemu nasieniu 
jego własne ciało,” w. 37 i 38. Gdy łaska Boża w takim 
stopniu przemieni chrześcianina, iż może rzec: ,,nie jestem ten 
sam, co byłem przedtem,” jakże nas daleko więcej chwała 
zbawienia przemieni! Przyszłe ciało nasze będzie doskonalsze, 
niż ta nędzna bryła ziemi, ten namiot kruchy, w którym prze
bywamy. Bo gdy Bóg ciało nasze wzbudzi i do nowego po
woła życia, tedy je też bez wątpienia chwałą swą obdarzy. 
Miało udział w posłuszeństwie i utrapieniu, mieć go będzie 
i w błogosławieństwie. Chrystus odkupił całego człowieka, a 
zatem cały w skutkach odkupienia udział mieć będzie. Wieczne 
powołanie świętych uczestników Bożych zaś w tem się okaże, 
że stojąc przed tronem Boga i Baranka, chwałę i cześć od
dawać mu będą, aż na wieki wieków; a ponieważ oczy ich i 
serca napełnione będą znajomością chwały Jego, przeto wargi
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ich imienia Jego wielbić nigdy nie przestaną. A dla tego na
przód ! o wybrani Boży; już tu na ziemi niebieskiego powołania 
swego nie zaniedbujcie! Uczcie się, uczcie, tej świętej sprawy, 
albowiem godzi się, aby na wargach świętych sług Bożych 
chwała Jego przebywała. Módlcie się, a imię Jego sławcie; 
słuchajcie i czytajcie, ale także sławcie; sławcie Pana w zgro
madzeniu ludu Jego, bo to będzie obowiązkiem waszym w wie
czności; wysławiajcie Pana, gdy nieprzyjaciele Jego naśmiewają 
się i urągają wam. Wy będziecie wysławiać, oni zaś będą pła
kać i narzekać i podziwiać was. O błogosławione zadanie 
przemienionego ciała! stać przed tronem Boga i Baranka, a 
na wieki wieczne sławić imię Jego wołając: ,,Godzieneś jest, 
Panie! wziąć chwałę, cześć i moc. Godzien jest ten Baranek 
zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę 
i błogosławieństwo, żeś odkupił nas Bogu przez krew swoją ze 
wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu, i uczyniłeś nas 
Bogu naszemu królmi i kapłanami. Halleluja! Zoawienie i 
chwała i cześć i moc Panu, Bogu naszemu. Halleluja, iż ujął 
królestwo Pan Bóg wszechmogący.  O chrześcianie! takie jest 
ono odpocznienie; odpocznienie a jadnak bez odpocznienia, bo 
,,odpoczynku nie mają we dnie i w nocy, mówiąc: Święty, 

święty, święty, Pan Bóg wszechmogący, który był i jest i przyjść 
ma.  (Obj. 4, li; 5, 12, 9, lO; 19, l, 6; 4, 8.) A jeźli już 
ciało takie ma sprawy, jakież dopiero będą sprawy duszy! 
Wiedza nieskończona, pamięć doskonała, miłość najgłębsza i 
radość zupełna będą jej działem i wieczną rozkoszą.

Najprzód wiedza; jest ona nader pożądaną rzeczą. Zycie 
umysłowe wyższem jest niż zmysłowość człowieka; wewnętrzne 
zadowolenie, którego mędrzec w poznawaniu tajemnic przyrody 
i na polu nauk doznawa, nie da się porównać ze zmysłowemi 
rozkoszami smakosza, pijanicy, rozpustnika i innych tym po
dobnych. Prawda wszystko inne przewyższa. A jakaż dopiero 
będzie rozkosz tych, którzy Boga prawdy poznali? Zacna to 
jest zdolność duszy, że może rozmaite rzeczy poznawać; może 
okrążyć ziemię, zmierzyć odległość słońca, księżyca i gwiazi, 
może obliczyć zaćmienia ich, nawet krocie lat naprzód aż na
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minutę. Lecz najwyższa jej zdolność jest ta, iż może pojąć 
nieskończonego Boga, twórcę onych rzeczy, pojąć po części 

już tu, a lepiej, niezrównanie lepiej tam w wieczności. O mą
drości i dobroci Boga naszego! On nam dał rozum i wro
dzoną skłonność do szukania prawdy, a najprzedniejszym
celem szukania jest On sam, źródło prawdy wiekuistej. Gdy 
dłuższy czas z uniesieniem patrzysz w niebiosa, w duchu Zba
wiciela swego oglądając, azaż czasami nie doznasz uczucia, 
jakie serce apostoła Pawła przejmowało, gdy był zachwycony 
do ,,trzeciego nieba, czy w ciele czy oprócz ciała", i widział 
rzeczy, ,,których się człowiekowi mówić nie godzi", 2. Kor. 
12, 2—4; łub uczucia, jakie miał Piotr, gdy rzekł: ,,Mistrzu, 
dobrze nam tu być!" Mark. 9, 5. O, bym i ja mógł na onej górze 
przebywać! O bym zawsze oglądał, co dusza moja w tej chwili 
widzi! Czy jeszcze nigdy nie patrzałeś w słońce sprawiedli
wości, aż ci się oko od blasku chwały Pańskiej przyćmiło,
tak że wszystkie rzeczy ziemskie wydały się ciemne? Szcze
gólnie gdy dla Niego utrapienia znosimy, okazuje się Pan lu
dowi swemu w chwale objawienia. Wierz mi, chrześcianinie, 
owszem wierz Bogu; cokolwiek tu w Chrystusie Boga poznałeś, 
niczem nie jest w porównaniu, jak Go poznasz tam, bo jak 
to ciało twoje ustać musi, aby doskonalszemu miejsca ustąpiła, 
tak wiedza nasza przeminie, by doskonalsza jej miejsce zajęła. 
,,Umiejętność w niwecz się obróci. Albowiem po części znamy 
i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co jest dosko
nałego, tedy to, co jest po części, zniszczeje. Pókim był dzie
cięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, rzo- 
myśiałem jako dziecię, lecz gdym się stał mężem, zaniechałem 
rzeczy dziecinnych. Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło, 
i niby w zagadce; ale na on czas, twarzą w twarz; teraz po
znaję po części, ale na on czas poznam, jakom i poznany jest."
1. Kor. 13, 8—12. Dla tego nie dziwuj się, chrześcianinie, 
że to jest ,,Żywot wieczny, poznać Boga i Jezusa Chrystusa," 

Jan. 17, 3. Albowiem w Bogu i Chrystusie doznawać rozkoszy, 
jest żywot wieczny; a duszy rozkosz zależy w poznaniu. Kto 
się jedynie w ziemskich rzeczach kocha i ciała się radzi, po
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myśli u siebie, źe to chyba skromne musi być szczęście, Pana 
Boga poznać. Lecz my ,,wiemy, iż z Boga jesteśmy, ale wszystek 
świat w złem położony jest. A wiemy, iż Syn Boży przyszedł, 
i dał nam zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga, i 
jesteśmy w onym prawdziwym, to jest w Synu Jego Jezusie 
Chrystusie. Tenci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny.u 1. 
Jana 5, 19—20.

Pamięć także nie wyjdzie próżno, ani będzie zbyteczną 
w tych sprawach niebieskich. Zbawieni mogą z wysokości spoj
rzeć nazad poza siebie i naprzód przed siebie, a gdy porównają, 
jak było i jak jest, nieopisanem uczuciem radości przejęci będą. 
Stojąc na onej górze patrzeć równocześnie w stronę puszczy 
i w stronę Kanaanu; będąc w niebiesiech spoglądać na ziemię 
i porównywać przeszłość z obecnością — o jakaż to rozkosz 
dla duszy zbawionej! Z całego serca musi westchnąć i zawo
łać: ,,A więc to jest odkupienie, Chrystusa krwią opłacone!
Nie dziw, że tak drogie! O błogosławiona zapłato, a trzykroć 
błogosławiona miłości, któraś ją umyśliła i samą siebie tak 
poniżyła! A więc to jest koniec wiary, to cel działania Ducha 
Świętego? Do tego mię portu powiewy łaski Bożej pędziły? 

Do tego to miejsca Pan mą duszę wabił? O błogosławiona 
jesteś mi drogo! Po trzykroć błogosławiony celu osiągnięty ! 
—A więc to jest chwała zbawienia, o której Pismo tak dużo 
mówiło, i kaznodzieje tak często kazali? Zaprawdę, widzę, 
dobrem poselstwem jest Ewangelia, bo zwiastuje pokój i zba
wienie i radość wielką wszystkiemu ludowi! Taki tedy był 
cel mojego smutku, postów i skruszenia, mej trudnej drogi, 
modłów i czuwania, kiedym się lękał, abym się nie potknął 
a nie upadł znowu? Tak się tedy wszystkie moje cierpienia, 
wszystkie pokusy szatana i urągania świata zakończyły? O 
nędzne me ciało, jakżeś się długo i uporczywie błogości zba
wienia sprzeciwiało? O duszo niegodna, przeezżeś taką niechęć 
do miejsca tego okazywała ? Czy droga cnoty była tak trudną ? 
Czy ten świat ziemski zdawał się tak zacny ? Czy mogłaś się 
wahać, opuścić wszystko, zaprzeć się wszystkiego i nie jedno 
znosić, by tego dostąpić ? Czy droga śmierci zdała ci się przy-
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krą? O serce zwodnicze, tyś mię zgoła o zbawienie przypra
wiło i na płomień wieczny mię wydało! Czy, duszo moja, nie 
wstydzisz się teraz, żeś s;ę tak często żaliła na miłość, która 
cię na to miejsce prowadziła ? żeś się o wierność Pana swego 
niepokoiła i miłość Jego podejrzewała, choć tylko ty sama godną 
byłaś podejrzenia?

,,Nie wstyd ci teraz, żeś ustawicznie zapał Ducha Bożego 
gasiła i dopuszczenia Jego błędnie tłumaczyła; żeś szemrała 
nad drogami, które do takiego celu prowadziły? Przekonałaś 
się, źe Odkupiciel twój jed)nie zbawienia twego szukał, gdy 
życzenia twe w niwecz obracał albo je wypełnił, gdy serce 
twe ranił lub je zawięzywał  Nie tobie więc, duszo moja, dzięki 
za to, żem koronę żywota otrzymał, lecz Panu panującemu i 
Barankowi niech będzie chwała i cześć aż na wieki wieków. 

Lecz najzupełniejsza, najbliższa i największa słodycz, to 
słodycz miłości. ,,Bóg jest miłość, a kto mieszka w miłości, 
w Bogu mieszka a Bóg w nim.  1 Jana 4, 16. Teraz biedna 
dusza narzeka, wzdychając: ,,O bym więcej mogła kochać Chry
stusa!  Potem, nie będzie innego wyboru jak kochać. Teraz 
nie wiele wiesz, jak bardzo On godny kochania, a dla tego mało 
Go kochasz; potem oko twoje oddziała na serce, a ustawiczne 
oglądanie niebieskiej piękności w nieprzerwanem zachwyceniu 
miłości trzymać cię będzie. Czy pamięć Jego doznanej miłości 
już teraz w sercu nie budzi miłości ? Czy dobroć Jego jest ci 
obojętną, a promień łaski Jego zziębłego nie ogrzewa serca? 
Cóż dopiero potem, gdy w miłości Jego żyć a wszelką obfitość 
mieć będziesz w Nim, który jest wszystko? Zaprawdę, miłość 
jest czynem i oraz nagrodą. Wielka to łaska, źe nam Bóg 
siebie kochać pozwala, nam, cośmy przedtem w poźądliwościach 
i grzechu tonęli. Co więcej, On za miłość odpłaca miłością, 
a to miłością tysiąckroć większą. A choćbyś miłował jak najwię
cej możesz, miłość Boża twoją tysiąckroć przewyższy. Ramiona 
Syna Bożego otwarte były na krzyżu, otwarty i Jego bok; azaż 
teraz w chwale Jego ramiona i serce tern więcej nie będą 
otwarte? On pierwszy zaczął cię kochać, azażby teraz zanie
chał kochania? On cię kochał, gdyś ty Go nienawidział, gdyś
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grzeszył i samym sobą się brzydził; azaż nie będzie w nieskoń
czonej mierze kochał cię teraz, gdy się dziecięciem Jego na
zywasz, w świętobliwości chodzisz, a za miłość Jego wywdzię
czasz miłością? Nad dawnem Jeruzalemem płakał, widząc jak 
bliski upadek jego; z jakąż teraz miłością musi się radować nad 
nowem Jeruzalemem w wiecznej jego chwale! Wierz to, chrze
ścianinie, i rozważaj w sercu; na wieki wieczne obejmą cię ra
miona miłości, która od wieków była i na wieki będzie, która 
miłowanego Syna Bożego z nieba sprowadziła na ziemię, z ziemi 
na krzyż, z krzyża do grobu a z grobu do chwały; miłości, co 
znosiła zmęczenie, głód, pokusy, urągania, biczowanie, policz
kowanie; znosiła, gdy na nią plwali, na krzyżu ją przybili i 
włócznią przekłuli; miłości, która pościła, modliła się, nau
czała, uzdrawiała, płakała, w pociech i we krwi konała, umarła l 
Ta sama miłość na wieki cię ogarnie! Gdy doskonała miłość 
stworzona i najdoskonalsza miłość niestworzona z sobą się 
spot!;ają, będzie to jeszcze nieco inaczej, jak u Józefa i braci 
jego, gdy nawzajem upadłszy na szyję swą płakali. Tu będzie 
kochanie i radość, nie zaś kochanie i łzy. Inna to miłość niż 
Dawida i Jonatana, gdy wzdychali i narzekali, że ich gwał
tem od siebie oderwano! Serce twe wieczną pociechę znaj
dzie w tej pewności, że z objęcia miłości niebieskiej ni grzech 
ni piekło więcej cię nie wyrwie. Nie masz tu sprawy z stwo
rzeniem niestałem, lecz z Onym, ,,u którego niemasz odmiany 
ani zaćmienia nawstecz się wracającego.  Jakób l, 17. Miłość 
Jego do ciebie nie będzie, jaką na ziemi twoja do Niego była, 
chwilowa, oziębła, dziś tak, a jutro inaczej. T3Ś nienawidział 
Pana, uciekałeś od Niego i odpornie sprzeciwiałeś Mu się; lecz 
On cię jednak kochać nie przestał ani nie oziąbł w sercu swem 
dla ciebie; a więc czy teraz, gdy cię miłości swej uczynił go
dnym, miałby zaniedbać ciebie? Tak stale w swojej trzymał 
cię miłości, że ,,ani utrapienie ni ucisk ni prześladowanie ni 
głód ni nagość ni niebezpieczeństwa nie odłączyły cię od mi
łości Chrystusowej,  Rzym. 8, 35; o ileż więcej On sam w oso
bie swojej okaże się stałym? Bądź tedy ,,pewnym, iż ani śmierć, 
ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani
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teraźniejsze ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, 
ani żadne insze stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od 
miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.  
Rzym. 8, 38 i 39 A tak i my podzielamy zadziwienie apo
stoła, który mówi: ,,Cóż rzeczemy na to?14 Rzym. 8, 31. Ro
zum ograniczony miłości bez granic pojąć nie jest w stanie, 
A gdy sprawiedliwi już tu usiłują się doścignąć, ,,która jest 
szerokość i długość i głębokość i wysokość miłości Chrystuso
wej, przewyższającej wszelką znajomość,11 Efez. 3, 18 i 19, 
tedyć wieczne odpocznienie świętych zależeć musi w rozkosz- 
nem połączeniu z Bogiem w miłości.

W końcu radość nie jest najmniejszą częścią niebieskiej 
błogości. Do niej one poprzednie cnoty prowadzą i w niej 
są razem zawarte, mianowicie w onem rozkosznem uczuciu, 
którego zbawieni w oglądaniu, poznaniu, w miłowaniu Boga 
doznawają. Toć jest ,,on kamyk biały, którego nikt nie zna, 
tylko ten, który go przyjmuje.14 Obj. 2, 17. Toć ono ,,wesele, 
do którego nie przymięsza się obcy.  Przyp. 14, 10. Wszyst
kie drogi chrześcianina dążą i kończą się w radości zbawionych. 
Pan płakał, smęcił się i cierpiał, aby się zbawieni mogli ra
dować; On dla nich zsyła Bucha pocieszyciela, liczbę obietnic 
swoich pomnaża i przyszłe szczęście przed nimi objawia, ,,aby 
radość ich była doskonałą,  Jan 16, 24. Otwiera przed nimi 
studnię wody żywej, wytryskującej ,,ku żywotowi, aby więcej 
nie pragnęli,  Jan 5, 10. ,,Ćwiczy ich, aby im sprawił pokój,  

Ps. 94, 12. Nakazuje, ,,aby się zawsze i znowu radowali w 
Panu,  Fil. 4, 4. Nigdy ich do takiego smutku nie prowadzi, 
iżby mieli więcej powodu narzekać niż radować się. A jeźli tu 
na ziemi tak o nich ma pieczę, jakaż dopiero będzie ich ra
dość, gdy dusza zupełnie przysposobiona będzie do radości, a 
radość na wieki duszy zgotowaną! ,,Tę chwałę, którąś mi dał, 
dałem im,  Jan 17, 22, ,,aby siedzieli ze Mną na stolicy Mojej, 
jakom i Ja usiadł z Ojcem na stolicy Jego,  Obj. 3, 21. Ach 
duszo biedna, co tu na ziemi wzdychasz o radość i jej wycze
kujesz, co się żalisz na brak pocieszenia i takowego pragniesz; 
tam dostąpisz radości zupełnej, ile tylko znieść będziesz w sta
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nie, więcej niżeś sobie wyobrażała lub serce twoje pragnęło. 
A tymczasem obcuj troskliwie, czuwaj stale i przyjm miarę po
cieszenia, którą ci Bóg czasu swego według woli swojej po- 
dawa. Może być, że je długo wstrzymuje, aż ci go bardziej 
będzie potrzeba. Pożyteczniej jest być bez pocieszenia, niż 
stracić zbawienie; bo choćbyś w trwodze i w żalu umierał, to 
wszystko prędko przeminie a w niepojętej radości się skończy. 
Radość obłudników i łzy sprawiedliwych na jedno wychodzą, 
ledwie chwilę trwają. Gniew Boży przeminie, ale w łasce Jego 
jest żywot; ,,z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele.” 
Ps. 30, 6. O błogosławiony poranku! O biedna, ,zgnębiona, 
upadająca duszo, jakżebyś się rozweseliła, gdyby się teraz głos 
z nieba odezwał, zwiastując ci miłość Boga, grzechów odpu
szczenie i upewniając, że w wiecznej radości będziesz miała 
udział! A cóż dopiero nastąpi, gdy się to stanie i nim się 
spostrzeżesz, będziesz przed Panem ? Gdy aniołowie wniosą cię 
przed oblicze Pana, gdy cię Chrystus ująwszy za rękę do na
bytej własności twojej wprowadzi, w odpocznieniu swem po
wita, bez plamy i zmazy przed obliczem Ojca przedstawi a 
koło tronu swego miejsce ci wyznaczy! Cóż wtenczas powiesz, 
mój chrześcianinie? Czy się zgoła nie cofniesz nazad, wołając: 
,,Cóż to ma znaczyć, o Panie? Jamei tej chwały niegodzien; 
ja łaskę Twą odrzucałem, krew Twą znieważałem, o miłość 
Twą nie dbałem. Jam zaiste nie godzien, abym był nazwany 
synem Twoim.” Lecz Miłość chce, aby było tak; a przeto do 
radości Pana twego wejdziesz.

Jest to nie radość tylko, owszem jest radość powszechna, 
równie jak miłość powszechna jest. Bo jeźli w niebie radość 
jest nad pokutą twoją, toć tern więcej nad wywyższeniem two- 
jem do chwały. Aniołowie Pańscy cię powitają i wejścia do 
chwały z serca powinszują! — Co więcej, sam Pan Jezus ra
dować się będzie, bo cel pracy, usiłowania, cierpienia i śmierci 
Jego osiągnięty, skorośmy radości uczestnikami się stali, skoro 
Pan ,,uwielbiony w wszystkich swoich świętych, którzy uwie
rzyli.” 2, Tesal l, 10 Oto żniwo Chrystusowe! Gdy zeżnie 
owoc pracy swojej, nie pożałuje cierpienia swego, lecz z od-

2
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kupionego dziedzictwa radować się będzie, a lud Jego z Nim. 
Co więcej, sam Ojciec z radości naszej radość mieć będzie. Ju- 
kośmy nieprawością Ducha Bożego zasmucali, tak w powodzeniu 
naszem będzie radość Jego. O jak troskliwie wygląda Pan po
wrotu błądzącego syna, choć jeszcze ,,opodal14. Jak biegnie 
naprzeciw a upadłszy na szyję jego, całuje go, wołając: ,,Przy
nieście one przednią szatę, a obleczcie go i dajcie pierścień na 
rękę jego i obuwie na nogi jego; a zabiwszy ono tłuste cielę, 
jedząc bądźmy weseli." Łuk. 15, 20—23. Zaprawdę, błogosła
wione było to spotkanie; lecz niczem nie jest w porównaniu 
do onego ostatecznego, wielkiego spotkania. W miłości i ra
dości swojej uczyni Bóg odpocznienie swoje naszem odpocznie- 
niem. O jakże błogim będzie on sabat niebieski. Dzieło od
kupienia, poświęcenia, zachowania i ukoronowania wiekuistą 
chwałą już ukończone i doskonałe aż na wieki wieków! ,,Pan, 
Bóg twój, w pośrodku ciebie mocny zachowa cię; rozweseli się 
wielce nad tobą, przestanie na miłości swej przeciwko tobie, 
i rozweseli się nad tobą z śpiewaniem." Sofon. 3, 17.

Ach! me serce trwożliwe nie odważy się iść dalej. Zdaje 
mi się, jakbym słyszał głos Wszechmocnego, mówiący: ,,Któż 
to jest, co zaciemnia radę Bożą mowami nieroztropnemi?" 
Job. 38, 2. Przebacz słudze Twemu, o Panie, że rzeczy za
krytych nie mógł doścignąć. Ach, jakże mię boli, że spostrze
żenia moje tak dziecinne, myśli me nieczyste, uczucia me tępe, 
wyrazy moje poziome, do oddania chwały Twej niezdolne. Opo
wiedziałem, co ucho słyszało. O dozwól słudze Twemu, aby 
Cię okiem swojem oglądał a radości wiecznych stał się uczest
nikiem; wtenczas pojęcia moje będą doskonalsze i zupełniejszą 
chwałę Ci oddadzą; wtenczas przed samym sobą się cofnę i 
wszystkie niedostateczne wyrazy odwołam. Mówiłem ,,o rzeczach, 
których nie rozumie, bo dziwniejsze są, niżbym je mógł pojąć." 
Job. 42, 3. Lecz ,,uwierzyłem, przetom też mówił." 2. Kor. 
4, 13. Cóż innego spodziewać się od prochu, jak lekkości, 
a od zgnilizny jak brudu? Słabość moja i brak nabożeństwa 
z własnego skażenia pochodzą, lecz zapał jest ogniem Twojego 
ołtarza. Nie bez Ciebie, Panie, na arkę przymierza patrzałem



19

nie bez Ciebie ręką jej dotknąłem. Obmyj plamy moje krwią 
Baranka, Panie! Tu na ziemi służba Twoja jest niedoskonałą 
albo wcale żadną! Przetoż przyjmij uniewinnienie moje wypo
wiedziane słowami Syna Twego: ,,Duchci jest ochotny, ale
ciało mdłe." Mat. 26, 41.

ROZDZIAŁ II.

O rzeczach poprzedzających wieczne zbawienie.

Droga do raju nie jest dziś tak zagrodzona, jak była, 
gdy zakon i potępienie panowało. n Mając tedy drogę nową i 
żywą do świątnicy, którą nam Chrystus poświęcił, przez za
słonę, t. j. przez ciało swoje, przystępuję z prawdziwem ser
cem w zupełności wiary," Żyd. 10, 19, 20, 22, a widząc, że 

miecz płomienisty został oddalony, wejrzę do raju Bożego. 
Owoc jego nie jest zakazany. A ponieważ wiem, iż jest ,,dobry 
ku jedzeniu i wdzięczny na wejrzeniu, że drzewo pożądliwe 
jest dla nabycia umiejętności" i szczęścia, ,,tedy za pomocą 
Ducha Bożego wezmę z owocu jego i dam też i wam", w 
miarę sił swoich, ,,abyście z niego jedli." Brama świątyni 
jest nader wspaniałą, a oto cztery rzeczy, które cztery jej 
węgły stanowią: 1. Syn Boży zjawi się w chwale; 2. Chrystus 
wzbudzi ciało nasze z prochu, i z duszą je złączy; 3. na są
dzie wielkim sprawiedliwi najprzód zostaną usprawiedliwieni, 
a potem z Chrystusem sądzić będą świat; 4. w końcu koronę 
żywota i królestwo odbiorą.

Przyjście Chrystusa w chwale słusznie za stopień uwiel
bienia świętych Jego poczytać można. Dla nich przyszedł na 
świat, dla nich cierpiał, umarł, powstał od umarłych, wstąpił 
na niebiosa, dla nich też przyjdzie w dzień ostateczny. ,,Przyjdę 
zasię, i wezmę was do siebie, żsbyście, gdziem Ja jest, i wy 
byli.46 Jana 14, 3. Oblubieniec odszedłszy nie porzucił oblu-

2+-
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bienicy; nie odszedł z zamiarem, iż więcej nie wróci; owszem 
niejednę dał rękojmię, że będzie inaczej. Mamy obietnicę w 
słowie Jego i sakramentach, które ,,śmierć Pańską opowiadają, 
aż przyjdzie ” 1. Kor,, 11, 26. Mamy Ducha Jego, aby nami 
rządził, poświęcał i pocieszał nas, aż Pan przyjdzie. Mamy 
rozliczne dowody miłości Jego, które świadczą, że nie zapom
niał ani nas ani przyrzeczenia swego; a do tego każdy dzień 
widzimy zwiastunów przyjścia Jego, o których sam przepowie
dział ’Widzimy ,,jak drzewo figowe wypuszcza liście i powia
damy: blisko jest lato.” M it. 24, 32. A choć świat odporny 
,,mówi: Odwłacza Pan mój z przyjściem,” Mat. 24, 48; święci 
Jego niech tylko ,,podnoszą głowy swoje, przeto iż się przy
bliżyło odkupienie ich.” Łuk 21, 28. O bracia moi, cóżby 
z nami było, gdyby Pan nasz nigdy nie wrócił ? Jakież byłoby 
nasze położenie? Miałżeby nas zostawić ,,między wilkami", 
Mat. 10, 16; ,,pośród lwów", Ps. 57, 5, ,,między rodzajem ja
szczurczym", Mat. 3, 7, i zapomnieć o nas? Odkupiwszy nas 
tak drogo miałżeby porzucić nas w grzechu, cierpieniu, wzdy
chaniu, umieraniu na każdy dzień a więcej do nas nie wrócić,? 
To być nie może. Tak uczynilibyśmy my, bo się człowiek le
dwie w świecie trochę zgrzeje, to już gotów zapomnieć Pana; 
ale Pan nigdy tak nie zrobi. Przyszedłszy, aby cierpiał, przyj
dzie także, aby tryumfował. Przyszedłszy odkupić, przyjdzie 
własność swą objąć. Inaczej na cóż wszystkie nasze na
dzieje? Do czegóż nasza wiara, nasze łzy, modły i oczekiwa
nia? Na cóż się przyda cierpliwość sprawiedliwych? Zaprawdę 
,nad wszystkich bylibyśmy najnędzniejsi." 1. Kor. 15, 19. 
Chrystus nam kazał wyrzec się świata, pogardzić światem i 
wzgardy jego doznawać, a to wszystko dla tego, abyśmy Chry
stusa pozyskali zamiast rzeczy ziemskich. Czy możecie przy
puścić, że po tern wszystkiem On sam opuśei i zaprze się nas? 
O niech myśl podobna obcą będzie sercu twemu! — Lecz dla 
czegóż między ludem swoim nie został? Dla czegóż dzieła 
swego nie dokonał na ziemi? — W niebiesiech święte powo
łanie Jego; a co do nas, chce Pan, abyśmy tu żyli w wierze, 
nie zaś w oglądaniu!
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Ach, najmilsi, jakiż to będzie dzień, gdy Pan sam za
bierze nas z sobą, nas, cośmy w więzach grzechu, grzeszników 
i grobu bywali! Przyjście Jego nie będzie, jak było pierwsze, 
w ubóstwie i wzgardzie; nie będą więcej plwać na oblicze Jego 
ani policzkować, ani Go na krzyżu przybiją. Nie będziesz Mu 
więcej urągał, ani się z Niego naśmiewał, gdy przyjdzie, świę
cie lekkomyślny! Gdy się narodził, zastępy niebieskie chwaliły 
Boga; z jakiemże dopiero wykrzykaniem odezwą się aniołowie 
i zbawieni Pańscy w on wielki dzień przyjścia Jego, wołając: 
nChwała Bogu a w ludziach dobre upodobanie!8 Łuk. 2, 14. 
A gdy już gwiazda prowadzić musiała ludzi, którzy przyszli 
z daleka npokłonić się dziecięciu,8 jakóż dopiero chwała przy
szłego przyjścia Jego świat cały do uznania rządów Pańskich 
zniewoli! Na oślicy jadąc do dawnego wstąpił Jeruzalemu, 
wśród tkrzyków ludu; z jakąż chwałą i pokojem niebieskim 
przyjdzie do nowego? Mat. 21, 5-9. W kształcie niewol
nika był, a jednak wołali: nCóż to za człowiek, że mu wiatry 
i morze posłuszne są?8 Mat. 8, 27; cóż dopiero powiedzą, 
widząc przychodzącego w chwale, a niebo i ziemia głosu Jego 
słuchają? ,,Tedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi.8 
Mat. 24, 30. Z trwogą i drżeniem powinien o dniu onym myśleć 
i mówić grzesznik niepokutujący, ale nie tak człowiek spra
wiedliwy i święty. Niezbożny ujrzawszy Go zawoła: ,,Oto idzie 
Pan! Krwią Jego wzgardziliśmy, łasce Jego stawiliśmy opór, radę 
Jego znieważyliśmy, rządy Jego odrzuciliśmy — ach biada nam!8 
Sprawiedliwi zaś z nieopisaną zawołają radością: ,,Oto idzie Pan! 
Krew Jego nas odkupiła, Duch Jego nas oczyścił, zakon Jego nami 
rządził; myśmy w Nim ufali, a On ufności naszej nigdy nie za
wiódł; dlugośmy przyjścia Jego czekali, aleśmy napróżno nie 
czekali. O nieszczęsne podszepty, które nas do świata i rzeczy 
doczesnych wabiły, mówiąc: BCzegóż masz więcej oczekiwać od 
Pana?8 2. Król. 6,33. Teraz widzimy, ,,błogosławieni wszyscy, 
którzy Nań oczekiwają.8 Izaj. 30, 18. A tak, chrześcianie, czy 
nie zechcemy z całego serca podnieść prośby do Pana, modląc 
się do Niego: ,,Przyjdź królestwo Twoje.8 ,,Duch i oblubienica 
mówią: Przyjdź! A kto słyszy i czyta, niech rzecze: Przyjdź.8
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A Pan nasz sam mówi: ,,Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I ow
szem, przyjdź Panie Jezusie." Obj. 22, 17. 20.

2. Drugą rzeczą na drodze do raju jest, że Jezus Chry
stus wzbudzi ciało nasze z prochu ziemi i znowu je z duszą 
połączy. O cudowne to dzieło wszechmocy i miłości Jego! — 
Cudowne, bez wątpienia, powiada niedowiarek, byle tylko było 
prawdziwe. Alboż te kości rozproszone, ten proch i popiół 
ziemi oddany znowu ma być człowiekiem ? — W pokorze pragnę 
przemówić słowo w obronie mocy Bożej, przez którą sam z 
umarłych powstać się spodziewam. Cóż to za siła, co tu na ziemi 
ciężar ciała naszego utrzymuje? Któż jest, co morzu granice 
zamierzył ? Zkądże pochodzi, że się to morze ustawicznie 
wznosi i opada? Ileż razy od ziemi większem jest słońce, ono 
wspaniałe światło niebieskie? Azaż trudniej jest wzbudzić 
umarłego z grobu niż stworzyć niebo i ziemię i wszystko, 
co w nich jest? Nie oglądaj się na te kości martwe, na proch 
i na trudności, lecz obietnicę Pańską w sercu uważaj. Porucz 
spokojnie to martwe ciało więzieniowi grobu, bo nie długo za
trzyma je. W pokoju się położemy i odpoczniemy; noc ta nie 
będzie na wieki, ani sen bez końca. Lękamy się ,,zewleczenia", 
lecz ono potrzebne, abyśmy lepiej zostali ,,przyobleczeni". 2. 
Kor. 5, 4. Lękamy się opuścić drzwi mieszkania, lecz wiedzmy, 
,,że jeźli tego naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony 
będzie, budowanie mamy od Boga, namiot nie rękoma uro
biony, wieczny w niebiesiech." 2, Kor. 5, 1. Spokojnie tedy 
złóż tę bryłę ziemi ,,skazitelną", Pan ci ją prawdziwie odda 
w nnieskazitelności". Złóż fo ziemskie, naturalne ciało, nnie
bieskie" bowiem, ,,duchowe" wrócone ci będzie. Rozstaniesz 
się z niem w ,,słabości", lecz ,,będzie wzbudzone w mocy, 
bardzo prędko, w okamgnieniu na trąbę ostateczną. Albowiem 
zatrąbi a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy 
przemienieni." 1. Kor. 15, 50—52. ,,Pomarli w Chrystusie 
powstaną najpierwej. Zatem my, żywi, którzy pozostaniemy, 
wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko 
P8nu na powietrze," 1. Tesal. 4, 16 i 17. Tryumfuj, chrze
ścianinie, w obec takich obietnic; maluczko tylko, a w obec
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wypełnienia ich Pana wysławiać będziesz. ,,Tenci to dzień, 
który uczyni Pan; rozweselimy się i rozradujemy weń.8 Ps, 
118, 24. Grób nie mógł zatrzymać w łonie swem Chrystusa, 
a zatem i nas nie zatrzyma. On wstał zmartwych dla nas, a 
tą samą mocą wzbudzi także nas. nAlbowiem, jeźli wierzymy, 
iż Chrystus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy 
zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim." 1. Tes. 4, 14. Albo 
czy może żyć głowa, a członki jej pozostawać w śmierci? Za
pisz tedy, kochany chrześcianinie, do serca swego słowa Chry
stusa, który mówi: ,,Ja żyję i wy żyć będziecie." Jan 14, 19. 
Tak pewnie, jak On żyje, i my żyć będziemy; tak pewnie, 
jak On wstał od umarłych, i my wstaniemy. Nadzieja nasza 
ma fundament mocny. Oprócz życia zewnętrznego mamy żywot 
wewnętrzny, skryty z Chrystusem w Bogu. ,,A gdy się Chry
stus on żywot nasz pokaże, tedy i my z Nim okażemy się w 
chwale." Kol. 3, 3—3. Przeto nie patrzmy na grób, lecz na 
powstanie, które poza grobem jest, patrzmy. A tak ,,bądźmy 
mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku Pańskim zawsze, 
wiedząc, iż praca nasza nie jest daremna w Panu." 1. Kor. 
15, 58.

3. Gdy odpocznienie wieczne się przybliży, zbawieni pu
blicznie i w okazałości staną na sądzie, gdzie najprzód wyrok 
usprawiedliwienia i zbawienia usłyszą, a potem z Chrystusem sę- 
dzić będą świat. Młodzi i starzy, ze wszelkiego narodu i stanu, 
od początku świata aż do końca jego przyjdą i wyrok sądu 
Pańskiego odbiorą. O dniu straszny, o dniu radosny! Straszny 
dla tych, którzy o przyjściu Pana zapomnieli, radosny dla spra
wiedliwych, którzy czekali i z upragnieniem wyglądali ciebie! 
Potem obaczy świat ,,dobrotliwość i srogość Bożą; przeciwko 
tym, którzy upadli, srogość, ale dla wybranych Jego do
brotliwość." Rzym. 11, 22. Każden musi zdać liczbę z 
szafarstwa swego; a mianowicie z każdego talentu doczesności, 
jako to ze zdrowia, rozumu, miłosierdzia Bożego, z utrapień i 
przestróg, które Pan dopuszczał. Grzechy młodości, o których za
pomniałeś, i występki tajne, wszystkie otwarcie przed obliczem 
aniołów i ludzi odkryte będą. Wtenczas ujrzą Pana Jezusa, ci
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co Nim wzgardzili, słowu Jego się sprzeciwiali, sługi Jego 
zelżyli; ujrzą siedzącego na stolicy Jego. Sumienie ich oburzy 
się w nich, a przypomni wszystkie nieprawości ich. Nędzny 
grzeszniku, dokądże ujdziesz? Serce twe ogarną myśli prze
raźliwe, o jakich wyobrażenia nie mamy! Świat ci nie pomoże, 

towarzysze twoi nie pomogą; sprawiedliwi pomódz nie mogą 
ani zechcą! Jedynie Jezus jest w stanie pomódz; ale o zgrozo, 
także nie pomoże! Dawniej było, że On chciał pomódz, a ty 
nie chciałeś; teraz przeciwnie, ty chcesz, lecz On więcej nie 
chce! Napróźno wołasz na góry i skały: ,,Upadnijcie na nas 
i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy.8 
Obj. 6, 16. Pan gór i skał stał się wrogiem twoim, a one 
Jego, nie twego głosu usłuchną. 8Wzywam cię tedy przed 
Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych 
i umarłych w Sławnem przyjściu swojem i w królestwie swo- 
jem,a 2. Tym. 4, l, abyś się głęboko nad temi rzeczami za
stanowił.

Przeczże tr? ożysz sobą i lękasz się, duszo pokorna, łaską 
udarowana? Bóg nie dopuścił, aby w powszechnym potopie 
także Noe zginął; Bóg w Sodomie nie zapomniał Lota, owszem 
tak długo z sądem swoim zwlekał, aż go ocalił, — azaż tenże 
Bóg dnia onego zapomni o tobie? ,,Umie Pan pobożnych z po
kuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku ka
raniu chować!” 2. Piotra 2, 9. On najlepiej uczynić umie, aby 
dzień Jego był dniem trwogi dla nieprzyjaciół a dniem radości 
dla narodu Jego. BPrzetóż żadnego potępienia niemasz tym, 
którzy będąc w Chrystusie Jezusie, nie według ciała chodzą, 
ale według Ducha. Któż będzie skarżył na wybrane Boże?8 
Azaż zakon? ,,Zakon Ducha żywota, który jest w Chrystusie 
Jezusie, uwolnił ich od zakonu grzechu i śmierci.8 Albo czy 
sumienie? ,,Tenże Duch poświadcza duchowi naszemu, żeśmy 
dziećmi Bożemi. Bóg jest, który usprawiedliwia; któż jest, 
coby je potępił?8 B-zym. 8, l, 2, 16, 33, 34. A jeźli sędzia 
nasz nie potępi nas, któż to uczyni? Wszak sam rzekł do 
niewiasty cudzołożnicy: BŻaden cię nie potępił? Ani Ja c:ę 

nie potępiam.8 Jan 8, 10. A na słowo Jego lepiej możem
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spuścić się niż na słowo Piotra, gdy ślubował, ,choćby się 
wszyscy z Ciebie zgorszyli, ja się nigdy nie zaprę." Mat. 26, 
33. ,,Wyznaliście Mię przed ludźmi, Ja was też wyznam przed 
Ojcem Moim, który jest w niebiesiech." Mat. 10, 32.

O radości niewymowna! Najmilszy Pan nasz, który kocha 
dusze nasze, a dusze Jego kochają, będzie sędzią naszym. 
Czybyś się lękał, gdyby najdroższy przyjaciel sądzić cię miał, 
gdyby małżonka przez własnego męża była sądzoną? Bracie! 
Chrystus zstąpił z nieba, cierpiał, łzy i krew swoją wylewał 
i umarł za ciebie — azaż cię teraz potępi? Na miejscu twojem 
dał się osądzić, potępić i zabić — azaż cię teraz sam odrzucić 
zechce? Tyle uczynił dla ciebie, aby cię odkupił, odrodził, 
poświęcił i zbawił — a teraz to wszystko w niwecz obróci? 
Niech więc trwoga dnia onego jak największą będzie, Pan nasz 
nic złego na nas nie dopuści. Niech szatan się trwoży a nie
zborni drżą, my od radości pląsać będziemy. ,Sprawiedliwa 
jest u Boga, żeby wzajem oddał uciśnienie tym, którzy was 
uciskają; a wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami 
przy objawieniu Pata Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego, 
w ogniu płomienistym, oddawając pomstę tym, którzy Boga 
nie znają, i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana na
szego Jezusa Chrystusa; którzy pomstę odniosą, wieczne za
tracenie od obliczności Pańskiej i od chwały mocy Jego, gdy 
przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się 
dziwnym okazał we wszystkich wierzących w on dzień." 2. 
Tesal. l, 6-10.

Co więcej; my nie tylko próżni będziem trwogi, ale 
sami sędziami zostaniem. Chrystus weźmie swoich do społe
czności chwały, a oni usiadłszy z Nim, sądy Jego sprawiedliwe 
sławić będą. ,Azaż nie wiecie, iż święci Jego będą sądzili 
świat?" A dalej, ,azaż nie wiecie, iż anioły sądzić będziemy?" 
1. Kor. 6, 2 i 3. Gdyby nie wyraźne słowo Chrystusowe, 
niktby w takie wyniesienie nie uwierzył, owszem sama wzmianka 
o niem byłaby zuchwalstwem. Lecz ,prorokował o niem siódmy 
od Adama Enoch, mówiąc: Oto Pan idzie z świętymi tysiącami 
swoimi, aby uczynił sąd wszystkim, i karał wszystkich nie-
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zbożników między nimi ze wszystkich niepobożności ich.a Jud. 
14 i 15. Oby ten świat lekkomyślny ,,był mądrym; oby wyro- 
zumiewał to i oglądał się na ostatnie rzeczy swoje.8 5. Mojż. 
32, 29. Oby serce nasze stało się takiem, jakiem chcielibyśmy 
mieć je wtenczas, gdy sniebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, 
a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które
są na niej, spalone będą! Albowiem niebiosa i ziemia, które
teraz są, zachowane są ogniowi na dzień sądu i zatracenia nie- 
pobożnych ludzi. A ponieważ się to wszystko ma rozpłynąć, 
jakimiż wy macie być w świętych obeowaniach i pobożnościach, 
którzy oczekujecie i śpieszycie się na przyjście dnia Bożego, 
W który niebiosa gorejące rozpuszczą się, i żywioły pałające 
stopnieją.8 2. Piotr. 3, 7, 11, 12.

4. Ostatnim stopniem przygotowania jest uroczyste wło
żenie korony i odebranie królestwa. Jak Chrystus, głowa
nasza, został namaszczony królem i kapłanem, tak też nas, 
lud swój, uczynił Bogu naszemu królmi i kapłanami, abyśmy 
królowali i ofiary chwały przynosili na wieki. Obj. 5, 10.
,,Odłożona im jest korona sprawiedliwości, którą odda w on 
dzień Pan, sędzia sprawiedliwy.8 2. Tym. 4, 8. 8Wierni byli 
aż do śmierci,8 przeto ,,da im koronę żywota.8 Obj. 2, 10. 
W miarę tego, jak tu talenta swoje udoskonalili, poruczona 
będzie im godność i panowanie. Mat. 25, 21—23. Nie zbędzie 
ich tytułem tylko, lecz rzeczywiście odda im berło. nChrystus 
da im siedzieć z sobą na stolicy swojej,8 Obj. 3, 21; ,,da im 
zwierzchność nad poganami, jako i On wziął od Ojca; i da im 
gwiazdę poranną.8 Obj. 2, 26-28. Pan sam odda im dziedzi
ctwo ich odzywając się do nich z błogosławieństwem: BTo
dobrze, sługo dobry i wierny! gdyżeś był wiernym nad małem, 
nad wie!em cię postanowię; wmjdź do radości Pana twego.8 
Mat. 25, 23. A zatem posadzi ich na tronie swoim obok sie
bie, błogosławiąc im i mówiąc: ,,Pójdźcie, błogosławieni Ojca 
mego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia 
świata.8 Mat. 25, 34. O po trzykroć błogosławieni, do których 
król w ten sposób się ozwie !
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ROZDZIAŁ III.

Jak z a enem jest odpocznienie zbawionych !

Przystąpmy teraz bliżej do rzeczy i oglądajmy, jak za- 
enem jest odpocznienie zbawionych. Pan raczy przytulić nas 
do siebie i okryć ręką zmiłowania swego, gdy dary Jego oglą
dać pragniemy. Odpocznienie zbawionych zacne jest, albowiem 
jest własnością nabytą, jest darem dobrowolnym, jest działem 
zbawionych, jest połączeniem ze zbawionymi i aniołami; roz
kosze jego wprost od Boga pochodzą; ono zaspakaja serce, 
jest doskonałe i wieczne.

Nie mała to chwała zbawionych, że nwłasnością nabytą8 
nazwani są. Efez. l, 14. Jest to owoc krwi Chrystusowej, 
a mianowicie owoc najprzedniejszy, bo w nim wszystkie skutki 
wylanej krwi Chrystusa objęte są razem. Niema większej mi
łości nad tę, gdy kochający duszę swą położy. Mając tedy 
Zbawiciela swego zawsze przed oczyma, w sercu swem każdej 
chwili czując, jak Pan samego siebie za dusze nasze poświęcił, 
ustawicznie ztąd radości doznawamy, mianowicie gdy pomnimy, 
jakośmy przez świętą krew Jego zwyciężyli wszystkie udręcze
nia świata, sidła szatana, pokusy ciała, potępienia zakonu, 
gniew obrażonego Boga, skargi obciążonego sumienia, niepo
koje słabej wiary, obawy chwiejnego serca. Teraz Pan woła 
na nas: nNicże was to nie obchodzi, wszyscy, którzy mimo
idziecie drogą? Obaczcie a oglądajcie, jeźli jest boleść, jako 
moja boleść?8 Treny J,-l, 12; a my ledwie zważamy na ża
łosny głos Jego, ledwie oko na rany Jego zwrócimy. Ale po
tem w doskonałości dusza nasza to wszystko odczuje, a za 
miłość pałać będzie miłością. Z podziwieniem patrzeć będą 
i z zapałem świętym odkupieni na Odkupiciela swego — a Od
kupiciel i zapłata i własność nabyta wespół z sobą będą. Wi
dok zranionej miłości nie odnowi ran naszego żalu, albowiem 
Pan, którego pierwsze słowo po zmartwychwstaniu do grze
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sznicy wielkiej powiedziane było: ,,Niewiasto, czemu płaczesz?8 
Jan 20, 15, najlepiej wie, jak wzbudzić w sercu miłość i ra
dość, nie wznieciwszy ani chmurki żalu ni strumienia łez. W 

Wieczerzy świętej słyszymy z ust Jego: To jest ciało Moje, za 
was wydane; to jest krew Moja, za was wylana! Jakąż ra
dością przejęci będziemy, gdy w królestwie Jego usłyszymy 
słowa: Ta chwała jest owocem ciała i krwi Mojej. Jak ra
dosna będzie to chwila, gdy z owocu winnej macicy pić będziem 
znowu w królestwie Ojca Jego! Gdybyśmy mieli rzecz jaką, 
która śmiercią najdroższego przyjaciela okupioną została, o 
jakżebyśmy ją wysoko cenili! Gdyby przyjaciel na łożu śmier- 
telnern oddał w ręce nasze jaką pamiątkę miłości swojej, jak 
troskliwiebyśmy ją zachowali, za każdem na nią spojrzeniem 
wspominając dawcy, jakby imię jego na upominku było wypi
sane ! Tak samo przez śmierć Pana naszego na wieki wieczne 
o wiele droższą będzie nam chwała zbawienia. Na ziemskich 
rzeczach zapisujemy cenę, ile kosztowały; wypiszmy ją także 
na uśprawiedliwionem sercu i wiecznem zbawieniu, a mianowicie 
ten napis: ,,Za drogą krew Chrystusową." Co Chrystus dla 
naszego odkupienia uczynił, tak bardzo się Ojcu podobało, iż 
mu dał moc wywyższyć wybranych swych i dać im chwalę, 
którą sam miał, a to wszystko ,,według rady woli swojej.8 
Efez. l, 11.

Zbawienie jest darem lez wszelkiej zasługi; to jest druga 
perła w koronie zbawionych. Kupione i za darmo — te dwie 
prawdy, to niby dwa łańcuchy złote, z wieńcami na filarach 
w świątyni Pańskiej. 1. Król. 7, 17. Dla Chrystusa było dro
gie; dla nas jest za darmo. Gdy Chrystus chciał je nabyć, 
złoto i srebro nic nie znaczyło, modły i łzy nie wystarczały, 
nic innego — tylko krew Jego; nam zaś dał je za darmo 
,,bez pieniędzy i bez zapłaty.8 Izaj. 55, 1. Wdzięczne przy
jęcie doręczonego pokwitowania nie jest zapłaceniem długu. 
Tu wszystko za darmo; Ojciec dał Syna za darmo, Syn spła
cił długi nasze — za darmo; a gdy Ojciec ten rodzaj zapłaty 
przyjmuje, gdy Ojciec i Syn żywot wieczny podawają, nie żą
dając więcej, tylko byśmy go serdecznie przyjęli, gdy Ducha
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Świętego bez zapłaty zesyłają, aby nas do przyjęcia daru Bożego 
przysposobił, tedy powiedzcie, co tu nie jest za darmo? Zba
wieni w niebie na wieki nie przestaną dziwować się, zdumieni 
nad tern, że wszystko za darmo. ,,Cóż upatrzył we mnie Pan, 
że mnie znalazł sposobnym do takiej chwały? — że bywszy 
biednym, nędznym, wzgardzonym grzesznikiem, w jasności zba
wienia mam znaleść miejsce; — że ja, nędzny robaczek ziem
ski, do takiej godności mam być wywyższony; — że ja, co 
niedawno w narzekaniu, we łzach i śmierci tonąłem, mam do
znać rozkoszy więcej niż serce ogarnąć może; że mię z grobu 
i skażenia, z prochu i zapomnienia wzbudził Pan mój i tu na 
swoim posadził tronie? — że mię, jak Mardocheusza, wyrwał 
z niewoli i obok króla miejsce mi przeznaczył; że mię jak 
Daniela wyprowadził z jamy a panem książąt i krajów uczy
nił? Któż jest w stanie pojąć miłość Jego, która nie ma gra
nie?" Ach, gdy dusza pokorna, co sama siebie miała niegodną, 
aby ją ziemia nosiła, aby powietrzem oddychała, aby się po
karmem żywiła, do onej chwały przeniesioną będzie! Tu na 
ziemi nie odważyła się pożywać Sakramentu świętego, czując 
się być niegodną; między niedoskonałymi ledwie tu usta 
otworzyć, ledwie czytać, słuchać, modlić się śmiała, i wzywa 
imienia Pańskiego — a tam naraz uniesiona w niebiosa w ob
jęciach Chrystusa się znajdzie, w jednej chwili! Wyobraź 
sobie, jakież będzie jej zdumienie, podziw, zachwycenie! Ten, 
co nie śmiał podnieść oczu swoich w niebo, ale stojąc z daleka 
bił się w piersi swoje, wołając: Boże, bądź miłościw mnie 
grzesznemu — naraz wywyższony do niebieskiej chwały! Tak, 
chrześcianie mili, tu nie ma mowy o tern, czyśmy godni lub 
niegodni. Gdyby godność była warunkiem wnijścia do chwały, 
tedybyśmy chyba siedzieli płacząc z Janem św., ,iż nikt nie 
był znaleziony godny. Lecz oto zwyciężył lew, który jest z 
pokolenia Judowego.8 Obj. 5, 4, 5. Dla Jego zwycięstwa, na- 
szem jest dziedzictwo. Pan powiedział: ,,Darmoście wzięli, 
darmo dawajcie," Mat. 10, 8; lecz On sam za drogą cenę na
był, co nam dał za darmo.

Gdyby to wszystko tylko za darmo i bez wszelkiej było
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zasługi, toć i tak cud do podziwienia; lecz tu jeszcze więcej; 
to wszystko stało się ,,wbrew8 naszym zasługom, przeciw 
ustawicznym naszym usiłowaniom do wiecznej zmierzającym 
zaguby! Zaprawdę podziwu godna myśl, gdy sobie wyobrazim, 
na cośmy zasłużyli, a czego dostąpili! Jakiem powinno 
być położenie nasze, a jakiem jest! Gdy spojrzymy na piekło, 
tedy oglądamy on przedział ogromny, który łaska Boża między 
nami i tamtymi uczyniła! Jakże się serce rozczuli w miłości, 
gdy pomyślimy: ,,tam jest ono miejsce, do którego cię grzech 
twój prowadził, ale Jezus Chrystus przeniósł cię tutaj! Tam 
śmierć miała być zapłatą za grzechy twoje, lecz tu ,,żywot 
wieczny jest darem z łaski Bożej w Chrystusie Jezusie Panu 
moim!" Rzym. 6, 23. — ,,Któż mię tak różnym uczynił od 
cnych?" 1. Kor. 4, 7. Azaż serce moje było z natury więcej 
dla Chrystusa przysposobione niżli serca tamtych? Czy się le
piej wpływowi Ducha poddawało? Czyżbym sam od siebie za
czął miłować Boga, choćby On mię pierwej nie był umiłował ? 
Czyżbym Go szukał, gdyby On mnie pierwej nie szukał? Albo- 
bym się różnił od innych, gdyby On mię sam nie był odróżnił? 
Czyżbym się nie dostał do owych płomieni, gdybym własną był 
poszedł drogą i swojej własnej woli folgował ? Azaż nie byłbym 
bawił w Sodomie, ażby mię płomienie ogarnęły, gdyby miło
sierdzie Pana mego mię ztąd nie wywiodło? Bez wątpienia, 
nad tern na wieki dziwować się będziem, że głowa tak podłego 
grzesznika tak wspaniałą koroną się ozdobiła; że tak długo 
by wszy bez owocu i w odporności, jednak zostałem wywyższony; 
że podły odszczepieniec najzacniejszej chwały w końcu dostą
pił! Nie nam dzięki za to, ani naszym usiłowaniom i powin
nościom, a tern mniej naszemu niedbalstwu i opieszałości! 
’Wiemy, komu się owszem należy chwała, i na wieki oddaną 
być winna! A tak niech na drzwiach piekła będzie napis: 
,,Zasługa", lecz na drzwiach nieba i żywota napisać trzeba: 
,,Dar z łaski Bożej."

To odpocznienie jest właściwym działem zbawionych, a 
nikogo innego z synów ludzkich. Gdyby w całym Egipcie była 
światłość, niebyliby synowie Izraelscy nic osobliwszego mieli;
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lecz gdy w innych częściach gęsta ciemność panowała, tem 
mocniej musieli odczuć, że z nimi był Pan. Nadzwyczajna łaska 
bardziej niż inna ujmuje serce. Gdyby Faraon był przeszedł 
przez morze tak jak Izrael, trudnoby o Morzu Czerwonem tyle 
wspominano. Gdyby świat nie był zaginął w potopie, a So
doma i Gomorra spłonęła w płomieniach, ocalenie Noego i Lota 
nie nazywałoby się cudem. Lecz gdy jeden jest w światłości, 
a drugi w ciemności, jeden w nowości serca a drugi w nie
woli grzechu, tedy święci zawołać mogą: ,,Panie, cóż jest, że 
się nam objawić masz, a nie światu?" Jan. 14, 22. Gdy pro
rok Boży do jednej tylko wdowy przychodzi, a to wdowy ob
cego narodu; gdy ze wszystkich trędowatych jeden Naaman, 
Syryjczyk bierze oczyszczenie, tedy miłosierdzie Pańskie tem 
mocniej uderza. Tem więcej to ludzie w on dzień poznają, gdy 
,,dwaj będą na roli; jeden będzie wzięty a drugi zostawiony." 
Luk. 17, 36. Zbawieni spojrzą na dół na jezioro ogniem pała
jące, a w szczęściu swem wielbiąc drogi Boże zaśpiewają pieśń 
radosną mówiąc: ,,Sprawiedliwyś jest, Panie! któryś jest i któ
ryś był, i święty, żeś to rozsądził." Obj. 16, 5.

To odpocznienie właściwe zbawionym, będzie wspólne 
wszystkim zbawionym. Jest w niebie społeczność wszystkich 
duchów błogosławionych, dusz zbawionych i aniołów Bożych; 
ona społeczność świętych, a głową jej Chrystus. Jakośmy razem 
bywali tu w pracy, obowiązkach, niebezpieczeństwach i utra
pieniu, tak też znów razem będziem w wiecznem wybawieniu. 
Bazem byliśmy na urąganiu, razem jesteśmy w własności i sła
wie, Razem znosiliśmy dni utrapienia, wespół będziemy w roz
weseleniu. Którzy z nami byli w więzieniu i prześladowaniu, 
będą z nami razem w pałacu radości. Często były narzekania 
nasze jak jeden głos żalu, łzy nasze jednym płynęły strumieniem, 
żądości nasze jedną modlitwą! A tak też teraz nasze pienia 
w jedną złączą się melodyą, nasze kościoły w jeden kościół, 
a my wszyscy wespół w jedno ciało; potem będziem jedno w 
Chrystusie ,,siedząc z Abrahamem, i Izaakiem i Jakóbem w kró
lestwie niebieskiem." Mat. 8, 11. Radosna zaprawdę pomyśleć 
o dniu tym, gdy z Mojżeszem razem zanucim pieśń Jego, z Da
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widem razem zaśpiewam psalm chwały, a ze wszystkimi odku
pionymi wespół pieśń Baranka Bożego; gdy zobaczymy Enocha, 
,,chodzącego z Bogiem,u 1. Moj 5, 29; Noego, w nagrodzie spra
wiedliwości jego, Józefa w czystości, Joba w cierpliwości, Eze- 
chyasza w szczerości i wszystkich świętych, ,,odnoszących koniec 
wiary swojej.u 1. Piotr, l, 9. Tam poznamy twarzą w twarz 
nie tylko naszych dawnych znajomych, lecz wszystkich zbawio
nych, każdego narodu i wieku, choeiażeśmy oblicza ich nigdy 
nie widzieli; tam z nimi wespół się połączymy. Nawet z aniołami 
będzie znajomość nasza. Nad nawróceniem naszem się radowali, 
nad wywyższeniem naszem do chwały wespół z nami radować 
się będą. Potem sprawiedliwie wyznam z Dawidem: ,,Jestem 
towarzyszem wszystkich, którzy się ciebie boją,u Ps. 119, 63, 
— a zwłaszcza potem, gdy ,,przystąpimy do góry Syon, i do 
miasta Boga żywego, do Jeruzalemu niebieskiego i do niezli
czonych tysięcy aniołów; do walnego zgromadzenia i zebrania 
pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga, sędziego 
wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych; i do 
pośrednika nowego testamentu, Jezusa, i do krwi pokropienia, 
lepsze rzeczy mówiącej, niż Ablowa." Żyd. 12, 22—24.

Radość nasza wprost i bezpośrednio od Boga popłynie. 
Teraz jnie mamy wiele rzeczy  bezpośrednio od Niego, wszystko 
przez drugą, trzecią rękę idzie. Bierzemy dary Jego z ziemi, 
od ludzi, od (słońca i księżyca, otrzymujemy je za pośrednic
twem aniołów, od Ducha świętego i od Chrystusa. Droga 
przez ręce aniołów nie cuchnie grzechem, ale ją przecie czuć 
niedoskonałością stworzenia. Co od ludzi pochodzi, jednem i dru- 
giem razi. Słowo Boże jest samo w sobie ,,żywe i przeraźliwe,ct 
Żyd. 4, 12; lecz często jednak nie przenika serca, gdy jaka 

słaba ręka niem robi. Jakaż siła i zacność znajduje się w 
każdym ustępie Ewangelii; wcale dostateczna, by wszelką tępą 
duszę przeniknąć, by wszystkie myśli i uczucia serca ogarnąć; 
a jednak spada nieraz jak kropla wody na kamień. Narzędzia 
pracy naszej od Boga są, lecz sposób działania jest ludzki. 
Ledwie cokolwiek palcem poruszysz, już na miejscu plamę 
palca zostawiasz. Lecz gdy Bóg sam słowo swe wypowie, to



33

jakbyś ostrym mieczem przeszył, jakbyś w płomieniu serce roz
topił. Chrześcianin wie z doświadczenia, że najsłodsza radość 
jest ta, której serce bezpośrednio w obcowaniu z Bogiem do
stępuje. Którzy najwięcej w modlitwie i rozmyślaniu z Bogiem 
przebywają, największą radość i siłę mają, bo takową wprost 
od Paną otrzymują. Nie chcemy gardzić słuchaniem, czytaniem, 
naradzaniem się, lub cokolwiek Pan Bóg ustanowił; lecz środ
ków tych używając ponad takowe do Boga się wznośmy! ,,Ob
fitość" wesela jest przed ,,obliczem Bożem." Ps. 16, 11. Tam 
jest światłość choć niema świecy, tam ustawiczny dzień choć 
niema słońca. ,,To miasto niepotrzebuje ani słońca, ani księżyca, 
aby świeciły w niem; albowiem chwała Boża oświęciła je a 
świecą jego jest Baranek. Nie będą potrzebować świecy ani świa
tłości słonecznej, bo je Pan Bóg oświeca i królować będą na 
wieki wieków." Obj. 21, 23; 22, 5. Wtenczas rozum nasz i 
bez Pisma oświecony będzie, a serce i bez litery zakonu po
słuszne będzie, bo przez Boga samego w zupełności wyuczeni 
będziemy.

Odpocznienie to nastąpi, gdy stosowny nadejdzie czas. 
Ten Bóg, co ,,oczekuje pożytków winnicy, gdy tego jest czas," 
Mark. 12, 2, co lud swój czyni ,,jako drzewo nad strumie
niami wód wsadzone, które owoc swój wydaje czasu swego," 
Ps. l, 3; On i koronę da, gdy tego przyjdzie czas. Pan jest, 
który każe słudze swemu ,,czasu przygodnego mówić słowo 
upracowanemu," Iz. 50, 4; On mu też czasu swego radości 
użyczy. Którzy ,,dobrze czyniąc nie słabieją, żąć będą czasu 
swojego." Gal. 6, 9. Pan wprowadzi czasu swego lud swój do 
chwały, tak jak Izraela wprowadził do Kanaanu; a nie prze
minie ani jeden dzień ani jedna godzina nad to, co sam wyznaczył. 
Tu mieliśmy długą noc ciemności, ale czasu swego okażą się 
brzaski, a słońce sprawiedliwości wejdzie! Tu idzitm długą i 
trudną drogą, gdzie niejedno niebezpieczeństwo grozi pielgrzymowi, 
ale czasu swego będziemy w domu. Tu długą i niebezpieczną 
mieliśmy walkę, a niejedna rana została zadaną, ale czasu 
swego będzie zwycięstwo i nastąpi pokój. Ludzie tu w wiecznem 
żyją utrapieniu, a najbardziej sprawiedliwi, bo znoszą trudy,
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o których świat nie wie. Jedni boleją, że umysł tak ciemny, 
drudzy, że ręce tak twarde; inni wątpienia i trwogi przechodzą; 
innym wewnętrznej brakuje radości, a inni gniew Boga w sercu 
odczuwają. Biedny chrześcianin wyglądał w modlitwie i czekał 
rok za rokiem, skoro wybawienie nadejdzie; azaź gdy przyjdzie, 
nie będzie na czasie? Martwimy się i ubolewamy, że tu na pu
szczy niema Kanaanu, ani w ziemi cudzoziemców pieśni Syonu; 
że na oceanie nie znajdujem portu, ani odpocznienia wśród dnia 
upalenia, ani nieba nim ziemię opuścim — ale to pewna, wszyst
kie te rzeczy nie byłyby tu na ziemi ,,czasu swojego."!

Odpocznienie to będzie najzupełniej doskonałem. Wten
czas będziem mieli rozkosz bez żalu, odpocznienie bez zmę
czenia. Tam wśród darów łaski nie będzie skazy, ani pociecha 
nie dozna uszczerbku. W onym porcie nieba nie wznoszą się 
wały, jak tu na ziemi nami miotały. Dziś jesteśmy zdrowi, 
a jutro w chorobie; dziś w poszanowaniu, a jutro w niesławie; 
dziś mamy przyjaciół, a jutro nikogo, owszem wino z octem 
zmięszane w tym samym kielichu. Jeźli cię ,,objawienie" unio
sło do nieba, ,,anioł szatan" odrazu ,,policzki" wycina, a ,,bo
dziec dany ciału" na ziemię cię zpycha. 2. Kor. 12, 7. Takiej 
niestałości nie znajdziemy w niebie. Jeźli ,,miłość doskonała 
precz wyrzuca bojaźń," 1. Jan. 4, 18, tedy koniecznie radość 
doskonała precz wyrzuci żal, a szczęście zupełne ostatnią tro
chę nieszczęścia wykluczy. Tam będzie spokój od grzechu i bólu,

Niebo samo w sobie wszelki grzech wyklucza, a miano
wicie tak grzech przyrodzony jak pełniony czynem. ,,Nie 
wnijdzie tam nic nieczystego, i czyniącego obrzydliwość i kłam
stwo." Obj. 21, 27. Dla czegóżby Chrystus był umarł, gdyby 
dusze nieczyste w niebie miejsce miały? ,,Na to się objawił 
Syn Boży, aby zepsował uczynki djabelskie." 1. Jan. 3, 8. 
Czy krew i Duch Jego na to działają, aby nieczystość nie 
ustawała? ,,Co za społeczność światłości z ciemnością? Co za 
zgoda Chrystusa z Belijalem?" 2. Kor. 6, 15. Chrześcianin;e, 
gdy się do nieba dostaniesz, grzechowi już więcej podlegać nie 
będziesz. Błoga to nowina dla ciebie, coś się tu modlił i czu
wał tak długo! Tu, serce harde i myśli grzeszne do każdej
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pracy ci towarzyszą — tam, cię na wieki opuszczą! Tam ciem
ność rozumu nigdy nie ogarnie. Wszystkie wyroki Pisma staną 
ci się jasne. O dniu błogosławiony, gdy wszelkie błędy znikną 
bez śladu; gdy rozum i pojęcie nasze pełne będą Boga, a 
światło Jego ni chmurki ciemności w nas nie zostawi! Oblicze 
Jego jak Pismo święte; my z Niego prawdę jasno wyczytamy. 
Tu na ziemi niejeden pobożny, błędnym przejęty zapałem, na 
drogę przewrotności i fałszu swą bracią prowadził, lecz tam 
u Pana wszyscy jedną prawdą natchnieni będziemy, bo będziemy 
w Nim, który jest prawdą. Tam będzie odpocznienie od 
wszelkiego grzechu, od grzechu woli, serca i obcowania. Serce 
nasze nie będzie się więcej sprzeciwiać Bogu, ani nas będzie 
odrywać od Niego. Pycha i żądza, lenistwo i obojętność staną 
się obce. Odrywanie się od Boga i rzeczy Jego ustanie. Miłość 
nasza nie będzie stygła, owszem stanie się doskonałą. Nie b§- 
dziem więcej w nieprawości chodzili, Ducha Bożego zasmucali, 
niecnych czynów pełnili, niezboźnych słów powtarzali. Woła 
nasza odpowiadać będzie woli Najwyższego, tak jak oblicze w 
zwierciedle prawdziwemu odpowiada. Ona nam będzie zakonem 
najwyższym, a od niego nigdy nie odstąpim. ,,Albowiem ktoby- 
kolwiek wszedł do odpocznienia jego, i on także odpoczął od 
spraw swoich, jako i Bóg od swoich,  Żyd. 4. 10. Tam odpo- 

czniem od wszelkiego powątpiewania o miłości Bożej, które 
tu nieraz serce trapiło. Tam ustanie uczucie gniewu Bożego. 
Tu dusza nasza nieraz ,,wspominała na Boga, a trwożyła 
sobą, rozmyślała a utrapieniem ściśnioną była i nie dała się 
cieszyć.  ,,Zapalczywość Boża dolegała jej a wszystkiemi na- 
wałnościami swemi przytłoczył ją Pan.  Ps. 77, 3; 68, 7. 
Lecz on dzień błogosławiony przekona nas, że w maluczkim 
gniewie skrył Pan twarz swoją, lecz w miłosierdziu wielkiem 
zlituje się nad nami.  Izaj. 54, 8.

Odpoczniemy od wszelkich pokus szatana. Tu może 
nas ,,zaprowadzić na puszczę,  lecz do miasta świętego nie znaj
dzie przystępu; tu może nas postawić ,,na ganku kościelnym  
ziemskiego Jeruzalemu, lecz do niebieskiego się nie przybliży; 
tu może nas wziąść z sobą na górę bardzo wysoką, ale na
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górę Syonu nie wejdzie; a choćby nam wszystkie królestwa 
świata i sławę ich pokazał, dusza zbawiona ich nie zapragnie.
— Ustaną też pokusy świata i ciała naszego. Tu każdej chwili 
grożą niebezpieczeństwa; każdy zmysł, każdy członek ciała, każde 
stworzenie staje się sidłem. Otworzysz oko, a zaraz jesteś w 
niebezpieczeństwie zazdroszczenia tym, co stoją wyżej, tudzież 
lekceważenia tych, co stoją niżej od ciebie. Zaszczyty, bo
gactwa budzą w sercu żądzę; widok łachmanów do pychy 
unosi. Gdy ujrzysz piękność, bierze cię żądza, przeciwnie gdy 
szpetność, z wstrętem się odwracasz.

Świadectwa pochlebne, żarty nieprzystojne, mowy nie
przyzwoite tkwią w sercu jak strzały. Żądze swoje ustawicznie 

musim mieć na wodzy! Masz wdzięki i powab — jakaż w tern 
dla pychy podnięta! Nie jesteś pięknym — odrazu powód na 
los się użalać! Masz rozum bystry i zdolności duszy — już 
się nadymasz, za poklaskiem gonisz i bracią swą gardzisz! 
Jesteś bez nauki — rad tymi pogardzasz, co ją posiadają. 
Jesteś przełożonym — wnet cię chętka bierze nadużyć zaufania, 
według własnej woli kierować sprawami, najmniejszej innym 
nie życzyć korzyści, lecz własny interes nadewszystko stawiać. 
Jesteś poddanym — przykrą ci bywa znieść pierwszeństwo
innych, owszem ich czyny zazdrośnie osądzasz! W bogactwie
— zanadto się wynosimy. W ubóstwie — niezadowoleni je
steśmy! W powołaniu bywamy niedbali, lub bałwochwalczo 
mu się oddawamy. Oto, wszystko sidła; ale nie Bóg uczynił 
je niemi, owszem nasza własna skaza to uczyniła. A przede- 
wszystkiem my sami największem sidłem dla siebie jesteśmy. 
Lecz to nam niech będzie pociechą, że w odpocznieniu wie- 
eznem od tych wszystkich rzeczy będziem uwolnieni; owszem 
takowe z służby szatana będąc wyrwane do chwały Bożej same 
zmierzać będą.

A jak od pokus tak też od zniewagi i prześladowania 
świata odpoczniemy. Wtenczas wysłuchane będą modlitwy dusz 
pobitych pod ołtarzem, a Bóg ,,mścić się będzie krwi ich nad 
tymi, którzy mieszkają na ziemi.tc Obj. 6, 10. Tu odbierają
korony z ciernia, tam odbiorą koronę chwały. Tu ,,wszyscy,
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którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani 
są," 2. Tym. 3, 12; tam ci, ,,co z Nim cierpieli, z Nim też 
uwielbieni będą." Rzym. 8, 17. Tu musimy ,,być u wszystkich 
w nienawiści dla imienia Chrystusowego," Mat. 10, 22; tam 
,,Chrystus uwielbiony będzie w świętych swoich," których tu 
prześladowano. 2. Tes. l, 10. Tu ,,staliśmy się dziwowiskiem 
światu i aniołom i ludziom, jako śmieci tego świata i jako 
omieciny u wszystkich." 1. Kor. 4, 9, 13. Lecz tam podziwiać 
będą chwałę naszą, będąc wykluczeni z kościoła Bożego i od
łączeni od nas, chcąli lub nie. A tymczasem ,,w cierpliwości 
posiadajmy dusze nasze." Łuk. 21, 19, Wszelkie urągania 
ludzkie przyjmijmy jakby koronę dla głowy swojej. Miejmy 
je za większe bogactwo, niż wszystkie skarby świata. ,,Sprawie
dliwa jest u Boga, żeby wzajem oddał uciśnienie tym, którzy 
was uciskają; a wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie" z 
Chrystusem. 2. Tes. l, 6, 7.

Tam odpoczniem od wszelkiego smutnego rozerwania i 
od kłótni niezbożnej pomiędzy sobą. W jakiejż miłości żyją w 
niebie tysiące ludzi, co tu na ziemi byli w poróżnieniu! Niema 
tam sporów, bo się wszelka pycha, niewiadomość i skażenie 
serca skończyło. Niema spisków dla podniesienia własnego 
stronnictwa, ani też knowań przeciwko braci. Gdyby w niebie 
był smutek i wstyd, nasze postępowanie na ziemi jednym i dru
gim by nas napełniło, równie jak bracia Józefowi wstydzili 
się stanąć przed obliczem jego, pomnąc na to, jak z nim po
stąpili. Albo czy niedosyć, że wszystek świat jest przeciw nam; 
jeszcze my sami przeciw sobie będziem ? O błogosławione prze
śladowanie, co nas do siebie zbliża w miłości, gdy nato
miast promień wolności i powodzenia przez spory wzajemne 
rozerwał nas i siły nasze rozdrobnił. O błogosławiony dniu 
chwały wiecznej; bo jak jeden jest Bóg, jeden Chrystus, jeden 
Duch święty, tak i między nami będzie jedno serce, jeden ko
ściół i jedno powołanie na wieki!

Tam nie dotkną nas więcej cierpienia braci naszej. Ko
ściół na ziemi to istny szpital; jedni narzekają, bo rozum za
ćmiony; inni, że serce nieczułe; jedni więdną, bo się spraco
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wali nie widząc owocu, a innym się serce krwawi wskutek wła
snego uporu i niepowodzenia; jedni w ubóstwie narzekają, drudzy 
w boleści i słabości jęczą; a inni nad szeregiem najrozliczniej- 
szych klęsk ubolewają, Lecz daleko więcej jeszcze się mart
wimy, widząc jak się nieraz najdroi d, najściślejsi nasi przyjaciele 
od prawdy Chrystusowej odwracają, jak o Chrystusa i duszę 
własną nie dbają, a z uśpienia swego niczem obudzić się nie 
dadzą. Smutna to rzecz patrzeć na niezbożnego ojca lub matkę, 
na brata lub siostrę, żonę lub męża, dziecię lub przyjaciela, 
a pomyśleć sobie, co ich czeka, jeźli w tym stanie zatwardzenia, 
z sercem nieodrodzonem przejdą do wieczności. Łaska Boża 
ich opuści, chwała Boża odjęta będzie, biedna dusza naumyślnie 
w ciemnośei i opuszczeniu pozostanie, a na wieki zgaśnie im 
światło, które ich do zbawienia mógło zaprowadzić. On wielki 
dzień także o! takiego wybawi nas żalu; ,,dokonają się dni 
smutku. A lud Twój, Panie, i którzy by kol wiek byli sprawiedliwi, 
na wieki odziedziczą ziemię; będą latoroślą szczepienia Twego, 
działem rąk Twoich, abyś w niem był uwielbiony.11 Izaj. 60, 22.

Ostatnią perłą korony naszej stanie się ta okoliczność, 
że odpocznienie nasze trwać będzie na wieki. Wszystko inne 
byłoby w pewnym względzie niczem. Już sama myśl o końcu 
zatrułaby radość. Myśl o utracie nieba byłaby nam jak piekło 
w niebie. Wszystkie rozkosze ziemskie marnieją w oczach 
naszych, gdy pomnim, jak znikome są. L?cz, o wieczności, 
jakże ty jesteś błogosławioną! Myśl o skazitelności nigdy serca 
nie przekruszy! Tam ,,będziem filarami w kościele Boga, a 
więcej z niego nie wynijdziemy.u Obj. 3, 12. Będąc sługami, 
żyliśmy do czasu, ale ,,Syn mieszka na wieki.u Jan. 8, 35. 
Ziemski raj jedno miał wyjście, lecz nikt drogi wiodącej na- 
powrót do niego nie znalazł; ale niebieski raj jedno ma wej
ście a drogi, o z niego prowadzi, tej nie znajdzie nikt. O 
duszo moja, porzuć marzenia o rozkoszach ziemskich; od ziemi 
j ciała oderwej się, serce! Rozmyślaj często, rozważaj grun
townie nad tern jednem słówkiem ,,wiecznością". Ach cóż 
to będzie, żyć a nie umrzeć nigdy ! Gdyby się nad tem grze
sznik zastanowił, z uśpienia śmierci mu-siałby się ocknąć. Gdy
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sprawiedliwy tę prawdę rozważy, w boju ostatecznym znajdzie 
pokrzepienie! — A gdy na wieki żyć będę, Panie, tedy też 
kochać pragnę, tedy dzięki moje nigdy nie ustaną! Gdy Ty 
mię doskonałym uczynisz, a wieczną chwałą raczysz udarować, 
tedy ja do Ciebie a nie do siebie należeć pragnę, a chwała 
moja Twoją będzie chwałą. ,,Królowi wieków nieśmiertelnemu, 
niewidzialnemu, samemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i 
chwała na wieki wieków." 1. Tym, 3, 17.

A tak usiłowałem się pokazać wam widok przyszłej na
szej chwały. Lecz ach, jak niedostateczne są słowa moje! Czy
telniku, jeźli wiara twoja szczera i pokorna jest, jeźli pragną- 
eem sercem czekasz zbawienia, wkrótce się naocznie o praw
dzie objawienia Bożego przekonasz. Tymczasem zaś niech 
tęskni za niem serce twe, a niech pilną w pracy będzie ręka 
twa! Powstań i działaj! biegnij, usiłuj się, bojuj a nie ustawaj! 
albowiem wspaniała czeka cię nagroda ! Bóg cię nie zawiedzie, 
byłeś ty sam siebie nie zawiódł a nie zdradził duszy zwleka
niem. Ach, jakimiż ludźmi byliby chrześcianie, gdyby o chwale 
wiecznej myśleć nie przestali! W jakiemże błogiem usposobie
niu umysłu by byli, gdyby o niebie żywo pamiętali! Czyżby 
serca mieli obciążone, a oblicze tak bardzo posępne? Czyżby 
na świecie szukali pociechy? Czyżby się cierpienia lękali a 
bali się śmierci? Niech Pan cielesne serca uleczy, aby się nie 
stało, co jest napisano, żeśmy ,,nie mogli wnijść dla niedo
wiarstwa." Żyd/3, 19.
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ROZDZIAŁ IV.

Jacy Indzie do odpocznienia wnijdą.

Długo bawiłem na wysokościach, opisując chwałę odpa- 
cznienia zbawionych; czuło bowiem serce moje, że tam dobrze 
być. Chętniebym dłużej jeszcze zabawił, lecz słowo ludzkie 
chwały niebieskiej oddać nie jest w stanie. Czytając o niej, 
może ktoś pomyśli, że nader zacne muszą być stworzenia, dla 
których Pan chwały te rzeczy zgotował. A oto, cóż są ? Ledwie 
garstka ziemi, niewidzialną ożywiona duszą! Pomyśli może o 
wielkich zasługach, o cenie wysokiej, którą człowiek zapłaci! 
Lecz, oto, my nie mamy nic, zasłużyć nie możemy niczem; 
a co gorzej, na zupełnie coś przeciwnego zasługujemy, a to z 
każdą chwilą więcej, gdyby nas miłość Boża gwałtem nie ujęła i 
nie doprowadziła do Onego, który jest ,,wszystkiem”. Kol. 3, 11. 
Gdy Jego serdecznie przyjmiemy i w Nim odpoczniemy, tedy 
przezeń i w Nim wszystko odbieramy. Bliżej sprawę określając 
możemy rzec, że odpocznienie przeznaczone jest dla wybranych 
Bożych, których Pan Chrystusowi dał, na nowo ich odrodził; 
wzbudził w nich głębokie poczucie winy i nędzy wewnętrznej, 
oraz uczucie o marności ziemskiego stworzenia, tudzież pewność, 
że Chrystus za wszystkich zadosyć uczynił, wolę ich odnowił, 
tak, iż siebie samych Chrystusowi oddawają i w służbie Jego 
do końca wytrwają.

1. Uczestników zbawienia wiecznego dał Bóg Synowi 
swemu, aby ich z upadku wykupił i wzniósł do chwały swojej. 
Bóg dał wszystkie rzeczy Synowi, lecz w osobliwszem znaczeniu 
dał mu wybranych swoich. ,,Bóg dał mu moc nad wszelkiem 
ciałem, aby tym wszystkim, których mu dał, dał żywot wie
czny.” Jan. 17, 2. Prawdę tę wyraźnie podnosi apostoł, mówiąc: 
,,Wszystko poddał pod nogi Jego, a Onego dał jako głowę 
nad wszystkiem kościołowi.” Efez. l, 22. A lubo Chrystus jest
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,,okupem za wszystkich,11 1. Tym. 2, 6; przecież w osobliw
szej jeszcze mierze jest nim za lud swój.

2. Najprzedniejszym przymiotem ludu Jego jest, że się 
,,znowu narodzili.” Jan. 3, 3. Spłodzeniem stajemy się dziećmi 
rodziców, nowem narodzeniem dziećmi Bożemi. Jak bez pierw
szego nie możemy być dziećmi ludzkiemi, tak bez drugiego 
nie możemy być dziećmi Bożemi. Z natury i urodzenia jesteśmy 
nieprzyjaciółmi Bożymi i musimy się ,,znowu narodzić” na 
dzieci Boże, bo inaczej Jego nieprzyjaciółmi pozostajemy. Choć
byśmy życie swe jak najlepiej odnowili, bez prawdziwego od
rodzenia duszy wszystko byłoby tylko złudzeniem, nie zaś 
zbawieniem.

3. To życie nowe ludu Bożego objawia się najprzód przez 
poznanie własnego serca, czyli głębokie uczucie, odnoszące się do 
rzeczy Bożych. Tak n. p. głęboko odczuwają, jak wielkiem 
złem jest grzech. Grzesznik przychodzi do poznania i poczucia, 
że grzech, w którym się dotąd kochał, obrzydliwszym jest niż 
wszystkie obrzydliwości, a większem złem, niż plagi i głód, 
albowiem jest naruszeniem sprawiedliwego zakonu najwyższego 
Boga, przez co grzesznik Pana Boga znieważył a siebie samego 
w niwecz obrócił. Grzesznik poznawszy grzech swój, słyszy 
więcej niż słowa tylko, które grzech potępiają; wzmianka o 
grzechu wzrusza serce jego, a nie ma nic przeciw temu, choć
byście mu stan duszy jego w prawdziwem świetle jako najgorszy 
pokazali. Przedtem się dziwił, dla czego ludzie tak bardzo 
przeciw grzechowi występują lub co w tern tak złego, gdy 
człowiek trochę wzbronionej rozkoszy ukusi? Nie widział w 
grzechu nic tak strasznego, iżby dla niego Chrystus musiał 
koniecznie umrzeć na krzyżu, lub świat bez Chrystusa na wieki 
musiał być potępionym. Teraz się sprawa zupełnie inaczej ma; 
Bóg otworzył oczy grzesznika, iż niewypowiedzianą obrzydliwość 
grzechu doskonale widzi.

Do tego czuje w głębi serca własną nędzę swoją, która 
jest skutkiem grzechu. Przedtem czytał o groźbie gniewu Bo
żego, tak jak ludzie o wojnach w dalekich krajach czytają; 
teraz atoli znajduje, że się to wszystko jego samego tyczy;
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teraz rozumie, iż to swój własny wyrok sądu czyta, własne 
imię swoje w wyroku potępienia znajduje, że słyszy słowa 
zakonu, odzywające się do samego siebie, jak powiedział Natan: 
Tyś jest tym mężem.tl 2, Sam. 12, 7. Gniew Boży wydawał się 
przedtem jak się szum burzy człowiekowi w bezpiecznym domu 
żyjącemu jak się boleść chorego zdrowemu wydaje; lecz teraz 
znajduje, iż sam jest onym chorym, sam potępionym, sam go
dnym śmierci ze względu na zakon: a niech tylko wyrok 
będzie wykonany, tedy na wieki w nędzy zostać musi. To 
uczucie sprawia Duch święty, sprawia w pewnej mierze w każ
dym odrodzonym człowieku. Bo jakże ma w Chrystusie szukać 
o!puszczenia, kto w sercu nie czuje winy ani potępienia? Jakże 
się do Niego uciekać po życie, jeźli duchowo nie poznał się 
martwym? ,,Nie potrzebująć zdrowi lekarza, ale ci, co się 
żle mają." Łuk 5, 31. Kto lekarstwo znajdzie odrazu, skoro 
się choroba zjawi, dużo sobie umniejszy cierpienia. A kto 
radośnie uchwyci łaskę, prędzej się może uczucia nędzy we
wnętrznej pozbawić.

Wiedzą także, iż rzeczy stworzone marnością są a serca 
zaspokoić nie mogą. Każdy człowiek jest z urodzenia bałwo
chwalcą. Serce nasze odwróciło się wskutek upadku pierwszych 
ludzi od Boga i przywiązało się do rzeczy stworzonych. Czło
wiek nieodrodzonogo serca przypisuje im boskie siły i naj
przedniejsze przeznacza miejsce. Kozkosze, zyski i chwały są 
naszą Trójcą, a żądza cielesna jest naszem jestestwem. Pierw
szym grzechem człowieka było, że zapragnął być jak Bóg. 
Bóg jest wodzem naszym, lecz my sami siebie prowadzić wo
limy; Bóg panem naszym, lecz my sami sobą kierować chcemy; 
w zakonie Jego znajdujemy, co się nam niepodoba i ckętnie- 
byśmy to odmienili. On ma pieczą o nas, lecz my się sami 
o siebie troszczymy. Z ręki Jego codziennie odbieramy dary, 
lecz wolelibyśmy działem swoim rozporządzać sami. Chcemy, 
aby wszyscy ludzie oczy swoje na nas zwracali, od ms zawi- 
snęli, nas podziwiali, słowem nam, a nie Bogu chwałę oddawali. 
Serce samolubne jest naszem bożyszczem! Lecz Dagon ten 
musi upaść na ziemię, gdy Bóg duszę odnowi. Pan nas prze
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kona, źe stworzenie nie jest Bogiem, ni nas uszczęśliwi; nie 
jest Chrystusem ani z nędzy życia nas nie wybawi, ani z Bo
giem nie pojedna. 2 tego powodu dopuszcza Bóg często uciski, 
które znajdą posłuchanie i przystęp do serca, choćbyśmy na 
słowo Jego nie zważali.

4. JDo poznania grzechu dołącza się odmiana woli człowieka. 
Rozum uznaje, źe grzech jest złem; wola od grzechu z obrzy
dzeniem ucieka. Lecz pożądliwość ciała nie odmieniła się 
ani się przedmiotu pożądania nie wyrzekła; owszem przeciw 
rozumowi walczy, do grzechu serce uwodzi, i najmniejszej chętki 
nie okazuje, poddać się zakonowi Pisma, zniewolić zmysłowość 
a iść za wskazówką rozumu. Tak się dzieje w sercu nieodro- 
dzonem. Lecz gdzie Dueb Boży działa, tam znajduje grzesznik, 
że serca jego nic w świecie zaspokoić nie może, a dla tego w 
Chrystusie jedynie szuka zaspokojenia; ź całej duszy się Chry
stusowi jako Zbawicielowi i Panu swemu oddaje, a wola jego 
się chętnie Pańskiej woli podda i na drogę Chrystusa wstępuje.

5. Właściwą cechą ludu Bożego jest, że w ścisły związek 
z Chrystusem wstępują. Dotąd nie był grzesznik w serdeczne a 
połączeniu z Chrystusem. Nie wątpi wprawdzie, że Chrystus 
tyle poniósłszy ofiar za nas, każdej chwili do człowieka się 
skłania, lecz dopiero gly grzesznik sam zacznie szukać Pana, 
gdy zatem obie zgadzają się strony, zaczyna się zawierać prz 
mierze, a połączenie bywa dokonane. Chrystus oddawa siebie 
grzesznikowi a grzesznik siebie daje Chrystusowi. Chrystus go 
zbawia i sercem jego rządzi. W tem połączeniu wyznaje dusza 
mówiąc: Acb, jakże ja byłam zaślepioną, żem tak długo ciała 
i pożądliwości, świata i szatana słuchała. Ach, za długo, nie
stety, na mą własną zgubę! Odtąd się całkiem Panu oddaję; 
On, co mię własną krwią swoją odkupił, On mię czasu swego 
do chwały swojej zabierze.

6. Lud Boży w tem połączeniu z Panem wytrwa aż do 
końca. Wierzący może popełnić grzech jaki, lecz Pana swego 
nie zaprze się nigdy ani się poddaństwa Jego nie wyrzeknie. 
Przymierza zawartego nie zerwie ani wiary swojej nie zelży. 
Którzy jedynie usty a nie sercem przyjęli Pana, mogą czasami



 

,,zdeptać to przymierze, a krew, przez którą byli poświęceni, 
mieć za pospolitą,u Żyd. 10, 29; lecz wybrani Boży na taką 

drogę uwieść się nie dadzą.
Oto są najgłówniejsze znamiona ludu Bożego. Nie jest 

to zupełny obraz ich duszy, lecz tylko rysy najprzedniejsze, 
po których poznasz człowieka Bożego. Proszę cię tedy, czy
telniku, badaj serca swego i wiernie na te pytania odpowiedz. 
Wspomnij sobie, źe cię za niedługo sam Bóg sądzić będzie. 
Nie chcę dochodzić, czy i kiedy Duch to, co wymieniłem, zdzia
łał w sercu twojem. W tym względzie bowiem można być nie
pewnym, albo się pomylić. Troskliwie tylko doświadczaj siebie, 
czy w głębi duszy o własnem skażeniu jesteś przekonanym; 
czy czujesz, źe życie twoje nieprawością było, tudzież jak 
brzydkim jest grzech i źe najmniejsze przestępstwo zakonu na 
wieczną zagubę prowadzi grzesznika. Czy wierzysz, źe zakon 
jest prawdziwy i sprawiedliwy? Czy czujesz, że tobie wyrok 
śmierci niesie? Czy przekonałeś się, iż żadna rzecz ziemska 
serca zaspokoić nie zdoła ni grożącej klęski odwrócić nie 
może? Czy zrozumiałeś, że niema szczęścia jak jedynie w 
Bogu, a drogą do Niego jest Chrystus? Że albo przez Chry
stusa przyjdziesz do Boga, albo na wieki zaginąć musisz? Czy 
poznałeś onę ,,perłę drogąu, godną, abyś wszystką majętność 
swoją przedawszy kupił takową? Mat. 13, 46. Czy uczucia 
twoje były jak pragnienie spragnionego albo czy podobne zda
nia, jeźli w ogóle powstały, jedynie w głowie, nie w sercu 
twem powstały? Czy dusza twoja pod brzemieniem grzechu 
i nędzy wzdychała? Czy brzemię ich ciężkie pobudziło cię do 
łez lub przynajmniej do bolesnego narzekania? Czy poznałeś, 
że własna sprawiedliwość twoja niczem nie jest? Czy z serca 
swego wyrzuciłeś wszystkie bożyszcza ziemskie i jedynie Bogu 
i Chrystusowi siebie oddałeś?

Czy przyjmujesz Chrystusa jako jedynego Zbawiciela swego, 
od Niego tylko oczekując usprawiedliwienia, uzdrowienia i wy
wyższenia do chwały? Czy przykazania Jego są dla ciebie je
dynym zakonem życia i duszy? Czy są w stanie odnieść zwy
cięstwo nad zakonem ciała? Czy je pokładasz nade wszelką
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korzyść, nad rozkosz i życie? Czy Chrystus najprzedniejsze 
miejsce w sercu twem zajmuje? Czy Go kochasz więcej uiż 
rzeczy tego świata, chociażbyś jeszcze nawet nie kochał Go tak, 
jak kochać pragniesz? Czyś w tym celu zawarł z Nim przy
mierze i samego siebie Jemu poświęcił ? Czy rzeczywiście dbasz
0 to najwięcej, abyś w przestrzeganiu przymierza Jego udo
wodnił wierność!? Jeźli tak ma się rzecz, mówi§ ci, do ludu 
Bożego należysz, a obietnica Onego, który jest wiernym, dzia
łem twoim będzie. O to jedynie pilne miej staranie, abyś 
,,w Chrystusie mieszkał,11 Jan. 15, 4, i ,,wytrwał do końca,45 
Mat. 24, 13; albowiem ,,jeźliby się kto schraniał, nie kocha 
się w Nim dusza jego.55 Żyd. 10, 38. Lecz jeźli rzeczy wy

mienione obce są duszy twej, pokój zbawionych nie będzie 
twoim, choćby się serce twoje łudziło, choćby w najpiękniej
szych dusza twa nadziejach pląsała. ,,O byś był mądrym, wy
rozumiałbyś to i oglądał się na ostatnie rzeczy swoje.54 5- 
Mojż. 32, 29. Jeszcze jest w ciele dusza twoja, ,,w ręku twem 
dostatek,  Przyp. 17, 16, a przed tobą jest sposobność i na
dzieja uzyskania zbawienia. Otwórz uszy swe, a serce twe 
niech stale zaufa Bogu; tedy potem wśród ludu Jego znajdziesz 
odpocznienie, a ,,będziesz uczestnikiem dziedzictwa świętych w 
światłości.45 Kol. l, 12.

Odpocznienie to przeznaczone jest ludowi Bożemu, o 
czem niezliczone wyroki Pisma świadczą, jak n. p.: ,,Bóg sam 
nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miejsce zgotował.54 
Żyd. 11, 16. Nazwani są ,,naczyniami miłosierdzia, które Bóg 

zgotował ku chwale.54 Rzym, 9, 23. ,,W Chrystusie jesteśmy 
przypuszczeni do działu, przeznaczeni będąc według postano
wienia tego, który sprawuje wszystko według rady woli swo
jej.  Efez. l, 11. ,,Które usprawiedliwił, te też uwielbił.  
Rzym. 8, 30. Któż tedy pozbawi lud Boży onego odpocznienia 
które mu Bóg przygotował według odwiecznej rady swojej? 
Zbawieni w niebie ,,śpiewają nową pieśń  na cześć Onego, 
który ich ,,odkupił Bogu przez krew swoją ze wszelkiego po
kolenia i języka i ludu i narodu, a uczynił ich Bogu królmi
1 kapłanami.  Obj, 5, 9. A tak więc albo Chrystus nadarmo
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cierpiał i krew swoją wylał za nas, albo prawdziwie ,,pozostaje 
odpocznienie ludowi Bożemu." W Piśmie świętem wyraźnie 
obiecane jest ludowiBożemu. Jak niebiosa gwiazdami tak 
stronice Pisma świętego obietnicami Bożemi obficie zasiane są. 
Chrystus mówi: ,,Nie bój się, o maluczkie stadko, albowiem 
się upodobało Ojcu waszemu dać wam królestwo." Łuk. 12, 32. 
- ,,A Jać wam sporządzam jako Mi sporządził Ojciec mój 
królestwo, abyście jedli i pili za stołem Moim w królestwie 
mojem." Łuk. 22, 29 i 30. A tak środki łaski Bożej i wpływy 
Ducha Jego na duszę naszą, tak wszelki rozkaz Boży, wzywa

jący nas do pokuty i wiary, do kołatania i szukania, do mo
dlitwy i poszczenia, do biegu i walki, tak wszystkie te rzeczy 
jednogłośnie świadczą, że zostaje odpocznienie ludowi Bożemu.

To pewna, Duch święty nie wzniecałby w sercach na
szych tak żjwego pragnienia nieba, tak gorącej miłości Chry
stusa, gdybyśmy nie dostąpili, czego pragniemy i co kochamy. 
Lecz gdy ,,nogi nasze na drodze pokoju prowadzi,11 Łuk. l, 
79, pewnie je też czasu swego do celu pokoju zaprowadzi. 
Cel i środki ściśle są z sobą złączone. ,,Królestwo niebieskie 
gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je." Mat. 11, 12. ,,Któ
rzy naśladowali Chrystusa w odrodzeniu, z Nim na stolicy 
chwały usiędą." Mat. 19, 28. Pismo twierdzi, że zbawieni 
Pańscy mają już tu na ziemi pierwiastki, przeczucie, zadatek 
i pieczęć onego odpocznienia Bożego. ,,Królestwo Boże we
wnątrz nich jest.u Łuk. 17, 21. Choć Chrystusa oczyma swemi 
nie oglądali, jednak wierząc Weń i kochając Go ,,weselą się 
radością niewymowną i chwalebną, odnosząc koniec wiary na
szej, zbawienie dusz,114 1. Piotr, l, 8-9. ,,Nadzieją chwały 
Bożej się chlubią." Rzym. 5, 2. ,,Bóg zapieczętował ich onym 
Duchem świętym obiecanym, który jest zadatkiem dziedzictwa 
ich," a zatem ,,własności" swej się nie zaprze.

Pismo święte dowodzi, iż ludowi Bożemu zostawa odpo
cznienie, lecz dowodzi jeszcze więcej, mianowicie, że tylko lud 
Boży znajdzie w niem udział, a niesprawiedliwi przystępu nie 
znajdą. ,,Bez świętobliwości żaden nie ogląda Pana." Żyd. 12, 

14. ,,Jeżli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć kró
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lestwa Bożego. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale 
kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zo
staje nad nim." Jan. 3, 3 i 36. ,,Żaden wszetecznik, albo nie

czysty, albo łakomca, który jest bałwochwalcą, nie ma dzie
dzictwa w królestwie Chrystusowem i Bożem." Efez. 5, 5. 
,,Niepobożni się obrócą do piekła, wszystkie narody, które za
pominają Pana." Ps. 9, 18. ,,Osądzeni będą wszyscy, którzy 
nie uwierzyli prawdzie, ale sobie upodobali niesprawiedliwość." 
2. Tes. 2, 12. ,,Pan Jezus objawi się w ogniu płomienistym 
oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają, i tym, którzy 
nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa; 
którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od obliczności Pań
skiej i od chwały mocy Jego." 2. Tes. l, 7-9. Bezbożni 
mogli tak samo stać się uczestnikami zbawienia, gdyby się 
przed śmiercią byli nawrócili i z całego serca przyjęli Chry
stusa jako Zbawcę i króla swojego, który ich szukał i do zba
wienia s’wego ustawicznie zapraszał. Bóg im zadarmo podawał 
żywot, lecz go przyjąć nie chcieli. Rozkosze ciała były im 
milsze niż zbawienie wieczne. Tamte podawał szatan, a żywot 
podawał Bóg; mieli swobodę wybrać jedno albo drugie; a oni 
wybrali — nie wieczne zbawienie z Chrystusem, lecz rozkosze 
grzechu w doczesności. A tak sprawiedliwą jest, że nie dostą
pią, czem pogardzili. Pan tak gorliwie ich wzywał, tak im 
dobitnie do serca przymawiał, aby tylko przyszli; a kiedy 
mimo to wszystko przybyć nie chcieli, niech za drzwiami zo
staną na wieki.

Taka jest wola Boża, źe ono zupełne odpocznienie czeka 
sprawiedliwych dopiero w przyszłości; tu na ziemi jeszcze go 
niema. Możemy się nad tem dziwować, dla czego tak jest. 
Lecz któż inny rządzi losem stworzeń, jeźli nie stwórca? Tak 
samo moglibyśmy pytać, dla czego mamy zimę a nie wieczną 
wiosnę albo jesień? Dla czego ziemia jest tu w niskości a 
niebo tam w wysokości? Wszystkie rzeczy doskonalą się sto
pniowo. Kto dziś silnym jest mężem, był niegdyś dziecięciem; 
kto dziś wielką naukę pc siada, musiał niegdyś uczyć się po
znawać litery; gdzie dziś wielki dąb stoi, tam najprzód była
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źołądź. Życie na ziemi to wiek dziecinny; a któż chciałby 

przyjść na świat dorosłym człowiekiem? Gdybyśmy tu praw
dziwe odpocznienie mieli, wielka liczba dróg Bożych byłaby 
zbyteczną. Usprawiedliwienie, poświęcenie nasze i prowadzenie 
do żywota wiecznego nie miałoby znaczenia, gdyby człowiek 
już tu znajdował się w stanie szczęścia, niewinności i zupełnej 
doskonałości. Gdybyśmy niczego nie potrzebowali, trudnobyśmy 
tak ściśle trzymali się Pana, trudno tak gorliwie wzdychali do 
Niego. Zaprawdę, niewiele usłyszałby o nas, gdybyśmy mieli, 
czego pragniemy. Nie wiem, czy Mojżesz nad Czerwonem Mo
rzem, czy Debora i Anna, czy Dawid i Ezechyasz byliby takie 
śpiewali pieśni, gdyby sami losem swym rządzili? A kiedyż 
twoje serce, czytelniku, najgorliwiej wysławiało Pana? Azali 
nie wtenczas, gdy niebezpieczeństwa i burze groziły? Najwięk
szą chwałę i cześć oddawają ludzie Panu Bogu za odkupienie, 
pojednanie i zbawienie duszy przez Jezusa Chrystusa; a cóż 
innego jak nędza grzesznika te rzeczy spowodowała? Gdzie 
Bóg nie może czynić miłosierdzia, tam i człowiek nie ma roz
koszy. Gdzie chwała Boża ustaje, tam i pociechy dla czło
wieka niema. Ach jak słodkie są pociechy, które zbawieni za 
wielbienie Pana odbierają! Zkądżebyś wiedział, jak miłosierny 
jest Ojciec nasz w niebiesiech, gdyby ci ten świat, jak niegdyś 
synowi marnotrawnemu, nawet młota pociech swych nie był 
odmówił? Kto nie uczuł, że jest spracowanym i obciążonym, 
głodnym i pragnącym, kto w sercu swem nędzy i skruchy nie 
doznał, miłości Chrystusa nigdy nie zrozumie! Rozkoszna to 
rzecz, gdy żołnierz lub pielgrzym na przebyte znoje spojrzeć 
może. A nie inaczej będzie zbawionym w niebie, gdy spojrzą 
nazad na grzech i utrapienie, na trwogę i łzy, na nieprzyjaciół 
i niebezpieczeństwa, na niedostatek i klęski życia na ziemi, a 
teraz w wiecznej chwale będąc radować się mogą! Ale prze
ciwnie, gdyby tu tylko dobre rzeczy mieli, z czegóżby się po
tem jeszcze radowali?

Tu na ziemi nie jesteśmy nawet zdolni do takiego odpo
cznienia. Bo czy może dusza nasza znaleźć spokój zupełny i za
dowolenie, będąc tak chwiejną w łasce Najwyższego, tak skłonną
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do grzechu a nadewszystko z tak nędznym złączona sąsiadem, 
jakim nasze ciało jest? Spokój duszy, to wolność od grzechu, 
od niedoskonałości i wroga wszelkiego; lecz gdy ustawicznie 
od takowych cierpi, o spokojności mowy być nie może. Przeczże 
chrześcianie tak często wzdychają, słowy apostoła wołając: 
,,Nędznyż ja człowiek! Któż mię wybawi?" Rzym. 7, 24. Cóż 
ich pędzi do celu, aby biegli i otrzymali, aby się usiłowali 
wejść do odpocznienia, jeźli już w obecnem swojem położeniu 
są do tego sposobni? Tak samo i ciało nasze jeszcze się nie 
godzi; jeszcze bowiem nie jest przemienione, ani podobne do 
słońca, jakiem będzie, gdy ,,to, co jest skazitelnego, przyoblecze 
nieskazitelność, a to, co jest śmiertelnego, przyoblecze nie
śmiertelność.  Ciało nasze, to więzień, to brzemię dla duszy; 
ustawicznie krewkie, ciągle mu czegoś niedostawa; a najgłów- 
niejszem jest nam zadaniem, naprawiać ten namiot i niedostatkom 
jego według możności zaradzać. Czy może dusza nieśmiertelna 
w tak kruchem mieszkaniu znaleźć odpocznienie? Koniecznie 
trzeba najprzód je odnowić. — Tak samo rzeczy, które nas ota
czają, duszy nigdy zaspokoić nie mogą. Albo cóż masz takowego, 
w czembyś mógł znaleźć odpocznienie serca? Którzy najwięcej 
rzeczy ziemskich mają i w nich się kochają, najbardziej w 
końcu niedostatek czują i nad znikomością rzeczy doczesnych 
narzekają. Ludzie pragną na ziemi sobie niebo zgotować, a 
gdy rozkoszy jego użyć zamierzają, naraz przed nimi ucieka. 
Ktokolwiek na drogi Najwyższego zważa, przekona się, że 
wszystkie do jednego celu zamierzają, a mianowicie do tego, 
aby bałwany nasze wniwecz obrócić, świat ten nam zbrzydzić 
i wskazać na Pana, jako jedyne duszy odpocznienie. Zwyczaj
nie tak bywa, źe Bóg plany nasze z tej strony pokrzyżuje, z 
którejśmy się najbardziej spodziewali zaspokojenia. Kochasz 
swe dziecię miłością ślepą — często się z niego doczekasz 
zgryzoty. Zaufałeś w przyjacielu, pewny, że nigdy nie będzie 
inny — a w końcu z niego na ciebie rózga! Nie w stworze
niach lecz w Bogu jest zaspokojenie nasze, byleśmy go tylko więcej 
szukać chcieli. Lecz nie tu na ziemi jest posłuchalnia królestwa 
i chwały Jego; owszem tu spuścił zasłonę, która nas dzieli
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od Niego, boć tu daleko nam do Pana; daleko jako stworzeniom, 
dalej jako słabym śmiertelnikom, a najdalej jako grzesznikom. 
Od czasu do czasu przychodzi od Niego słowo pociechy, bie
rzemy zadatki Jego miłości, aby się serce nadzieją krzepiło; 
lecz w tem jeszcze nie jest obfitość słodyczy. Zaprawdę, dusza, 
która sobie Pana obrała i w Nim zbawienia wygląda, nie mia
łaby zupełnego zaspokojenia, gdyby musiała daleko przebywać 
od Pana, a tylko chwilami w Nim rozkosz znalazła.

Do odpocznienia w społeczności Bożej nie jesteśmy zdolni, 
póki nie staliśmy się takowego godni. Chrystus nie da korony 
jedno tylko godnym. A czy jesteśmy do niej sposobni, pókiśmy 
nie zwyciężyli? Czy bierzemy nagrodę, nimeśmy bieg ukończyli? 
Czy otrzymamy grosz, nimeśmy w winnicy Jego pracowali? 
Czy wejdziem do radości Pana swego pierwej, nimeśmy uczuli, 
jak On dobry i wierny? Bóg porządku sprawiedliwości nie 
zmieni; odpocznienia nie da, pókiśmy się o koronę żywota nie 
usiłowali i nie zwyciężyli. A więc niejeden powód przemawia 
za tem, że odpocznienie dopiero w przyszłym żywocie nastąpi. 
Patrzaj tedy, kochany czytelniku, abyś tu na ziemi nie szukał 
spokojności według ciała, ani szemrał przeciwko Bogu dla utra
pienia i nędzy zewnętrznej. Może ci nędza dolega, może cho
roba trapi? Może cię nieprzyjaciele prześladują, a fałszywi 
przyjaciele zdradzają. Taka jest droga tego świata. Tak być 
musi, bo tu na ziemi nie ma odpocznienia. Albo czy cię grze
chy twoje i serce nikczemne turbują? Błogo ci, jeźli tak jest; 
bo tem więcej zatęsknisz do Boga, tem bardziej zapragniesz, 
aby walka twoja jak najprędzej była wywalczoną, a praca twa 
dokonaną. Jeźli zaś tak nie jest, nad własnem ubolewaj ser
cem, aż się coraz więcej tu na świecie znuży i odpocznienia 
zapragnie w Bogu.
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ROZDZIAŁ Y.

Jak nieszczęśliwym jest, kto odpocznienie 
zbawionych utracił.

Jeźli, czytelniku, nie masz społeczności z Chrystusem, 
jeźli usposobienie świętobliwe i obcowanie ludu Jego, wyżej okre
ślone, obcem jest dla ciebie, tedy pozwól sobie powiedzieć, iż w 
radości wiecznej udziału nie znajdziesz, a odpocznienia świętych 
nigdy nie ukusisz. Powiem ci, jak niegdyś Aod do Eglona 
rzekł: ,,Mam rozkazanie Boże do ciebie,u Sędz. 3, 20, a mia
nowicie, prawdziwem jest słowo Boże, że nigdy oblicza Pań
skiego nie ujrzysz z radością. Oto ten wyrok mam ci powie
dzieć; przyjmij go, jak chcesz, albo też uciecz, jeźli możesz. 
Chrystusowi się w pokorze i całem sercem poddaj, a On ci 
sprawi wybawienie, uzna cię członkiem ludu swojego i obdarzy 
działem swoich wybranych. Gdyby poselstwo moje taki sku
tek miało, tedy gniew Jonaszowy nie wstąpiłby do serca mego, 
choćby się groźby Pańskie nie wykonały; owszem błogosła
wiłbym onemu dniowi, w którym tak błogie odbyłem poselstwo. 
Lecz jeźli nie odrodziwszy się zakończysz życie, jak niebo 
nademną a podemną ziemia, do opocznienia zbawionych nie 
wnijdziesz, lecz w ogniu wiecznym będzie miejsce twoje. Może 
się na mnie oburzysz i rzeezesz: Kiedyż Bóg w niebie księgę 
żywota otworzył przed tobą ? Kiedyż oznajmił, kto będzie zba
wiony, a kto odrzucony? — Ja odpowiadam: Ani ja ciebie ni 
kogo innego nie wymieniam po imieniu; ja tylko w ogóle po
wiadam, że nieodrodzony nie wnijdzie do nieba. Nie wnijdziesz 
i ty, jeźli do takich należysz. Tak samo bynajmniej nie roz
strzygam, kto będzie pokutował a kto nie; a tern mniej twier
dzę, że ty pokutować nie będziesz. Pragnę ci tylko pokazać 
nadzieję, która cię nie minie, jeźli bezczynnie siedzieć nie bę
dziesz. Chciałbym cię nakłonić do słuchania słowa, póki czas. 
Nie trzeba także wstępować do nieba, aby się przekonać, że
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kto nie jest święty, nie ogląda Pana; że tylko ci, którzy ,,są 
serca czystego, Boga oglądają,11 że ,,jeźli się kto nie narodzi 
znowu, nie może widzieć królestwa Bożego." Nie potrzebuję 
wznosić się do nieba, zapytać Chrystusa o rzeczy, które On 
sam zstąpiwszy na ziemię objawił ludowi i zesłał Ducha swego, 
aby świadczył przez apostoly. Świadectwo Jego powszechnie 

jest znane. A choć tajemnic serca twego nie wiem, choć po 
imieniu nazwać cię nie mogę, choć usposobienia duszy twojej 
nie znam, jednak powiadam, czuwaj a bądź pilny, żebyś poznał 
samego siebie i czy jesteś dziedzicem zbawienia lub nie!

Na tem miejscu przedewszystkiem jednego pragnę, abyś 
poznał nędzę i ueiśnienie duszy swojej i pozbawił się takowego. 
Lecz jakże się pozbawisz, jeźli Chrystusem i zbawieniem gar
dzisz? Gdybyś poznał upadek swój, zdumienie i trwoga by cię 
ogarnęły. Balsazar ,,widział palce ręki człowieczej, które pisały 
na ścianie, a jasność oblicza jego zmieniła się, a myśli jego 
zatrwożyły w nim i związki biódr jego rozwiązały się, a ko
lana jego jedno o drugie się tłukły." Dan. 5, 5—6. Jakże 
dopiero ty zadrzysz, mając przeciw sobie rękę Najwyższego, 
która nie w jednym albo w dwóch wyrokaeh lecz na każdej 
karcie Pisma grozi utratą królestwa Bożego! Ach, jakże chciał
bym wzruszyć serce twe; przeto wskażę stratę, która ci grozi, 
i oraz co ją tem więcej czyni smutniejszą.

Niepobożny tracąc żywot wieczny, traci osobistą dosko
nałość zbawionych, traci Boga samego, traci wszelką miłość 
do Boga i błogosławioną społeczność z aniołami i zbawionymi 
w niebie. Bolesne katusze ciała i duszy są zgotowane potę
pionym. ,,Robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie." Mark. 
9, 12. Lecz także wspomnienie przeszłości trapić ich będzie, 
gdy pomyślą, czem mogli być a czem się stali. ,,Był czas, 
kiedym tak jak inni bliskim był królestwa Bożego. Pan mię 
na scenie świata postanowił; o bym był mądrze i wiernie swą 
rolę odegrał! Niebieskie dziedzictwo mię czekało, a teraz z 
potępionymi dział mój na wieki! Pan położył ,,przedemną ży
wot i śmierć." Ja śmierć obrałem, a teraz cierpię, na co za
służyłem. ,,Zakład" był wyznaczony; obym był ,,biegł", mo
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głem go otrzymać; gdybym był ,,szermował", mogłem dostąpić 
,,zwycięstwa"; bym był walczył, miałbym teraz ,,koronę". O 
jak bolesną jest pomyśleć, że to wszystko mogło być, a jednak 
jest inaczej. ,,Duch Boży wionął, chcąc mi być pomocą. Sam 
postanowiłem innym być człowiekiem, Chrystusa się trzymać 
i porzucić świat. W sercu przedsięwziąłem z ciałem i duszą 
oddać się Bogu! Już się nawet z sideł zwodniczych pokus i 
żądzy ciała wyzwoliłem! Porzuciłem towarzystwo bezbożnych, 
a z pobożnymi obcować zacząłem! A jednak znowu się za
chwiałem, znowu upadłem i wszelkie śluby serca w niwecz 
obróciłem. Już miałem zamiar, prawdziwym zostać chrześcia- 
ninem, a jednak znowu zamiar obaliłem! Jakże serce moje 
pałało, gdy wierny sługa Boży wzywał mię do Pana! O jak 
dobrą była sposobność dostać się do nieba - a jam potępiony 1

BPrzecz nie szukałem Pana? Teraz byłbym błogosławionym 
między zbawionymi!" — ,,Ach, ileż tygodni," miesięcy i lat 
zmarnowałem. Przeczże nie korzystałem z czasu życia mego; 
teraz mógłbym być szczęśliwym! Ach, biada mnie nędznemu! 
Dla czegóż o tem jednem, czego potrzeba, nie pamiętałem? 
Dla czegóż wśród prac moich zapomniałem o wieczności? Nie 
brakło mi czasu do jedzenia, picia i odpoczywania — przeczże 
go brakło na ratowanie mej własnej duszy ? Nie brakło na wesołe 
choć próżne gadania, dla czegóż nie dostawało do modlitwy? 
Miałem czas swoje ziemskie załatwić sprawy, a dla zabezpie
czenia niebieskich widoków nie znalazłem chwili! O chwilo 
kosztowna! Dawniej zaniedbałem cię, a teraz mi więcej nie 
wrócisz! Dawniej nie wiedziałem, jak cię mam spędzić; dziś, 
kiedyś minęła, napróżno wzdycham za tobą! O by mi się wró
cił jeden tylko rok, których tyle marnie spędziłem! Jakżebym 
śpieszył do pokutowania! Jakże gorąco umiałbym się modlić! 
Jakże gorliwie chciałbym słuchać słowa! Jak gruntownie serca 
swego doświadczać! Jak ściśle z Panem obcować! Łecz, nie
stety — za późno, za późno!"

Niedolę swą powiększą, gdy wspomną, jak ich często do 
nawrócenia wzywano. ,,Jakże mię wzywał mój pasterz ducho
wny, abym obecnych uszedł katuszy! Z całego serca mię na-
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pominął, a ja z słów jego żarty stroiłem! Przekonywał mię, 
serce moje przedemną otwierał, a ja się wzbraniałem. Jakąż 
miałby radość, gdybym do Chrystusa był się nawrócił! Pobożni 
przyjaciele mię napominali, dowodząc dobitnie, dokąd mój upór 
doprowadzić musi; lecz ja na słowa ich nie zważałem, ja niemi 
gardziłem ! Pan Bóg sam nieraz raczył mię wzywać, zapraszać 
do siebie. Duch Boży w sercu mern działał, nie chciał się 
bynajmniej dać odprawić z niczem. Chrystus Pan stawał u 
drzwi serca mego, stawał jeden dzień święty po drugim, woła
jąc: ,,Otwórz grzeszniku, otwórz serce swe. Zbawiciel twój 
idzie i wnijść pragnie i wieczerzać z tobą, a ty ze mną! Przeczże 
odwłaczasz? Jak (długo myślą próżną zamierzasz się bawić? 
Czy nie chcesz dostąpić odpuszczenia grzechów, nie chcesz po
święcenia i szczęścia swojego? Kiedyż go zapragniesz?  — 
Wspomnienia podobne nie inaczej jak tylko goryczą napełnią 
serce, i niemało cierpienia potępionych zwiększą.

Przykrą także będzie wspomnieć i na to, jak łatwo można 
było ujść potępienia. W tym celu nie było trzeba, abyś góry 
przenosił lub zwyciężał mocarstwa, ani byś zakon wypełnił do 
ostatniej kreski, ni nawet za wszystkie przestępstwa popełnione 
uczynił zadosyć. ,,Wdzięczne było jarzmo a lekkie brzemię,  
które Chrystus Pan chciał na cię włożyć. Należało tylko pokutować 
i całem sercem Jego za Zbawiciela przyjąć; wyrzec się szczę
ścia innego, a w Panu samym najwyższe swe dobro upatrywać; 
zaprzeć się świata i ciała swojego, a Jego łagodnym rządom się 
poddać, porzucić drogi własnego rozumu, a Jego świętą obcować 
ścieżką. ,,Ach sprawiedliwie to wszystko znoszę,  pomyśli w 
sercu swojem potępiony. ,,Łatwą mi było ujść takiego losu. 
Gdzież rozum miałem, gdy łaskę Bożą odrzuciłem, gdy Pana 
,,srogim  nazwałem, służbę Jego miałem za niewolę, a w słu
żbie szatana wolności szukałem? Tysiąckroć oszalałem, gdym 
mniemał, że świętobliwość obcowania nie jest potrzebną, 
owszem jest tylko prostem dokuczaniem; że zakon Chrystusa za 
nadto dużo od nas wymaga! Wszystkie te ofiary i zaparcia 
siebie nie były niczem w porównaniu do tego, co tu teraz 
cierpię. Gdyby Chrystus choć co ciężkiego był żądał ode mnie!
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Lecz On rzekł: ,,Wierz, a będziesz zbawiony! Szukaj twarzy 
Mojej, a dusza twoja żyć będzie. Weźmij krzyż swój, a chodź 
za Mną i dam ci żywot wieczny.41 Jakże łaskawe Jego we
zwanie! Jak łatwe Jego warunki! Ach, biada mnie nędznemu, 
żem je odrzucił!

Nie mniej smutną będzie pomyśleć, za co zbawienie swoje 
przedali. Gdy wartość grzesznych rozkoszy porównają z ceną, 
którą za nie zapłacili, jakże się serce żalem rozczuli. Po jednej 
stronie rozkosze ciała, poklaski ludzi lub garstka złota, a 
po drugiej, wieczna chwała zbawienia! ,,Oto wszystko,u pomyśli 
sobie, Bza co duszę moją, za co Boga mego i wieczne zbawienie 
przedałem. Biada mnie nędznemu! Za tak niską cenę duszę 
swą zdradziłem. Za trochę błota i brudu świata z Bogiem się 
rozstałem! Pana mego gorzej niż Judasz przedałem. Byłem 
jak śpiący, co o niebiańskich marzy słodyczach — a oto sen 
minął i wszystko zniknęło! Łakocie w ustach moich obróciły 
się w żółć, kubek mój opływa piołunem. A wszystko to za 
nieocenione otrzymałem skarby. Gdybym cały świat zyskał, a 
utracił duszę, jakże szalona byłaby zamiana! Ale tu nie tak, 
tu ledwie najmniejszą cząstkę świata otrzymałem !a

Powiększy ich męki, gdy sobie wspomną, że się sami do
browolnie przywiedli do zguby. BAzaż nie miałem dosyć wro
gów w świecie, że sam najgorszym byłem sobie wrogiem? Bóg 
nigdy nie dał ni szatanowi ni światu mocy dostatecznej, aby 
mię do grzechu przymusić mogli. Oni wabili, lecz ja przyzwa
lałem, ja sam popełniłem nieprawość! Ach, dla czegóż to uczy
niłem ? Na duszę swoją rękę ściągnąłem, a w swojej własnej 
broczyłem krwi! Nie miałem wroga gorszego od siebie! Ile
kroć Pan Bóg łaskę ofiarował — ja ją zawsze odrzuciłem! 
On miłosierdzie na mnie gromadził i raz za razem z przykrości 
wybawiał, chcąc serce moje pociągnąć do siebie; nieraz mię 
rózgą karania doświadczał, iż zbierając owoc nieposłuszeństwa 
swego gorzko narzekać musiałem. A z mojej strony co? W 
niedoli będąc ślubowałem wrócić się do Pana, lecz sercem jemu 
nie służyłem nigdy.K

Czytelniku! zastanów się teraz nad myślami temi, abyś
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ich z sobą nie zabrał do piekła, a tak sam własnym nie stał 
się katem! Nie mów, że to tylko fantazya! Czytaj co bogacz 
w sercu pomyślał, gdy był w mękach piekielnych. Łuk. 16.

ROZDZIAŁ VI.

O nędzy tych, którzy zbawienie utracili, doczesne
dobra postradali a w piekle męki cierpią.

,,Pobożność ma obietnicę żywota teraźniejszego i przy
szłego; a kto szuka królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, 
wszystko inne," czego do życia potrzeba, ,,będzie mu przydane.41 
Przeciwnie niezbożnym grozi niebezpieczeństwo, że wieczne i 
doczesne rzeczy wespół utracą. O królestwo Boże nigdy nie 
dbali, ziemskie rzeczy będą im odjęte, a zatem nie im więcej 
nie zostanie. Gdyby swe ziemskie mogli mieć rozkosze, o 
stratę nieba nie dbaliby wiele. Gdyby ,,dla Chrystusa byli 
wszystko opuścili i utracili, toćby w Nim 2nowu wszystko zna
leźli ; Chrystus byłby im wszystko we wszystkiem.łl Ale tak dla 
ziemskich rzeczy opuścili Chrystusa; utracą więc Pana, lecz także 
stracą wszystkie te rzeczy, dla których się Pana na ziemi 
wyrzekli.

Utracą najprzód błędne pojęcie o łasce Bożej i o zasłu
gach Chrystusa Pana, któremi się w grzechach swych żyjąc 
lekkomyślnie łudzili. Mylne ich pojęcie dodawa im obecnie otu
chy a broni od trwogi, któraby inaczej ich opanowała. Lecz 
cóż sprawi ulgę, gdy się w końcu łudzić i cieszyć przestaną? 
Człowiek może być w niebezpieczeństwie; lecz póki wierzy, że 
jest bezpieczny, bynajmniej otuchy serca nie traci. Cóż innego 
jest przyczyną, że tyle dusz nie traci spokojności, jak ta oko
liczność, iż siebie mają za usprawiedliwione? Gdybyśmy się mogli 
zapytać potępionych w piekle, jakiem zaślepieniem na to miejsce
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przyszli, największa część taką dałaby odpowiedź: ,,Byliśmy 
bezpieczni, mniemając, żeśmy zbawionymi, ażeśmy naraz w piekle 
się ocknęli. Z większą gorliwością bylibyśmy odrodzenia szukali 
i pobożności naśladowali, ale się nam zdało, żeśmy chrześeianami. 
A tak schlebiając sobie samym dostaliśmy się na to miejsce 
męki, i niema lekarstwa, by się ztąd wydobyć . A tak, czytel
niku, z wszelką uprzejmnością odzywam się do ciebie, nie spusz
czaj się lekkomyślnie na stan duszy swojej; zgraja tego świata 
lubi, co prawda, na swem bezbożnem i dumnem sercu spolegać, 
lecz w końcu strasznie się oszukają. Szatan oczy nasze zawięzuje, 
abyśmy nie widząc tern chętniej za nim biegli; ale w końcu 
zdejmie zasłonę, a potem przejrzawszy, straszną powiedzieć, 
gdzie się znajdziemy!

Potem nie będzie więcej nadziei. Tu na ziemi może 
grzesznik czuć w sercu swojem gniew Boży, lecz zawsze cieszy 
się nadzieją, że go jeszcze z łaski Bożej ujdzie. Najpod- 
lejszy pijanica, krzywoprzysiężca albo blużnierca świata jeszcze 
ma nadziaję ocalenia swego. Co więcej, świat się tak mocno 
zbawienia spodziewa, że nawet w dzień sądu zechce się spierać 
z Chrystusem, mówiąc: ,,Myśmy przed Nim jedli i pili, w 
Jego imieniu prorokowali i djabły wyganiali.  Powiedzą, że 
Go nigdy nie widzieli a ni łaknącym, ani pragnącym, a ni nagim 
ani chorym; aż Pan ich w końcu przekona inaczej. O bieda 
gdy wszystkie swe muszą pożegnać nadzieje! ,,Gdy umiera 
człowiek niepobożny, giną nadzieje jogo, a oczekiwania mo
carzy ustaną.  Przyp. 11, 7. eOczy niepobożnych ustaną i 
ucieczka ich zginie, a nadzieja ich będzie jako wyjście duszy 
z człowieka.  Job. 11, 20. Trafne to pewnie, ale straszliwe 
jest porównanie. Dusza nie opuszcza ciała bez walki i bolu, 
tak samo trudno bezbożnym rozstać się z nadzieją.

Dusza opuszcza ciało w jednej chwili, choć może lata 
z niem obcowała. A tak też prędko od niezbożnego zniknie 
nadzieja. Tu na tej ziemi dusza nigdy nie wraca do ciała, 
równie nadzieja na zawsze opuszcza grzesznika. W zmartwych- 
powstaniu znowu się dusza połączy z ciałem, lecz niema wię
cej powrotu dla utraconej nadziei.
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Potępieni utracą fałszywy pokój sumienia, który życie 
obecne czynił tak bezpieeznera, Widząc jak niepobożni żyją 
spokojnie, niktby niepomyślał, że się po chwili w wiecznych pło
mieniach znajdą. Oni nie czują trwogi piekła równie jak wie
rzący, a często nawet mają umysł spokojniejszy od tych. Bło
gosławieni, gdyby ten spokój potrwał na wieki! ,,Gdy będą 
mówić: Pokój i bezpieczeństwo! tedy na nich nagle zginienie 
przyjdzie, jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą." 1. 
Tesal. 5, 3. Straszny ć to pokój, co takim się kończy zamętem! 
Dusza każdego grzesznego człowieka w mocy szatana jest; po
kój jego trwa do czasu, aż przyjdzie Chrystus i hasło sądu 
jego się odezwie. Wtenczas Pan wyrzuci szatana, ,,zwycięży go, 
oderwie oręże, w którem ufał, a łupy jego rozda.11 Luk. 11, 22. 
Potem dopiero utwierdzi Pan pokój mocny i trwały. Jeźli 
tedy onego pierwszego pokoju używasz, nie myśl, źe ci wie
cznie trwać będzie! Bo czy może dusza twoja mieć pokój trwały, 
póki się Chrystusowi sprzeciwia? Czy może mieć pokój, komu 
wyrok Boży wojnę wypowiada? Nie życzę ci nic lepszego nad 
to, aby Bóg uśpione serce twe skruszył i wyrwał z niego po
kój fałszywy; aby cię rzucił do nóg Chrystusowych i dał west
chnąć z apostołem: ,,Panie, co chcesz, abym ja uczynił ?  wten
czas otrzymasz od Niego pokój lepszy i bezpieczniejszy, niż 
któryś utracił, a mianowicie on pokój wewnętrzny, który jest 
początkiem pokoju wiecznego.

Potępieni utracą wszelką rozkosz cielesną. O śmiechu 
swoim ,,rzekną: Szalejesz; a o weselu: Cóż to czynisz?" Kazn. 
2. 2. Wszystko to bowiem nie było nic więcej niż Jako trzask 
ciernia pod garncem.  Kazn. 7. 6. Na chwilkę sprawiło zdziwie
nie, a potem znikło i więcej nie wróciło. Wspomnienie o śmierci 
i sądzie sprawiało im wstręt, bo wesołość serca tłumiło. O 
grzechu i niebezpieczeństwie nie lubili mówić; to ducha gnę
biło. Nie wiedzieli, co to jest płakać nad grzechami i pod wszech
mocną rękę Najwyższego się upokorzyć. Żal serca odpędzali 

śmiechem a troski i myśli poważne śpiewaniem, bo myśleli, że 
modlitwa i zastanowienie się nad sobą samym człowieka albo do 
nędzy albo do szaleństwa przywodzi. O wy biedne dusze! Cóż
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potem powiecie, gdy rozkosze ziemskie miną, a odpocznienia 
zbawionych nie będzie? Czy myślicie, że w piekle także jest w 
sercu wesele, na twarzy radość a na wargach żart? Nie będzie 
tam więcej zmysłowych rozkoszy. Tu na ziemi pokładali 
takowe za dobro najwyższe, mieli je za niebo i za Boga swego ; 
tam wszysto utracą, jak Pana stracili. Człowiek dumny i am
bitny z wysokości dostojeństw swoich zostanie strącony, a jako 
nie będzie różnicy między prochem jego a prochem i kośćmi naj
nędzniejszego żebraka, tak i dusza jego nie dozna większych ho
norów niż dusza tam tego. Nie mała liczba mocarzów i książąt 
i uczonych świata od oblicznośei Pana na wieki wykluczoną bę 
dzie. Nie znajdą tam pałaców swoich, ani łoża miękkiego, ni 
pościeli z puehu; nie ujrzą swych ogrodów wspaniałych ani łąk 
bujnych ni gumien napełnionych; nie będzie suto nakrytych 
stołów ni grona biesiadników naokoło nich. Bogacz się nie bę
dzie w szkarłat i bisior ubierał, a hojne używanie na zawsze 
minęło. Poklaski widzów już się nie odezwą. Tam chwile płyną 
w smutku i żałości, a rozrywki i zabawy wszelkie ustaną. Tam 
wszystko będzie inaczej. Ciepło pożądliwości bardzo się ochłodzi, 
a widok wzajemny jedynie żałością serca napełni; gdy współ
uczestnicy grzechu na siebie spojrzą, tedy złorzeczyć będą dniowi, w 
którym się nawzajem poznali. Oby grzesznik teraz pomyślał sobie, 
co go kiedyś czeka, i rzekł w sercu swojem, pytając: ,,Czy rozkosze 
moje pójdą ze mną do tamtego świata? Czy wspomnienie o 
nich nie będzie męczarnią dla duszy ? Czy wspólników grzechu 
mogę uważać za przyjaciół wiernych ? Czy godzi się radość zba
wienia wiecznego sprzedać lekkomyślnie za chwilkę rozkoszy? 
Ach, chodźcie, współgrzesznicy moi; upadnijmy na kolana swoje 
przed Bogiem, łaski i zmiłowania Jego szukając; wspierajmy 
się nawzajem na drodze do nieba, a przestańmy w końcu do 
wiecznej uwodzić się zguby."

A tak, grzeszniku, zastanów się nad samym sobą. Czy 
wezwania Boga twego mają być bez skutku, albo czy chcesz się 
nad niemi dobrze zastanowić? Nieraz znieważyłeś słowo Pańskie, 
czy tak samo i teraz zamyślasz uczynić? Pomnij, że Bóg nie 
zawsze ostrzegać będzie i grozić. Ręka zemsty podniesiona jest,
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a gdy upadnie, bolesny zada cios! Może słowa moje wydadzą 
się przykre. Możebyś wolał, by o takich rzeczach nikt nie wspo
minał. Lecz gdybym milczał, możeby Bóg niegdyś z ręki mo
jej duszy twej zażądał; milczeniem stałbym się winnym potę
pienia twego.

Czy wolałbyś zginąć w milczeniu i spokoju, a oraz mnie 
z sobą porwać do upadku, niż pozwolić, abym ci prawdę powie
dział ? Jeźli ty tak okropną chcesz na się wziąść winę, to niech 
mnie od takiego szaleństwa Bóg uchować raczy. Taki sposób 
kazania i pisania nie podoba się światu, ni łaski u ludzi nie 
jedna; lecz tu o to chodzi, czy te rzeczy są prawdziwe albo nie! 
Jeźli nie są, chętnie połączę się z tobą i powiem, że nie 
słuszna jest straszyć i trwożyć ludzi bez przyczyny. Lecz jeźli 
słowem wiekuistego Boga są, toś chyba oszalał, gdy nie chcesz 
słuchać i do serca przyjąć. Jeźli do dzieci Bożych należysz, w 
słowie Jego dla siebie pociechę znajdziesz, nie trwogę. Ale 
jeźliś się jeszcze nie narodził znowu, równie ci niebo jak piekło 
wydaje się przykrem. Mówiąc o niebie proszę cię, szukaj go 
i nie zarzucaj takowego; gdy zaś o piekle każę, czynię to dla 
tego, abym od niego duszę twą ochronił. Gdyby nie było na
dziei uniknięcia jego, na próżnobym o piekle wspominał; lecz 
póki żyw chory, jest i nadzieja wyzdrowienia jego, a przeto 
wszelkich trzeba użyć środków, aby grzesznika ocucić z uśpienia.

Ach, któreż serce pojmie, któryż język wypowie cierpienia 
duszy, nad którą gniew Pana Boga zawisł? Przyjdzie chwila, 
w której westchniesz, grzeszniku, i zawołasz mówiąc: ,,Ach Pa
nie, zmiłuj się; Panie zlituj się nad mą biedną dnszą!u A 
przeto w imieniu Pana mego wołam teraz do Ciebie: Ty się 
zmiłuj, ty miej litość, grzeszniku, nad swą własną duszą! Gdy 
koń przed sobą zobaczy jamę, napróżao go pędzisz, on do niej 
nie skoczy; czy ty sam siebie chcesz strącić do piekła, choć 
wiesz, że otchłań przed tobą otwarta? ,,Przed rozgniewaniem 
Pana któż się ostoi? A kto się stawi przeciwko popędliwości 
gniewu Jego ?a Nahum. 1,6. Ja myślę, że więcej słów nie trzeba. 
Od razu tylko porzuć grzech nikczemny, a serce swe zupełnie 
oddaj Chrystusowi. Uczyń tak od razu, a oblicze twoje w chwale
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zbawienia oglądać będę. Oby Pan poruszył serce twe, a od 
wszelkiej zwłoki je odprowadził. Gdybyś atoli w zatwardzeniu 
duszy pozostał do śmierci, tedy nie mów dnia onego, że cię nikt 
nie przestrzegł, bo miałeś przyjaciela, co szczerze zginieniu 
twemu zapobiedz pragnął.

ROZDZIAŁ VII.

Jak odpocznienia zbawionych pilnie szukać trzeba.

Gdy jest dla zbawionych wieczne odpocznienie zgotowane 
w chwale, przeczźe się o nie pilniej nie staramy ? Można pomyśleć, 
iż każdy człowiek, o takim usłyszawszy skarbie, z całego serca 
szukać go będzie; że pokarmu i napoju zapomni, o jednej 
rzeczy tylko rozmyślając, mianowicie, jakby skarb ten nabyć. A 
Jednak wcale inaczej się dzieje; ludzie słyszą o nim prawie 
każdy dzień, naukę o zbawieniu między główne artykuły wiary 
zaliczają, a jednak tak mało o zbawienie dbają, tak mało sobie 
pracy zadawają, jakby nigdy o niem słowa nie słyszeli albo 
mu zupełnie nie wierzyli. Nagana ta odnosi się szczególnie 
do ludzi światowych, do zgrai pospolitej, ale także do zewnę
trznych wyznawców Ewangelii, a nawet w końcu do samych 
pobożnych.

Ludzie światowi tak się rzeczami świata zaprzątali, iż ani 
serca ani czasu do szukania zbawienia nie mają. O głupi 
grzesznicy, któż was oczarował ? Tak czyni świat; on ludzi w 
bydlęta przemienia, a nawet niżej szaleńców stawia! Patrz, jak 
gonią i biegną, jak drapią i łapią rzeczy nikczemne; a zbawienia 
wiecznego — zaniedbali! Męczą się i troszczą, by choć o jeden 
szczebel stanąć wyżej od braci — a królewska godność zba
wionych wcale ich nie wabi! Za ziemską rozkoszą pędzą jak 
szaleni — a chwała u Boga i aniołów radość dla nich nie
znośnym zdaje się ciężarem! Myślą o powiększeniu swych maję
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tności, o wywyższeniu swego potomstwa; troszczą się, jak wyżyć 
choćby z ręki do ust; ale jak będzie, gdy wieczność nadejdzie,
0 tem ani chwilki żaden nie pomyśli! Rano wstawają, długo 
siadają, jeden rok po drugim ciężko pracują, by samych siebie
1 dzieci swoje uczciwie wyżywili aż do śmierci; lecz co potem 
będzie, któż o tem pamięta? Wczas rano budzą czeladź swą 
do pracy, lecz rzadko kiedy wezwą do modlitwy i czytania 
Pisma! — Cóż ten świat uczynił zwolennikom i wielbicielom 
swoim, że tak gorliwie spraw jego szukają, gdy się tymczasem 
ledwie jeden lub drugi na Chrystusa Pana i niebo obejrzy? 
Albo cóż zrobi dla zbawienia naszego? Zwyczajnie przychodzi 
człowiek na ten świat wśród trwogi i bólu; idzie przezeń wśród 
ustawicznej troski i pracy; a wyjście z niego jakże jest żałosne 
i twarde! O głupi, omamiony człowiecze! czy rozkosz świata 
na wieki mieć będziesz? Czy złoto i dostojeństwa ziemskie 
okażą się pryjaciółmi wiernymi, gdy nędza największa dolegać 
ci będzie? Któreż z nich usłyszy narzekanie twoje w niedoli 
życia lub godzinie śmierci ? Któreż ci odpowie albo ulgę sprawi ? 
Czy pójdą z tobą do tamtego świata, a przekupiwszy sędziego 
wiecznego między zbawionymi zgotują ci miejsce? Dla czegóż 
on bogacz o kroplę wody prosił, aby ochłodził język swój? 
Albo czy słodycz obecnej rozkoszy i chwały znaczy więcej niż 
zbawienie wieczne ? Czy ci nagrodzi stratę onych skarbów 
nieskazitelnych? O świecie marny, o świecie złudny! Jak często 
słyszeliśmy, że wierni słudzy twoi żalili się mówiąc: ,,Ach! 
świat mię oszukał i w niwecz obrócił! Gdy szczęście sprzyjało, 
nie brakło pochlebców; lecz teraz w niedoli wszyscy mię odeszli! Gdy
bym był tak wiernie służył Chrystusowi, zaprawdę, bez pocie
szenia i bez nadziei nigdybym nie został!a Tak się żalą 
grzesznicy, ale inni idąc za nimi ich śladem, najmniejszej z 
tego przestrogi nie biorą.

Pospolita zgraja pełni wprawdzie czasem zewnętrzną formę 
nabożeństwa, lecz co do zbawienia, nie mają ochoty zadać sobie 
pracy, aby go szukali. Gdy w miejscu pobytu ich każą słowo 
Boże, nie wzbraniają się, słuchać go na chwilę, lecz resztę 
dnia świętego ach! gdzież to spędzają? Gdy gdzie potężnie
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każą słowo Pana, puszczą się w drogę choćby nieco dalej; 
lecz za świeckiemi idąc sprawami i najdalsze drogi chętniej 
odbywają. Wiedzą, że słowo Boże jest zakonem Pańskim, 
według którego niegdyś albo osądzeni albo uwolnieui zostaną ; 
wiedzą, że błogosławiony jest mąż, którego kochanie jest w zakonie 
Pańskim, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy; a jednak 
im trudno choć jeden rozdział Pisma każdy dzień przeczytać. 
Powinniśmy modlić się bez ustanku i każdego czasu; lecz ani 
w rodzinie ani też w skrytości nie lubią się modlić. Daniel 
wolał dostać się do jamy lwów niż przestać się modlić po 
trzykroć na dzień w domu swoim, lubo nieprzyjaciele go pod- 
strzegali; ale ci ludzie wolą wpaść w paszczekę szatana na 
wieki, niż przez modlitwę szukać ocalenia. Przytem, ich mo
dlitwy są tak oziębłe i prawie bez serca; wzywają Boga ale 
chyba tak, by ich nie wysłuchał; pomiędzy ludźmi przynajmniej 
tak to uważają, że gdy kto prosi niedbale, nie bardzo mu na 
tem zależy, o co prosi.

Gdyby zrobiono znak na drzwiach każdego domu, w 
którym mieszkańcy wieczór i rano w modlitwie nie szukają 
Pana, ileżby się takich napiętnowanych domów znalazło? Gdyby 
Bóg w gniewie swoim każdy taki dom wytracił, nie wiem, czyby 
między dziesięcioma choć jeden się ostał. A gdybyśmy mogli 
widzieć, co ludzie w komorze domu swego czynią, nie wieleby 
się w mieście takich znalazło, co choć minut kilka rano i 
wieczór w gorliwej modlitwie spędzają przed Bogiem. Świeckie 

ich sprawy mocno zajmują, lecz zbawienie duszy jest obojętnem.
Nie inaczej ma się rzecz co do zewnętrznych wyznaw

ców wiary. Gdzie o zewnętrzny chodzi obowiązek, tam nie 
usuwają się; lecz do wewnętrznych czynów religii trudno ich 
nakłonić. Kazać, słuchać, czytać lub o niebie rozmawiać jeszcze 
zawsze będą, tak samo modlitwy domowej nie zaniedbają; chętnie 
także wezmą udział, gdzie o wykonanie jakiego dobrego dzieła 
idzie; ale do szczególniejszych, do wewnętrznych obowiązków 
wiary trudno ich nakłonisz. Stałość i zapał w modlitwie i 
rozmyślaniu, niebieskie usposobienie serca, pilne czuwanie nad 
każdą myślą, nad każdem słowem i nad każdym krokiem obcowania,
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umartwienia ciała i pożądliwości jego — to wszystko rzeczy, 
których nie lubią. Nieprzyjaciela miłować i z serca mu prze
baczyć, bracią swą wyżej niż siebie oceniać; wszystko swe 
mienie i wszystkie swe czyny do nóg Chrystusa przynosić w 
ofierze, służbę i miłość Jego nadewszystkie inne rzeczy prze
kładać; na śmierć się sposobić, a wszystko co mają chętnie 
opuścić, gdy Chrystus zdwoła — ach, rzeczy te i tym podobne 
wydadzą się trudne.

Obłudnicy nigdy w nich nie zasmakują. Obłudnik może 
chętnie przyjąć Ewangelią, lecz ona tylko na powierzchni duszy 
zostaje; ziarnko zapuszczając korzenie do głębi, nie znajdzie 
wilgotności. Obłudnik zmieni swe zdanie, lećz serca nie zmięk
czy ani go przemieni, Chrystusa nigdy w pełni jego siły i 
okazałości w niem nie osadzi! Religia takiego człowieka jest 
w głowie ale nie w sercu, o czem świadczą wszystkie sprawy 
i rozmowy jego. Człowiek taki będzie ryehły do dysputy 
i bezwzględny w jej prowadzeniu, co mu jest łatwiejszą, niż 
prawdy, którą poznał, trzymać się w pokorze, a w miłości i 
posłuszeństwie obcować przed Panem. Prędki będąc w posą
dzaniu, nie umie z pokorą ani z powagą o wielkich sprawach 
Chrystusowych rozmawiać, a tem samem pokazuje, że się u 
niego religia jeszcze z głowy do serca nie dostała. Lada 
powiew pokuszenia unosi go z sobą jak piórko, albowiem serce 
takiego człowieka nie jest jeszcze utwierdzone w Chrystusie i 
łasce jego. W poufnych rozmowach nie będzie się żalił na 
chwiejność serca swego, ani na niewdzięczność swą w obec 
Chrystusa narzekać nie będzie. Jedyną pociechę duszy swojej 
upatruje w tem, że właśnie tak myśli i po takiej stronie 
się znajduje.

To samo można rzec o obłudnikach, którzy kłos Ewan
gelii Bożej cierniem trosk świeckich i pieezołowania zaduszają. 
Człowiek taki wie, że bez wiary nie ma zbawienia, przeto 
czyta i słucha, modli się i od dotychczasowych towarzyszów 
stroni; lecz od ziemskich rzeczy serca swego oderwać nie chce. 
Rozum powiada, że najwyższem dobrem jest Bóg, ale serce i 
żądze ciała stanowią innaczej. Bardziej lgnie do świata niżli
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do Boga, przeto świat Bogiem jego jest. Choć prawie za no
wościami nie goni, jednak tego się trzyma, w czem największe 
zyski upatruje. Serce takiego człowieka nie szuka wewnętrznej 
modlitwy, nie lubi doświadczać samego siebie ani o Boskich 
rozmyślać rzeszach; jest słabem w czuwaniu, Boga nie kocha 
ani z Nim obcuje, w Bogu się nie cieszy ani się do Niego 
ucieka. Tak to obłudnicy czynią; na zewnątrz sprawy wiary 
pełnią, lecz serce ich daleko od Pana,

A nawet sami pobożni nie wielką gorliwość w szukaniu 
odpocznienia zbawionych udowadniają. Znajomość prawdy mamy, 
ale gorliwości brak.

Wiarę wyznawamy ale naśladowanie słabe jest. Któż się 
tak śpieszy, jakby powinien, gdy idzie do nieba? Owszem 
stoimy, jakby nieruchomi! Pracujemy, ale jak leniwo! Gadamy, 
żartujemy, marnujemy czas! Jak lekkomyślnie sprawy Boże 
czynimy! Słyszymy, jakbyśmy nie słyszeli; modlimy się, jak
byśmy się nie modlili; doświadczamy siebie, zastanawiamy się 
i karcimy grzech tak, jakbyśmy tego wszystkiego nie czynili, 
Radujemy się w Chrystusie, jakbyśmy się nie radowali! Jakaż 
oziębłość ogarnęła nas! Śmierć się przybliża, my o tem wiemy, 

a jednak obojętni jesteśmy. Stoimy na progu wiecznej radości 
lub potępienia, a jednak o to nie wiele dbamy; śmierć puka 
do serca, a my nie słyszymy. Bóg i Chrystus wołają mówiąc: ,,Dziś, 
jeźli głos nasz usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, spra
wujcie sprawy, pokąd dzień jest; przychodzi noc, gdy żaden 
nic nie będzie mógł sprawować. Teraz pilnie sprawy swoje 
sprawuj, prace życia działaj, siły dokładaj i korzystaj z czasu, 
teraz lub nigdyu — a jednak człowiek tak jest ociężały, 
jakby nawpół śpiący. Śmierć i sąd śpieszą! Już są niedaleko, 

— a my jak dużo czasu zawsze mamy! Ach Panie! serce 
człowieka bardzo jest leniwe, poziome i piekłu oddane! Gdzież 
znajdziesz chrześcian gorliwych ? Ludzie się zgoła nigdy o to nie 
troszczą, co ich czeka w wieczności! Pomyślą o niej, ale tylko 
trochę, przy sposobności, nie zaś w ten sposob, jakby wieczność 
celem życia była. A gdybym i ja na tę samą słabość nie cho
rował, jakżeby łzy moje musiały płynąć, jak wzdychania moje

5
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nigdy nie ustawać! jakbym nad martwotą serca swego jęczał 

i narzekał!
Czy przełożeni nasi pełnią gorliwie powinność swoją ? Czy 

okazują w obec Pana Boga taką gorliwość, jakby powinni ? Czy 
budują dom cbwały Jego? Czy nabożeństwa publicznego strzegą? 
Czy popierają kazanie słowa Bożego? Czy władzy swojej i bo
gactwa i czci używają należycie do forytowaaia królestwa Chry
stusowego, pomnąc, że za niedługo muszą zdać rachunek z sza- 
farstwa swojego?

Słudzy słowa Bożego tak samo nie zawsze gorliwie pełnią 
powołanie. Nawet najlepsi nie są bez winy. Czy każemy 
przeciw nieposłuszeństwu Ewangelii, czyniąc to w okazaniu 
mocy i ducha? Czy zachowujemy się w obec grzechu jak w 
obec ognia, który miasta pustoszy? Czy nalegamy na ludzi, 
aby się z płomieni ocalili? Czy przemawiamy do sumienia 
jak ludzie, którzy wiedzą, jak straszną jest wpaść w ręce Boga 
żywego? Czy nalegamy, aby ludzie szukali Chrystusa i na nowo 
się narodzili.? Czy wzywamy do wiary i świętobliwości serca, 
wykazując, iż bez tych rzeczy żywota nie dostąpi nikt? Czy 
nas serce boli, gdy na bezrozumną, lekkomyślną i odporną pa
trzymy zgraję? Gdy na oblicze niezbożnych spojrzymy, czy 
zawsze serdeczny czujemy żal, pomnąc, że ich może nigdy w 
wiecznem zbawieniu nie spotkamy? Czy sięjodzywamy do nich 
jak Apostoł Paweł, ze łzami, wskazując na cielesne i światowe 
ich usposobienie? Czy ich nauczamy ,,od domu do domu,u o 
każdej porze i z wielą łzami? Czy ich błagamy, na zbawienie 
duszy ? Albo czy nie raczej o to się staramy, abyśmy pochwałę 
słuchaczów zyskali? jakby kaznodzieja nie miał innej sprawy 
tylko niekiedy na jedną godzinkę gładkie słówka gadać, a 
potem aż do przyszłego kazania o lud się nie troszczyć ? Czy 
cielesna ostrożność nie wstrzymuje zapału naszego, tak iż bez 
życia i zapału każemy o rzeczach, które same w sobie do głębi 
przenikają duszę? Czy się łagodnie obchodzimy z grzechem, 
choć on tak srogo niszczy dusze ludzi? Słowem, jeźli płomień 
gorliwości w sercu nie płonie, słowa nasze chyba ludzi wpra
wią w uśpienie, przyzwyczają ich słuchać słowa obojętnie, a tem
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samem na wieczną uprowadzą zagub§. Panie, bądź miłościw 
sługom swoim dla takiej winy !

A czy słuchacze udowadniają większą gorliwość niż prze
łożeni i kaznodzieje słowa? Jakże się tego można spodziewać? 
Czytelniku 1 spojrzyj na samego siebie, a od razu pytanie roz
strzygniesz. Zapytaj się sumienia i pozwól mu prawdę powie
dzieć. Czy wieczne zbawienie jest celem, do którego życiem 
swojem dążysz? Czy czuwasz i wszelkich dokładasz sił, abyś 
koronę żywota otrzymał? Czy się śpieszysz, aby się nie spóźnić, 
abyś, nim umrzesz, dzieło swe zakończył? Czy mimo wszelkich 
przeszkód ze strony przeciwników ,,bieżysz do kresu ku zakła
dowi Bożemu, które jest w Chrystusie Jezusie, do tego się 
śpiesząc, co przed tobą jest?14 Czy sumienie twoje świadczy 
o modłach, wzdychaniach i łzach przelanych w cichości?

Czy rodzina twoja powie, żeś ją wychował w bojaźni 
Bożej i zawsze przestrzegał, by się nie dostali ,,na to miejsce 
męki?  Czy pasterz duchowny poświadczy, żeś wołał: ,,Cóż 
mam czynić, abym był zbawiony?54 żeś nad własną bolejąc skązą 
z całego serca szukał Pana Boga? Czy sąsiedzi powiedzą, żeś 
stronił od niezbożuików i o zbawienie braci troskliwie się sta
rał? Niechaj ci świadkowie będą dziś sędziami między Panem 
Bogiem i tobą, a niech powiedzą, azali tak jest. Po robocie 
poznasz, czy służebnik twój próżnował lub nie, choćbyś go 
nawet nie widział próżnującym; poznaj tak samo, co do swojej 
osoby, na swą własną spojrzawszy robotę. Czy twa miłość 
Chrystusa, twoja wiara i gorliwość jest mocną lub słabą? 
Z czegóż się weselisz ? W czem ufasz ? Czy wszystkie sprawy 
twoje są uporządkowane? Czy jesteś gotów umrzeć nawet dziś, 
jeźli tak być musi? Czy osoby, między któremi obcowałeś, bło
gosławią tobie? Bozważ to wszystko, a zaraz poznasz, czyś był 
robotnikiem czy próżnującym.

O błogosławione zbawienie, jakże niegodnie cię zanie
dbują! O królestwo chwały, jak nisko cię cenią! Nie wie
dzą synowie ludzcy, co tak lekkomyślnie od siebie rzucają! 
Gdyby wiedzieli, zaprawdę inaczejby postąpili! Czytelniku, nie 
dobra to rzecz, lekceważyć królestwo Boże! Pomnij, jak w tym

5ł
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względzie obciążyłeś serce swe ! Obyś to odczuł, a myśli takiej 
zniknąć nie pozwolił! Gdyby ci lekarz powiedział: ,,Jeźli tej 
jednej rzeczy nie zaniedbasz, nie wątpię, iż wyzdrowiejesz11 - 
jakżebyś wskazówek jego przestrzegał. Tak i ja ci powiadam, 
]eżli tej jednej rzeczy nie zaniedbasz, pewnie zbawienia dostąpisz! 
Porzuć lenistwo, dołóż wszystkich sił, a bądź chrześcianinem. 
Oddaliwszy się od Boga szukaj go znowu z całego serca. Od
pornym byłeś przeciw Chrystusowi; szukaj go znowu z całego 
serca swego, słuchaj głosu jego bez wszelkiej ogródki, a zba
wienie jego cię nie minie. Bierz się do dzieła śpiesznie i 
gorliwie, a dziękuj Bogu, że jeszcze czas pracę swoją pełnić.

Obowiązki chrześeianina tu na ziemi są bardzo wielkie 
i liczne. Trzeba odnawiać serce, umartwiać żądze, zwyciężać 
złe obyczaje, pokusy i zamiłowanie w sprawach tego świata 
pokonywać; trzeba zniewalać ciało; chwałę, przyjaciół, życie 
ograniczać; niepokój sumienia dobrymi środkami uśmierzać a 
do pewności łaski Bożej i zbawienia dążyć. Prawda, że to 
wszystko dawa Bóg i bez naszej zasługi, lecz dawa tylko tym, 
którzy tych rzeczy gorliwie szukają. Oprócz tego trzeba człowie
kowi niejedną naukę zaskarbić, niejednego środka użyć, nie
jeden obowiązek wykonać. Każdy wiek, każdy rok i dzień; 
każde miejsce, dokąd przychodzim, każda osoba, którą spotykam, 
każda zmiana położenia; nasze żony, dzieci, sługi, przyjaciele 
i nieprzyjaciele — wszyscy na nas wkładają pewne obowiązki. 
A kiedy tak jest, rozważ, czy nie powinniśmy dołożyć wszelkiego 
starania, aby takowym uczynić zadosyć, albo czy jest roztropną 
zwlekać na później lub stać próżnującym?

Najprzód czas ubiega. Jeszcze dni kilka, a nas tu nie 
będzie. Tysiąc chorób czatuje na człowieka. Teraz każemy, 
słuchamy, gadamy, chodzimy, a za krótki czas wyniosą nas 
i w prochu skażenia uścielą łoże, a ciało nasze w ciemności 
grobu robactwo roztoczy. Kto wie, jak blisko me skonanie! 
Nie wiemy, czy przyszłej niedzieli, przyszłego kazania, przyszłej 
godziny dożyjemy. Tak krótki mając czas a tak wiele do pracy, 
azaż w dwójnasób nie chcemy pilności dołożyć?
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Do tego ileż wrogów mamy! Ustawicznie przeciw nam 
radzą i kolo naszego pracują skażenia! :Szatan ręce zaciera i 
wszelakiej pokusy próbuje. Przetóż ,,trzeźwymi bądźcie, czu
wajcie; albowiem przeciwnik wasz djabeł, jako lew ryczący 
obchodzi, szukając, kogoby pożarł. Któremu dawajcie odpór, 
mocni będąc w wierze.  1. Piotr. 5, 8 i 9. A słudzy szatana, 
ile ich jest, jakże się pilnie krzątają! Fałszywi prorocy, na- 
śmiewcy, prześladowcy, do tego wrodzone żądze ciała, jakże 
gorliwie się usiłują! Słaby odpór tu nie wystarczy! A więc 
czas, abyśmy sami więcej dla ocalenia swego czynili, niż nie
przyjaciel dla zguby naszej działa. Zastanów się nad talentami, 
które ci dał Pan, nad rozlicznemi zmiłowaniami, nad uciskami, 
które na nas zesłał, i nad stosunkiem duszy twej do Boga, a 
wszystkie te rzeczy do większej pilności pobudzą człowieka, 
Wielkie są i liczne talenta, któreśmy otrzymali. U któregoż 
narodu na ziemi było więcej nauki, napominania i przekony
wania tak w czas, jak nie wczas ? Mamy kazania, aż ich za dużo, 
mamy dni świąteczne, aż je gwałcimy; mamy księgi dobre, aż 
sobie rady nie wiemy. Któremuż narodowi jest Pan Bóg tak bli
skim ? Któryż miał Chrystusa tak prawie przed oczyma swemi 
ukrzyżowanego? Przed kim stało niebo i piekło równie jak 
przed nami otwarte? Jakże powinniśmy lecieć, niby na skrzy
dłach ; jak prędko płynąć, gdy wiatr i morze sprzyjają ! Skromna 
miara osięgniętej łaski — to dla nas za mało, a zwyczajna 
pilność w pełnieniu spraw Bożych nie usprawiedliwi nas przed 
Panem.

Dziećmi Bożemi jesteśmy; czy Mu tedy miłość najczulszą 
i posłuszeństwo wierne zachowujemy ? ,,Oblubienicą Chrystusową 
jesteśmy,  czy słuchamy głosu Jego i kochamy Pana? ,,Jeźli 
jest ojcem, gdzież jest cześć Jego? a jeźli Panem, gdzież bo- 
jażń Jego?  Mai. 1. 6. Lecz jeźli pilność nasza nie odpowiada 
stosunkowi naszemu do Boga, samych siebie potępiamy. Słu
dzy bowiem ciężką pracę podejmują i każdy dzień pracują, 
aby panów swoich zaspokoili; przeto nasze niedbalstwo samo 
w sobie potępia nas przed oblicznością Pana nad panami. 
Zaprawdę, nie ma pana, jak On, ani się może którykolwiek
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sługa spodziewać owoeu pracy swojej, jak Jego słudzy się 
spodziewają.

W służbie Bożej rozlicznej pomocy doznawamy, cały świat - 
nas wspiera. Słońce, księżyc i gwiazdy pomagają swem światłem 
1 wpływem; tak samo ziemia z wszelką wspaniałością roślin, 
kwiatów, owoców, ptastwa i zwierząt; pomaga morze i co w 
niem żyje; powietrze, wiatry, mrozy i śniegi, upały i burze, 
chmury i deszcze — wszystko to nam służy, gdy pracę swą 
pełnimy. Co więcej, nawet ,,aniołowie są duchami usługującymi.14 
Żyd. ł, 14. Cierpliwość Boża sprzyja; Chrystus Pan pomaga, 

krew swoją za nas ofiarowawszy. Duch Święty wspiera nas wal

cząc przeciw odporności serca, nie mówiąc już o sługach Ewan
gelii, którzy badają Pisma i czekają, każą i czekają, modlą się 
i czekają, czy grzesznik lekkomyślny przecie się nie wróci. 
A gdy tak wszystkie potęgi pracy naszej sprzyjają, czy nie 
jest grzechem, stać próżnującym o nic się nie troszcząc ? Proszę 
cię tedy, chrześeianinie, jakiekolwiek twoje powołanie jest, po
mnij na pomoc przy pracy swojej, a potem pomyśl, jakbyś ją 
najlepiej wykonał.

Którzy z pracy robią zabawkę, nic nie wskórają. Król 
Agryppa wyznał, iż nie wiele brakowało, żeby został chrze- 
ścianinem; lecz jednak nie został. Tak samo się w końcu 
okaże, iż niejednemu nie wiele brakowało do zbawienia, ale 
go jednak nie dostąpił. Gdy dwaj do mety biegną, ten, który 
się opóźnił, traci zakład i pracę. Gdy człowiek jaki ciężar 
dźwigając siły podostatkiem nie wyda, na tym samym pozostaje 
stopniu, jakby nic nie zrobił. Ileż pracy zmarnowali chrze- 
ścianie w ten sposób, źe dzieła swego gruntownie nie wykonali l 
n Wiele ich będą chcieli wnijść, ale nie będą mogli,B Luk. 13, 
24; ci sami mogliby wnijść, gdyby się lepiej byli dołożyli. 
A przeto więcej dołóż pilności, więcej poświęć siły, aby cokol
wiek uczyniłeś, na próżno nie było.

Ileż kosztownego czasu zmarnowałeś? Niejednemu z nas 
minął wiek dziecinny, minął i młodzieńczy; niektórzy nawet 
południe życia przekroczyli, a co przed nami, bardzo jest nie- 
pewnem. Ileż to czasu spędziłeś na spaniu, gadaniu, zabawach,
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w troskach lub myślach światowych ! A przytem jak mało zro
biłeś w zawodzie swoim! Czas zmarnowany nie wróci nigdy; a 
przeto chwile, które nam zostają, tem wierniej wykupujmy, tem 
torskliwiej ich używajmy! Gdy podróżny zmarnuje lub prześpi 
kilka godzin z rana, musi potem wieczorem odbywać drogę lub 
celu swego wcale nie osięgnie.

Nagroda będzie, to pewna, usiłowaniom naszym odpowie
dnia. Ziarno zasiane i pogrzebane w ziemi obfite wyda żniwo, 
Cokolwiek na ziemi zdziałałeś, albo wycierpiałeś, za wszystko 
cię w zbawieniu sowicie Pan wynagrodzi. W niebie nikt nie 
pożałuje, że tu dużo działał lub dużo cierpiał. Potem nikt nie 
powie: ,,Szkoda, żem się tak usiłował, tyle się modlił i sumien
nie działał.  Owszem, przeciwnie, radością im będzie spojrzeć 
poza siebie na prace i cierpienia przebyte i oglądać siłę ra
mienia Bożego, która aż dopóty pomagała. Wtenczas rzeczem 
z Pawłem: ,,Mam za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie 
są godne onej przyszłej chwały, która się ma objawić w nas.  
Rzym. 8, 18. Chwilkę trwa praca, a na wieki odpocznienie. 
Któż nie chciałby wszystkich sił dołożyć, gdyby wiedział, że 
pracując jedną godzinę przez całe życie będzie żył jak książę? 
Bóg jest sprawiedliwy, On pracy naszej i usiłowań miłości nigdy 
nie zapomni.

Bóg tak zarządził, że drogą boju do zbawienia idziem; 
kto niechce dołożyć starania, nie dojdzie do celu, jak już nie
jeden utracił niebo. Tak to najwyższa mądrość Boga ustano
wiła. Gdy tedy ludzie nas ganią, że zanadto jesteśmy sumienni, 
nie nas, ale Boga ganią, który tak przykazał. Nie na nas, lecz 
na Pana spadałaby wina. Mądrość ich nie da się z rozkazem 
Najwyższego pogodzić. Pan rzekł: ,,Królestwo Boże gwałt 
cierpi, a gwałtownicy porywają je.  Mat. 11, 12. ,,Usiłujcie 
się, abyście weszli przez ciasną bramę. Wiele ich będą chcieli 
wnijść, ale nie będą mogli." Łuk. 13, 2i. ,,Wszystko, co przed- 
sięweźmie ręka twoja do czynienia, czyń według możności 
twojej; albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umie
jętności ani mądrości w grobie, do którego idziesz.41 Kazn. 9, 
10. ,,Z bojażnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie.14
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Filip. 2, 12. ,,Starajcie się, abyście powołanie i wybranie wasze 
mocne uczynili.  2. Piotr, l, 10. ,,Ponieważ sprawiedliwy le
dwie zbawiony będzie, niezbożny i grzeszny gdzież się ostoi?  
1. Piotra 4, 18. Choćby wszystkie powody przeciw prawdzie 
Bożej wynurzyli, — mnie ta jedna okoliczność wystarczy, że 
Bóg innego jest zdania. On rozkazał, abym daleko więcej 
uczynił, niż uczyniłem, a wola Jego dla mnie zakonem. Któż 
rozkazuje, jeźli nie On; któż drogę do nieba wyznacza, jeźli 
nie Pan? A zatem choćby świat, choćby ciało nasze, ba sam 
szatan się sprzeciwiał, choćby utrzymywał, że usiłowania nie 
trzeba; moja odpowiedź zawsze będzie, iż Bóg tak rozkazał.

To samo potwierdzają skargi pobożnych chrześcian na 
śmiertelnej pościeli. W takiem położeniu często narzekają: ,,O 
dla czegóż nie byłem tysiąckroć wierniejszym, świętobliwszym 
a o zbawienie duszy swej troskliwszym! Świat skarży, żem za 

dużo czynił, lecz sumienie moje przeciwnie, żem zrobił za mało. 
Łatwiej jest znosić urąganie świata niż cierpieć wyrzuty sumienia. 
Wolę, że mię djabeł potępi, ponieważ dla zbawienia duszy 
za dużo czyniłem, niżby mię potępił Bóg, żem za mało czynił, 
Niektórzy byli, co ,,słuchali i z radością słowo przyjęli; co wiele 
czynili i sług Chrystusowych radzi słuchali,  Mat. 13, 20. 
Mark. 6, 20, a jednak zbawienia nie dostąpili. Przeto powin
niśmy zerwać się z uśpienia i gorliwie Chrystusa Pana na
śladować.

Takie jest Boże ustanowienie, że nie można łatwiejszą 
drogą dostać się do nieba. Odpocznienie zawsze po pracy 
następuje. ,,Bez świętobliwości żaden nie ogląda Pana.  Żyd. 

12, 14. Szczerość serca i gorliwość muszą iść ręka w rękę 
z sobą. Nie będąc gorliwym, nie jesteś chrześcianinem. Gor
liwość nie jest wyższym stopniem, lecz jest rdzenią prawdziwą 
chrześciańskiego życia. Szermierz na scenie różni się zupełnie 
od żołnierza, który o swe własne szermuje życie; a tak samo 
różni się prawdziwy chrześcianin od obłudnika. Gdyby ludzie 
bez gorliwości mogli dojść zbawienia, nigdyby się o nią nie 
troszczyli; cokolwiek zacnego jest w drogach Bożych, wszystkoby 
dla nich było obojętne. Lecz gdy Pan rzekł, że bez gorliwości
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tu na ziemi tam odpocznienia nie będzie, tedy prosty rozum
wsz elkich sił człowiekowi dołożyć nakazuje.

Ach, tak chętnie chciałbym cię pobudzić, kochany czy
telniku, abyś sprawy zbawienia lekce nie pojmował; a przeto 
jeszcze kilka uwag dodaję. Najprzód pomnij, źe Bóg jest 
szczerym w obec ciebie, przeczże więc ty nie masz być szcze
rym dla Niego? Cokolwiek rozkazał, zagroził, obiecał, to 
wszystko się pełni. Świat starodawny wygubił potopem, 

Sodomę i Gomorrę spalił ogniem, naród Izraelski rozproszył 
po świecie! A zatem nie pora, żartem zbywać Pana! Pan Jezus 
szczerze się usiłował, zjednać nam zbawienie! Gdy ludzi na
uczał, o pokarmie i napoju zapominał; na modlitwie całe nocy 
spędzał; gdy dobrze czynił, przyjaciele musieli Go wzywać, 
aby siebie szanował. Cierpienie znosił w szczerości, 40 dni 
pościł, był kuszony, zdradzony, plwany i policzkowany, cier
niową koronę włożyli na głowę Jego, krwawym potem się po
cił ; na krzyżu Go przybili, bok Jego przekłuli, i umarł za nas.
Zaprawdę nie mało zadał sobie pracy! A zatem nie godzi 
się, abyśmy my odkupienie swoje lekce pojmowali. Duch Święty 

nas szczerze do szukania Jego pobudza. Często, usilnie i na
tarczywie to czyni. Nalega na nas, a smęci się, ilekroć się 
wpływowi Jego opieramy. Poddajmy się tedy pobudkom Ducha 
Bożego a głosowi Jego bądźmy posłuszni.

Bóg nie jest niedbałym w słuchaniu modłów i okazywaniu 
miłosierdzia swego. Serce Jego szczerze wespół z nami czuje. 
On na każde westchnienie nasze zważa i każdą łzę żalu za
chowuje. Gdy krzyż cię spotka, szczerze, nieprawda, będziesz 
wzywał pomocy Bożej ? A czy możemy miłosierdzia wyglądać, 
jeźliśmy w pełnieniu dzieła Bożego niedbałymi byli?

Słudzy świata i szatana wielką gorliwość w służbie swo
jej udowadniają. Pracują tak, jakby nigdy dosyć zrobić nie 
mogli. Śpieszą się, jakby się lękali, że na czas w piekle nie 

będą. A kiedy oni tak troskliwie szukają potępienia, czy my 
mniej gorliwie szukać będziem zbawienia? Czy nasz Pan nie 
lepszy, nasze zadanie nie przyjemniejsze, nasze zachęty nie 
większe, nasza nagroda nie lepsza? Był czas, w którymeśmy
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także gorliwie służyli szatanowi i ciału; oby tak więcej nigdy 
nie było! Jakżeś człowiecze szukał rozrywki, ze złymi ludźmi 
obcował i w grzechu rozkoszował! Czy teraz nie zechcesz z 
tą samą gorliwością szukać Pana Boga? Czy się jeszcze o rzeczy 
ziemskie troszczysz? Gdy jesteś w chorobie lub jakim ucisku, 
jakże bolesne wynurzasz skargi! Bądąc biednym i ubogim, 
jakże ciężko pracujesz, abyś miał kawałek chleba d!a utrzy
mania swego; a czy zbawienie duszy nie jest sprawą daleko 
wyższą? Niebo lub piekło, zaprawdę, tonie żart! Zbawieni do- 
znawają prawdziwego szczęścia a potępieni nieskończonej kaźni.

A tak wyłuszczyłem przed tobą, kochany czytelniku, naj
przedniejsze powody, a w imię Boga cię wzywam, nie odwłaczaj 
dłużej; obierz, co ci się podoba, niebo lub piekło! Nie wątpię
0 tem, sumienie twoje powiada ci, co masz czynić. Czy mógł
byś iść dalej bezmyślnie tą samą życia koleją, nie dbając o to, 
co rozum i wyraźny rozkaz Pana Boga żąda, na jasne świa
dectwo sumienia nie zważając? Czy mógłbyś i nadal żyć tak 
lekkomyślnie, grzeszyć tak zuchwale i tak rzadko modlić się 
jak przedtem? Czy mógłbyś jeszcze gwałcić dzień święty i 
służbę Bożą zaniedbywać, a o wieczność, jak przedtem, wcale 
się nie troszczyć? Albo czy zechcesz przepasać biodra duszy 
swojej i z całej siły koło zbawienia swego pracować, łamiąc 
zapory, które ci drogę zagradzają, a drwiąc z urągań i pocis
ków wroga? Spodziewam się, źe takie będzie twe postanowienie! 
Lecz wiem także jak harde i odporne jest serce człowieka, 
przeto proszę cię, chciej na następujące zważać zapytania! 
Gdybyś gorliwą pobożnością mógł się wzbogacić w skarby tego 
świata, gdybyś dostąpił honorów i na wysokie wyniósł się po
sady; gdybyś z choroby mógł powstać i zawsze na świecie 
mieć się jak najlepiej, pewniebyś Bogu z gorliwością służył — 
czy wieczne zbawienie nie jest więcej warte niż wszelkie szczę
ście doczesne? Gdyby zbrodnią było pogwałcić dzień Pański, 
zaniedbać nabożeństwa w domu lub komorze lub lekkomyślne 
prowadzić życie, czy chciałbyś taką koleją zostać zbrodniarzem
1 karę śmierci odnieść? A czy śmierć wieczna nie jest stra
szniejsza niż stracenie zbrodniarza? Gdyby Bóg od razu karał 
człowieka za grzechy jego, jak Ananiasza i Safirę ukarał, jakież



75

w takim razie prowadziłbyś życie? A czy gniew wieczny nie 
będzie straszniejszy ?

Gdyby kto z umarłych znajomych twoich powrócił i opo
wiedział ci o mękach piekielnych, które cierpi za te same 
grzechy, które ty pełnisz — jakżebyś od razu zmienił sposób 
życia! Czy Boże przestrogi serca twego nie przekruszą? Gdy
byś wiedział, iż dzień dzisiejszy jest życia twego na ziemi 
ostatni, jakżebyś go spędził! A przecie nie wiesz, czy nie jest 
ostatni; a jeźli nie jest, to może do końca już nie daleko. 
Gdybyś koniec świata oglądał, jak wszystka chwała i okazałość 
jego w proch i popiół się obróciła, do czegóżby cię widok ten 
pobudził? A kiedyś jednak to wszystko ujrzysz prawdziwie! 
Gdybyś uwidział stolicę sądową i księgi otwarte, i jak po 
lewej stronie sędziego niesprawiedliwi stoją i drżą z trwogi, 
a po prawej stronie sprawiedliwi z radości pląsają, gdybyś 
słyszał wyrok wieczny o jednych i drugich, jakimże człowiekiem 
zostałbyś, ujrzawszy te rzeczy? A jednak przyjdzie dzień, w 
który to wszystko ujrzysz! Gdybyś ujrzał piekło otworzone i 
potępionych w wiecznych katuszach, a gdybyś widział niebiosa 
otwarte tak jak Szczepan widział, a wszystkich zbawionych w 
radości bez końca; jakieżbyś po takim widoku życie prowadził ? 
A wszystko to ujrzysz, może nie za długo! Gdybyś leżał w 
piekle rok jeden lub dzień lub tylko godzinę i wszystkich mąk 
doznał, o których tu słyszysz, z jakążbyś grozą o piekle wspo
minał i modlił się, pragnąc ujść takowego ? A czy słowu Boga 
nie zechcesz uwierzyć, póki męki piekła sam nie uczujesz? Lub 
gdybyś rok jeden niebieskiej radości używał, jakżebyś wszystkich 
swoich sił dołożył, aby chwały wiecznej nigdy nie utracić! — 
Ach Panie Jezu, któryś płakał i trwożył się w duchu nad 
!grobem Łazarza, zlituj się nad martwemi, uśpionemi duszami 
naszemi, aż same będą w stanie płakać i trwożyć sobą nad 
grzechami swemi! Tyś rozkazał słudze swemu, aby mówił i 
nie milczał; ach mów Ty sam Panie! Słowa Twego słuchać będą 
całem sercem, choć słowa mego ani uchem słuchać nie chcieli. 
Długoś, o Panie, stał u drzwi serca, kołacąc na próżno! Ach, 
wyłam zapory, a drzwi otworzywszy wnijdź do nas, Panie!
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ROZDZIAŁ VIII.

Po czem poznasz, że będziesz zbawionym?
U

Pan zgotował doskonałe odpocznienie u siebie, a ci, co do 
ludu Bożego należą, uczestnikami jego będą. Przeczże tedy tyle 
ludzi żyje tak bezpiecznie, nie troszcząc się o przyszłość duszy 
swej i nie pytając, czy odpocznienia Bożego mogą się spodzie
wać ? Pan Bóg pokazał, jak błogosławionem jest królestwo 
niebieskie, które wierni służebnicy jego odziedziczyć mają, a 
z drugiej strony jak okropne będą męki potępienia. Ktokolwiek 
tedy słowu Jego wierzy, nie powinien spocząć, aż w sercu swojem 
nabędzie pewności, że się stał dziedzicem królestwa Bożego. 
Ach Panie! szaleństwem jest, że człowiek wiedząc co go czeka, 
tak obojętnym jest o swą przyszłość, tak niepewnym, czy wy
rok zbawienia czy potępienia nad nim zapadnie! Żyjemy tak 

bezpiecznie, tak wesoło w niepewności naszej, jakby najmniejsze 
niebezpieczeństwo nie groziło. Jakież tedy są nasze widoki? 
Czuwamy li czy śpimy ? Jakież serca nasze ? Oskarżono cię o jaką 
sprawę; jakże się martwisz, czy cię uwolnią albo osądzą! Do 
ziemskiego sądu cię zawołają; jakżebyś się we dnie i w nocy 
trapił, gdybyś miał pewność, że cię wskutek troski twej ogłoszą 
niewinnym. Zachorujesz obłożnie; jakże troskliwie pytasz 
się lekarza, czy jeszcze wyzdrowiejesz! A w sprawach wie
cznego zbawienia jesteś obojętnym! Zapytaj się ludzi o przy
czynę, dla czego się zbawienia spodziewają. Jedni powiedzą: 
,,Bóg jest miłosierny, Chrystus za grzeszniki umarł i t. d.;u 
lecz gdy dochodzisz, jakimprawemsięna śmierć Chrystusową 
i na miłosierdzie Boże spuszczają, tedy zamilkną, nie wiedząc 
co powiedzieć. Zapytaj się o stan duszy ich, czy jest odro
dzona, poświęcona, łaską udarowana lub nie, to chyba z 
Kainem rzekną: Azażem ja stróżem duszy mojej? w Panu 
Bogu ufam, tak jak inni ludzie; Panu Bogu dziękuję, o 
zbawieniu s wojem nigdy nie wątpiłem. Lecz powiadam
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ci, masz powód do powątpiewania, a to dla tego, żeś nigdy 
nie wątpił, żeś sie o te sprawy bynajmniej nie troszczył. 
Cóżbyś powiedziało sterniku, gdyby lekkomyślnie wyjechał na 
morze mówiąc: ,,Puszczę mój okręt na wiatry i burze, na 
skały i wały, ufam w Bogu, popłynie jak inne okręty pły
wają.u — Byłoby to strasznem nadużyciem Pana Boga; zna
czyłoby tyle, jak własne niedbalstwo okryć pobożnością. Gdybyś 
Bogu ufał, pewniebyś Go słuchał i tą drogą chodził, którą On 
wyznaczył. Pan nas wzywa, mówiąc: ,,Starajcie się, abyście 
powołanie i wybranie wasze mocno czynili,14 2. Piotr, l, 10, 
a tak mu ufali. Pan wyznaczył nam drogę w Piśmie świętem 
i rozkazał trzymać się takowej, co czyniąc do zbawienia dojdziemy. 
Cóżbyś powiedział o podróżnym, któryby bezmyślnie szedł drogą 
swoją, nie wiedząc wcale, czy do celu prowadzi lub nie; gdyby 
powiedział: ,,spodziewam się, że dobrze idę; pójdę dalej, spuszczę 
się na Boga ?4t Czy ty tak samo nie czynisz, idąc do wieczności ? 
Niewielka rzecz, zapytać o drogę, czy prawa lub nie; a 
jednakbyś przez to nie mało trudu oszczędził, nie potrzebując 
się wracać albo inaczej zbawienia duszy na zgubę narażać.

O Bogu wielkim nie pomyślisz inaczej jedno z trwogą w 
sercu, dopóki nie wiesz, czy ci jest ojcem albo wrogiem twoim, 
wiedząc tylko to, że wszystkie doskonałości Jego przeciw tobie 
są. O Chrystusie myśląc nie wiesz, czy krew Jego duszę twą 
oczyściła; czy cię osądzi lub potępi na sądzie; czy jest wę
gielnym kamieniem szczęścia twojego lub czy kamieniem obra
żenia, o który się potknąwszy na proch ztarty będziesz! Otwo
rzysz biblią i przeczytasz ustęp, ale nie inaczej jedno z 
trwogą i drżeniem to czynisz. Każdy listek spadający z drzewa 
będzie ci jak Balsazarowi ręką Najwyższego, piszącą wyrok 
śmierci na ścianie. Gdy obietnice Pańskie czytasz, tedy nie 
wiesz, czy się wypełnią lub nie. Gdy groźby czytasz, mimo
wolnie ci się jakby wyroki sądu Bożego wydadzą. Nie dziw, 
nie lubisz kazania prawdy; mówisz o kaznodziei jak król 
Achab o Mieheaszu: ,,Ja go nienawidzę, bo mi nic dobrego 
nie prorokuje jedno złe.14 Jakże się możesz modlić bez trwogi ? 
Przyjmując Wieczerzę Pańską, nie wiedziałeś, czy ci będzie



78

błogosławieństwem albo czy sądem. Choćbyś przyjaciół i zaszczyty, 
domy i krainy posiadał, nie znajdziesz pociechy, jeźli mi
łości Boga swego nie masz; bez niej, gdy wszystko opuścisz, 
nie ma odpocznienia. Powiedz więźniowi, nim zapadł wyrok, 
że mu dasz szaty kosztowne, cudowną muzykę urządzisz i wy
wyższenie sprawisz; cóż wszystkie te rzeczy znaczą dla niego, 
dopokąd nie wie, czy go na śmierć nie skażą ? A gdyby wiedział, 
że jutro umrze, nie wielką będzie mu pociechą wiedzieć, iż 
umrze bogaczem. Tak myślę i z tobą ma się rzecz, nim los 
twój wieczny jest zabezpieczony. Gdy się spać położysz, nie
pewność zbawienia nie da ci zasnąć, lub we śnie będzie cię 
trwożyć i przerywać sen. Bo czy potrafisz bez wzruszenia 
patrzeć, jak lud Boży idzie do chwały, gdy sam nigdy nie 
możesz połączyć się z nimi? A jakże o ostatniej godzince po
myślisz? Wiesz, że się zbliża, a niema sposobu ujść jej, a od 
śmierci niema lekarstwa. Gdybyś dziś umarł, — a któż powie, 
że to być nie może ? — wszak nie wiesz dotąd, czy w niebie 
czy w piekle znalazłbyś miejsce! Serce twe nie znajdzie we
sołości, póki w tak niebezpiecznym znajduje się stanie

Gdyby od niepewności tej nie było lekarstwa, musieli
byśmy znosić ją jak nieuniknione złe. Lecz powodem nie jest 
nic innego jak nasze niedbalstwo, Ludzie nie chcą skutecznego 
zażyć lekarstwa, którem jest doświadczanie własnego serca 
według zasad podanych w Piśmie św. Cokolwiek może być 
powodem tej opieszałości, ludzie koniecznie nie chcą sobie 
takiej pracy zadać. Przejdź myślą zgromadzenie tysiąca ludzi; 
ileż ich będzie, co się nad życiem swem dokładnie zastano
wili, co się pytali, czy zbawieni będą. Zapytaj się, kochany 
czytelniku, własnego sumienia, kiedy i gdzie wszedłeś przed 
obliczem Bożem do serca swojego, doświadczając według nauk 
Pisma, czy jest odnowione lub nie, czy w Bogu lub stworze
niach ufność swą pokłada, czy w niebie czy na ziemi skarb 
jego jest? A jeźli siebie badałeś, czy przyszedłeś da poznania 
usposobienia duszy swej, czy przekonałeś się, jaki wyrok cię 
czeka? Zastanów się bliżej nad tą sprawą!

Pismo święte uczy, że człowiek jest w stanie osięgnąć



79

pewność zbawienia duszy swojej, tudzież że powinien ubiegać 
się o takowe. Opowiada, jako święci Boży ludzie przed nami 
wiedzieli o usprawiedliwieniu swojem i pewność zbawienia wie
cznego w sercu mieli; mówi wyraźnie, że ,,kto wierzy w Chry
stusa, nie zginie, ale ma żywot wiecznyu; stanowi przedział 
ogromny między dziećmi Bożemi i dziećmi szatana; usilnie 
nas wzywa, abyśmy się doświadczali, czy jesteśmy w wierze 
-Pana naszego, i czy Chrystus mieszka w sercach naszych. 
Pismo święte żąda po nas, abyśmy się zawsze radowali, Boga 
Ojcem naszym nazywali, ustawicznie go wysławiali, przyjściem 
Chrystusa się pocieszali, pilnie takowego wyglądali i o niem 
rozmawiali. Rzeczy te wszystkie tam tylko miejsce mają, gdzie 
człowiek w pewnej mierze jest dziecięciem Bożem.

Nie ulega wątpliwości, iż szatan badaniu serca naszego 
troskliwie przeszkadza. Lęka się, aby pobożny w doświadczaniu 
samego siebie nie doznał radości i pomocy skutecznej przeciw 
pokuszeniu, tudzież aby niepobożny, samego siebie doświadczając, 
podstępów szatana lub swego własnego nie spostrzegł nie
bezpieczeństwa, a tym sposobem sideł zwodziciela nie uszedł. 
Czyżby szatan takie zastępy ludzi uwodził do piekła, gdyby 
oszukani wiedzieli dokąd idą? A ci pewnieby się o tem prze
konali, gdyby doświadczali samych siebie w świetle i według 
prawideł słowa Bożego, które jest świadectwem jasnem i nie- 
mylnem. Gdyby sidło nie było ukryte, ptaszek nie dałby się 
zwabić. Wieć szatan, jak najskuteczniej łowić dusze, lepiej niż 
gdyby wędkę i sidło pokazał albo też wszcząwszy hałas od 
siebie je wypłoszył Przeto stara się wyrwać je z pod wpływu 
pobożnego kaznodziei, szukającego duszy błądzącej, lub robi 
przeszkody, aby duszpasterz nie szukał owieczki; słowu Bo
żemu odbiera ostrze, aby nie raniło i nie przekruszało; myśli 
słuchaczów na inne rzeczy odwraca lub w sercach budzi uprze
dzenie do osoby i słowa kaznodziei.

Nie mniej żli ludzie robią przeszkody, abyśmy samych 
siebie nie doświadczali. Swoim przykładem, wesołem to
warzystwem i swawolną rozmową zgubny na serce wpływ 
wywierają. Ustawicznie o świeckie rzeczy się starają, z po
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bożnych ludzi drwią i szydzą, do złego namawiają, uwodzą i 
grożą, a tem samem człowieka do zgubnej bezpieczności zwodzą. 
Otworzy Bóg oczy biednego grzesznika, iż drogę nieprawą 
pozna, to się od razu mnóstwo posłów szatana krząta, chcąc go 
oszukać i uśpić na nowo. nPrzeczże miałbyś wątpić o zba
wieniu duszy?" tak powiadają; ,,żyłeś spokojnie,8 nikomuś 
nic złego nie zrobił. Do tego Bóg jest dobrotliwy, a gdyby 
tacy ludzie jak ty nie byli zbawieni, któżby się wtenczas do
stał do nieba? Wspomnij na przodków swych, o przyjaciołach 
i sąsiadach pomyśl; wszak żyją tak samo, jak ty. Czy myślisz, 
że przeto będą potępieni? Chodź lepiej swą drogą, a nie 
zważaj na kaznodziei, bo cię o rozum przyprawić gotowi. 
Wszyscy ludzie grzeszą, a Chrystus za grzeszniki umarł. Nie 
daj sobie głowy podobnemi myślami zawrócić, tak najlepiej 
będzie. — Ileż tysięcy dało się tak uśpić, aż się w mękach 
piekła ocucili? Jezus woła grzesznika i przestrzega go mówiąc, 
że ,,,ciasna jest brama i wąska jest droga, a mało ich jest, 
którzy ją znajdują." Świat zaś powiada: ,,Daj spokój, a nie 

troszcz się o to." — W takiej chwili pomyśl, kto cię sądzić 
będzie? Chrystus, czy przodkowie, sąsiedzi, przyjaciele twoi? 
Jeżli cię Chrystus potępi, nikt cię nie wybawi. Prosty rozum 
powie ci, gdzie szukać nadziei i zbawienia, mianowicie nie u 
ludzi ale W słowie Boźem. Gdy się Achab pytał proroków 
fałszywych, ci pochlebstwy swemi wskazali mu drogę, której 
koniec był śmierć. Tak ludzie umieją zwabić duszę w sidła, 
lecz jej uwolnić nie potrafi nikt. nNiech was nikt nie zwodzi 
próżnemi mowami, albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew 
Boży na synów upornych.. Nie bądźcież tedy uczestnikami ich." 
Efez. 5, 6. i 7.

Największe jednak trudności w sercu naszem są. Nie
którzy nawet nie wiedzą, co samego siebie doświadczać znaczy, 
ani co duchowny przez to myśli, gdy ich wzywa, aby się nad 
samymi sobą zastanowili. Inni są zdania, że tego wcale nie 
trzeba, owszem łudzą się, iż każdy grzech będzie odpuszczony, 
a nikt o nim nigdy nie wspomni. Inni powiadają, ż" pewności 
zbawienia nikt nie osięgnie, albo także iż między człowiekiem
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a człowiekiem wielka różnica jest, lub że wszyscy jesteśmy chrze- 
ścianami, a jako tacy na wieki bezpiecznymi. Są ludzie, co tak 
dziwaczne mają pojęcie o odrodzeniu serca jak niegdyś Nikodem. 
Inni zaś nie wierzą, że w życiu przyszłem źli od dobrych od
łączeni będą. Inni są tak obojętni, że słowa prawdy do serca nie 
przyjmą. Inni są dumni, pełni miłości własnej, o niebezpie
czeństwie nawet nie pomyślą, równie jak kupiec zarozumiały, 
który rady nie przyjmie, lub rodzice zaślepieni, co złego słowa 
o swoich dzieciach ani słyszeć nie chcą ani nie uwierzą, Jedni 
mają sumienie tylą winami obciążone, że od siebie uciekają; 
inni są tak bardzo w sobie zakochani, iż się lękają doświadczać 
siebie, aby drogi życia zmienić nie musieli. Inni się tyle o 
sprawy ziemskie kłopotają, że o świecie wyższym nie pamię
tają, Inni są nader leniwego serca, że ni na chwilę o sobie 
samych pomyśleć nie mają ochoty. Inni znowu, a tych jest 
najwięcej, tak wysoko o sobie rozumieją, iż im nawet na myśl 
nie przyjdzie, że na niebezpiecznej mogą być drodze.

Lecz choćbyś wszystkie wymienione przeszkody zwycię
żył, i samego siebie gorliwie doświadczał, jeszcześ przez to 
pewności zbawienia nie nabył. Różne jeszcze zawady są do 
zwyciężenia. W sercu człowieka, a w szczególności nieodro- 
dzonego, jest czasami taki zamęt i taka ciemność, że sam nie 
jest w stanie orzec, co czyni lub co w duszy jego jest. Gdy 
w domu jakim nieład panuje, i żadna rzecz nie jest na swem 
miejscu, tedy trudno znajdziesz, czego ci w chwili trzeba; po
dobny nieład istnieje w sercu, w którem wszystko niby jest 
rozstrojone. Bywa, że ludzie są tylko gośćmi w własnym domu; 
tak samo są, którzy na usposobienie własnego serca wcale nie 
zważają. Do tego sądzą, nim jeszcze sprawę zbadali. Sędzia 
przekupiony będzie śledził sprawy, lecz z góry już usta
nowił w sercu, jaki wyrok wyda; tak samo człowiek, będąc 
własnym sędzią, nie jest bezstronnym, lecz zawsze większe 
grzechy swe umniejsza, a na drobne wcale nie zważa. Zawsze 
jest gotów rzec: ,,tegom wszystkiego przestrzegał od młodości 
mojej." nJestem bogaty i zbogaciłem się, a niczego nie po
trzebuję." Inni znowu doświadczają siebie do połowy, a jeźli
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w krotce nie dojdą do celu, tracą ochotę i wszystkiego zanie
chają. Rozliczne są powody, dla których chrześcianie pewności
0 zbawieniu swojem dostąpić nie mogą.

Pragnąc cię do doświadczenia własnego serca zachęcić, 
przypominam najprzód, jak łatwo się człowiek co do nadziei 
zbawienia swego pomylić może. Niejeden jest w piekle, co 
się spodziewał dostać się do nieba. Na świecie serce jego 
zdało się być szczerem; słynął z mądrości, w świetle Ewangelii 
obcował, a nawet przeciw obojętności w sprawach zbawienia 
gorliwie kazał. W tym względzie bowiem dużo ludzi błądzi. 
Przed potopem świata albo i w Sodomie zgoła nikogo nie było, 
coby się lękał sądu przyszłego. A między nami się także 
prawie wszyscy zbawienia spodziewają, lubo Chrystus mówi, 
że ich nie wiele znajdzie ona wąską drogę i ciasną bramę, 
która do żywota prowadzi. Mat. 7. 14. A gdy się tyle ludzi 
oszukało, azaż tem więcej nie trzeba pilnować, abyśmy się 
sami nie zawiedli? Taka pomyłka byłaby zgubną. Ona czło
wieka w służbie szatana utwierdza, a gdy w niej trwa do 
śmierci, na wieczną go zgubę prowadzi. Przeto badajmy serca 
z wszelką gorliwością. Nie wielka to praca, gdy zważymy, jak 
zgubne w razie zaniedbania są jej następstwa. Aby ujść nędzy
1 ubóstwa, chętnie w pocie czoła od poranku aż do wieczora 
pracujemy; przecz że nie chcemy poświęcić chwilkę czasu ba
daniu samych siebie, aby się wiecznej uchronić zaguby? Nikt 
większej nie sprawi przyjemności szatanowi a sobie większej 
nie zada szkody, jak gdy kto tej powinności zaniedba. 
Szatan zawsze rozmyśla, jakby nas oszukał; czy mu więc sami 
chcemy w tym względzie pomagać? Straszny był to głos, 
gdy Bóg czasu swego zawołał na Adama: BGdzież jesteś? 
Azaliś nie jadł z onego drzewa?" albo gdy na Kaina zawołał: 
,,Gdzież jest brat twój?" Człowiecze, ,,pomyśl w sercu swemA 
że na wszystkie złości ich pamiętam; a teraz ich ogarniają 
sprawy ich, i są przed obliczem mojem," mówi Pan. Ozeasz. 7. 2.

Pomnij także, jak błogie są skutki takiego doświadczania 
serca. Jeźliś jest szczerym i pobożnym, tem mocniej się o mi
łości Boga swego upewnisz; a jeźli przeciwnie, tedy się na
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chwilę zaniepokoisz, ale ten niepokój pobudzi cię do szukania 
tego, co wiecznem szczęściem duszy twej będzie. Bo czy nie 
jest rzeczą pożądaną wiedzieć już naprzód, co nas kiedyś 
spotka? i gdzie na wieki miejsce nasze będzie? Wiedząc, że 
zbawienia dostąpisz, wielkie ztąd już na ziemi znajdziesz po
cieszenie. Jakże błogo pomyśleć o Bogu! Jego wielkość i 
sprawiedliwość nie zatrwoży, jak innych, serca twojego. Jak 
słodko pomnieć na Chrystusa, na krew Jego za nas wylaną 
i na dobrodziejstwa, które nam zjednał. Jak pożądanem będzie 
słowo Boże a jak piękne na górach nogi tych, co je zwia
stują? Jak słodkie obietnice Boże, wszak jut są nasze. Jakaż 
ochota i gorliwość do modlitwy, gdy całem sercem rzec mo
żemy : ,,Ojcze nasz"! Wieczerza Pańska będzie jak gody we
selne dla duszy, W ucisku nie lękasz się; wiesz, że Pan jest 
z tobą; w radości podwójne będzie pokrzepienie. Gdy o śmierci 
i sądzie, o niebie i piekle pomyślisz, serce twoje nie zatrwoży 
się. W pełnieniu spraw Pańskich znajdziesz ochotę, usiło
wania twoje nie będą napróżno. Pokuta twoja staje się szczerą, 
miłość pałającą, pragnienie żywem, a wiara mocną. Serce twe 
będzie krynicą radości, chwały, dziękowania. W wielbieniu 
Pana nie ustaniesz; umysł twój niebieskiem natchnieniem 
będzie uniesiony, a łaska Pańska zawsze przy tobie zostanie.

Pytasz się, jak doświadczać samego siebie? Przede- 
wszystkiem oddal z serca swego wszystkie troski i myśli cie
lesne, aby uwagi twej nie rozrywały. Dosyć, że to jedno zadanie 
umysł zajmuje. Potem upadnij na oblicze swe przed Bogiem 
w serdecznej modlitwie, aby cię Duch Jego oświecił i praw
dziwe położenie serca objawił. Wybierz na to i chwilę sto
sowną i miejsce właściwe; najlepiej w skrytości, dokąd żadna 
zewnętrzna przeszkoda nie dojdzie. Ile można, obierz do tego 
chwilę obecną. Miej na pogotowiu, bądź to w pamięci, bądź 
na piśmie wyroki Biblii, które życie ludzi Bogu poświęconych 
opisują i obietnicę zbawienia zawierają. Niech serce twe przekona 
się naprzód, że prawdą jest, co Pan w słowie swem mówi. 
Potem sam sobie zadaj zapytania; lecz się nie pytaj, czy w 
sercu twojem jest co dobrego, lub jaką miarę łaski dostąpiłeś?

6 
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Pytaj się owszem, czy ta i owa łaska zbawiająca ogarnęła 
serce twe w rzeczywistości aibo czy nie? A gdy serce twe 
ociągać się będzie, tedy za pomocą Pańską przymuś je; niech 
same siebie gorliwie doświadcza! Jeźli tego sam uczynić nie 
możesz, szukaj przyjaciela pobożnego i doświadczonego, niech 
cię jak lekarz chorego wesprze radą doświadczenia swego.

Pytasz, po czem poznasz, że będziesz zbawionym ? W tym 
względzie różne są znamiona; najprzedniejsze jednak są dwa, 
mianowicie, gdy prawdziwie Boga za najwyższe dobro pokła
dasz, a Chrystusa za jedynego Zbawiciela i Pana swego przyj

mujesz.
Każda dusza należąca do liczby tych, którzy zbawienie 

odziedziczyć mają, najwyższe swe szczęście pokłada w Bogu. 
Czemże jest zbawienie, jeźli nie zupełnem, radosnem połą
czeniem z Bogiem? Kto sobie Boga za najwyższe dobro i cel 
ostateczny nie obrał, podłym bałwochwalcą jest, a serce jego 
pełne pogaństwa. Dla tego pytam się, czy rzeczywiście naj
wyższą szczęśliwość swą pokładasz w Bogu lub nie? Czy mo
żesz rzec: ,,Panie, Tyś jest działem moim na wieki. Kogóżbym 
innego miał na niebie? I na ziemi oprócz Ciebie w nikim 
innym upodobania nie mam?8 Tak możesz rzec, jeźliś jest 
dziedzicem zbawienia wiecznego, Może być, że ciało za własną 
rozkoszą przemawia, że świat do serca wkraść się usiłuje, 
lecz spokojnie się zastanowiwszy w gruncie serca zawsze Panu 
Bogu przed światem dajesz pierwszeństwo. On jest celem 
wszystkich życzeń i usiłowań twoich. Gdy słowa Bożego słuchasz 
i Panu się modlisz, gdy jeszcze dłużej na ziemi żyć pragniesz, 
dzieje się to przeważnie z tego powodu, ponieważ Pana chcesz 
szukać i co do zbawienia większej pewności dostąpić. Żadna 

praca ani cierpienie nie wydadzą się wielkiemi; a choćby 
ciało nieraz się wzdrygało, jednak postanowienia nie zmienisz, 
owszem do celu dążysz. Gdyby Bóg do jednej ręki wszystkie 
rozkosze świata a do drugiej wieczne zbawienie położył i wy
bierać kazał, pewniebyś obrał zbawienie, a odrzuciłbyś roz- 

I kosze świata, choćby na wieki trwać miały.
Boga za najwyższe dobro pokładają, którzy zbawienie
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odziedziczyć mają. To jest pierwszą ich cechą; a drugą jest, 
że Chrystusa za jedynego Zbawiciela i Pana przyjmują. Pierwsze 
z tych zdań zawiera główny rozkaz zakonu: nBędziesz mi
łował Pana Boga twego z całego serca swego"; drugie zaś 
podawa treść Ewangelii: aWierz w Pana Jezusa Chrystusa,
a będziesz zbawiony." W wypełnieniu tych dwóch zasad po
bożny, chrześciański żywot zależy. Obie dwie razem złączone 
powiadają, co jest wiara, A zatem czy znajdujesz, że z natury, 
dla przestępstwa pierwotnego przymierza, jesteś zgubionym i 
potępionym grzesznikiem? Tudzież, że Jezus Chrystus jest 
Pośrednikiem, co zakonowi Bożemu uczynił zadosyć? Czy z 
całego serca wierzysz, że On tylko jeden jest twym Zbawi
cielem? Pomnij jednakowoż, że nie każdemu, co na pozór 
wierzy, lecz ntemu, co zwycięży, da Chrystus jeść z onej 
manny skrytej i da mu kamyk biały a na onym kamyku imię 
nowe napisane, którego nikt nie zna tylko ten, który je przyj
muje; i da mu jeść z drzewa żywota, które jest w pośrodku 
raju Bożego i nie będzie obrażony od wtórej śmierci. Chrystus 
wyzna imię jego przed obliczem Ojca swego i przed aniołami 
Jego i uczyni go filarem w kościele Boga, a więcej z niego 
już nie wynijdzie; i napisze na nim imię Boga i imię miasta 
Boga swego, nowego Jeruzalemu, które zstępuje z nieba od 
Boga, i imię swoje nowe." I owszem, nda mu siedzieć z sobą 
na stolicy swojej, jak i On zwyciężył i usiadł z Ojcem swoim 
na stolicy Jego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi 
zborom." Obj. 2, 7, 11, 17; 3, 12, 21, 22.
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ROZDZIAŁ IX.

Pobożni powinni pobudzać innych, aby zbawienia
szukali.

Bóg wyznaczył człowiekowi cel tak wspaniały, mianowicie 
wieczne odpocznienie zbawionych, i dał mu zdolność do osią
gnięcia szczęśliwości, która wszelkie pojęcie przechodzi. Przeczże 
tedy synowie królestwa nie usiłują się trochę więcej, aby także 
innych do zbawienia zachęcili? Ileż ich jest, coby ci w tym 
względzie nieco zawdzięczali? My widzimy chwałę królestwa 
Bożego, lecz oni nie widzą; my wiemy o nędzy potępionych, 
lecz oni nie wiedzą. Widzimy, jak błędną postępują drogą, 
którą do celu nigdy nie dojdą; widzimy, źe prawej drogi sami 
z siebie nie znajdą — a jednak nie śpieszymy ich z błędu i 
niebezpieczeństwa wyprowadzić i wskazać im drogę żywota, 
Szczupła jest liczba chrześcian wierzących, co z całej siły nad 
nawróceniem błądzących pracują! Ważna to jest sprawa; Bogu 
na chwałę, bliźnim ku zbawieniu pełnić ją winniśmy.

Obowiązku tego nie należy w ten sposób pojmować, jakby 
każdy człowiek publicznie miał kazać, lub czynić co więcej 
nad to, co jego osobiste powołanie wymaga. Nie zależy on w wy
twarzaniu rozmaitych stronnictw, a co już najmniej, nie zależy 
w tem, abyśmy człowieka w nieobecności jego potępiali, a oko w 
oko stanąwszy przed nim milczeli. Kto bliźniego chce nawrócić, 
musi najprzód nędzę jego całem sercem odczuć. Tu trzeba 
współczucia w obec grzesznika, trzeba miłości, która rozmyśla, 
jakby go ocalić. A gdy tego całem sercem pragniemy i usta
wicznie o tem rozmyślamy, tedy usiłowaniom naszym Bóg po
błogosławi.

Powinniśmy korzystać z każdej sposobności, aby mu 
drogę do zbawienia wskazać. Jeźli bliźni twój nie jest oświe
cony, wskaż mu, co jest najwyższem szczęściem człowieka, 
jak szczęścia tego w obcowaniu z Bogiem doznawał, jak potem 
przymierze Jego pogwałcił, karę na siebie ściągnął 1 wszelką
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nędzę na się sprowadził. Daj mu wyrozumieć, jak bardzo zba
wiciela potrzebujemy, jak serce nasze do Chrystusa tęskni, i 
jakie skarby mają, którzy Weń uwierzyli. Jeźli to wszystko 
nań nie oddziała, tedy pokaż mu chwałę zbawienia, którą od 
siebie odrzuca, pokaż strachy piekła, do którego dąży, tudzież 
jak samego siebie na zgubę naraża, kto łaską Bożą gardzi. Po
wiedz mu, iż nikt nie wie, jak blisko jego skonanie, jak przed 
stolicą Bożą z szafarstwa swego liczbę zdać musi! Rzeczy 
ziemskie są marne, grzech nas potępia, lecz krew Chrystusa od 
niego oczyszcza! Naucz go, jak koniecznie odrodzenia potrzeba, 
jak wiara i świętobliwość z niem są połączone i jakie te rzeczy 
mają znaczenie! A gdy po tem wszystkiem znajdziesz, źe na
dzieje jego nie mają podstawy, nalegaj nań, aby samego siebie 
doświadczał; wskaż mu drogę doświadczania siebie, wspieraj 
go w tym względzie, a nie ustawaj, aż nędzę własną pozna i 
lekarstwo od niej prawdziwe znajdzie. Wskaż mu Chrystusa 
i krew Jego, która nas oczyszcza od wszelkiego grzechu. Naucz 
go, co ma czynić. Niech słucha słowa Bożego i sam je czyta. 
Niech wzywa Chrystusa a niech społeczności z pobożnymi 
szuka; niech od grzechu stroni, wszelkiej pokusy do niego a 
najbardziej złych towarzystw unika, i cierpliwie pomocy Boga 
swego czeka. W tem wszystkiem nie szukaj własnego zysku 
ani własnej chwały, ale jedynie chwały Najwyższego i zba
wienia duszy bliźniego swego z oka nie spuszczaj.

To wszystko czyń rychło. Nie życzysz sobie, aby bliźni 
twój z nawróceniem zwlekał; przeto sam nie zwlekaj, ale od 
razu bierz się do pracy, abyś go nawrócił. Ty rozmyślasz jak 
go objaśnić i na nową drogę naprowadzić; a tym czasem on 
coraz głębiej upada, w grzech tonie, gniew Boży na się ściąga; 
nałogi się wzmagają, pokusy się mnożą, sumienie zasypia, 
serce się zatwardza, szatan panuje, Chrystus nie ma przystępu, 
Duch znajduje opór, a imię Boże nadaremno biorą. Czas 
upływa, śmierć i sąd się zbliża, i nim się spodziejem, czło
wiek umiera i idzie do piekła — a my tymczasem ciągle i ciągle 
rozmyślamy, że złemu trzeba zapobiegać. Jeźli już w wy
padkach cielesnej klęski nie powinniśmy zwlekać z pomocą, to
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tem mniej tam, gdzie o zbawienie duszy idzie! Gorszym niż 
zbójca byłby taki lekarz, co naumyślnie zaniedba chorego, aż 
umrze albo już więcej lekarstwa nie przyjmie. Porzućcie tedy 
wymówki i mniej ważne sprawy a ,,napominajcie jedni drugich 
na każdy dzień, póki się Dziś nazywa, aby kto z was nie był 
zatwardzony oszukaniem grzechu.8 Żyd. 3, 13.

Źródłem napominania atoli musi być miłość i szczery 
współudział, Żarty i urągania, obelgi i zarzuty nie będą śro

dkiem, którym człowieka nawrócisz do Boga. Idź do grzesznika 
ze łzami w oczach; gdy ujrzy, że szczerze nad losem jego 
bolejesz, że nędzę jego wewnętrzną odczuwasz, pewnie się 
serce jego zastanowi. Przemów do niego uprzejmemi, gorli- 
wemi słowy; niech pozna, że szczerze dobra jego pragniesz, 
że nie masz innych do tego pobudek jak tylko pragnienie szczę
ścia duszy jego! Wtenczas się dusza oziębła z pewnością 
rozgrzeje. Rzeknij mu: nPrzyjacielu! widzisz, ja własnej ko
rzyści nie szukam. Gdybym chciał względy twoje zaskarbić, 
musiałbym drogę twoją pochwalić, albo przynajmniej milczeć. 
Nie szukam ja także rzeczy twoich, owszem jedynie zbawienia 
twojego pragnę, Nie ja na tem zyskam, ale jedynie ty i dusza 
twoja, gdy się nakłonisz przyjąć Chrystusa.8 Gdybyśmy się w 
ten sposób do niejednego sąsiada i znajomego odezwali, pe- 
wnieby słowa nasze błogosławiony owoc wydały.

Uczyń tak wiernie i bez ogródki! Nie zmniejszaj winy 
bliźniego swego ani go w fałszywej usypiaj nadziei. Gdy wi
dzisz, że wieczne niebezpieczeństwo grozi, otwarcie się odezwij, 
mówiąc: BPrzyjacielu, lękam się, że Bóg jeszcze duszy twojej 
nie odnowił i wątpię, czyś z mocy szatana został wyzwolony 
na wolność dziatek Bożych. Nie wiem, czyś sobie Chrystusa 
obrał nadewszystkie rzeczy i Jemu szczerze serce swoje oddał. 
Jeźliś to uczynił, tedy powinieneś słuchać go wierniej, a pu
blicznego i domowego nabożeństwa nie zaniedbywać; nie śmiesz 
tak chciwie za światem gonić, nie mówiąc o niczem jak o 
świeckich sprawach. Gdybyś był w Chrystusie, nowem byłbyś 
stworzeniem; stare rzeczy byłyby przeminęły a wszystkie się 
nowemi stały. Myśli twe byłyby nowe, rozmowy nowe, towa
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rzystwa nowe, usiłowania nowe, obcowanie nowe. Może innego 
jesteś zdania, a inaczej się spodziewasz, lecz nadzieje twoje 
zawiodą cię, a razem z sobą uwiodą w zagubę." Tak musisz 
wiernie zachodzić z ludźmi, jeźli inaczej życzysz im dobrze. 
Inny jest sposób leczenia ciała, a inny duszy. Cieleśnie cho
rującemu nie powiadamy o niebezpieczeństwie, lecz kto na 
duszy choruje, musi wiedzieć prawdę, bo bez własnego przy
czynienia się wyzdrowieć nie może.

Wszystkie te rzeczy musisz wykonać troskliwie, gorliwie 
i z poświęceniem. Niech ludzie wiedzą, źe z niebem i piekłem 
nie można żartować, ani tych rzeczy pobieżnie pomijać! ,,Nie 
ma nic tak pewnego, jak źe za niedługo w niebie albo piekle 
na wieki osiędziesz; czy cię ta prawda do głębi nie wzruszy ? 
Przecz ich tak mało, co na drogę żywota wstępują, a tak 
dużo, eo na śmierć i potępienie śpieszą? Nie łatwą jest ujść, 
ale łatwą zbłądzić — a jednak ludzie na to nie zważają! Cóż 
ty człowiecze w sercu swojem myślisz? Oto świat przemija; 
jego rozkosze, skarby i honory marnieją a jedne po drugich 
cię opuszczają! Maluczko, a wieczność przed tobą stanie! Bóg 
jest sprawiedliwy i nie da się z siebie naśmiewać! Groźby 
swoje pewnie wykona; dzień sądu Jego przestrasznym będzie! 
Czas upływa; nie wiesz, kiedy koniec życia nadejdzie! Poło
żenie twoje niebezpieczne jest! Jeźli jutro umrzesz, czy bę
dziesz przygotowanym? Z jakąże trwogą musi dusza opuścić 
ciało! Czy jeszcze zwlekasz? Rozważ u siebie, Bóg na cię 
czeka! Cierpliwość Jego czeka! Nieskwapliwość Jego wycze
kuje! Miłosierdzie Jego cię zaprasza. Chrystus krew i zasługi 
swe ofiaruje! Duch Święty cię namawia, sumienie oskarża, 

szatan czatuje! Teraz jeszcze czas. Teraz lub nigdy! Czy 
wolisz w płomieniach piekła się palić, niż pokutować na ziemi? 
Wolisz potępienie, niż chwałę z Chrystusem? Wolisz się wy
rzec cząstki z Panem nieba, niż własnego grzechu się zaprzeć? 
Ach, bracia, cóż o tem myślicie? Bóg was ludźmi stworzył; 
nie traćcie rozumu, gdzie go prawie człowiekowi najbardziej 
trzeba !8 — Zaprawdę, nie żartem ani słodkiem słówkiem za
twardziałego ocucisz grzesznika! Gdy dom w płomieniach, nikt
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się długiemi mowami nad naturą ognia i nad niebezpieczeństwem 
nie rozwodzi, owszem biegną, krzycząc: Pali się, pali! Tak 
samo źle jest, gdy się z grzechem łagodnie obchodzim jak 
Heli z synami swymi. Kto nie ma odwagi nazwa(! grzech po 
imieniu, względami swymi zabija grzesznika.

Abyś się jednak nie rzucił na oślep, radzę ci, cokolwiek 
czynisz, czyń ostrożnie i roztropnie. Wybierz najprzód porę 
stosowną. Nie mów z ludźmi o duszy, gdy są w rozdrażnieniu 
lub gdyby to za lekceważenie poczjtali Gdy ziemia odwilgnie, 
rolnik z pługiem wyjeżdża! Gdy serce człowieka wskutek 
klęski jakiej albo też może wskutek kazania zmiękło, siej 
ziarno Boże. Wierny chrześcianin czeka na sposobność i ogląda 
się, skoro się nadarzy. Równie trzeba zważać na umysł czło
wieka. Do oświeconego przystąp z dowodami; do prostaczka ze 
słowem uprzejmem, a gdy go przekonasz, staraj się, abyś w 
sercu jego wzniecił miłość do Pana. Dla odpornego miej słowo 
ostrzejsze; z bojaźliwym uprzejmie się obchodź. Miłość, pro
stota i szczerość serca są wszędzie potrzebne; słowo prze
strachu nie wszędzie na miejscu. Myśli swoje ubierz w szatę 
piękną; wyraz niestosowny obraża ucho, szczególnie ludzi de
likatniejszego uczucia.

Wszystkie wywody i napomnienia muszą słowem Bożem 
być uzasadnione. Grzesznik musi wiedzieć, że nie w waszej 
głowie powstały. Wskaż mu więc rozdział i wiersz Pisma, w 
którym grzech jego jest potępiony a rozkaz Boży wydany. 
Słowo człowieka nie ma powagi, lecz słowo Boże bojaźnią i 
posłuszeństwem serca napawa. Ludzkiem słowem wzgardzą, 
ale wyroku wszechmocnego Boga odrzucić nie śmią.

Nie ustawaj napominać człowieka, Gdy Bóg nakazuje, 
abyśmy ,,się zawsze modlili a nie ustawali", tedy tak samo 
powinniśmy nie ustawać, bliźnich naszych wzywająe do Boga. 
Przeto rozkazuje: nNapominajcie jedni drugich na każdy dzień", 
Żyd. 3, 13; i nz wszelką cierpliwością." 2. Tym. 4. 2. Z krze

mienia nie zawsze za pierwszem uderzeniem wydobędziesz 
iskrę; równie w sercu człowieka jednem napomnieniem nie 
wzniecisz zapału; a choćby ci się udało, to prędko znów
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zgaśnie, jeźli go nadal podsycać nie będziesz. A więc idź za 
grzesznikiem, szukaj go, zapraszaj, a w grzechu jego nie daj 
mu spokoju. Tak czyni miłość prawdziwa; ona szuka grzesznika, 
aby był zbawiony.

Staraj się, aby usiłowania twoje pomyślny skutek miały. 
Choćby usta jak przenikliwie mówiły, jeźli serce przy tem o 
czem innem myśli, usiłowanie nasze nie wyda owocu. Lecz 
Bóg pobłogosławi pracy szczerego chrześcianina, którego słowa 
z serca pochodzą, Walcząc przeciw grzechowi nie przestawaj 
nalegać, aż grzesznik przyrzecze, że się naprawi, aż wszelkiej spo
sobności do złego unikać ślubuje. Gdy do jakiego obowiązku 
wzywasz, tedy nie ustawaj, aż się do niego zabiorą! Gdy chcesz 
człowieka przywieść do Chrystusa, tak długo nalegaj, aż nędzę 
swą odczuje, Zbawcy zapragnie, o zmianę serca westchnie, a 
środków łaski Bożej użyć postanowi. Nie wystarczy jednak 
czynić to słowem, przedewszystkiem własnym czyń tak przy
kładem. Niech widzi świat, jak sam gorliwie pełnisz, do czego 
innych tak usilnie wzywasz. Niech się przekonają, że obco
wanie twoje cnotliwe jest, że dla nieba żyjesz, a co usta mó
wią, to serce twoje prawdziwie wierzy. Gdy innym mówisz o 
radości nieba, a sam o ziemskie rzeczy się ubiegasz, któż 
wtenczas słowom twoim uwierzy? Kogóż do szukania niebieskich 
skarbów pobudzisz? Jeźli innych wzywasz do pokory serca, a 
sam jesteś dumnym; jeźli innym ludziom mówisz do sumienia, 
sam swoje własne mając uśpione, jakiż wtenczas owoc słowa 
twe wydadzą?

Doświadczajmy siebie na chwilę, zkąd to pochodzi, że 
tak rzadko bliźnich naszych do doświadczania samych siebie 
pobudzamy? Jedną z największych przeszkód jest nasz własny 
grzech i winy nasze. Myśmy jeszcze sami rozkoszy wewnętrznych 
nie ukusili, jakże tedy mamy innych napominać, aby ich szu
kali? Samiśmy nędzy grzechu nie odczuli, sami Chrystusa nie 
zapragnęli, ani mocą Ducha Świętego odnowieni nie zostali; 

jakże te rzeczy innym przedstawimy? Może sami jesteśmy 
winni grzechu, który potępiamy ; jakże go potem możemy po
tępić śmiało ? — Drugą przeszkodą jest niedowiarstwo w sercu
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utajone, Gdybyśmy prawdziwie wierzyli, źe człowiek nieod- 
rodzonego i niepoświęconego serca na wieczne męki się do
stanie, nie moglibyśmy wstrzymać się od płaczu, ani milczeć, 
gdy bliźniemu w oczy spojrzym, szczególnie gdy to osoba sercu 
naszemu bliska i droga, Takie niedowiarstwo na każdym kroku 
gorliwość naszą osłabia, Ach, chrześcianie, gdybyśmy prawdzi
wie wierzyli, że sąsiad niezbożny, że żona, małżonek, źe 
dziecię twoje niewątpliwie w piekle przebywać będzie, jeźli 
się przed śmiercią swoją nie odrodzi, jakżebyśmy we dnie i 
w nocy na nieb nalegali, aby się koniecznie do Pana wrócili!

Często o bliźniego nie dbamy, ponieważ dla nędzy jego 
wewnętrznej nie mamy współczucia ani miłosierdzia. Spoj
rzawszy na duszę nieszczęśliwą mimo przechodzimy, jak kapłan 
i lewita koło człowieka na wpół umarłego. Może być, że 
grzesznik będąc w więzach szatana nie chce naszej pomocy; 
lecz położenie jego samo w sobie głośno do serca przemawia, 
Gdyby się Pan Bóg nie był nad nami zmiłował, nimeśmy go sami 
o to prosili, gdyby głos nędzy naszej uszu jego nie doszedł, 
po dziś dzień bylibyśmy w niewoli szatana. Chcecie prosić 
Pana, aby otworzył oczy bliźniego i serce jego odmienił? 
Pewnie to rzecz dobra; ale przeczże sami nie próbujecie na
wrócić go do Pana, jeźli tego inaczej szczerze pragniecie? 
Gdyby brat twój wpadł w jamę, a ty wolałbyś o pomoc do 
Boga, lecz sam byś ani palcem nie ruszył ani słowem po
radził, jak się ztąd wydobyć, — powiedz, czy by cię niespra
wiedliwie o okrucieństwo i obłudę posądzano? A nie inaczej 
ma się rzecz, gdy o duszę idzie. nKtoby widział brata swego 
potrzebującego, a zawarłby wnętrzności swoje przed nim, jakóż 
w nim zostaje miłość Boża?9

Często także umysł człowieka podły, pragnący się ludziom 
podobać, stoi na przeszkodzie. Chcielibyśmy być w łaskach u 
ludzi, a przez to zaniedbywamy, cośmy uczynić powinni. Nie 
dobry to lekarz, który woli, że chory umrze, niżby mu miał 
jakie gorzkie lekarstwo zadać. Nie jest to miłość, pozwolić 
bliźniemu, co mu niechybnie na szkodę wychodzi, Jeźli się 
ludziom podobać chcemy, sługami Chrystusa być nie możemy.
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Często się wstydzimy wezwać bliźniego, aby się nawrócił. 
Grzesznik powinien zawstydzić się, a natomiast my się wsty
dzimy wypełnić powinność naszą w obec niego. On się nie 
wstydzi przysięgać fałszywie ni się upijać i służbę Bożą za
niedbywać, a my nie mamy serca powiedzieć mu prawdę. W 
podobnych wypadkach nie jest wstyd na miejscu. Któż za 
hańbę poczyta pełnić wolę Bożą? Nieraz ci, czytelniku, przy
pominało sumienie, coś uczynić powinien, mianowicie grzeszni
kowi wskazać grzech jego; a ty się namyślasz usta otworzyć, 
ty możesz dopuścić, iż coraz to głębiej brnie w grzechy i 
rozpacz? Oby serce twoje zadrzało, czytając co mówi Pan: 
nKtoby się wstydził za mię i słowa moje między tym rodza
jem cudzołożnym i grzesznym, i Syn człowieczy wstydzić się 
zań będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z Anioły 
świętymi." Mark. 8, 38.

Oby wszelki człowiek, bojący się Boga wziął się do pracy 
koło zbawienia duszy bliźniego swego. Nie jeden, lecz mnóstwo 
powodów za tem przemawia. Cóżbyś powiedział o człowieku, 
który własnym dzieciom albo sąsiadom pod szczerem niebem 
pozwala ginąć z głodu, choć sam wszystkiego ma podostatkiem ? 
A czy nie gorzej działa ten, który widząc, jak inni na zgubę 
śpieszą, ust swoich nie otworzy, aby ich ostrzegł i ocalił ? Albo 
czy dusza małżonka, żony lub dziecięcia twego nie warta, abyś 
dla niej słowo przemówił? Nie jeden potępiony nie byłby się 
dostał na ono miejsce męki, gdyby za życia był znalazł czło
wieka, coby go w miłości i w szczerości serca był przestrzegł, 
upomniał!

A cóż Chrystus uczynił dla zbawienia ludzi? Własną krew 
swoją za nich poświęcił. Poświęćże i ty choć tchnienie ust swoich! 
Wierzaj, godzien bliźni twój, abyś to uczynił. Chrystus tak 
dużo uczynił, uczyń i ty, choć nieco! Dusze niezbożnych godne 
są litości. W upadkach i grzechach będąc pogrążone nie mają 
serca, aby własną nędzę swą odczuły i same uad sobą się 
zlitowały. Jeźii inni się nie zlitują, one pewnie nie. Taka jest 
natura tej choroby grzechu, że człowiek sam w obec siebie 
staje się srogim.
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Do tego rozważ, że sam, nie dawno temu, w zupełnie tem 
samem byłeś położeniu. Bóg przykazał Synom Izraelskim, 
aby dla przychodniów byli miłosierni, a rozkaz uzasadnił tem, że 
sami byli przychodniami w ziemi Egipskiej. Równie tedy i my 
miejmy litość dla tych, którzy Chrystusa i pociechy zbawionych 
dotąd nie znaleźli! Bądźmy miłosierni, ponieważ sami w tem 
położeniu byliśmy.

Pomnij także, że to krewni twoi! Sąsiadami, braćmi 
twoimi są; miłować ich powinieneś. BKto nie miłuje brata 
swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakóż może 
miłować?" A czy miłuje brata, który go widzi idącego do 
piekła a nie przeszkadza mu?

Pomnij jak ciężką winę przez to na duszę swą garniesz! 
Nie przestrzegłeś ich póki był czas, a tem zaniedbaniem po
mogłeś do zguby i do potępienia. Nie jeden grzech, który po
pełnili, nie jedno bluźnierstwo i niejedna hańba nie musiała 
nastąpić, gdybyś był zrobił, co się należało. Wyobraź sobie, 
że spojrzawszy ujrzysz przyjaciół w płomieniach piekła — 
jakiż smętek dla ciebie, jeźli musisz wyznać, że twojem nie
dbalstwem na to miejsce przyszli. Gdybyś sam z nimi musiał 
cierpieć, tedy męki twoje widokiem ich zguby jeszcze się po
większą; gdybyś zaś w niebie znalazł miejsce swoje, a jakim
kolwiek sposobem męki ich ujrzał — zaprawdę bolesny dla 
ciebie byłby to widok.

Wyobraź sobie, że spotkasz w niebie tych, którzy wskutek 
twoich usiłowań się nawrócili! Jakaż radość dla ciebie widzieć 
ich przed Panem i z nimi razem sławić imię Pańskie! Jak 
rozkosznem to uczucie serca, gdy sobie pomyśli: Ty byłeś narzę
dziem w ręku Najwyższego, aby oto ci zbawieni zostali.

Pomyśl, ile ludzi do złego uwiodłeś, pókiś szerokim 
gościńcem tego świata chodził! W dniach niewiadomości miał 
każdy z nas towarzyszy grzechu; możeś ich uwiódł, może sam 
zachęcił do złego. Czy teraz nie chciałbyś naprawić po trosze, 
coś wtenczas nabroił, tego lub owego na drogę zbawienia 
prowadząc ?

Rozważ jak przeciwnicy się krzątają, by biedne dusze
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wprowadzić do piekła! Szatan je we dnie i w nocy kusi; 
chuci wewnętrzne do złego uwodzą; ciało ustawicznie za roz
koszą goni; dawni towarzysze do marności wabią! Jeźli nikt 
duszy w cnocie nie utwierdzi, to cóż ją w końcu niechybnie 
spotka ?

A w końcu rozważ, jak błogosławione wywiera skutki 
uczynek taki na umysł człowieka, który wiernie wolę Pana 
wypełnił. Byłeś narzędziem w ręku Najwyższego dla ocalenia 
dusz, za które Chrystus umarł a Aniołowie Boży w niebie 
się radują. Dusze takie ci błogosławią i dziękować będą. 
Chwała Boża przez nie rośnie a kościół się buduje. Twa 
własna dusza się rozweseli, nowego życia i pokoju wewnętrznego 
nabędzie. Serce twe się rozgrzeje i w nowej ożyje miłości.

A tak więc do dzieła! Ktokolwiek ma język i jest sługą 
Pana, niechaj, co może, w służbie Jego działa! Na cóż mamy 
język, jeźli nie na to, abyśmy nim zawsze służyli Bogu? A 
nie ma służby wznioślejszej nad tę, gdy kto dusze ludzkie 
odwraca od zguby. W dzień ostateczny błogosławić będzie 
Pan sługi wierne i zaprosi, aby odziedziczyli królestwo im 
zgotowane; uczyni to nie tylko, ponieważ Mu dali jeść, przy
odziali Go i przychodzili do Niego, najmniejszym z członków 
Jego tak uczyniwszy, lecz także dla tego ich zaprosi, ponieważ 
inne dusze dla królestwa Jego pozyskali. Pan rzekł: ,,Ubogie 
zawsze macie!" lecz także niezbożnych zawsze pozostawił, 
abyśmy miłosierdzie nad nimi czynili. Jeźli masz serce chrze- 
ściańskie, ludzkie, o niepobożnych w zaślepieniu ich nie za
pominaj. Rzeknij, jak trędowaci koło miasta Samaryi powie
dzieli: ,,Nie dobrze czynimy. Dzień ten jest dobrej nowiny,
a my milczemy." Bóg tobie tyle dobrodziejstw wyświadczył, a 
ty dla nędzy bliźniego nic uczynić nie chcesz? Obowiązek 
wołania grzeszników jest wspólny wszystkim chrześcianom, 
najbardziej jednak odnosi się do tych, którym Bóg szczegól
niejszy udzielił talent i odpowiednie dał powołanie!

Odnoś] się do was, którzy macie naukę i znajomość 
rzeczy, macie język wymowny, więcej niż inni. Silni są na to, 
by słabym pomogli; a którzy widzą, powinni ślepych prowa
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dzić. Bóg żąda po tobie, abyś z talentu swego wierny zrobił 
użytek; a jeźli tego nie uczynisz, lepiejby było, żebyś talentu 
nigdy nie otrzymał, bo zaniedbaniem sam siebie potępiasz.

Masz znajomość z niepobożnymi a może szczególniejszą 
dla niektórych z nich żywisz w sercu — miłość! Bóg żąda po 
tobie, abyś stosunku tego użył do nawrócenia ich. Wszak 
Chrystus Pan sam z celnikami i grzesznikami do stołu zasiadał, 
nie dla tego, by z nimi się bawił, ale dla tego, aby ich 
nawrócił. Tak też ciebie z niezbożnymi połączył, abyś 
był narzędziem ich uleczenia. Na słowo obcego zważać nie 
myślą, lecz może się zastanowią, gdy brat lub siostra, gdy 
mąż lub żona lub przyjaciel bliski do nich się odezwie. Sto
sunek przyjaźni i pokrewieństwa podwoi gorliwość i życzli
wość twoją.

Ludzie wpływowi i bogaci i dużo poddanych mający 
szczególniejszą mają do tego sposobność. O ileż dobrego mo
gliby panowie i książęta zdziałać, gdyby stanowiska swego w 
tym względzie użyli! Azaż bogactwa i dostojeństwa wasze nie 
pochodzą od Boga? Azaż Chrystus nie powiedział: ,,Komu
wiele jest dano, od tego wiele żądać będą?8 Gdy wy do pod
danych swych o Bogu i zbawieniu duszy przemówicie, słowo 
wasze nieraz więcej zaważy, niż słowo kaznodziei. Korzystajcie 
z wszelkiej sposobności, poddanych swoich prowadząc do Boga. 
Nie lekceważcie tego obowiązku, ale pomnijcie, że u Boga 
niema względu na osoby, Niech widzą ludzie waszą gorliwość, 
pobożność i poświęcenie w służbie Najwyższego, a przykład 
wasz na niejedno serce oddziała,

Powołani słudzy Ewangelii mają w szczególniejszej mierze 
obowiązek bliźnich swoich prowadzić do Boga. Do tego zmierza 
wszystka ich nauka i kazanie słowa. Najzdolniejszy duchowny 
jest ten, który najlepiej umie nauczać, przekonywać, zachęcać a 
tem samem dusze ludzkie pozyskiwać dla Pana; najlepszem 
zaś będzie kazanie takie, które w powyżej wymienionym celu 
jest najskuteczniejsze. Jeźli swoich rzeczy a nie Boga szukasz, z 
pośród wszystkich ludzi jesteś najpodlejszym. Względem chwały 
pożądanej sprawdzi się, co Pan Jezus powiada o życiu, że
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wktoby znalazł duszę swą, straci ją." Pokaż siłę przekonania 
swego, jak głęboko znaczenie poselstwa, które sprawujesz, od
czuwasz w sercu. Nie myśl, żeś wszystko uczynił, gdyś z ka
zalnicy wygłosił kazanie. Pasterzem jesteś, a pasterz powinien 
znać owieczki swoje i choroby ich, powinien zważać na błędne 
ich drogi, aby je leczył i szczęśliwie do domu prowadził. 
Ucz się od apostoła, jak nauczał ludzi nie tylko publicznie, 
lecz chodząc ,,od domu do domu8. Przekonywaj się, czy w zna
jomości prawdy i świętobliwości obcowania robią postępy, czy 
nadzieję zbawienia na prawdziwym fundamencie zakładają; 
czy chodzą w szczerości i pełnią, co się należy. Pilnuj, czy w 
domu służbę Bożą pełnią, i do niej serdecznie zachęcaj. Ob
chodź się uprzejmie, abjś coraz więcej pozyskał serca ludzi 
i na drogę zbawienia je kierował; przekonywaj się, ile z pu
blicznego nabożeństwa korzystali. A jeźli kto w rzeczach Ducha 
nie ma upodobania, miej nad nim litość, a duszy jego nie za
niedbuj. nBłogosławiony jest on sługa, którego, gdy przyjdzie 
pan jego, znajdzie że tak czyni."

Dalej chciałbym każdego, komu Bóg powierzył dzieci i cze
ladź, serdecznie zachęcić, aby im do wiecznego zbawienia poma
gali. Ileż mamy w tym względzie napomnień z ust Bożych! ,,A te 
słowa będziesz często przypominał synom twoim, i rozmawiał
0 nich, siedząc w domu twym, i będąc w drodze, i kładąc si§
1 wstawając.8 5. Mojż. 6, 7. ,,Ćwicz młodego według potrzeby 

drogi jego; bo gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej." Przyp. 
22, 6. BWychowywajcie dziatki wasze w karności i napomi
naniu Pańskiem.8 Efez. 6, 4. ,,Ja i dom mój będziemy 
służyli Panu.8 Joz. 24, 15. I rzekł Bóg o Abrahamie: ,,Znam 
go, iż przykaże synom swoim i domowi swemu po sobie, aby 
strzegli drogi Pańskiej i czynili sprawiedliwość i sąd.u 1. Mojż- 
18, 19. — Pomnij, że to wszystko sprawiedliwie winieneś 
dzieciom twoim. Od was swe grzeszne i słabe serce mają, 
przeto powinniście pomódz im do wyzdrowienia, jak najlepiej 
możecie! Rozważ, jak blizkiemi są dzieci rodzicom. One są 
cząstką waszego jestestwa. Gdy im się powodzi, uważacie to 
tak, jakby się wam samym dobrze powodziło. Czy wam I03

7
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ich wieczny będzie obojętnym? Wtenczas przeciw własnej 
duszy świadczycie! Staraliście się, pracowaliście nie szczędząc 
dla nich grosza, gdy o ciało chodziło, a dusza zaniedbaną zo
stała! Wszelkie nierozumne stworzenie was potępi, bo się 
każde lepiej o swe dzieci stara.

Rozważ, ile zgryzoty sam sobie sprawisz, jeźli dzieci 
swoje zaniedbasz! Gdy ci będą jako ciernie w oku, pomnij, 
że je sam tak wychowałeś. Jeźli przez pokutę sam dojdziesz 
zbawienia, jakąż gorzkośeią będzie ci wiedzieć, że dzieci 
twoje przez twoją winę na wieki stracone. A przeciwnie, gdy 
w grzechach umrzesz, tam w mękach wiecznych usłyszysz 
głosy dzieci swoich, które na rodziców wołają, mówiąc: nZ

waszej winy na tem miejscu jesteśmy! Mieliście nas ćwiczyć, 
a nie ćwiczyliście; mieliście nas od złego wstrzymywać, a 
nigdyście tego nie uczynili." Ach, słyszeć skargi podobne, to 
najstraszniejsza męka potępionych.

W przeciwnym razie, pomyśl, co za radość, gdy wiernie 
rodzicielski obowiązek spełniłeś! Może być, że nie zawsze się 
uda; w takim razie uczyniwszy, coś mógł, spokojne możesz 
mieć sumienie, a duszy ciężar przygniatać nie będzie! Jeźli 
zaś dziecię Panu Bogu służy, jakaż ztąd rozkosz dla serca ro
dziców; jaka pociecha, gdy dzieci i rodzice więzami miłości 
złączeni razem drogą życia do chwały zbawienia postępują! 
Już tu na świecie jakież błogosławieństwo dla całej rodziny, 
gdy dziecię pobożne rodzicom sprawia pociechę. A cóż dopiero 
nastąpi tam, gdy ojciec i matka stanąwszy przed Panem rzekną: 
,,Panie, otom ja i dzieci, któreś mi dął." Tam na wieki w 

radości połączeni będą.
Pomnij, jak od obowiązku? tego powodzenie kościołami 

państwa zawiśnie. Dobre ustawy nas nie poprawią, jeżli się 
poprawa od domu nie zacznie. Główna część tej pracy do was, 
rodzice, należy; jeźli wy powinności swych nie wykonacie, to 
któż ten niedostatek uzupełni? Dzieci wasze dostaną się w 
ręce nauczycieli i duchownych; przyjdą do nich zaniedbane, 
z sercem odpornem, w grzechu zatwardziałem. Cóż ten nau
czyciel z niemi ma zacząć? Przeciwnie,}gdy przyjdą przyspo-
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sobione, z sercem utwierdzonem w wierze i bojaźni Bożej, 
gdy od dzieciństwa w karności i napominaniu Paóskiem pro
wadzone były — to wtenczas radość dla nauczyciela, wtenczas 
praća jego jest błogosławioną! Szczerze mówię i tak ma się 
rzecz, wszelka nędza i niepowodzenie w kościele i państwie 
pochodzi ztąd, źe dzieci naszych według świętych zasad słowa 
Bożego nie wychowywamy.

A tak proszę was, rodzice, rozważcie, jak zacną macie 
sposobność dzieci swoje prowadzić do Boga! Pod waszą są 
opieką, zawsze przy boku waszym. Serca ich młode dadzą się 
kierować i łatwo przyjmują wrażenia. Latorośl młoda łatwo 
się nagina, ale nie tak wyrosły już dąb. Wy możecie za młodu 
trawkę grzechu wyplewiać, co jest łatwiejsza niż w później
szych latach zakorzenione występki zwyciężać, Sumienie dzieci 
nie uśpiło się jeszcze, jak u dorosłych, przyzwyczajeniem do 
grzechu i uporem przeciw łasce Bożej, Wam jest dano pulchną 
ziemię orać; gdy tymczasem my kamienistą drogę przerabiać 
musimy, miejsce udeptane nogami świata od lat kto wie, ilu! 
Nam podwójne przypada zadanie; trzeba najprzód złą naukę 
wykorzenić a potem dobrego uczyć na nowo; podczas gdy wy 
tylko ten ostatni obowiązek macie. Do tego nikt nie może z 
urodzenia mieć tyle miłości do waszych dzieci, jak wy sami. 
Wy się o nie staracie; wy najlepiej ich umysł i usposobienie 
znacie, a przytem zawsze z niemi przebywacie. Szczególnie wy 
matki, pamiętajcie o tem. Ileż sobie pracy z nimi zadawacie! 
Ileż wycierpicie, nim się na świat zrodzą! Czy nie zechcecie 
w równej mierze o duszy swych dzieci i o wiecznem ich zba
wieniu pamiętać? Taką miłością je miłujecie; czy możecie 
przenieść na sobie, iżby na wieki stracone być miały? Ach, 
dla dzieci żywota waszego, proszę, błagam was, upominajcie 
je, czuwajcie nad niemi a nie dajcie spokoju, aż je do Chry
stusa przyprowadzicie.

W końcu z serdeczną odnoszę się prośbą do wszystkich 
chrześciańskich rodziców, którzy słowa te czytają, aby mieli 
litość nad duszami swych dzieci i byli wiernymi względem tak 
wielkiego zaufania, jakie Bóg w nich położył. Jeźli dla dzieci

7ę
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swych nie możecie uczynić, ilebyście chcieli, zróbcie dla nich 
przynajmniej ile możecie. Kościół i państwo, miasto i kraj 
cierpią wskutek tego, że się obowiązek takiego znaczenia 
często zaniedbuje. Dzieci wasze nie dbają o Boga ni o zakon 
Jego, ,,imię Boże biorą nadaremno", służby Jego zaniedbują, a 
wy ich ani nie ćwiczycie ani naprawiacie. Przeto Bóg sam ćwiczy 
oboje, was i dzieci wasze. Wy im tyle pobłażacie, że Bóg potem 
ani im ani wam pobłażać nie będzie. Nie dziwujcie się, jeźli was 
Bóg przez grzechy dzieci waszych doświadcza; wyście sami 
na to zawinili, boście nie zrobili, coście zrobić byli powinni. 
Czy nie chcecie od razu postąpić inaczej, a dłużej rodziciel
skiego nie zaniedbywać obowiązku? Wspomnijcie na Heliego! 
Dzieci wasze są w tem samem niebezpieczeństwie, w którem 
był Mojżesz będąc w sitowiu; każdej chwili mogą zaginąć, 
jeźli ich nie ocalicie. Zapewnie nie chcecie stanąć przed Bo
giem jak zbójcy dusz dzieci swoich; nie chcecie, by w wie
cznych jęczały płomieniach; przeto je uczcie przed przyszłym 
uciekać gniewem a w świętobliwośei i bojaźni Bożej je wycho
wujcie.

Może to chętnie pragniecie uczynić, lecz nie wiecie, jak 
się brać do dzieła; otóż w krótkości wskażę wam drogę. Uczcie 
je własnym przykładem, przedewszystkiem modlić się, czytać 
i inne obowiązki wiary wypełniać. Kształćcie ich rozum, roz
wijajcie pamięć, na prawą drogę kierujcie wolę. Ożywiajcie 
szlachetne uczucia, zaostrzajcie sumienie. Powstrzymujcie język, 
a uczcie mówić uprzejmie. Naprawiajcie obcowanie dzieci wa
szych z ludźmi i czuwajcie nad niemi, W tym celu dajcie im 
Biblię i książki pobożne i pilnujcie, aby je czytały. Przesłu
chujcie częściej, czego się uczą. Pilnujcie, aby dzień święty 
święciły, a zabawkami go nie spędzały. Wytłumaczcie wszystko, 
czego się uczą lub w domu czytają. Niech obcowania z nie- 
zbożnikami unikają, a z pobożnymi obcują. Pokażcie jak po
trzebna, chwalebna i radosna jest rzecz, służyć Panu Bogu, 
a starajcie się, aby serca ich w tym względzie zawsze były stałe.
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ROZDZIAŁ X.

Odpocznienia zbawionych nie szukaj na ziemi.

My nie jesteśmy jeszcze w miejscu odpocznienia. Bo czy 
tu zawsze będziemy? Wielki to grzech i głupstwo szukać na 
ziemi odpocznienia i tu go wyglądać. A gdzież jest chrze- 
ścianin, co na tę naganę nie zasługuje? Wszyscy pragniemy, 
aby się nam ustawicznie dobrze powodziło, bo to przyjemna 
i ciału się podoba; lecz nie pomyślimy, że takie życzenie 
wcale nie rozsądne. Mamy dom wygodny, majętność, kawał 
ziemi lub inne dochody; Bóg nam to dał, abyśmy tych rzeczy 
w dobry sposób używali, a my w nich często zbawienie po
kładamy. Czy nam się dobrze, czy źle powodzi, w rzeczach 
stworzonych pociechy szukamy. Te nam są milsze, niżeli sam 
Bóg. A gdy je tracimy, więcej się martwimy, niż gdyśmy 
Boga utracili. Ziemskie rzeczy są nam dane, aby były po
krzepieniem na drodze do nieba, lecz my w nich niebo po
kładamy. Pragnę w sercu twem, kochany czytelniku, obudzić 
głębokie poczucie tej prawdy. W tem celu następujące rzeczy 
rozważmy.

Droga do odpocznienia prowadzi przez pracę i różne 
uciski, tak w świecie przyrody jak w świecie łaski. Czy może 
być odpocznienie, gdzie nie było trudu? Najprzód jest praca 
i usiłowanie, a potem dopiero bywa odpoczynek. Najprzód 
jest dzień dla pracy, a za nim idzie noc dla odpoczynku. 
Przeczże chcemy ten porządek odmienić przynajmniej w świecie 
łaski? Takie jest ustanowienie Boże, ,,że przez wiele ucisków 
musimy wnijść do królestwa Bożego". Dzieje 14. 22; a Jeźli 
z Chrystusem cierpimy, z Nim też królować będziemy.B 2. 
Tym. 2, 12. — A któż jesteś, człowiecze, by Bóg dla ciebie 
drogi swe odmieniał?

Utrapienia są nadzwyczaj pożyteczne dla człowieka; 
wstrzymują nas, abyśmy na fałszywem miejscu pokoju nie 
szukali. Do nieba dążymy nie przymusowo lecz dobrowolnie. 
Wszystkie zatem rzeczy, które rozum w tym względzie oświe
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cają i wolę pobudzają, wielkie mają znaczenie. Najbardziej zaś 
błądzimy, gdy stworzenie mamy za Boga a ziemię za niebo ! 
A jednak tak bywa; człowiek tak bardzo kocha ten świat 
ziemski, tak mu się całem sercem oddaje, aż nareszcie przyjdzie 
cierpienie i zapał jego ochłodzi, uśmierzy! Gdy ucisk mówi, 
serce musi słuchać, choćby na słowo kaznodziei wcale nie 
zważało. Nie jeden chrześcianin oddawa serce swe bogactwu, 
rozkoszom i poklaskom świata, Chrystus zaś i słowo Jego 
tracą na znaczeniu; naraz się Bóg dotknie jego bogactwa, ro
dziny; skruszy sumienie, odbierze zdrowie, a co uważał za 
grunt niezachwiany, to w jednej chwili upada i niknie. Gdy 
potem będąc w więzach utrapienia lub na łożu choroby zło
żony spojrzy koło siebie, jakże ten świat ziemski traci na 
wartości, a niebo jej dziwnie nabywa! Gdyby nam Bóg ciernia 
pod głowę nie dawał, jakżebyśmy spali aż do końca życia i 
koronę chwały na wieki stracili!

Utrapienia są najskuteczniejszym środkiem w ręku Naj
wyższego, pomagającym nam, abyśmy drogi do żywota nie stra
cili. Gdyby tego płotu ciernistego po prawej i lewej nie 
było, nie wiem, czybyśmy się drogi do nieba trzymali. Ledwie 
się gdzie jaki otwór zjawi, od razu przezeń na bok uciekamy. 
W sercu obudziła się żądza, pycha, zamiłowanie do świata I 
w tem Bóg dopuści ucisk i przezeń natychmiast przytłumi ta
kowe. Luter nazywał utrapienia najlepszą szkołą człowieka; 
a co do tego, to każdy chrześcianin może się z nim zgodzić, 
powtarzając z Dawidem: nPierwej niżem się był uniżył, błą
dziłem; ale teraz wyroku twego przestrzegam." Ps. 119, 67. 
— Tysiące uzdrowionych grzeszników westchną, wołając: nO 
chorobo zbawienna! O pocieszny ucisku! O strato radosna i 
nędzo ubogacająca! O dniu błogosławiony, w którym utra
pienia doznałem!8 Nie tylko pastwiska zielone i wody żywe, 
lecz także laska Twa i kij Twój mię cieszą! Słowo i Duch 
Twój najwięcej działają, lecz cierpienie odsuwa zapory serca, 
by słowo tem łatwiej przystęp znalazło.

Cierpienia pobudzają nas przyśpieszyć kroku w drodze 
do zbawienia. Dobrze by było, gdyby tylko miłość nas za
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chęcała; gdybyśmy bez bodźca szli za jej popędem. Lecz serce 
jest twarde, dobrotliwość Boża nie zawsze nas wzrusza, przeto 
dotkliwszego bicza potrzeba, byśmy nie zwlekali jak one panny 
głupie, aż w końcu drzwi zamknięto. Wielka jest różnica, czy 
się w zdrowiu czy w chorobie modlimy, czy w szczęściu czy 
niedoli pokutujemy! Zaprawdę, gdybyśmy czasami nieuczuli 
ostrogi, nie małobyśmy w drodze do nieba zwolnili kroku! 
Nie szemrajmy więc, że Pan Bóg niekiedy ostrzejszych środ
ków używa, bo grzeszne serce tego wymaga! Osadź sam, czło
wiecze, kiedy gorliwiej szukałeś Pana; czy w dniach rozkoszy, 
albo w dniach cierpienia ?

Dalej rozważ, że tylko ciało utrapieniami czuje się do
tknięte. W największej liczbie ucisków dusza nie cierpi, jeźli 
jej sami ran nie zadawamy. Przeczże się tedy, duszo moja, 
bratasz z tem ciałem, a równie jak ono narzekasz i jęczysz? 
Sama powinnaś je sobie podbić; a gdy Bóg to czyni, nie masz 
powodu nad tem ubolewać, Wszak wszystkie twe klęski ztąd 
pochodziły, żeś ciału pobłażała. Jeźli tego już dziś nie czy
nisz, czy nie powinnaś radować się? Paweł i Sylas śpiewali 
pieśni, choć mieli nogi zamknięte w kłodzie, Duszy ich zam
knąć nie było można. O duszo niegodna; czy taka jest wdzię
czność twoja, że cię Bóg wyżej zaszczycił niż ciało? Gdy ono 
w grobie w proch się obróci, ty w towarzystwie duchów do
skonałych przebywać będziesz. A teraz czy nie masz także 
pocieszenia, którego ciało pojąć nie może? Nie szemraj tedy, 
gdy Bóg ciało smaga; wierz, że tylko miłość tak mu działać 
każe. Nie spodziewaj się, żeby kiedy ciało znaczenie rózgi 
Bożej prawdziwie poznało. Ono miłość Bożą nazwie nienawiścią, 
a gdy Bóg leczy, powie że zabija.

Bóg rzadko kiedy daje człowiekowi tak słodkie prze
czucie przyszłego zbawienia, jak gdy nas doliną cienia i śmierci 
prowadzi. Najzacniejsze krople pokrzepienia zachowuje zwy
czajnie aż do czasu, w którym mdlejemy i upadamy. Dawa 
je, gdy widzi, że ich potrzeba a my ich wartość ocenić umiemy; 
dawa, gdy widzi, że za nie dziękować i w sercu się radować 
będziemy. Najczęściej wtenczas kielich nasz osładza, gdy dla
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Jego sprawy uciski znosimy. Męczennicy największej radości 
doznawali. A kiedyż Chrystus tak słodkie słowa do uczniów 
przemawiał, jak wtenczas, gdy się żegnał z nimi na ziemi, 
a serca ich żalem były obciążone? Kiedyż się pomiędzy nimi 
zjawił mówiąc: ,,Pokój wamB? Czy nie wtenczas, gdy się dla 
bojaźni przed Żydami w domu zamykali ? Kiedyż widział 

Szczepan niebiosa otwarte? Wtenczas, gdy świadcząc o Je
zusie miał życie położyć. To położenie jest najzacniejsze, w 
którem najściślej z Bogiem jesteśmy. Po cóż innego wyglądamy 
nieba? Jeźli w niem cielesnych rozkoszy czekamy, bardzośmy 
się zawiedli. Z tego wynika, że cierpienie nie jest tak przy
krą stacyą na drodze do nieba. Albo czy mędrsi jesteśmy niż 
Bóg? Azaż On nie wie, co nam pożyteczne? Albo czy nie dba 
o to tak jak my? Bieda nam, gdyby się odmienił, albo nas 
nie kochał więcej, niż my Jego, niż siebie kochamy!

Nie mów: BChętnie inny ucisk poniosę, tylko nie ten.8 
Gdyby z tej strony na cię uderzył, z której nie boli, bożyszcze 
serca nie wyszłoby na jaw, ani ołtarz jego nie byłby zburzony. 
Nie mów także: ,,Gdyby mię Pan Bóg z tego ucisku wy
bawił, wszystko inne chętniebym znosił.8 Azaż nic nie znaczy,
że dla dobra twego działać obiecał? Czy nie wystarczy wie
dzieć, iż w śmierci wybawienie przyjdzie? Nie powiadaj mó
wiąc: aChętniebym ten krzyż dźwigał, gdybym przezeń nie
był niezdolnym do pracy.8 Owszem, jesteś zdolny do tej 
pracy, która do zbawienia duszy twojej zmierza. Jeźli dla 
innych działać nie możesz, Bóg sam cię od tej powinności
zwolnił przez to, że ci siły odebrał. Może się żalisz, mówiąc:
,,Pobożni mi dokuczają; łatwiej bym znosił, gdyby mię to od 
bezbożnych spotkało.8 Ktokolwiek to czyni, Bożena jest na

rzędziem, a tyś zapewnie na boleść zasłużył. Lepiej ci będzie
spojrzeć na Pana, niż się na siebie oglądać. Azaż nie wiesz,
że najlepsi chrześcianie nie są bez winy? Mówisz u siebie:
,,O gdybym przynajmniej pocieszenia doznał, jakiego Bóg cier
piącym udziela, jeszczebym milczał; lecz ja najmniejszego n ie 
mam.8 Jeżli cierpisz dla sprawiedliwości, tem prędzej możesz 
czekać pocieszenia; lecz jeżli dla własnej nieprawości cierpisz,
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nie spodziewaj się prędko takowego. Sam bowiem zaniedbałeś 
i odrzuciłeś je. A teraz, czy cię już cierpienie przysposobiło 
do przyjęcia pociechy? Czy cię już upokorzyło? Czy cię po
budziło do wyznania grzechów i oderwania serca od uczynku 
złego? Czy cię zachęciło do pełnienia powinności swoich? 
Czy od bożyszcz ziemskich oderwało serce i szczerze nakłoniło 
cię, abyś Pana Boga działem swym jedynym i skarbem duszy 
najzacniejszym obrał? Jeźli to wszystko jeszcze się nie stało, 
nie możesz się spodziewać pocieszenia! Azaż Bóg ranę odwiąże, 
póki nie jest zagojona? Bóg dopuszcza cierpienie, nie tylko 
by serce dla pociechy przygotować, ale szczególn!e by ztąd 
trwałego błogosławieństwa dostąpiło.

Dalej przypominam, że jest nierozumna w doczesnych 
rozkoszach szukać spokojności. Wielkie to bałwochwalstwo, 
gdy kto pokój serca w stworzeniach pokłada! A tak samo 
nic innego nie jest jedno delikatniejszy rodzaj bałwochwalstwa, 
gdy w nadzwyczajnych darach łaski Bożej ufamy! Smutna to 
rzecz, gdy Pan z boleścią powiada: ,,Mój lud jest jako trzoda 
owiec straconych; zapomniały legowiska swego.u Jer. 50, 6. 
,,Lud mój znajduje pokój w innych rzeczach, tylko nie we 
Mnie. Weseli się w kim innym, ale nie we Mnie. Cieszy się 
z stworzeń i darów Moich, tylko nie ze Mnie! Nawet w swych 
pracach i obowiązkach szuka spokojności, tylko nie we Mnie. 
Woli być gdzieindziej, tylko nie przy Mnie. Czy to są wasi 
bogowie? Czy ci was odkupili? Czy ci wam więcej sprzyjać 
będą niż Ja?a Czybyście się nie martwili, mając żonę lub męża 
albo syna, którzy gdziekolwiek indziej wolą przebywać choćby 
najdalej, tylko nie przy was? Równie się Bogu obojętność 
wasza nie może podobać.

Bóg dał nam dary swoje w innym zamiarze, niż my je 
bierzymy. One nas miały prowadzić do Boga, a my je bie- 
rzymy, by nam miejsce Jego zastąpiły. Bóg je dał ku po
krzepieniu na drodze pielgrzymstwa; czy chcemy być jak ten 
podróżny, co woli zostać siedzieć w gospodzie niżli iść dalej? 
O wszystkich naszych darach i talentach można rzec, co mówi 
Pismo o Izraelczykach: ,,Skrzynia przymierza Pańskiego szła
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przed nimi, aby im upatrzyła miejsce odpocznienia.8 4. Mojż. 
10, 33. Tak czynią wszystkie zmiłowania Boże tu na ziemi; 
one nie są odpocznieniem równie jak Jan wyznał, że nie jest 
Chrystusem; są tylko głosem wołającego na puszczy: gotujcie 
drogę Pańską, bo się przybliżyło królestwo niebieskie, ono 
prawdziwe odpocznienie. A więc tu spoczywać znaczyłoby tyle, 
jak zamiary Boże wniwecz obracać.

Taką drogą pobudzamy Boga, by odmówi! darów, o 
które prosimy, lub odebrał, z których się cieszymy, albo przy
najmniej gorzkościa je napełnił. Bóg nigdzie nie jest tyle za- 
wisnym, ile w tym względzie. Gdybyś miał sługę, któryby się 
żonie twojej lepiej podobał niż ty, azażbyś tego za złe nie 
poczytał ? Gdy Bóg widzi, że się na dobre w świecie osadzamy, 
mówiąc u siebie: ,,Tu się rozgoszczę;8 tedy nie dziw, iż od 
razu wszystko obala! Gdy cię kocha, odbiera rzeczy, które ci 
są zgubne. W niejednym wypadku się przekonałem, że gdy 
się człowiek do wielkich rzeczy zabierał i ukończył je, za 
wielkiemi sprawami gonił i osiągnął je, gdy wśród wielkich 
trudów się znajdował a zwyciężył je, gdy na sprawy swoje 
spoglądał spokojnie i z nich się radował, tedy go pewnie za 
niedługo potem śmierć zaskoczyła lub jaka ciężka klęska 
spotkała. Skoro człowiek do tego stopnia dojdzie, iż rzecze: 
,,Teraz spocznij duszo moja!8, tedy zwyczajnie usłyszysz no
winę: B0 głupi! tej nocy8, lub tego miesiąca, lub tego roku, 
,upomnę się duszy twojej od ciebie, a to coś nagromadził 
czyjeż będzie?u Gdzież jest dom, w którymby tego rodzaju 
głupiec nie mieszkał? O zastanów się nad sobą, czy sam nie 
jesteś w takiem położeniu! Niejeden sługa Boży został od
wołanym, ponieważ go nad miarę ceniono, kochano! Ja i o 
tem nie wątpię, że szemraniem i niezadowoleniem daleko mniej 
Boga do gniewu drażnimy i siebie zabijamy, niż gdy nadto 
słodko w własnych przyjemnościach i zadowoleniu bujamy. 
Gdy ci§ Bóg ciężko doświadcza w żonie twojej, w dzieciach, 
majętności, przyjaciołach twoich, gdy ich od ciebie odrywa, 
łub radość, którą z nich miałeś, w niwecz obraca, tedy się 
zastanów i pomyśl, czy się to nie z podobnej przyczyny dzieje ?
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Gdziekolwiek bowiem stanąwszy powiadasz: ,,Teraz mi dobrze," 
to same położenie Bogiem swym czynisz i Boga do gniewu 
pobudzasz. Czy jesteś z Bogiem, czy przeciw Bogu, nigdy się 
niespodziewaj, że ci w bożyszczach kochać się pozwoli.

Największą byłoby klęską, gdyby ci Bóg w rzeczach tego 
świata pokój znaleźć pozwolił. Lepiej jest nie mieć na świecie 
ani dnia spokoju, bo będąc obciążony musisz prawdziwego 
szukać odpocznienia. Lecz gdy tu żyjąc w wygodach w cie
lesnych rzeczach masz odpocznienie, po wszystkie wieki bę
dziesz nieszczęśliwym. Nieszczęśni grzesznicy idący na zgubę, 
tu na ziemi dobre rzeczy mają. Niech się tedy chrześcianie 
dużo dobrego na świecie nie spodziewają. Nasz spokój jest w 
niebiesiech; człowiek zaś tam pragnie mieć niebo, gdzie mu 
jest dobrze.

Napróżno szukamy pokoju tam, gdzie go nie ma. Tu na 
ziemi otacza nas praca i niebezpieczeństwo. A czy wśród pracy 
możemy odpocząć! ? Chyba tyle, ile skrzynia przymierza w 
Jordanie stanęła, na krótką chwilę; ile aniołowie na prośbę 
Abrahama w namiocie jego stanęli. Czy chciałby Izrael osiąść 
stale na puszczy, między gadziną, nieprzyjaciółmi, wśród trudu 
i głodu? Czy Noe wolałby zostać w korabiu i wzbraniał się 
wyjść ztąd, ,,gdy wody opadły?" Czy żeglarz obierze mieszkać 
na morzu i wśród skał, piasków i burzy szalejącej szuka od
pocznienia? Czy żołnierz wśród gęstych tłumów wroga obóz 
rozbija? Chrześcianie naprawdę są jak pielgrzymowie, jak że
glarze i żołnierze. Na zewnątrz ucisk a w sercu trwoga! W ustawi - 
cznem jesteśmy niebezpieczeństwie. Z wszystkich stron otaczają 
nas sidła; jedząc, pijąc, śpiąc, pracując, modląc się, rozmawiając 
z ludźmi nie jesteśmy bezpieczni. A przeto przyjacielu, pilnuj 
pracy swojej, miej baczne oko na niebezpieczeństwa, wytrwaj 
aż do końca, nie uchodź z pola, ni opuść głębiny, nim się do 
spoczynku zabierasz.

Gdy o pokoju mówisz na ziemi, jesteś jak Piotr na onej 
górze: nie wiesz co mówisz! Gdyby Chrystus Pan był rzekł 
do złoczyńcy po prawej ręee krzyża, nie: ,,Dziś będziesz
ze mną w raju," lecz: , Spocznij sobie na krzyżu," słowo Jego



108

byłoby urąganiem. Bo zaprawdę, szczególne byłoby to odpo
cznienie wśród cierpień i bolu, strachów i urągań. Ktokolwiek 
rzeczy ziemskie za miejsce odpoczynku bierze, do tego się od
zywam : ,,Wstańcie, a odejdźcie, bo tu nie masz odpocznienia," 
Mich. 2, 10. Co do natury wszystkich tych rzeczy, ehrze- 
ścianin w nich nie znajdzie prawdziwego odpocznienia. One są 
za nadto ubogie, przeto nie ubogacą nas; za nadto poziome, 
nie podniosą człowieka do szczęścia, za nadto puste, nie na
pełnią duszy; za krótko trwają, na wieki serca nie zaspokoją. 
Odpocznienie duszy musi być tego rodzaju, iż jej wieczne za
dowolenie zjedna. Lecz przyjemność, którą rzeczy stworzone 
sercu sprawiają, prędko słabnieje i znika. Gdyby Bóg pokarm 
aniołów z nieba spuścił na ziemię, za krótki czas, człowiecze, 
także byś go zbrzydził. Nam ciągle czegoś nowego trzeba, 
ale i w tych rzeczach prędko znów tracim upodobanie. Wszystkie 
stworzenia są człowiekowi tem, czem są kwiaty pszczołom; 
na każdym jest trochę miodu; lecz gdy go z wierzchu nieco 
wyssamy, przechodzimy znowu do drugiego kwiatu. Im lepiej 
poznasz stworzenie, tem mniej cię zadowoli. Tacy się tylko 
niemi zajmują, którzy widzą ich zewnętrzną piękność, lecz 
o wewnętrznej próżni nie wiedzą. Gdy się dobrze o poło
żeniu bliźniego przekonamy, gdy jego rozkosze i bole poznamy, 
jego wady i cnoty zważymy, tedy się zwyczajnie podziw nasz 
kończy.

Mając stworzenia a nie mając Boga, tylko samym sobie 
ciężaru przydawacie. Gdyby Bóg rzekł: ,,Oto, weźmij moje
stworzenia, moje słowo, moje sługi i moje dary, lecz Mnie 
samego nie bierz!" — czybyście to za szczęście poczytali? 
Gdybyście mieli słowo Boże, lecz Słowa nie mieli, które jest 
Bogiem; mieli chleb od Pana, lecz nie mieli Pana, który jest 
On prawdziwy chleb; gdybyście z Żydami wołali: BOto świą

tynia Pańska," a Pana świątyni nie mieli, — zaprawdę liche 
byłoby to szczęście! Czy Kapernaum było szczęśliwsze albo 
czy nędzniejsze, źe ,,tyle cudów Chrystusa widziało i tyle słów 
Jego słyszało?" To pewna, że co grzech i nędzę naszą po
większa, nie może być odpocznieniem.
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Aby się o tem lepiej przekonać, odnieśmy się do na
szego własnego doświadczenia i do doświadczenia innych. Mi
liony ludzi próbowało znaleźć na ziemi spokojność duszy, a 
czy znaleźli? Pewną rozkosz chwilową, nie przeczę, znaleźli, 
lecz prawdziwego zaspokojenia — nigdy! A czy myślimy, że 
my znajdziemy, czego nikt przed nami znaleźć nie potrafił? 
Achabowi niczem królestwo jego — póki winnicy Nabota nie 
ma; a gdy ją nabył, długoż go cieszyła? Gdybyśmy wylecieli, 
jak gołębica Noego, oglądać ziemię, czy jest gdzie na niej 
miejsce spokoju, — ja myślę, że powróciwszy wyznalibyśmy, 
żeśmy na próżno szukali. Tak samo moglibyśmy spocząć na 
szczytach gór wśród burzy, lub w płomienistych czeluściach 
Etny. Zapytaj bogactw, czy w nich jest pokój ? Zapewnie taki, 
jak na łożu z ciernia! Zapytaj świeckich rozkoszy, azali tam 
jest? Ot tak, jak gdy ryba połknie zdobycz z wędką; gdy 
rozkosz największą, śmierć jest najbliższą. Idź do darów Bo
żych, i zapytaj ich, czy mają w sobie, co duszę zaspakaja? 
Dają wam różczkę oliwną nadziei, bo są środkami do odpo
cznienia i są z wiecznością w pewnym stosunku; lecz gdy o 
pokój chodzi, który w sobie mają, — napróżno go szukasz! 
Wszystkie te rzeczy nie dadzą spokoju. Choćbyś posiadał 
wszystkie dobra świata, dwory, krainy, miasta i wioski, 
sklepy i role, skarbnice, księgarnie, zacisza, towarzystwa, nauki, 
mównice — wszystkie te rzeczy nie są w stanie prawdziwie 
duszy zaspokoić. Gdybyś wezwał umarłych wszystkich pokoleń, 
albo żyjących całego świata, jednogłośnie zawołaliby, mówiąc: 
,,Nie ma tu pokoju." A jeźli doświadczenia innych cię nie 
przekonają, na własne życie spojrzyj! Czy sobie wspomnisz, 
żebyś kiedykolwiek w położeniu swojem zupełnie był spo
kojny? Czy taki stan rzeczy okazał się trwałym? Ja myślę, 
my wszyscy możemy powtórzyć, co do spokoju na ziemi, słowa 
apostoła, które odnośnie do nadziei naszej powiedział: nJeźli 
tylko w tym żywocie nadzieję mamy, nad wszystkich ludzi 
jesteśmy najnędzniejsi,"

A tak Pismo i rozum i doświadczenie potwierdzają, że 
na tym świecie nie ma odpocznienia, To wszystko razem po
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winno nas przekonać. A jednak ogólnie rzecz biorąc, jakżeśmy 
wszyscy tego grzechu winni! Jakże się często wahamy i za
trzymujemy, nim spokoju duszy szukamy w Panu! Bóg musi 
nas z każdego położenia naszego wypchnąć i wyrzucić, musi 
nas zechęcać, abyśmy nie rozgościwszy się w niem pokoju nie 
szukali. Da nam szczęście, da bogactwa, dostojeństwa, my od 
razu w sercach naszych tańczymy przed niemi jak Żydzi przed 

złotym cielcem, mówiąc: ,,Oto bogowie twoi!" a w końcu po
wiadamy: ,,Dobrze nam tu być.8 Gdy nam te rzeczy goryczą 
napełni, jakże się martwimy i turbujemy, aż je znów osłodzi, 
a potem usiadłszy znów się w nich kochamy. Będąc pozba
wieni pociechy nie idziemy od razu do Pana, lecz cieszymy 
się nadzieją polepszenia i w niej zaspokojenia szukamy, lub 
też od jednego stworzenia do drugiego idąc szukamy rzeczy, 
któraby próżnię serca wypełniła. A choćbyśmy takiej nie zna
leźli, nie idziemy jeszcze do Boga, lecz w niedoli zostawamy 
i w roli nieszczęśliwych sobie podobamy. Taka jest upartość 
serca przeciw Bogu.

Człowiek lęka się śmierci, choć przez nią droga do od
pocznienia zbawionych prowadzi. Ociągamy się, jak Lot, gdy 
miał z Sodomy wychodzić, aż Bóg w miłosierdziu swem wbrew 
woli naszej ujmie nas za rękę. Prawda, śmierć sama w sobie 
nie jest pożądaną, ale jest drogą, którą do odpocznienia u 
Boga iść musimy.

Gdybyśmy prawdziwie wierzyli, że obietnica zbawienia 
od Boga pochodzi, że Bóg istotnie wykona co mówi, gdyby 
wiara nasza w Boskie przyrzeczenie niezachwianą była, za
prawdę nie moglibyśmy lękać się śmierci, owszem pomnielibyśmy 
każdego dnia, że może w krotce ostatnia nasza godzinka na
dejdzie. Nie można bowiem pogodzić prawdziwej wiary w wie
czne zbawienie z ową wielką trwogą, która przed śmiercią 
serce przejmuje. Nie można tej rzeczy inaczej tłumaczyć, tylko 
w ten sposób, że dużo wiary mamy na ustach, lecz więcej 
jeszcze pogaństwa i niedowiarstwa w sercu.

Obojętność nasza pochodzi z braku miłości. Gdy przy
jaciela kochamy, lubimy z nim przebywać. Obecność jego
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sprawia nam radość, oddalenie od niego boleść. Gdy nas od  
wiedzi, chętnie rozmawiamy; gdy umrze, smucimy się, a smu
cimy się nieraz aż do śmierci. Od wiernego przyjaciela się 
oderwać jest nieraz tak bolesną, jakby nam członki ciała od
rywano. Czy byśmy równie za Bogiem nie tęsknili, gdybyśmy 
Go prawdziwie kochali? Owszem, daleko więcej, bo więcej niż 
przyjaciel jest godzien kochania. O! by nas Bóg nauczył: 
ściślej serca badać, byśmy samych siebie nie zawodzili. Jakie
kolwiek są urojenia nasze; jednak jeźli więcej kochamy ojca? 
matkę, małżonka, żonę, dziecię, przyjaciela, bogactwo, własne 
życie swoje niż Chrystusa, nie jesteśmy prawdziwymi Jego 
uczniami. Gdy przed Panem staniemy, nie będzie się pytał, 
kto najwięcej kazał, najwięcej słuchał, najwięcej mówił, ale 
kto kochał najwięcej. Chrystus nie przyjmie naszych mów, 
modłów, poszczenia naszego zamiast miłości. BChoćbym wy- 
nałożył wszystką majętność moję na ubogich i wydał ciało 
moje, abym był spalony, a miłościbym nie miał, nic mi to nie 
pomoże." A czy można miłować Pana, nie pytając, jak długo 
od Kiego oddaleni będziem? Czy taka była radość Jakóba, 
gdy ujrzał oblicze Józefa w Egipcie? Jakże tedy my możemy 
być spokojni nie widząc chwały oblicza Pańskiego, acz powia
damy, że go miłujemy? Nie chcę przypuszczać, że go wcale 
nie kochamy, ponieważ się śmierci lękamy; powiem tylko 
tyle, żebyśmy chętniej umierali, gdybyśmy Go więcej kochali. 
Gdyby ten znicz święty w sercach naszych pałał, mówilibyśmy 
z Dawidem: ,,Jako jeleń krzyczy do strumieni wód, tak dusza 
moja woła do Ciebie, o Boże! Fragnie dusza moja do Boga, 
do Boga żywego, mówiąc: Kiedyż przyjdę, a okażę się przed 

obliczem Bożem?" _ j
Nie lubisz słyszeć ani pomyśleć, że ztąd musisz odejść. 

To jest dowodem, żeś jeszcze skazitelnośei rzeczy ziemskich 
w sercu swem nie odczuł. B0 nierozumna, nędzna duszo! 
Każdy więzień wzdycha do wolności, każdy niewolnik pragnie 
wyzwolenia; każdy chorujący czeka wyzdrowienia; każdy głodny 
wygląda pokarmu, a ty jedna gardzisz wybawieniem? Żeglarz 

wygląda upragnionego lądu, gospodarz czeka żniwa, robotnik
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spodziewa się zapłaty. Podróżny tęskni za domem; kto w za
kład bieży, pragnie uzyskać nagrodę, żołnierz szuka dotrzy
mać pola, a ty jedna lękasz się zakończenia pracy, ty nie 
chcesz oglądać końca swej wiary i cierpienia ? Czy trudy twoj e 
były tylko snem? A jeżli były, nie powinnaś, tuszę, drzeć 
przed ocuceniem! Albo czy raczej rozkosze tego świata nie 
są snem i marą? Lub czy w końcu świat ten więeej poko
chałaś?" — ,,Duszo niegodna! wolisz raczej w ziemi cie
mności zabawiać, niżeli z Chrystusem wnijść do odpocznienia ? 
Wolisz wśród wilków zamieszkać, i codziennie cierpieć od żądła 
niedźwiadków, niż z wojskami aniołów w niebie chwalić Pana?"

Odraza śmierci jest dla nas skargą, że Pana zdradzamy. 
Cóż bowiem innego czynimy, jak to, że ziemię, nie niebo obie
ramy, w rzeczach doczesnych szczęście swe widzimy i przez to 
takowe bogiem swym czynimy? Gdybyśmy zaprawdę swój cel, 
swój dział, swój spoczynek i skarb w Bogu pokładali, bez 
wątpienia więcej byśmy do Niego tęsknili! Nie inaczej, tylkośmy 
marnie spędzili swój czas! Wszystek czas życia mieliśmy na 
to, aby się na śmierć przygotować. Tyle lat przygotowania 
na jednę chwilę! a jednak jeszcze nie jesteśmy gotowi, ani 
odchodzić nie mamy ochoty! Cóżeśmy robili? Dla czegośmy 
żyli? Jakież nas ważniejsze sprawy zajmowały? Czy sobie 
mogliśmy więcej przestróg życzyć? Ilekroć zawitała śmierć w 
progi naszych sąsiadów? Ilekroć do naszych drzwi nam zapu
kała? Ileż rozlicznych chorób nas trapiło, niby wyrok śmierci 
zapowiadając! A po tem wszystkiem, czy jeszcze nie jesteśmy 
gotowi? O zaprawdę, niedbali jesteśmy i serca twardego grze
sznicy! Głosami Bożemi pogardziliśmy, a staliśmy się podłymi 
zdrajcami własnej duszy swojej!

Bóg nas chce przez śmierć zabrać do chwały; a my się 
umrzeć lękamy i od chwały Jego się odwracamy. Przypuśćmy t 
że książę jaki zechce wam wszystek swój spadek przeznaczyć, 
któżby się namyślał przyjąć takowy ? Cofnięcie daru znaczyłoby 
tyle, żeście niewdzięczni ani jego godni. O tych, co się wy
mawiali, że do Chrystusa nie pójdą, powiada Pan: ,,Żaden z 
onych mężów, którzy byli zaproszeni, nie ukusi wieczerzy
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mojej." Równie On kiedyś i o nas orzeknie, gdy się wyma
wiamy mając iść do chwały.

Pan nasz Jezus Chrystus chętnie zstąpił dla nas z nieba 
na ziemię, przecz my zwlekamy wznieść się od ziemi do nieba 
dla siebie i Pana? Wszak mógł powiedzieć: ,,Cóż Mnie do
tego, że grzesznicy cierpią? Więcej umiłowali ciało niż duszę, 
więcej swe żądze niż miłość Ojca. Gdy dusze swoje za nic 
sprzedali, któż je ma dla nich wykupić? Czy Ja, którego tak 
zelżyli? Oni będą naumyślnie przestępować przykazania Moje, 
a Ja za nich zasłużoną ponosić mam karę? Azaż Ja mam 
zstąpić z nieba na ziemię, ludzkie przyjąć ciało; dać na Sie 
plwać i z Siebie urągać; mam pościć i płakać, pocić się i 
cierpieć, krew Swoję wylać, śmiercią przeklętych umierać? A 
to wszystko za kogo? — Za plemię nieszczęsne, co woli 
duszę narazić na zgubę niż owocu zakazanego choć raz do 
ust nie wziąść! Oni za bezcen siebie odrzucają, a Ja tak drogo 
ich muszę wykupić." — Tak mógł Pan Jezus słusznie po
wiedzieć, a jednak nie powiedział, owszem się dobrowolnie za 
nas poniżył. My tedy nie mamy przyczyny, nie iść do Niego. 
Chrystus przyszedł, by nas wzniósł do siebie; czy chcieli
byśmy, by krew Swoją przelał na próżno i trudy tak wielkie 
zniósł bez owocu? Dziedzictwo nasze krwią Jego nabyte zo
stało! O! by Bóg przebaczył nam niewdzięczność naszą i od 
niej łaskawie raczył nas uzdrowić.

Czy obawy śmierci nie są cierpieniem, które sobie sami 
sprawiamy ? Nie dosyć nam cierpień, które Bóg dopuścił, jeszcze 
sami sobie innych dodawamy ? Śmierć sama w sobie jest gorzka 
dla ciała, nie trzeba jeszcze zwiększać jej gorzkości. Uciski, 
które Bóg dopuszcza, wszystkie do błogosławionego celu pro
wadzą, a mianowicie ucisk sprawuje cierpliwość, cierpliwość 
doświadczenie, doświadczenie nadzieję, a nadzieja prowadzi do 
chwały. Lecz cierpienia, które sobie sami sprawiamy, ustawicznie 
się w kole obracają i nie mają końca. Z grzechu idzie droga do 
cierpienia, z cierpienia do grzechu i znów do cierpienia, a nie 
tylko to, owszem mnożą się w swym biegu; każdy następu
jący grzech jest większy niż poprzedni, a tak samo cierpienia.

8
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Trwoga śmierci jest oprócz tego zupełnie zbyteczną 
Wszelką troską nie możemy ,,ani jednego włosa białym albo 
czarnym uczynić", ani ,,przydać do wzrostu swego łokcia je
dnego." Nie inaczej co do cierpień naszych, nie możemy im 
zapobiedz, ani śmierci choćby na jednę godzinę oddalić; 
chcemy, czy nie chcemy, musimy ztąd iść. Niejeden człowiek 
zbyteczną trwogą koniec swój przyśpieszył, ale go dotąd jeszcze 
nikt nie oddalił. Prawda, ostrożna obawa przed niebezpie- 
c zeństwem, które człowieka czeka we wieczności, dla niejednego 
stała się zbawienną, albowiem go pobudziła do szukania zba
wienia. Lecz dla chrześcianina, który jest członkiem ciała 
Chrystusowego i dziedzicem nieba, obawa taka jest grzeszną 
i ze wszech miar zbyteczną. Oprócz tego trwoga śmierci przy
gnębia duszę i siłę pokuszenia wzmacnia. Cóż spowodowało 
Piotra, że się zaparł Pana? Cóż w czasach prześladowania 
pobudza ludzi do odszczepieństwa i zaparcia się prawdy? 
Przeczże kłos zielony wyrwanej wiary więdnie wskutek upału 
prześladowania? Obawa więzienia niejedno złe sprawiła, lecz 
obawa śmierci o wiele więcej.

,,A tak duszo moja, idź sobie w pokoju! Nie chcesz 
dla siebie bogactw i zaszczytów bez granic, nie żądaj także 
długich lat życia! Gdybyś odczuła, jak mało zasłużysz w jednej 
chwili, którą ci łaska Boża wyznacza, tedybyś poznała, jak 
dużo ci dano. Boska to mądrość kres twój zamierzyła. Przez 
różne osoby i różnego wieku chce Bóg być chwalony, a nie 
przez jednakie. Widząc tedy, żeś powołanie swoje wypełniła 
i bieg wyznaczony ukończyła, ustąp w pokoju z stanowiska 
swego, aby inni mogli miejsce twe zająć. Oni tą samą co ty 
drogą pójdą! Gdy dużo czasu, dużo obowiązków. Korzystaj z 
chwili, jak najlepiej możesz, lecz bądź spokojną, gdy mniejszą 
miarę czasu otrzymałaś. 

,,Nie brakło ci pociech wśród życia twojego. Bóg mógł 
na ciebie nałożyć brzemię, ażbyś pod ciężarem jego upadał 
w równej będąc trwodze jak się teraz straty życia lękasz. 
Mógł tak zarządzić, iżbyś dni życia spędził bez nauki, nie 
znając Chrystusa i zbawienia Jego; lecz uczynił inaczej, otwo
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rzył twe oczy już w poranek życia i zawczasu cię z zada
niami życia zaznajomił. On cię na twojem miejscu postanowił, 
życie twoje miłosierdziem uwieńczył; jakże tedy myślisz, żeś 
mało otrzymał? Ileż to w życiu miałeś godzin pełnych po
ciechy i odpocznienia błogiego, rozkosznych nauk i zacnych 
towarzystw, cudownej obrony, rzadkich sposobności, pożytecznej 
pracy, rozkosznych wieści, słodkich doświadczeń i nadzwyczajnej 
opieki Bożej! Może życie twoje było tak słodkie, iż ci nie
podobna rozstać się z niem! Nie bądź niewdzięcznym w obec 
Fana, który cię do swojej rozkoszy prowadzi. O duszo nie
mądra ! bodajżeś równie pragnęła wieczności, jak za znikomem 
przepadasz życiem! bodajbyś oblicza Bożego szukała, jak tu 
na świecie pragniesz przebywania!8

Jakże, gdyby ci Pan Bóg mnogich lat użyczył, lecz mi
łosierdzia odmówił, któreś dotąd miała? Albo czy nie mógłby 
użyczyć ci życia, jak synom Izraelskim zesłał przepiórki? 
Mógłby dni przedłużyć, ażby się sprzykrzyły, ażbyś sam szu
kał uwolnienia z jarzma, jak uczynił Judasz i Achytofel i wiele 
innych, co życie zbrzydzili. O nie przywięzuj się tak do życia 
swego, boby ci mogło stać się obrzydzeniem zamiast błogo

sławieństwem.
Wyprzedził cię na tej drodze nie mały poczet zacnych 

sług Bożych każdego wieku i na każdem miejscu. Nie pój
dziesz drogą, gdzie nie ma śladu; szli inni przed tobą wyro
biwszy tór. Z wyjątkiem Enocha i Eliasza żaden ze zbawionych 
nie uszedł śmierci. A o ileż ty jesteś lepszym od onych? 
Więcej milionów sprawiedliwych umarło, niż żyje na ziemi. 
Kilku ścisłych przyjaciół i towarzyszy powołania cię wyprze
dziło; przeczże ty się lękasz pójść za nimi? Owszem, sam 
Chrystus tą samą szedł drogą; grób dla nas poświęcił, po
pioły jego swem ciałem olśnił; a ty się wzdrygasz iść za nim? 
Powiedz lepiej, jak rzekł Tomasz: ,,Pójdźmy i my, abyśmy z 

Nim pomarli!8

a="



116

ROZDZIAŁ XI.

O niebieskicm obcowaniu na ziemi!

Gdy takie odpocznienie jest nam zgotowane, przeczże 
więcej o niem nie rozmyślamy? Przeczże serca nasze nie są 
zawsze na nie zwrócone ? Cóż jest przyczyną tego zaniedbania ? 
Mamy w tym względzie słuszność czy nie mamy? Bóg wieczny 
nam przygotował zbawienie tudzież obiecał, że nas potem 
przyjmie do chwały; czy więc nie jest słuszną pomyśleć o niej? 
Czy nie warto zapragnąć jej? Czy można w przyrzeczenie 
Pańskie wierzyć a jednak o nie nie dbać? Ach serce nikczemne! 
Gdyby ci Bóg nie życzył zbawienia, prędzej byś się o nie 
ubiegało; lecz gdy nas do niego pobudza, my ani na piędź 
postąpić nie chcemy. Jesteśmy najzupełniej do Izraela podobni! 
Pan rozkazał iść do Kanaanu, a oni się wzbraniają, z miejsca 
ruszyć nie chcą. Gdy zaś Bóg każe na miejscu pozostać, oni 
na przekór biorą się w drogę. Pan Bóg mówi: ,,Nie miłujcie 
świata, ani tych rzeczy, które są na świecie;" my o tem ga
damy, ale do serca nie przyjmujemy. O swych rozkoszach, 
przyjaciołach, pracach, o naszem ciele i jego żądzach całemi 
dniami potrafimy myśleć, równie nas też krzywdy i niepowo
dzenia, obawy i cierpienia nasze zajmują; lecz gdzież jest 
chrześcianin, którego serce w zupełności oddane jest Bogu? 
Jakaż tego przyczyna? Czy tyle radości mamy, że nam więcej 
nie trzeba? Albo czy to w niebie nie znajdziem nic, coby 
serce radością przejęło? Lub czy serca nasze tak świeckie i 
tępe? Upokorzmy je tedy, by się powoli stały sposobne przy
jąć Chrystusa i chwałę Jego!

Lecz ja teraz do tych mówię, co o niebie myślą, a na
dzieję swoję położyli w Panu; do tyeh, którzy wszystko opu
ścili dla chwały zbawienia! Jeźli wy, bracia moi, słów Bożych 
słuchać i drogami Jego chodzić nie chcecie, to któż potem 
zechce? Świat bezbożny i zaślepiony napominać, to rzecz nie

wdzięczna. Możnaby z Mojżeszem rzec: ,,Oto Synowie Izraelścy
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nie usłuchali mię, a jakoż mię usłucha Farao?" Proszę cię, 
czytelniku, którykolwiek spodziewasz się w chwale zbawienia 
otrzymać cząstkę, od razu serca swego doświadczaj! Skarć je 
za obojętność w obec Pana Boga; odwróć myśli swoje od szu
kania marności, nakłoń duszę swą, aby o wieczności myślała 
i o żywot przyszły się troszczyła. Naucz się ciągle podobnemi 
zajmować myślami i nie dopuść, aby od razu znikały. Niech 
dusza twa pląsa w rozkoszach nieba; a jeźli w uniesieniu 
słabnąć, jeźli myśli serca do ziemskich rzeczy targnąć się 
zaczną, skup je i do niebieskiego przytrzymuj zadania, a nie 
dopuść, aby próżnowały lub przynajmniej sprawy zbawienia 
lekce nie ważyły. A gdy to wszystko uczynisz, serca swego 
pilnując i do posłuszeństwa je przyzwyczajając, tedy ci będzie, 
jakbyś w przedsionkach nieba się znajdował; drogi Boże wy
dadzą się słodkie a życie chrześciańskie pełnem będzie sło
dyczy i radości. Dostąpisz pociechy, o którąś się modlił, pra
gnął jej i wzdychał za nią; pociechy, która jest tak rzadką, 
ponieważ chrześcianie najczęściej nie wiedzą, gdzie jej szukać 
mają i jak ją zachować. Nie mów, że nie możesz serca swego 
utwierdzić w Bogu, że tylko Bóg uczynić to może! Prawda, 
On na pierwszem miejscu nami rządzi, lecz na drugiem miejscu 
my sami to czynim. Frawda, bez Chrystusa nic nie możemy; 
lecz jemu się oddawszy dużo możemy i powinniśmy, bo inaczej 
te rzeczy się nie wykonają, a my samych siebie na zgubę na- 
razim. Ach, bracia moi, gdyby dusze wasze niebieskiego zdrowia 
i siły doznały, daleko więcej miałyby rozkoszy przeczuwając 
przyszłą chwałę zbawienia, więcej niż żołądek smakosza ma jej 
w wykwintnych potrawach, niż zmysły człowieka w zaspokojeniu 
żądzy cielesnych znajdują. Aby w tym względzie utwierdzić 
swe serca, nad następującemi rzeczami się zastanówmy.

Gdy serce twoje dąży do nieba, jest to najlepszym do
wodem, iż łaska Boża nie jest bez wpływu na duszę twoją. 
Często się pytasz: ,,Po czem poznam że mię Duch Boży po
święcił?" Mamy na to niemylne świadectwo w słowie Pana 
Jezusa, który rzekł: B Gdzie jest skarb wasz, tam jest serce
wasze." Mat. 6, 21. Skarbem i szczęściem ludzi świętobliwych
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jest Bóg, a serce przez Chrystusa w Bogu utwierdzone jest 
najlepszym dowodem o posiadaniu laski zbawiającej. Gdy nauka 
nie zawsze o tem świadczy, gdy wiedza, powołanie i talenta 
niedopisują; gdy świadectwa języka i ręki dadzą się obalić, 
wtenczas pokora serca będzie dowodem poświęcenia twego. 
Wyobraź sobie jakiego biednego chrześcianina; rozum jego słaby, 
pamięć krótka, język niewymowny; lecz serce w Bogu jest 
utwierdzone, a Pan działem jego; myśli dążą do wieczności, 
a dusza wzdycha do Pana wołając: ,,Obym u Ciebie przeby
wała, Panie!  życie swe na ziemi uważa za więzienie! Co do 
mnie, wolałbym w takiem położeniu umrzeć, niż największymi 
talentami się odznaczać i wielkie sprawy ziemskie wykonywać, 
gdyby przytem serce w Bogu utwierdzone nie było. Pan Jezus 
mówi o człowieku, co nie miał szaty weselnej. W o a dzień 
ostateczny będzie to taki, którego serce cnót wyszczególnionych 
nie posiada. Sędzia niebieski nie będzie się pytał o naszą 
naukę, nasze wyznanie i nasze mowy, ale tylko o to, ileśmy 
Jego kochali, i gdzie serce nasze przebywało. Chcecieli być 
pewni żywota wiecznego, o tem pamiętajcie, aby serca wasze 
były w niebiesiech.

Niebiańskie usposobienie umysłu jest najbliższą i najbez
pieczniejszą drogą do żywota. Północne krainy są zimne, skost
niałe, ponieważ najbardziej od słońca odległe. Dla czegóż 
chrześcianie często tak oziębli? Dla tego, bo serce daleko od 
Pana! Przecz znowu inni pełni pocieszenia? Ponieważ życie 
dąży do nieba, ponieważ przystęp bliższy do Boga, Gdy się 
na wiosnę słońce do nas zbliży, jakże je wszystkie stworzenia 
nowem życia oddechem witają. Ziemia się zieleni, drzewa pu
kają, rośliny się budzą, ptaszkowie śpiewają, i wszystkie rzeczy 
się uśmiechają. Podobna radość wiosny musiałaby serca ogarnąć, 
gdybyśmy z Bogiem obcowali i w niebieskich rzeczach się ko
chali. Żale nasze ustąpią jak zima przed wiosną. Usta zanucą 

psalm radości na chwałę Stwórcy nieba i ziemi. O bracie miły! 
wzgórę podnieś serce! Ci, którzy przed nami tak uczynili, 
wielkiej radości doznali, a nie wątpię, ty jej sam choćby tylko 
chwilami ukusiłeś! Któreż chwile życia były ci najprzy-
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jemniejsze? Czy nie te, w których z Bogiem obcowałeś, z 
mieszkańcami nieba rozmawiałeś, oglądając przybytki ich a w 
duszy czując rozkosze zbawienia? Jeźli z doświadczenia to 
wszystko poznałeś, tedy wiesz, co duchowe rozkosze znaczą. 
Jeźli z Dawidem powtórzyć możesz, że światłość oblicza Bo
żego więcej ,,rozwesela serce niż zboże i winoa, tedy nie wą
tpisz, iż ci, co się najbardziej zbliżyli do Boga, radości Jego 
w obfitszej mierze doznawają. A jeźlibyśmy sami jej nie ukusili, 
nie stało się to jak tylko z winy niedbałego serca.

Bóg nam koronę chwały zgotował i za niedługo na skro
nie nasze włożyć obiecał; a nam się nawet o niej myśleć nie 
chce. Bóg każe podnieść oczy nasze na nią i radować się, a 
nam to uczynić — tak trudno. A przytem skargi, że nam 
brak pociechy! — Wiesz, która droga do niej prowadzi? Po
ciechy i pokoju inaczej nie dojdziesz jak przez wiarę ; a znowu 
gdy wiara słabnieje, to i pociechy wewnętrznej ubywa. Spra
wiedliwi weselą się w nadziei, a gdy się spodziewać przestają, 
to i radość niknie. Duch Boży sprawia tę pociechę serca; 
czyni to w ten sposób, iż nam przyrzeczenia Boskie przypo
mina a myśli nasze unosi w zgórę, gdzie miejsce pociechy jest 
zgotowane. Pokaż skąpemu dużą sztukę złota, a oczy jego 
iskrzą się radością! Tak Bóg wybranych swoich rozwesela, 
prowadząc ich do nieba i objawiając samego siebie i wszystko 
to, co ich w niebie czeka! Rozkoszy swoich jednak nie da 
leniwemu, ani też temu, który serce innym rzeczom oddał. 
Plony ziemskie dawa człowiekowi, gdy ziemię zorał, nasienie 
zasiał, gdy je podlewa, wypięła, użyźnia i do ładu przywodzi. 
Tą samą koleją duchowych udziela rozkoszy! A więc, czytel
niku, bierz się do dzieła! Skieruj serce swe do Pana, niebieskiego 
nabywaj umysłu, a w czasie żniwa znajdziesz owoc stokrotny.

Serce do Boga skierowane jest najlepszą obroną przeciw 
pokusom życia. Gdy próżnujemy, djabeł szuka przystępu i kusi 
nas. Lecz serce Panu Bogu oddane może rzec, jak mąż Boży 
powiedział: ,,Zacząłem robotę wielką, przeto nie mogę zjechać.14 

Nehem. 6, 3. Nie mamy tu czasu do pożądania ani służby 
ciała, do szukania chwały ani skarbów świata. Gdybyś czynił,
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co ci poruczono, nie byłbyś w stanie zważać na pokusy, a tem 
mniej, gdybyś niebieskim rzeczom był oddany. Na stolicy 
siedzi sędzia; rozważa prawie, czy na przestępcę wydać wyrok 
śmierci. W tem dzieci bawiące się na ulicy przychodzą i proszą 
go, aby się z niemi igraszkami bawił. Czy wezwania ich 
usłuchnie? Pewnie, że nie. A tem mniej chrześcianin, spo
glądając w zgórę, wezwaniom szatana uczyni zadosyć. Synowie 
królestwa Bożego nie mają czasu na rzeczy marne, a osobliwie 
gdy w sprawach królestwa działają.

Człowiek niebieskiego usposobienia najmniej grzechowi 
podlega, bo o rzeczach ducha wyższe ma pojęcie. Zna bowiem 
obrzydliwość grzechu; marność ziemskich stworzeń i zmysło
wych rozkoszy nie zawiedzie go, przeto też pokusa nie wywrze 
nań wpływu BPróżno zastawiają sieci przed oczyma ptaka," 
powiada mądry Salomon. A zwyczajnie próżno kładzie szatan 
sidła, by złowić człowieka, który je widzi. Miejscem pokusy 
jest ziemia, a wędką są ziemskie rzeczy; chrześcianin zaś 
wzniósłszy się nad poziom tego świata z Panem Bogiem prze
bywa. Gdy kto z mądrymi i uczonymi obcuje, sam nabywa 
mądrości; a czy nie tem więcej, kto obcuje z Bogiem? Po
dróżny w świecie nabywa mądrości i doświadczenia, a tem 
więcej kto do nieba pielgrzymuje.

Co do ludzi światowych, którzy na drodze grzeszników 
chodzą, nie dziw, że rozum mają zaćmiony, a szatan ich łatwo 
w sidłach swoich trzyma. Robactwo i krety mieszkające w 
ziemi nie widzą światłości. Oczy mają zaćmione kurzem, przeto 
się mylą, obierając zamiast pobożności zysk, zamiast łaski 
grzech, zamiast Boga świat, zamiast zakonu Chrystusa swoją 
własną wolę, a w końcu zamiast zbawienia piekło. Lecz gdy 
się chrześcianin oderwie od świata, i z Bogiem w niebie za
czyna obcować, staje się podobnym do Nabuchodonozora; od 
zwierza polnego powraca do tronu, a rozum mu znowu bywa 
przywrócony. Gdy w świetle wieczności na ten świat spojrzy, 
nie mało w sercu boleje, iż Chrystusem pogardził, a w ziem
skich rozkoszach i ziemskich troskach bywał pogrążony. Za
prawdę, pomyśli, iż niema człowieka tak obłąkanego, jak
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grzesznik lekkomyślny, który Chrystusem i zbawieniem gardzi. 
A szczególnie na śmiertelnej pościeli do poczucia tej prawdy 
przychodzimy, gdy myśli poważne zajmują serce a w świetle 
wieczności marność świata lepiej poznawamy, W takiej chwili 
otwierają się oczy zatwardziałych grzeszników i z Balaamem 
muszą zawołać: ,,Niech umrze dusza moja śmiercią sprawie
dliwych, i niech będzie dokonanie moje jako ich." Lecz niech 
tylko wrócą do zdrowia, i trwogi świata przyszłego będą po
zbawieni, tedy natychmiast zmieniają swe zdanie! Przystąp do 
umierającego grzesznika, i mów do niego o skarbach, dosto
jeństwach, o rozkoszach świata; pewnie ci odpowie: ,,Cóż mi 
po tem wszystkiem; za chwilę stan§ przed Panem Bogiem i 
z życia swego liczbę zdać muszę.14 A jeźli bezbożny tak dalece 
myśli swe zmieni i staje się mędrszym, niźli był przed tem, 
jakiż będzie wpływ, który bliskość śmierci na twe serce wywrze?

Gdy dusza nasza z Panem obcuje, Bóg nas w chwili po
kuszenia ochroni od złego. Szatan naciera, lecz Bóg tem pe
wniej stanie w obronie, mówiąc: ,,Dosyć masz na łasce mojej!  
Człowieka idącego drogą błogosławieństwa Bożego nie łatwo 
zwabi kusiciel do złego. A więc użyj środka tego, gdy po
kuszenie grozi; trzymaj się ściśle Boga swojego; naśladuj 
Chrystusa a w społeczności Jego najlepszą znajdziesz opiekę. 
,,Drogę żywota rozumny ma ku górze, aby się uchronił piekła 
głębokiego.  Przyp. 15, 24. ,,Noe był mężem sprawiedliwym 
i doskonałym za wieku swego , ponieważ ,,z Bogiem chodził.  
A do Abrahama rzekł Bóg: ,,Chodź przed obliczem mojem, a 
bądź doskonały. 

Gdy serce swoje w Bogu utwierdzisz, wszystkie twe 
kroki życiem i zapałem odznaczać się będą. Przeciwnie, jeźli
0 niebo nie dbamy, nie będzie w nich życia. Jakże ma żoł
nierz życie swe narażać, jak żeglarz walczyć przeciw wałom
1 burzy, jeźli skarby, o których myśli, znikome i niepewne 
są! Spojrzyj na człowieka, którego serce w niebie przebywa, 
a przekonasz się, źe u niego wszystko inaczej jak u innych 
chrześcian. Rozmowy i czyny niebiańską tchną siłą. Jeźli ka
znodzieją jest, kazania jego do nieba prowadzą; jeźli prywatnym
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człowiekiem, z pracy i obcowania jego pewne niebieskie na
tchnienie wionie. Rozpocznij swą pracę, a inni od razu ujrzą, 
że ,,oblicze14 twoje ,,jaśnieje14 natchnieniem; a widząc to po
wiedzą, ,,był z Bogiem na górze.  Idź do Chrystusa, a u Niego 
życia i zapału dostąpisz.

Gdy szukasz światła i ciepła, musisz w słońcu przebywać. 
Gdy łaski pragniesz, której Chrystus użycza, do kogóż się 
udasz, jeźli nie do Pana? Siła twa jest w niebie, życie twe w 
niebie; jeżli je chcesz mieć, do nieba się po nie uciekaj! 
Jeźli tego nie uczynisz, dusza twa będzie jak lampa nieza- 
palona, sprawy twe jak ofiara, której braknie ognia. Weźmij 
codzień jeden węgiel z ołtarza w niebie, a ofiara twoja się 
zapali. Zapal lampę swą owym płomieniem, podsycaj ją codzień 
olejem z góry a zobaczysz, jak wspaniałe wyda światło. Przy
bliż się do onego ognia ożywiającego, a uczucia twoje mocno 
się ogrzeją. Może serce nie czuje miłości do Boga; wtenczas 
podnieś oko wiary wzgórę, oglądaj piękność obcowania w niebie, 
nad chwałą Jego się zastanów, a myśli te wzniecą w sercu 
twem miłość do Pana. I w tej sprawie potrzeba wprawy i 

przyzwyczajenia Z pracy pochodzi siła i zdrowie człowieka, 
tak ma się rzecz co do ciała, a nie inaczej ma się co do 
duszy. Kto z Bogiem obcuje a o niebieskich rozmyśla rze
czach, coraz więcej łaski nabywa a w obcowaniu duchów nem 
serce utwierdza. Niektórzy przyszli do gorliwości serca przez 
czytanie książek, inni przez wielkie uciski, znowu inni przez 
porywające słowa kaznodziei Ewangelii Bożej, inni nawet w 
ten sposób, iż przez ciekawość w zgromadzeniu pobożnych 
stanęli. Ktokolwiek zna drogę wiodącą do nieba, a serce swe 
dziennie wodą żywota zasila, już tu na ziemi pokrzepienia 

zbawionych doznawa.
,,Tą wiarą możesz przynosić ofiary jak Abel, a przez nią 

otrzymać świadectwo, żeś jest sprawiedliwym . Inni mogą 
siebie kaleezyć jak kapłani Baala, ponieważ ofiara ich nie ma 
ognia z nieba; ty jak Eliasz wznieś serce do Pana, a ofiara 
twoja stanie w płomieniach, choćby świat i cia!o strumienie 
nienawiści na cię wylewały. Nie mów, że śmiertelnik nie jest
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w stanie wznieść się do nieba; owszem jest wstanie, na skrzy
dłach wiary, w natchnieniu pobożnego rozmyślania to czyni. 
Są szkła palne; niemi promienie światła i ciepła słonecznego 
w jedno ognisko skupiamy, a tym sposobem płomień wzniecić 
potrafimy. Wiara jest takiem szkłem zapalająeem ofiarę, a 
rozmyślanie trzyma ją do słońca. Tylko jej prędko ztąd nie 
odrywaj, lecz trzymaj na chwilę, aż w duszy upragniony uczu- 
jesz zapał.

Widząc gorliwych chrześcian, słysząc ich modlitwy żywe, 
pałające, ich rozmowy nabożne, pomyślisz może u siebie: ,,O 
jakże ci ludzie szczęśliwi! Oby i moja dusza w takiem uspo
sobieniu była !  Otóż, w imię Boże, radzę ci, sumiennie weźmij 
się do pracy; umyj się częstokroć w onym niebieskim Jor
danie, a dusza twa, w skutek trądu martwa, na nowo ożyje, 
i ,,poznasz, że jest Bóg w Izraelu. 

Kto często wierzącem sercem o chwale zbawienia myśli, 
prawdziwego pocieszenia we wszelkim ucisku życia doznawa. 
Daj spracowanemu kroplę wody żywej, a znowu się orzeźwi. 
Taką wodą orzeźwiającą duszę są myśli nasze o chwale zba
wienia. One cierpienie ulekczają, dodawają siły do dźwigania 
krzyża cierpliwie i z radością, w zamiarach dobrych utwier
dzają nas, abyśmy przez obawę krzyża od Chrystusa nie od
stąpili. Albowiem droga acz przykrą jest i stromą, nie może 
się sprzykrzyć, gdy wiemy, źe do nieba prowadzi. Choroba, 
urąganie, więzienie i śmierć słodkiemi będą, gdy słodycze 
zbawienia w nich przeczuwamy. Gdyby nie one, nie wiem, 
jakbym zniósł uciski i trwogę śmierci! Nieraz powiadam: 
,,Żleby o mnie było, bym nie był wierzył, źe mam oglądać 

dobroć Pańską w ziemi żyjących.14 ,,Gdyby14 odpocznienie obie
cane ,,nie było kochaniem mojem, dawnobym był zginął w 
utrapieniu mojem O jednąm rzecz prosił Pana i tej szukać 
będę; abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni ży
wota mego, a żebym oglądał wdzięczność Pańską i dowiadywał 
się w kościele Jego. Bo mię skryje w dzień zły w przybytku 
swoim; zachowa mię w skrytości namiotu swego, a na skale 
wywyższy mię. A tak wywyższona będzie głowa moja nad nie-
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przyjacioły moimi, którzy są w około mnie; i będę ofiarował 
w przybytku Jego ofiary wykrzykania, będę śpiewał i chwały 
oddawał Panu.  Ps. 27, 13; 119, 92; 27, 4-6. Wszystkie 
cierpienia ziemskie nie znaczą nic, jeźli onej wewnętrznej ra
dości doznawamy. Prześladowanie i bojaźń ,,zamknęły drzwi, 
lecz Chrystus może wnijść, a stanąwszy pośród uczniów swoich 
rzec im: Pokój wam!  — Paweł i Sylas mogą w niebie prze
bywać, a to wtenczas nawet, gdy ich do najgłębszego wię
zienia wrzucono, rózgami usieczono a nogi zamknięto w kłodzie. 
Męczennicy Pańscy znaleźli więcej spokoju w płomieniach, niż 
ich prześladowcy w przepychu i władzy; nie dbali o płomienie, 
które krótko trwały, ale patrzali przed siebie, gdzie ich chwała 
zbawienia czekała. Gdy ,.Syn Boży z nami chodzi , jesteśmy 
bezpieczni ,,nawet wśród płomieni,  które tych pochłoną, co 
nas w nie wrzucili. Abraham ,,wyszedł z ziemi swojej  nie 
wiedząc dokąd idzie, albowiem oczekiwał ,,miasta mającego 
grunty, którego sprawcą i budowniczym jest Bóg.  Mojżesz 
,,pokładał urąganie Chrystusowe za większe bogactwo nad 
skarby Egipskie, bo się oglądał na odpłatę. Opuścił Egipt, 
nie bojąc się gniewu królewskiego , bo ,,jakby widział nie
widzialnego. Inni byli na torturach rozciągani, nie przy- 
jąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania.  
Nawet sam ,,Jezus, wódz i dokończycie! wiary dla wystawionej 
sobie radości podjął krzyż, wzgardziwszy sromotą, i usiadł na 
prawicy stolicy Bożej.  W tem jest zysk wiary, że patrzy na 
środki i na cel od razu.

Oto przyczyna, dla czego się ludzie niecierpliwią i drogi 
Boże ganią; patrzą tylko na klęski, a nie myślą o tem, co po 
nich nastąpi. Którzy widzą Chrystusa tylko na krzyżu i w 
grobie, ci idąc chwieją głowami swemi i myślą, że wszystko 
stracono; lecz Bóg jednem spojrzeniem widział jak umierał, 
w grobie był złożony, wstał zmartwych i wstąpił do chwały. 
W tym względzie wiara idzie w ślady Boże. Widzimy, jak nas 
kładzie w grobie, lecz patrzymy oraz do przyszłości, gdy 
wielka wiosna nastanie, a Bóg zmarłe do życia powoła. Gdy
byśmy mogli uwierzyć, iż wszystkie drogi Boże kończą się w
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niebie, zaprawdę nad żadną byśmy się nie martwili. Abraham 
ujrzał dzień Chrystusowy i radował się; tak i my uczyńmy, 
lubo w stanie skażenia jesteśmy; wyglądajmy odpocznienia, 
które Chrystus obiecał i radujmy się! Kto wespół z Szcze
panem ogląda chwałę Bożą i widzi Jezusa stojącego po pra
wicy Bożej, nie strwoży się, choć deszcz kamieni na niego 
spadnie.

Człowiek obcujący w niebie błogosławiony wpływ na 
umysły bliźnich swych wywiera. Kto w obcym kraju przebywa, 
wielce się ucieszy, gdy gdzie kogo z ziomków swoich spotka. 
Jakaż to rozkosz rozmawiać z nim o ziemi rodzinnej, o da
wnych znajomych i o sprawach kraju! Jak miło było Józefowi 
rozmawiać z braćmi i dowiedzieć się, jak się ma ojciec i jak 
brat jego. A nie inaczej wiedzie się pobożnemu, gdy z chrze- 
ścianinem w społeczności Bożej utwierdzonym rozmawiać może 
o Ojcu niebieskim i o Chrystusie, Zbawicielu swoim. Światowy 

człowiek rozmawia o świecie; polityk o sprawach kraju, uczony 
o świeckich naukach, zwyczajny wyrobnik o swych obowiązkach. 
Inaczej człowiek, którego serce w niebie przebywa; ten mówi 
o niebie i chwale zbawienia i jak błogiem będzie nasze spo
tkanie w domu Ojca niebieskiego! O, jak jego słowa pokrze
piają i ogrzewają serce! Jak cudownie tych, co słuchają, w 
innych ludzi przemieniają. Rozmowy ich są jak słoik onęj 
maści drogiej; gdy ją wylano na nogi Chrystusa, napełniony 
był dom wonnością jej. Którzy są w pobliżu, pokrzepienia 
doznawają. Błogosławiony zbór, który takiego ma kaznodzieję. 
Błogosławione dzieci i czeladź, co takich rodziców i gospo
darzy mają. Błogosławiony każdy, co takiego ma przyjaciela! 
On dróg jego strzeże, w słabości posila, w przygnębieniu do- 
dawa otuchy, i pociesza pociechą, której tak często sam do
znał od Boga. On iskry życia duchowego zawsze rozdmuchiwa, 
a duszę ustawicznie wabi i zachęca do Boga. Będzie jak ona 
niewiasta Samarytańska, która rzekła: ,,Pójdźcie, a oglądajcie 
człowieka, który mi powiedział wszystko, comkolwiek czyniła.  
Który dusze nasze umiłował aż do śmierci, ,,nie tenli jest 
Chrystus?  Poznać Jego i Boga, toć żywot wieczny!
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Wnijdź do domu takiego człowieka, zasiądź koło stołu 
jego, a niebieskim pokarmem duszę twą nasyci. Odbywaj z 
nim podróż, a onci drogę do nieba wskaże, on cię zachęci, 
abyś nią poszedł. Miej z nim jaką sprawę do załatwienia, 
handel lub co podobnego, a on ci poradzi, abyś ,,kupił perłę 
bardzo kosztowną8. Ty mu krzywdę wyrządzisz, lecz on ci 
przebaczy, pomnąc na Chrystusa, który większe przebaczał 
krzywdy. Ty się gniewasz, lecz on łagodny, bo patrzy na ła
godność niebieskiego wzoru. A gdyby się zdarzyło, źe się na 
chwilę poróżnicie, onci od razu do zgcdy gotów, pomnąc na 
to, że sobie w niebie na wieczne czasy będziem przyjaciółmi.

Żaden człowiek nie czci Boga więcej, niż taki, którego 
obcowanie jest w niebiesiech. Czy to nie wstyd ojcu, gdy 
jego dzieci karmią się młotem, chodzą w łachmanach, a w to
warzystwie włóczęgów i dziadów przebywają ? A w tem samem 
położeniu jest Ojciec niebieski, gdy my, co się dziećmi Jego 
nazywamy, młotem tego świata się karmimy, a szatą duszy 
naszej jest nagość, a serca nasze w brudach tego świata roz
koszują, zamiast żeby przed oblicznością Pana Boga stały. To 
prawda, że Synami królewskimi będąc nie żyjemy tu w ni- 
skości tak, jak na wysokość nadziei naszych przystoi, jakbyśmy 
powinni żyć stosownie do dostatków domu ojcowskiego i do 
wielkich przygotowań poczynionych dla tych, którzy zbawienie 
odziedziczyć mają! Błogo nam, że mamy Ojca litościwego, który 
dzieci, lubo wracające w łachmanach, raczy uznać za swe. Gdyby 
sam nas do siebie nie wzywał, ani my sami ani nikt inny nie 
mógłby przypuścić, żeśmy ludem Jego. A znowu przeciwnie, 
gdy człowiek z Bogiem obcuje, gdy dusza jego w rzeczach 
niewidzialnych rozkosz znajduje, jakże przez to bywa Bóg 
wielbiony! Pan wyda o nim świadectwo, mówiąc: ,,Ten czło-
wiek wierzy i na słowie mojem spolega; w obietnicach moich 
znajduje radość, nim jeszcze rzeczy obiecanej dostąpił. Serce 
jego przy mnie przebywa i ze mną mieszkać będzie na wieki!8 
,,Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli."

Ach serce Ojca naszego w niebiesiech tyle jest zwrócone 
ku nam; czy tedy nasze serca nie powinne się daleko więcej
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zwracać do Niego? Pan chwały tak się poniżył, iż serce swe 
grzesznemu otworzył stworzeniu; a przeto tuszę, że my po
winniśmy daleko chętniej nasze serca oddać Chrystusowi i 
wznieść się do Niego codziennie w miłości, gdy On się sam 
do nas nakłania. Ach, bracie miły; czy ty rozumiesz, że serce 
Zbawiciela zawsze dla ciebie otwarte, że w wielkiem miło
sierdziu pamięta o tobie nawet i wtedy, gdyś ty Jego i siebie 
zapomniał? Miłosierdzie Jego jest wszędzie przy tobie; On 
nad duszą twą czuwa, o ciało ma pieczę, duszę i ciało otacza 
opieką! Ustawicznie cosi cię na ręku miłości swojej, obiecując 
,,iż ci wszystkie rzeczy ku dobremu służą"; wszystkie kroki 
Jego ku zbawieniu twemu zmierzają, albowiem ,,aniołom swoim 
przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach 
twoich". Powiedz, czy możesz w ziemskich rozkoszach ugrzą- 
znąć, iżbyś zapomniał zupełnie Pana, który o tobie nie za
pomni nigdy? O niewdzięczności obrzydła! Słuchaj, co mówi 
Pan, gdy nam dobroć swoją przypomina: ,,Syon rzekł: Opuścił 
mię Pan, a Pan zapomniał na mię. Izali może zapomnieć nie
wiasta niemówlątka swego, aby się nie zlitowała nad płodem 
żywota swego? A choćby też i one zapomniały, wszakże Ja 
ciebie nie zapomnę. Oto na dłoniach swoich wyrysowałem cię; 
mury twoje zawidy są przedemną." Izaj. 49, 14—16. Lecz 
gdy nadmienia, jak my o Nim pamiętamy, tedy słowa Jego 
wcale brzmią inaczej. ,,Izali zapomni panna ubioru swego i 
oblubienica klejnotów swoich? Ale lud Mój zapomniał Mię 
przez dni niezliczone." Jer. 2, 32. O nie dawajmy Panu po
wodu, aby w ten sposób rozprawiał z nami. Owszem, wznieśmy 
dusze nasze do Niego; każdego poranku szukajmy Go, a serca 
niech każdej chwili z Nim przebywają.

Do nieba powinne serca nasze dążyć! Tam mieszkanie 
Ojca! Wszak do Niego wołamy: ,,Ojcze nasz, któryś jest w 
niebiesiech." O dziecię niegodne, jakże możesz umysł swój 
zaprzątać do tego stopnia zabawkami świata, iż zapomnisz Ojca, 
a to takiego Ojca, jakim jest Pan! Tam jest i Chrystus, 
głowa nasza, oblubieniec duszy i żywot nasz; azaż nie mamy 
spoglądać do Niego i wysyłać posłów, aż przyszedłszy twarzą
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w twarz oglądać Go będziemy? Tam jest ono Jeruzalem nowe, 
,,które jest matką wszystkich nas." Tam jest mnóstwo braci 
naszych, którzy byli przed nami. Tam przyjaciele i dawni 
znajomi, z który miśmy chętnie, gdy byli w ciele, obcowali, a 
nad ich odejściem od nas się smucili. Czy ta prawda myśli 
naszych nie podniesie wzgórę? Gdyby tu jeszcze na ziemi byli, 
pewniebyśmy ich odwiedzali; przeczże tego częściej w duchu 
nie czynimy, radując się naprzód, że tam niegdyś znowu 
spotkamy się z nimi. ,,Sokrates się cieszył, że po śmierci 
ujrzy Platona i innych znakomitych mężów, przeczże," — po
wiada pewien kaznodzieja, — ,,nie miałbym i ja się radować, 
pewnym będąc, że ujrzę Chrystusa Zbawiciela mego, a przy 
Nim wielki zastęp mądrych, sprawiedliwych i świętych patry- 
archów, proroków, apostołów?" Człowiek wierzący powinien 
patrzeć wzgórę, a oglądając w duchu stan zbawionych w 
niebie, pomyśleć sobie: ,,Jeszcze nie jestem połączony z wami, 
lecz tem się na każdy dzień pocieszam, że wy braćmi mymi 
i współczłonkami w Chrystusie jesteście. Wasza radość jest 
moją radością, a wasza chwała będzie moją chwałą."

Ojczyzna i dom nasz w niebiesiech jest. ,,Wiemy bowiem, 
że jeźli tego naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony 
będzie, budowanie mamy od Boga, dom nie rękoma urobiony, 
wieczny w niebiesiech-" Przeczże tedy częściej nań nie spo
glądamy, czemu nie ,,wzdychamy, domem naszym, który jest 
z nieba, żądając być przyobleczeni?" 2. Kor. 5. 1 i 2. Choćby 
dom rodzicielski był najskromniejszym, nie zapomnielibyśmy 
go nigdy, boć to dom rodzinny. Gdybyś był na wygnaniu w 
ziemi dalekiej, jakżeby cię często myśli twe w strony rodzinne 
unosiły! Przeczże, tak samo nie ma się rzecz co do nieba? 
Przecież bez wątpienia ojczyzna nasza daleko więcej tam, gdzie 
na wieki przebywać będziemy, niż tu, zkąd każdej chwili mo
żemy ustąpić, a potem już nigdy więcej nie wrócimy !

Przychodniami jesteśmy na ziemi, a ojczyzna nasza praw- 
dziwa u Pana. Dziedzicami jesteśmy, a dziedzictwo nasze tam, 
owszem ,,dziedzictwo nieskazitelne i niepokalane i niezwiędła 
w niebiesiech dla nas zachowane." 1. Piotr, l, 4. Tu na
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świecie w ustawicznej jesteśmy nędzy i uciśnieniu; majętność 
zaś nasza jest tam w wiecznośei, a zwłaszcza ,,lepsza !’trwająca 
majętność.14 Żyd. 10. 34. Tam jest duszy naszej nadzieja, a 

mianowicie nadzieja uwolnienia od nędzy, nadzieja szczęśliwości 
wiecznej, ,,nadzieja odłożona w niebiesiech.41 Kol. l, 5. Dziwna 
to rzecz, kochani chrześciauie; tara skarby nasze, a my tak 
mało o nich myślimy; tam krewni nasi, a my ich tak mało 
kochamy. Czy godzi się tak chętnie przebywać z obcymi, a 
Ojca i Pana zapomnieć zupełnie? Tym się przymilać, co nas 
nienawidzą, a o najlepszych przyjaciół swoich nie dbać zu
pełnie? Wypożyczone rupiecie lubić, a własnemi swemi klej
notami gardzić ? Bole i trwogi do serca przypuszczać, a o radości 
wiecznej bynajmniej nie wspomnieć? Obyśmy się nauczyli o 
dziedzictwie naszem pamiętać i cenić takowe choć tylko w po
łowie, jakeśmy powinni.

Z resztą niema rzeczy oprócz nieba, którejbyśmy mogli 
serce swe oddać. Jeźli go Panu nie oddasz, któż nań zasłu
guje ? Czyś chyba jakiego innego Boga znalazł ? albo co innego, 
co ma większą wartość niż zbawienie wieczne? Czy znalazłeś 
na ziemi jakie wieczne szczęście? Powiedz tedy, gdzie ono 
jest? W czem zależy? Kto je wynalazł? Kto był ostatni, 
co go używał? Gdzież ten człowiek przebywał? Jak się na
zywał? Albo czy ty sam jesteś pierwszym, coś tu odkrył 
niebo na ziemi? — Ach, biedny człowiecze, nie wierz w od
krycie swoje, ’nie chlub się z wynalazku, nim go doświadczysz! 
Nie szukaj na ziemi, czego tu niemasz, abyś w końcu doświa
dczenia swego nie opłacił za drogo, mianowicie stratą własnej 
duszy swojej, gdy je za niższą cenę mieć możesz. Słowo Boże 
i tysiące dusz potępionych wskazują ci drogę. Gdyby cię szatan 
wziął na górę wysoką a wszystkie królestwa świata i chwałę 
ich pokazał, nie byłoby tam rzeczy, o którejby pomyśleć się 
godziło, a tem mniej, którąbyś wyżej niż zbawienie duszy po
czytywał.

9
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ROZDZIAŁ XII.

Jak niebieskie życie prowadzić na ziemi?

Jeźli niebieskie życie na ziemi wieść pragniesz, na dwie 
rzeczy przedewszystkiem zważaj, a mianowicie, abyś wszyst
kiego unikał, co jest na przeszkodzie, a za to pełnił pilnie i 
wiernie, cokolwiek do osiągnięcia celu tego służy.

Pytasz, których przeszkód najbardziej unikać trzeba? 
Oto wymieniam niektóre.

1. Wielką przeszkodą dla życia niebieskiego jest, gdy w 
jakim jawnym grzechu obcujesz, W duszy twej przez to wielki 
zamęt istnieje! Grzech taki niejedną radość w niwecz obróci, 
dary łaski Bożej zepsuje, a od obowiązku serce odrywa. A 
jakże z tobą, kochany czytelniku? Czy i w tym względzie za
dawałeś gwałt sumieniowi swemu? Czy lekkomyślnie zanie
dbałeś powinności bądź to w życiu publicznem bądź prywatnem, 
przed ludźmi lub potajemnie? Czy nie jesteś może niewol
nikiem własnego żołądka lub zmysłów cielesnych? Czy nie 
gonisz za świecką chwałą? Czyś nie jest dotkliwy i porywczy, 
na lada słowo, spojrzenie lub domniemaną urazę wpadający w 
gniew? Czy w handlu lub innych sprawach nie oszukujesz 
brata swego, chcąc przyjść do bogactwa bez względu na to, 
czy sprawiedliwą czy nieprawą drogą? Jeźli tak jest, śmiem 
ci powiedzieć, że dusza twoja daleką jest nieba. Balki te staną 
się w oku twem przeszkodą, iż nie możesz spojrzeć w zgórę; 
one będą jakby obłok między tobą i Bogiem twoim. Ilekroć 
o wieczności pomyślisz, w zbawieniu wiecznem szukając po 
ciechy, grzech twój stanie ci w oczach mówiąc: ,,Te rzeczy 
nie są dla ciebie. Jakże w niebie szukasz pociechy, gdy się w 
ciele i żądzy jego kochasz ?u Każdy lekkomyślny grzech jest dla 
pokrzepienia duszy tem samem, czem woda dla ognia; chcesz 
serce rozweselić, a smutek i żałość mu sprawisz. Grzech wszelkiej 
pozbawi cię siły wewnętrznej; staniesz się jak ptak, któremu 
skrzydła podcięto; ciągle próbuje, lecz wzgórę wznieść się nie może.
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Grzech jest jak nóż ostry, co przecina żyły życia nie
bieskiego! Ach człowiecze! jakież to życie tracisz! Jakież roz
kosze za marną żądzę ciała sprzedawasz! Jeźli Bóg i piekło 
z sobą się zgadzają, tedy możesz żyć w swym grzechu i wy
glądać zbawienia; możesz w niebie obcować, a na ziemi bujać 
i rozkoszować w grzechu! Może być, że nie jesteś winnym  
żadnemu ulubionemu grzechowi nie służąc; wszakże pomyśl, 
jak byłoby smutno, gdyby tak było. Przeto czuwaj, a szcze
gólnie wszelkiej sposobności do grzechu unikaj, i na drodze 
pokuty nie ustawaj. Ach, jakże się człowiekowi trzeba co
dzień modlić: ,,Nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw
ode złego."

2. Umysł światowy jest także przeszkodą, której się tro
skliwie trzeba wystrzegać! Bóg i mamona, ziemia i niebo nie 
mogą oraz sercem twem rządzić. Serce wierzące raduje się w 
Bogu i ,,w nadziei przyszłej chwały się weselić; ciebie może 
ziemskie powodzenie cieszy, radujesz się widząc, że przedsię
wzięcia twe się udawają, Dusza wierząca cieszy się przyszłością, 
że ujrzy Chrystusa, aniołów, zbawionych, a z nimi na wieki 
przebywać będzie; ty tymczasem weselisz się z majętności 
twojej, oglądasz skarby i klejnoty swoje, towary, bydło, ka
mienice i inne tym podobne rzeczy; rozmyślasz o łasce w 
oczach mocarzów, o rozkoszy życia, o pełnych stodołach, jak 
dzieci swoje dobrze wyposażyć, rodzinę ,,wywyższyć, a liczbę 
poddanych najbardziej pomnożyć!" Chrystus nazwał ,,głupim" 
onego człowieka, który rzekł: ,,Duszo! odpocznijże, bądź dobrej 
myśli; masz wiele dóbr złożonych na wiele lat." A o ileż 
głupszym jesteś ty, człowiecze, co świadomie te same słowa 
powtarzasz! Powiedz, jakaż jest różnica między jego słowami 
a twemi uczuciami?

Pomnij na to, że Pan zna wszelkie tajniki serca. Im 
więcej się do ziemi i świata przywięzujesz, tem bardziej traci 
serce twoje rozkosz i upodobanie w Bogu. Umysł ziemski da 
się w prawdzie z ziemskiemi sprawami pogodzić, ale z niebie- 
skiem powołaniem nigdy! Sam zaiste najlepiej wiesz, jak rzadko 
myślałeś o niebie, jak obojętnem sercu twemu było, gdy w

S’=
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sprawach świata byłeś pogrążony. Wielkie to zaiste jest za
ślepienie, gdy ludzie w takiem położeniu o pobożności mówią l 
Mnóstwo różnych obowiązków przyjmują na siebie, serce roz
liczną obciążają troską, aż w końcu stają się niesposobni do 
obcowania z Bogiem. Włóż człowiekowi całą górę na plecy, 
a z miejsca się nie ruszy! Tak samo umysł obciążony spra
wami świata w zgórę do Boga wznieść się nie zdoła!

A tak, miły chrześcianinie, któryś rozkoszy życia nie
bieskiego już nieco ukusił i jeszcze więcej dostąpić pragniesz, 
radzę ci, strzeż się otchłani światowego umysłu. Gdybyś za
pragnął ,,być bogatym°, od razu Bwpadniesz w pokuszenie i w 
sidło i w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości.° 1. Tym. 
6, 9. Miej te rzeczy tak, jak płaszcza używasz; kiedykolwiek 
trzeba, składasz go z siebie; Bóg zaś i chwała zbawienia Jego 
niech zawsze na sercu twem będą. Pomnij, co mówi Pismo; 
nKtobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się 
nieprzyjacielem Bożym.° Jak. 4, 4. ,,Nie miłujcie świata, ani 
tych rzeczy, które są na świecie; jeźli kto miłuje świat, nie 
masz w nim miłości ojcowskiej.° 1. Jan. 2, 5.

3. Strzeż się towarzystwa niezbożnych! Nie mówię przez 
to, abyś, w ezem potrzeba, z nimi nie obcował, albo w żadnej 
rzeczy miłości nie okazał; szczególnie tam, gdzie o nawrócenie 
duszy grzesznika idzie a jest jakakolwiek tego nadzieja. Nie 
mówię, abyś ich uważał za podłe stworzenia, a to tem mniej, 
dopókiś wszystkiego, coś mógł, nie uczynił, aby ich nawrócić 
do Pana! Co ci radzę, to jest, abyś się zbytecznie nie 
bratał z niezbożnymi, a w zgubnem towarzystwie z nimi nie 
przebywał.

Oczywiście niezbożni ludzie, n. p. krzywoprzysiężcy, pi
jacy, bluźniercy i tym podobni są nader niebezpiecznem to
warzystwem dla każdego człowieka, a takowych przeważnie 
wystrzegać się trzeba; lecz należy także unikać obcowania z 
ludźmi światowymi, choćby na pozór nie byli złymi. Rozmowy 
ich próżne nie budują serca, owszem umysł twój od niebie
skich rzeczy odwracają. Nasze serce jest tak skłonne dojipadku, 
że ustawicznie, a to skutecznej pomocy potrzebujemy; jest tak
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niezdolne samo z siebie wznieść się do Boga, jak kamień lub 
bryła ziemi sama z siebie nie wyleci w powietrze. Nie po
trzeba się lękać, aby skała nie wyleciała pod niebiosa; wy
starczy, że jej z miejsca nie poruszysz. Tak samo dusza nasza 
sama z siebie nie wzniesie się w zgórę, chyba żeby jaka siła 
na nią oddziałała. Pamiętaj o tem, gdy o wybór towarzystwa 
idzie! Jeźli dusza twoja tak dąży do nieba, że zewnętrznej 
pobudki nie potrzebuje; jeźli jest jak płomień, co sam według 
natury swojej bucha pod niebiosa, wtenczas może być w ca
łości rzeczą obojętną, z kimkolwiek tu na ziemi obcujesz; 
lecz jeźli na tak wysokim nie jesteś stopniu, jeźli niebieskiego 
obcowania z całego serca nie pokochałeś, w wyborze przyjaciół 
wielce bądź ostrożnym. Cóż ztąd za pożytek dla duszy twojej, 
gdy się dowiesz, za co zboże było na targu, lub jaka pogoda 
jest, lub jakie nowiny ludzie przynieśli z daleka? A światowi 
ludzie o takich rzeczach tylko rozprawiają.

4. Unikaj częstych dysput o pomniejszych zasadach nauki 
i wiary; nie ograniczaj się do religii, która tylko jest w głowie. 
Ludzie, co się w religijnych dysputach najbardziej zapalają, 
wiedzą zazwyczaj bardzo mało o życiu w społeczności Bożej. 
Jeźli moja wiara tylko w zdaniach rozumu zależy, tedy o tych 
zdaniach dużo rozprawiać i z wielką żarliwością bronić ich 
będę; lecz gdy wiara moja jest czemś więcej, gdy jest zna
jomością i miłością Boga i Chrystusa, tedy najchętniej mówić 
będę o onym czasie błogosławionym, gdy na wieki u Pana 
przebywać będę. Przeto radzę wszystkim, którzy z Bogiem 
obcować pragną, nie poświęcajcie dużo myśli, dużo czasu, dużo 
gorliwości i dużo słów na dysputy, które tak blisko zbawienia 
duszy nie obchodzą. Starajcie się, abyście byli w stanie każdej 
prawdy bronić; ale przy tem o najgłówniejszych rzeczach naj
bardziej pamiętajcie, a w szczególności, abyście zbawienia swego 
nigdy z oka nie spuścili. Najważniejsze są te zasady, o których 
ludzie najmniej dysputują. Przeto się zawsze nad takimi wy
rokami Pisma zastanawiaj, jak n. p. są następujące: ,,Tego,
który jest w wierze słaby, przyjmijcie, nie na sprzeczania około 
sporów." Rzym. 14, 1. ,BChroń się także gadek głupich i nieu-
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miejętnyeh, wiedząc, iż rodzą zwady. Ale sługa Pański nie 
ma być zwadliwy.  2. Tym. 2, 23, 24. nA głupich gadek i 
wyliczania rodzajów i sporów i swarów zakonnych pohamuj, 
albowiem są niepożyteczne i próżne." Tyt. 3, 9. ,,Jeźli kto 
inaczej uczy, a nieprzystępuje do zdrowych mów Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i do tej nauki, która jest według pobożności, 
taki nadęty jest i nic nie umie, ale szaleje około gadek i spo
rów o słowa, z których pochodzi zazdrość, swar, złorzeczenia, 
złe podejrzenia, przewrotne ćwiczenia ludzi umysłu skażonego 
i którzy pozbawieni są prawdy, którzy rozumieją, że pobożność 
jest zyskiem cielesnym; odstąpże od takich,  1. Tym. 6, 3—5.

5. Strzeż się dumy i ducha wyniosłego! Bóg się tym 
grzechem w takim stopniu brzydzi, iż póki pycha twem sercem 
rządzi, żadnym sposobem do Pana nie przyjdziesz. Pycha 
aniołów ztrąciła z nieba, ona i tobie broni przystępu. Pierw
szych rodziców z raju wygnała, od Boga ich oderwała, na 
wszystko stworzenie klęskę sprowadziła; pycha i nasze serca 
od raju wstrzymuje, a przedział między Bogiem i nami po
większa! Kto z Bogiem obcuje, w sercu się uniża, a pokora 
serca do Boga prowadzi. Gdy człowiek dużo z Bogiem obcując 
chwałę Jego ogląda, nie może inaczej, jak w prochu i popiele 
korzyć się przed Panem; a w takiem upokorzeniu staje się 
najsposobniejszym odzyskać napowrót przystęp do Boga. Ztąd 
też pochodzi, że w chwilach wielkiego przerażenia, gdy dusza 
najwięcej swą nicość odczuwa, najbardziej się ucieka do Pana, 
przystęp do Niego otwarty znajduje, a wonnością życia Bożego 
się krzepi. Bogu najbardziej podoba się ten, ,,który jest utra- 
pionego i skruszonego ducha, a który drzy na słowo jegou 
Izaj. 66, 2. Serce takie najbardziej lubi Pańskiemu miłosier
dziu się oddać; a gdzie taka wzajemność istnieje, gdzie Bóg 
człowieka, a człowiek Boga najlepiej podoba, tam jest spo
tkanie i powitanie i częste człowieka z Bogiem obcowanie. 
Lecz serce wyniosłe nie ma przystępu do Pana; on ,,wysoko- 
myślnego z daleka poznaje.  Ps. 138, 6; .,Bóg się pysznym 
sprzeciwia a pokornym łaskę dawa.  1. Piotr. 5, 5.

Człowiek wyniosłego umysłu wysoko o sobie rozumie,



135

wysoko siebie oeenia i hardem sercem cielesnej chwały szuka; 
pokorny człowiek podoba się Bogu, a szuka tego, co jest 
sprawiedliwe. A tak, do którego rodzaju ludzi należysz ty? 
Czy się radujesz, słysząc, że cię chwalą? czyś w przygnę
bieniu, gdy o cię nie dbają? Czy kochasz, którzy cię wynoszą, 
a przeciwnie z pogardą spoglądasz na tych, co tego nie czy
nią, choćby zkąd inąd byli pobożni i cnotliwi? Czy żądasz, 
aby wszelki kaprys twój wypełniono, sądowi twemu wszędzie 
się poddano, a słowa twego jak zakonu Bożego słuchano? 
Czy się gniewem unosisz, gdy słowa lub zamiary twoje trafiają 
na opór? Czy pokorę uważasz za podłe poniżenie siebie? Czy 
nie możesz pojąć, jak się człowiek przed Bogiem i bliźnim 
upokorzyć może? Czy patrzysz z pogardą na biednego, choć 
jest człowiekiem pobożnym, a wstydzisz się uprzejme słowo 
do niego przemówić? Czy pragniesz, by wszyscy ludzie na cię 
patrzali, mówiąc: ,,Patrzcie, to on!8 Czy nie znasz podstępu 
i krewkości serca swojego? Czy wolisz siebie ogłaszać nie
winnym, niż się przyznać do winy i wyznać swój grzech?

Jeźli te ślady w sercu swem znajdziesz, nie możesz 
wątpić, żeś człowiekiem pysznym. Za dużo bowiem w sercu 
twojem piekła, przeto tak mało znajomości nieba! Zanadto 
się szatanowi przymilasz, przeto z Bogiem poufnie obcować nie 
możesz! Pyszny sam sobie jest Bogiem, jakże ma tedy serce 
Bogu oddać? Może on słowa i czyny swoje udaną pokorą 
okraszać, ale w sercu pokory prawdziwej nie znajdziesz!

A tak chrześcianinie! jeźli pragniesz ustawicznie obcować 
przed Bogiem, w prochu ziemi przed nim się kórz, a Pan 
cię podźwignie do siebie! Ucz się od Niego być ,,eichym i 
pokornego serca, a znajdziesz odpocznienie duszy swojej w 
Mat. 11, 29. Przeciwnie będzie dusza twoja Jak morze wzbu
rzone, gdy się uspokoić nie może, a którego wody wymiatają 
kał i błoto," Izaj. 57, 20; a zamiast słodyczy w Bogu pycha 
twe serce ustawicznym niepokojem napełni. A przeciwnie, ,,kto 
się uniży, jako dziecię małe, ten jest największym w kró
lestwie niebieskiem.8 Mat. 18, 4. ,,Bóg mieszka z tym, który 
jest skruszonego i uniżonego ducha, obżywiając ducha po
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kornych, obżywiając serce skruszonych." Izaj. 57, 15. Przetóź 
,,uniżajcie się przed obliczem Pańskiem, a wywyższy was." 
Jak. 4. 10. A Bgdy inni poniżeni będą, ty rzeczesz: Jam jest 
wywyższon; bo tego, co jest uniżonych oczu, Bóg zbawia." 
Job. 22. 29.

6. Inną przeszkodą co do niebieskiego obcowania jest 
serce ospałe. A zaprawdę, widzę, ludzi oświeconych nic innego 
nie wstrzymuje jak to. Gdyby o cielesne jakie ćwiczenie cho
dziło, gdyby wystarczyło wargami poruszać lub kolano ugiąć, 
prędzej by się pofatygowali do nieba tak, jak n. p. idą przy
jaciela odwiedzić; lecz myśli i uczucia oderwać od świata, 
wszystkie dary i talenta swoje służbie Boga poświęcić — w tem 
jest sęk nie lada. Czytelniku, niebo jest nad tobą; jakże chcesz 
bez pracy i wysilenia dostać się wzgórę? Czy możesz serce 
ziemskie wprowadzić do nieba a umysł odporny nakłonić do 
Boga nie robiąc nic? Kto się u podnoża góry położy, na 
wierzchołek się nie dostanie, choćby jak z dołu wzgórę spo
glądał; a tem mniej się do nieba dostanie. 8 Królestwo nie
bieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je." Mat. 11, 
12. Tu trzeba koniecznie wszelkich sił dołożyć; kto tego nie 
czyni, królestwa Bożego ani w zupełności ani częściowo nie
dostąpi! A czy serce twoje podąży do nieba, jeźli go nie po
pchniesz? Wiesz, że wszystkie twe nadzieje w niebie są, że tu 
na ziemi próżno odpocznienia szukasz; przeczże więc nie chcesz 
korzystać ze sposobności? przecz leżysz gnuśny, zamiast brać 
się w drogę i obcować z Bogiem? Słodycze zbawienia innym 
zalecasz, a sam za niemi nie uczynisz kroku? Leniwiec się
na łożu rozwala mówiąc: O by się ta robota sama zrobiła; 
a równie ty czynisz; niczego się nie tkniesz, a przytem wzdy
chasz powiadając: Pragnę serce swoje Panu Bogu oddać! Nie
jeden czyta książki i słucha kazań, bo się spodziewa, iż
znajdzie drogę do nieba łatwiejszą niż ta, której Pismo święte 
uczy. Żądają wskazówek, jak niebieskie życie prowadzić; słu

chając kazania ślubują w sercu, że według niego postąpią; 
a gdy się popatrzysz na uczynki ich, wszystko jest inaczej.
Powiedz im, że niema łatwiejszej drogi do nieba, tedy się
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zasmucą, a równie jak on młodzieniec od Chrystusa odszedł, 
idą drogą swoją nazad do domu.

A tak, kochany czytelniku, jeźli czujesz, że bez pracy 
pocieszenia dostąpić nie możesz, dołóż sił swoich! Gdy serce 
się cofa, przymuś je wpływem rozumu; jeźli rozum się na
myśla, wskaż na zakon Boży i nie ustawaj, na drogę Bożą 
wprowadzając serce. Jakże możesz ręce założywszy stać i pa
trzeć przed siebie, gdy skarby niezrównane leżą przed tobą? 
Przecz ma być życie twoje męczarnią bez końca, gdy może 
być radością i używaniem, jeźli tylko sił dołożyć zechcesz? 
Siedzisz posępny, a naokoło pełno pociechy; jesteś jak czło
wiek siedzący w ogrodzie; koło niego wszędzie pełno kwiatów, 
lecz się leni powstać, aby się wonią ich rozweselił. Wiesz, 
Jezus Chrystus jest wodą żywota; lecz studnia głęboka jest, 
a trzeba najprzód wody naczerpać, aby się pokrzepić! U Partów 
było zwyczajem, że rano nie dali dzieciom żadnego pokarmu, 
póki nie ujrzeli, iż się w jakiejkolwiek pracy zapociły. A po
niekąd i Pan Bóg tak czyni; nie da dzieciom swoim ukusić 
wewnętrznej rozkoszy, póki się nie spociły szukając takowej. 
Przeto wybieraj, co ci się podoba, czy życie niebieskie, czy 
wygoda ciała; a potem jak człowiek rozsądny jednego się trzymaj.

Prawdą jest, co mówi Pismo no polu męża leniwego; 
wszędzie porosło ostem a pokrzywy wszystko pokryły. Leniwego 
żądość zabija, bo ręce jego robić nie chcą. Leniwy mówi: 
Lew na drodze, lew na ulicach. Jako się drzwi obracają na 
zawiasach swoich, tak leniwiec na łóżku swojem. Leniwiec 
rękę kryje do zanadrzy, a ciężko mu ją podnieść do ust 
swoich," choć mu pokarm żywota podawają. Przyp. 24, 30, 31; 
21. 25; 26. 13—15. Kto tak czyni, odrzuca pociechy duszy 
a gardzi krwią świętą, która nas odkupiła. Albowiem ,,kto 
niedbały w sprawach swoich, bratem jest utratnika tl Przyp. 18, 9.

7. Niebezpieczną w końcu dla życia niebieskiego jest, 
gdy się człowiek ograniczy do kroków przygotowawczych, a 
do rzeczy samej nie wnijdzie. My często o życiu niebieskiem 
rozmyślamy, tajemnic jego rozumem dochodzimy, o niem roz
mawiamy; ale to jeszcze nie wystarcza. W tym względzie
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kaznodzieje słowa Bożego w największem niebezpieczeństwie 
się znajdują. Jak łatwo mogą się oszukać. Dużo czytają i 
rozmyślają o niebie; każą, modlą się i rozmawiają o obco
waniu z Bogiem; ale to wszystko nie jest życiem niebieskiem, 
to tylko kroki przygotowawcze do niego. Inna jest rzecz 
zbierać materyał na budowę domu, a inna rzecz wybudować 
dom. Mannę zbierać dla innych nie jest to samo, co samego 
siebie nią żywić i z błogosławieństwem dla zdrowia spożywać.

Wyobraź sobie człowieka, co w domu siedząc rysuje 
mapy dalekich krajów, których nigdy nie widział ani się nigdy 
do nich nie dostanie. W takiem samem położeniu jest, kto 
innym rozkosze nieba opisuje a sam ich nigdy dotąd nie ukusił. 
Człowiek niewidomy może w skutek nauki mówić o naturze 
światła; tak i wy możecie światłość zbawienia opisywać innym, 
chociażeście sami jej nie doznali; możecie serca ludzi nią za
grzewać, choć serce wasze ciepła nie doznało. Owszem, ka
znodzieja jest w większem nawet niebezpieczeństwie usunięcia 
się od życia niebieskiego niż inni ludzie. Wskutek nauczania 
i kazania o niebie przyjmuje pozór, jakby sam takowe pro- 
wadził, więcej niż inny człowiek, który świeckiem powołaniem 
zajęty jest. A pozór taki oszuka człowieka. W takiem poło
żeniu najnędzniejszą śmiercią umrzeć można, nie inaczej tylko 
jakby kto z głodu umierał, podczas gdy chleba dosyć ma na 
stole; jakby w skutek pragnienia omdlewał, podczas gdy dla 
innych wodę z studui czerpie.

Tym sposobem wykazałem przeszkody, które nas od 
życia niebieskiego wstrzymują. Zastanów się pilnie nad niemi 
i szukaj przezwyciężyć takowe. Z drugiej strony nie omieszkaj 
wykonać, co w drodze do celu może być korzystnem.

1. Bądź przekonanym, źe jedyny skarb i szczęście czło
wieka jest tylko w niebie! Jeźli tej wiary nie masz, nigdy 
serca swego niebieskim skarbom nie oddasz. Lecz nie zapo
minaj, że szczęście dla ciebie jest przeznaczone. Człowiek 
może uwierzyć, że niebo jest najlepszem miejscem; a jednak 
wątpić, czy go dostąpi. Możemy go szukać, za niem się uganiai  
lecz radości prawdziwej nie będziem mieli, póki nie mamy
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pewności, że go dostąpimy. Nie wielka pociecha dla obnażo
nego, gdy widzi innych w wspaniałych ubiorach. Nie wielka 
rozkosz dla nędzarza, który nie ma, gdzieby głowę swoją skło
nił, gdy widzi jak inni w pałacach mieszkają! Podobny widok 
może jeszcze większe uczucie nędzy wzbudzić w sercu nędzarza. 
Gdy poznasz radość zbawienia wiecznego, nie wiedząc czy jej 
dostąpisz, możesz uczuć w sercu pragnienie takowej, możesz 
postanowić, że jej szukać będziesz — ale się z niej cieszyć 
jeszcze nie możesz. Któż przywięzuje serce swe do rzeczy, 
które ionym należą? Gdyby domy wasze, towary, bydło, ma
jętności innym należały, pewniebyście o nich tyle nie myśleli, 
ani się z nich nie cieszyli. Przeto nie spocznij, kochany ehrze- 
ścianinie, póki zbawienia swem własnem nie nazwiesz; do
świadczaj serca swego; po jednej stronie postanów cnoty zba
wionych, i po drugiej stronie swą własną duszę, a potem do
świadczaj, o ile się z sobą zgadzają. Wszak ten sam masz 
zakon, według którego w on dzień ostateczny sądzony będziesz.

2. Usiłuj się dociec, jak blisko zbawienie twe jest. Gdy 
wiemy, że się sprawa jaka wkrótce rozstrzygnie, daleko więcej 
o niej myślimy, niż gdy jest daleką. Gdy wyrok potępienia 
lub uwolnienia dopiero kiedyś, za długi czas, ma zostać wy
dany, nie wiele się dzisiaj oń troszczymy; lecz gdy termin 
nadchodzi, jakże się serce mocno niepokoi, albo drząe z trwogi 
albo się rozkoszą unosząc. Ludzie są bezpieczni co do przy
szłości, bo myślą, że ta sprawa dopiero kiedyś, za lat 30 lub 
40 się rozstrzygnie. Ach, lepiejby było pamiętać o tem, Bże 
sami w sobie mamy wyrok śmierci,8 2. Kor. l, 9; lepiej pa
trzeć na wieczność, jakby już oto przed nami była. Gdy o 
niej myślę i piszę te słowa, koniec się zbliża i już nie daleko. 
A gdy je czytasz, ktokolwiek jesteś, oto czas upływa, a nim 
się spodziejesz, dojdzie końca swego. Gdybyśmy prawdziwie 
wierzyli, że jutro umrzemy, ach jakże gorliwie myślelibyśmy 
w tej chwili o niebie! Gdy duch Samuela rzekł do Saula, 
mówiąc: nJutro ze mną będziesz8, jakże się serce króla zatrwo
żyło! A gdyby Chrystus do duszy wierzącej powiedział: ,,Jutro 
będziesz ze mną”, wieść taka w tej chwili pewnie ją do nieba uniesie.
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3. Niech zbawienie wieczne będzie u chrześcian przed
miotem częstych i nabożnych rozmów wzajemnych, szczególnie 
pomiędzy tymi, którzy z serca mogą o niem rozprawiać, bo 
są do niego przygotowani. Wielka to szkoda, gdy chrześcianie 
zszedłszy się wespół podobnych rozmów z sobą nie mają! 
Tyle czasu na marnych gawędach spędzamy, a o niebie i 
spotkaniu w chwale słowa nie wspomnimy! Mnie się zdaje, 
że powinniśmy tak czynić, by tego rodzaju rozmowani serce 
swe zagrzać. Gdy chrześcianin jaki z okazaniem ducha i mocy 
o tych rzeczach mówi, jakże słowa jego i obietnice Ewangelii 
przejmują serce tak, iż możemy rzec: ,,Izali serce nasze nie- 
pałało w nas, gdy nam Pisma otwierał?" Luk. 24, 32. Sta
rosta Feliks zadrzał, gdy słowo potężne o sądzie Bożym usły
szał; azaż wierzący nie nabędzie otuchy, gdy usłyszy opis 
zbawienia wiecznego? Źli ludzie się cieszą, gdy sobie nawzajem 

o zbrodniach swoich opowiadają; azaż chrześcianie nie mają 
z radością mówić o Chrystusie; azaż dziedzice nieba nie lubią 
wspomnieć dziedzictwa swojego? Takie rozmowy rozweselają 
serce, jak się rozweselił Jakób, gdy usłyszał wezwanie, aby 
przybył do ziemi Gozen, gdy ujrzał wozy, które go do Józefa 
przeprowadzić miały. Oby nam Pan Bóg użyczył zdolności i 
siły, tok płjtkich rozmów tak pokierować, by się stał stru
mieniem słów budujących serce, Bogu na chwałę. A gdy lu
dzie zaczną nieprzyzwoite opowiadać rzeczy, nabądźmy otuchy 
powiedzieć jak Piotr: ,,Żadną miarą, Panie! gdyżem nigdy nie 

jadł nic pospolitego albo nieczystego." Zaprawdę, nie mało 
dobrego byśmy skorzystali i uczynili przez takie rozmowy. 
Dla czegóż Pan powiedział, ,,iż z każdego słowa próżnego 
damy liczbę w dzień sądny", jeźli nie na to, aby nas od lekko
myślnych rozmów odstraszył? A zatem rzeknij, będąc w to
warzystwie, jak powiedział psalmista: ,,Niech przylgnie język 
mój do podniebienia mego, jeźlibym nie przełożył Jeruzalemu 
nad największe wesele moje." Ps. 137, 6. Wtenczas praw
dziwie poznamy, że ,,zdrowy język jest drzewo żywota," 
Przyp. 15. 4.

4. W każdem powołaniu dokładaj starania, abyś serce
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swoje skierował do nieba. Taka jest wola Boża, że wszystkie 
stosunki życia powinne być dla nas stopniami do nieba, a 
my powinniśmy Chrystusowi poddani będąc, wznosić serca swe 
krok za krokiem wzgór§ do królestwa Bożego! Jeźli w ten 
sposób z położenia swego korzystamy, usiłowania nasze nie 
będą nadaremno. Jakże się radujemy otrzymawszy kilka słów 
od przyjaciela, którego twarzą w twarz oglądać nie możemy! 
A czy w ten sam sposób nie możemy z Bogiem obcować, acz 
osobiście nie jesteśmy z Nim? Czy dusza nasza nie może się 
cieszyć czytając słowo Boże, w którem obietnice Pańskie i 
droga do nieba nakreślone są? Z radością i wykrzaniem mo
żemy czytać, co miłość Boża oświadcza; możemy słuchać o 
krainach nieba, choć ich oglądać jeszcze nie jest dano!

Powstań tedy i porzuć złe obyczaje, a poklasków świata 
się wyrzeknij; ugnij kolano swe przed Panem Bogiem czy to 
w komorze, czy na publicznem nabożeństwie; wznieś modły 
do Pana czyniąc to w nadziei, że się serce twoje, nim jeszcze 
wstaniesz, zbliży do Boga Gdy otworzysz Biblią albo inną 
księgę, miej nadzieję, że znajdziesz ustęp objawienia Bożego, 
z którego strumień błogosławieństwa popłynie, a serce prze
czucie niebieskich znajdzie rozkoszy. Gdy do domu Bożego 
idziesz, mów: ,,Spodziewam się, że Bóg da mi spotkać coś
takowego, co serce moje wzniesie do niego; spodziewam się, 
Duch obudzi zapał w sercu mem i do nieba je pokieruje." 
Gdy mieszkańcy Indyj Zachodnich po pierwszy raz widzieli, 
jak Anglicy zapomocą listów z sobą rozmawiali, tedy myśleli, 
że w listach jakiś duch mieszka, który wiadomości przynosi. 
Oby i dziś tak było między chrześeianami, że ktokolwiek na 
nich spojrzy, dziwować się musi nad ich pracą, czytaniem 
Pisma, ich modłami i kazaniami; ponieważ niebiański panuje 
w nich duch, który napełnia serce radością a duszę wzgórę 
unosi do Pana. To pewna, Bóg człowieka przy pracy jego nie 
opuści, jeźli człowiek sam nie spuści się Boga. A przeto 
módlmy się każdego czasu za kaznodziei naszych, aby Bóg 
niebieskie poselstwo na wargi ich włożył, a przez takowe sercom 
słuchaczów udzielił przeczucia niebieskich słodyczy.
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5. Korzystaj ze wszelkiej sposobności, abyś duszy swej 
niebieskie zbawienie przypomniał, Wszystkie drogi Boże i 
wszystkie stworzenia pomagają nam do zbawienia, wskazując 
nań jak na cel ostateczny obcowania na ziemi. Gdy ci się 
dobrze powodzi, jest to wskazówką, abyś się starał, by ci się 
na wieki dobrze powodziło. Gdy się czujesz spracowanym, po
myśl w sercu swojem, jak słodkiem będzie odpocznienie w 
niebie! Gdy plany twoje się pokrzyżują, pomnij, że niegdyś 
wszystkie trudy i cierpienia ustaną. Gdy ciało twoje pokrzepi 
sen nocny albo pokarm zdrowy, pomyśl, u Chrystusa najlepsze 
znajdzie dusza pokrzepienie. Usłyszysz kiedy jaką wieść przy
jemną, wspomnij o radości, która przejmie duszę, gdy anioł 
zatrąbi w dzień ostateczny, a z ust Pana wyrok zbawienia 
usłyszysz! Kiedy ci dobrze między pobożnymi, pomyśl że le
piej będzie ci w niebie między zbawionymi. Gdy z Bogiem 
połączon czujesz się szczęśliwym, wyobraź sobie przyszłe szczę
ście swoje, gdy w zupełności u Pana przebywać będziesz. Gdy 
hałas niezbożnych szaleje a zgiełk życia cię trwoży — po
myśl, że w niebie więcej tak nie będzie, lecz wszystkie serca 
jednej myśli będą. Gdy wojska ziemskie do szturmu uderzą, 
pomyśl o dniu przyszłym wiecznego pokoju, gdy pod skrzy
dłami księcia pokoju na wieki bezpieczny odpoczywać będziesz. 
Tak wszelkie położenie życia i wszelkie stworzenie Boże staje 
się bodźcem do żywota wiecznego, byle tylko serca nasze za
chęty jego zrozumieć chciały.

6. Nie ustawaj w pełnieniu zadania aniołów, mianowicie 
w wysławianiu Pana. Im więcej cię niebieskie sprawy zajmują, 
tem więcej niebieskiem staje się usposobienie twoje. Chwalić 
Boga, to powołanie zbawionych i aniołów w niebie, a kiedyś 
i naszem będzie powołaniem. Jeźli się teraz więcej niem zaj
miemy, staniemy się podobni, jak niegdyś być mamy. Ocze
kiwanie, wiara i nadzieja nie trwają tak długo jak miłość i 
radość; a tak samo kazanie, modły i świętości ustaną, gdy 
miłość i radość na wieki tryumfować będą. Nie ma lepszego 
wyobrażenia nieba, jak kiedy lud Boży zgromadzony w ko
ściele Pańskim na nabożeństwie, z głębi serca i duszy ra
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dośnie i dźwięcznie zanuci pieśń chwały na cześć Najwyższego. 
Takie rozkosze mają same w sobie świadectwo, że od Boga 
pochodzą a duchem Jego natchnione są.

My zgoła nie wiemy, jak niewłaściwie postępujemy, gdy 
w modlitwach naszych Boga nie sławimy; lub przynajmniej 
wielbieniu imienia jego bardzo mało miejsca zostawiamy, acz
kolwiek wyznania i prośby nasze końca nie mają. Proszę cię 
tedy, miły czytelniku, zastanów się nad tem; niech chwała 
Boża w modlitwach twoich więcej miejsca znajdzie. Wspomnij, 
jak dobry jest Pan, a jak sam jesteś nędznym i niegodnym. 
aSzczerym przystoi chwalić Pana." ,,Kto Panu ofiaruje chwałę, 
uczci go.8 nChwalcież Pana, albowiem to Pan dobry; śpie
wajcież imieniowi Jego, boć jest wdzięczne8. Ps. 33, l; 50, 
23; 135, 3. ,,Ofiarujmy Bogu ofiarę chwały ustawicznie imie
niowi Jego, to jest owoce warg wyznawających.u Żyd. 13, 15. 

Azaż Dawid, chwaląc imię Najwyższego, nie miał serca od
danego Bogu? Czy nieraz samo czytanie pieśni Mojżesza i 
psalmów Dawida duszy naszej nie podnosi do Boga? A ileż 
więcej doznalibyśmy pokrzepienia i zbudowania, gdybyśmy czę
ściej i wierniej Boga wysławiali!

Nieroztropnie czynią ludzie młodzi, gdy siły ciała i 
umysłu swego na marne zmysłowe rozkosze marnują, a naj
szlachetniejsze sprawy człowieka zaniedbywają. Tak samo nie
którzy pobożni głupie postępują, ustawicznie ducha swego ża
łością dręcząc i narzekaniem; dni swoje marnują na żalach i 
wzdychaniu, a tem samem tracą zdolność do najszlachetniejszego 
dzieła pobożnych, mianowicie wielbienia imienia Bożego. Zamiast 
się połączyć z ludem Bożym a Panu cześć i chwałęoddać, siedzą 
i łamią głowę nad swą niegodnością, rozmyślają o nędzy swej, 
a tem samem Boga o chwałę, a siebie o pociechę przywodzą.

7. Niech każdej chwili dusza twoja o nieskończonej mi
łości Boga wiernie pamięta. Miłość budzi miłość. Człowiek 
najgorszy nie może inaczej, jak miłować tego, który go mi
łuje. Życie nasze niebieskie gaśnie i umiera, gdy sobie Boga 

wyobrażamy jak surowego Pana, który woli zatracić człowieka 
niźli go zbawić. Gdy tak myśli my, mimowolnie przypuszczamy
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że Bóg jest podobny szatanowi. Niedowiarstwo nasze wyma
lowało w wyobraźni naszej wstrętny obraz Boga, a patrząc 
nań narzekamy, że Boga miłować nie możemy, ani podobać 
w Nim. Błąd taki wiele tysięcy chrześeian popełnia. Biada 
nam; Bogu bluźnimy a samych siebie pociechy pozbawiamy. 
Pismo zapewnia, że ,,Bóg jest miłość", l, Jan. 4, 16; że 
nzapalczywości nie ma w Nim żadnej." Izaj. 27, 4; że ,,nie 
chce śmierci niepobożnego, ale aby się odwrócił niepobożny 
od drogi swojej, a żył." Ezech. 33, 11. Tem więcej udowodnił 
miłość swą w obec wybranych swoich. Obyśmy zawsze myśleli 
o Bogu jak o przyjacielu! On nas zaiste szczerze kocha, daleko 
więcej, niż my sami siebie! Serce Jego myśli, co nam ku do
bremu służy; On przybytki wieczne zgotował dla nas, abyśmy 
na wieki z Nim przebywali! Ktokolwiek kocha z całego serca, 
największą czuje słodycz, gdy o ukochanej myśli osobie. Ja się 
boję, źe dużo chrześeian chętniej o przyjaciołach swych niż
0 Bogu myślą. Nie dziw tedy, że wolą z owymi obcować, 
niżby z Bogiem żyć mieli!

8. Na każde poruszenie Ducha Bożego troskliwie zważaj
1 pilnie z niego korzystaj. Jeźli dusza nasza ma się podnieść 
nad poziom świata a z życiem niebieskiem bliżej się oswoić, 
tedy Duch Boży musi nam być tem, czem wóz ognisty był 
dla Eliasza; na nim jedynie wzniesieni się wzgórę. Przeto nie 
zasmucaj wodza swojego, nie tłum w sobie życia wewnętrznego, 
nie rozbijaj kół wozu podniesienia swego! Może nie pomyślisz, 
jak bardzo życie wewnętrzne i szczęśliwość duszy od tego za
wiśnie, czy Ducha Bożego słuchasz lub nie! Gdy cię Duch do 
cichej modlitwy pobudza i od jawnych występków odwraca, 
gdy wskazuje drogę, !którą iść powinieneś, a ty się sprzeci
wiasz, tedy się nie dziwuj, że dusza twoja daleką jest nieba. 
Gdy cię Duch do Chrystusa prowadzi i do posłuszeństwa 
wzywa, a ty się wzbraniasz, jakże cię do nieba zaprowadzić, a 
serce twe przed obliczem Bożem stawić będzie w stanie? X 
przeciwnie, jakąż pomoc niebieską, jakiż przystęp wesoły przed 
oblicze Wszechmocnego znajdzie dusza chrześcianina, który na. 
skinienie Ducha Bożego zważa! Powiedz, czytelniku drogi,
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czy nieraz nie czułeś w sercu swem silnego popędu, oderwać 
się od świata, a do Chrystusa przystąpić? Nie wzbraniaj 
się dłużej, lecz rozciągnij żagle, by błogosławiony zadął w nie 
powiew, niby wiatr Ducha, pochodzący z góry!

9. A w końcu radzę, nie zaniedbuj pieczy sprawiedliwej 
o ciało swoje, bo to także środek do niebieskiego życia. Ciało 
człowieka jest jak sługa pożyteczny, gdy mu damy, czego po
trzebuje, nie więcej a nie mniej. Dasz mu więcej, niż koniecznie 
potrzeba, wypełnisz żądości jego wszystkie, tedy cię opanuje 
jak tyran okrutny; a przeciwnie stanie się jak narzędzie tępe, 
gdy mu potrzebnych względów odmówisz. Ach jak często lu
dzie w jednym i drugim kierunku grzeszą! Ileż ich służy żą
dzom ciała swego, nie mogąc im odmówić niczego. Cokolwiek 
serce umyśli, tego żądają. Jedni idą za zyskiem, drudzy za 
rozrywką, inni się w towarzystwie bezbożnych obracają, a o 
niebo i wieczne powołanie swoje zupełnie nie dbają! A więc 
jeźli duszę swą miłujecie, ,,nie czyńcie starania o ciele ku 
wykonywaniu pożądliwości." Rzym 13, 14; owszem pomnijcie, 
że ,,zmysł ciała jest śmierć, przeto iż zmysł ciała jest nie
przyjacielem Bogu; bo się zakonowi Bożemu nie poddaje, 
gdyż też i nie może. Przetóż, którzy są w ciele, Bogu się po
dobać nie mogą. — A tak, bracia! dłużnikami jesteśmy, nie 
ciału, abyśmy według ciała żyli. Albowiem, jeżlibyście według 
ciała żyli, pomrzecie; ale jeżlibyście duchem sprawy ciała 
umartwili, żyć będziecie." Rzym. 8. 6-8, 12, 13.

10
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ROZDZIAŁ XIII.

O rozmyślaniu o niebie.

Jeszcze raz cię proszę, kochany czytelniku, jeźli zbawienia 
pragniesz, a duszę swą Panu poświęcić zechcesz, zwróć swą 
uwagę na następujące wskazówki, a pilnie i wiernie takowych 
przestrzegaj.

Nie będzie najprzód od rzeczy zastanowić się nad obo
wiązkiem rozmyślania o rzeczach duchownych. Obowiązek taki 
zgoła każdy człowiek uzna, lecz gdy o pełnienie idzie, nie
jeden się sprzeciwi. Są ludzie, co inne obowiązki duchowne su
miennie pełnią, ale ten jeden zaniedbują. Czują się niespo
kojni, gdy nie byli na nabożeństwie, lub gdy zaniedbali modlić 
się bądź to w kościele bądż w domu; ale nigdy nie robili 
sobie wyrzutów, że może przez całe życie nad niebieskiemi 
sprawami się nie zastanawiali. A jednak obowiązek ten ważny 
jest, bo rozmyślaniem o rzeczach niebieskich do innych obo
wiązków nabywamy siły, a dusza czerpie ztąd pokarm i po
cieszenie. Jozuemu rozkazał Pan Bóg, mówiąc: ,,Niech nie
odstępują księgi zakonu tego od ust twoich, ale rozmyślaj 
w nich we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszystko, co 
napisano w nich.a Joz. l, 8. Jak trawienie przemienia po
trawy w ciało i krew, tak rozmyślanie nad prawdami słowa 
Bożego przemienia takowe w zapał serca, postanowienie woli 
i życie świętobliwe.

Gdy się człowiek takiemu rozmyślaniu oddaje, oderwał 
się od świata, a serce swoje wyniósł na wyżyny nieba. Znaj
duje się niby w drodze na Górę Syońską. Królestwa świata 
pozostały w tył, a przed nim otwiera się widok królestwa 
Bożego. Opuścił doczesność a do wieczności wstępuje; dusza 
unosi się po wyżynach nieba, chodzi po słońcu, księżycu i 
gwiazdach, jakby się w raju wiekuistego Boga przechadzała. 
Może ta droga wyda się daleką, lecz dusza jest prędka, czy 
w ciele, czy bez ciała, wędrówkę swoją odbywa szybko. Roz-
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myśiajmy tedy o rzeczach niebieskich; skupmy umysł i od 
ziemskich spraw odwróćmy serce. Nie jest to sprawa żałosna, 
ale radosna, do której was wzywam. Nie namawiam was, 
abyście na nieprzyjemne rzeczy patrzali, lecz wskazuję na 
rzeczy rozkoszne; chwała zbawionych w niebie, niewypowie
dziana jasność majestatu Bożego i światłość pochodząca z 
oblicza Syna Bożego — oto rzeczy, które oglądać mamy.

Co do czasu takiego rozmyślania, uważam za najkorzyst
niejszą, czynić to często, w oznaczonej porze i w chwilach 
stosownych.

Rozważaj o rzeczach zbawienia w pewnych oznaczonych 
chwilach. Czas oznaczony jest jak parkan dla każdego obowiązku, 
broni od pokus i zaniedbywania. Nie każdy jednak jest panem 
czasu i nie może wyznaczyć godziny; są ludzie biedni, którym 
potrzeba wyżywienia rodziny takiej swobody zabrania. Takie 
osoby powinne wykupywać czas, ile się da; powinne z każdej 
sposobności korzystać, jaka się nadarzy; a ile można, powinne 
się podczas prac powołania modlić i serce swoje do Pana pod
nosić. Tych zaś, co więcej czasu mają, wzywam, aby rozmy
ślania duchowne w pewnym określonym czasie odbywali.

Do tego powinni je często odbywać. Nie mogę wprawdzie 
określić, jak często, bo rozliczne są stosunki życia. Lecz Pismo 
napomina nas, abyśmy we dnie i w nocy w zakonie Bożym 
rozmyślali, a tem samem częstego rozmyślania wymaga. Dla 
tych przynajmniej, co się swobodnie od powołania swego ode
rwać mogą, uważam za stosowną, aby się choć raz na dzień 
rozmyślaniem zajęli. Jest to rzecz wielkiej wagi.

Takie rozmyślanie odbiera człowiekowi niepewność serca 
w obcowaniu z Bogiem. Z kim często obcuję, z tym jestem 
poufałym, a ufność budzi miłość i zapał, i dodawa otuchy w 
przemawianiu. Rozmyślania o Bogu do tego celu dążą, abyśmy 
Gro bliżej poznali i z Nim obcowali; jeźli tedy częściej do 
Pana nie idziesz, obcym w obec Niego pozostawasz. A jakaż 
to radość, szczególnie w chwili uciśnienia, iść wprost do Pana 
jak dziecię do ojca, gdy mamy z Nim znajomość. ,,Wiem ja,a 
powiada chrześcianin pobożnego serca, ,,dokąd pójdę i do kogo.

io+
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Ja znam tę drogę, bom nieraz nią chodzi!, Jest to ten sam 
Pan Bóg, z którym obcuję, ta sama droga, którą codzień 
chodzę. Zna Pan sprawy moje, a ja także Pana Mego znam."

A z przeciwnej strony, w jakiejże trwodze i rozpaczy 
znajdzie się dusza, gdy w jakimkolwiek ucisku widzi się 
zmuszoną szukać Pana i nie wie jak! nAch biada mnie," po
myśli sobie; ,,nie wiem gdzie się udać, bom nigdy dotąd tą 
drogą nia poszła. Nie wiem, jak stanąć przed Bogiem i jak 
się odezwać do Niego, Boję się, że mię nie przyjmie ani mię 
wysłuchać A w szczególności, gdy godzina śmierci nadchodzi, 
gdy dusza niebawem musi stanąć przed Bogiem, w takiej chwili 
dopiero ujrzysz, jak wielka jest różnica między jednym i dru
gim. Jakaż to rozkosz, gdy możesz pomyśleć: nIdę na miejsce, 
gdziem dziennie przebywał, na miejsce, w którem tyle sło
dyczy doznałem. Idę do Boga, z którym nieraz w myślach 
przebywałem. Serce moje nie jest obce w niebie; często tam 
bawiło i niejednego pokrzepienia doznało. A gdy już słabe 
przeczucie zbawienia tak ducha mego pokrzepiało, tak iż oko 
moje pałało radością, to cóż dopiero nastąpi, gdy w zupełności 
niebieskich słodyczy doznawać będę?" Ale przeciwnie, jakaż to 
trwoga, gdy człowiek pomyśli: ,,Umieram a idę, lecz nie wiem 
dokąd! Idę z miejsca, gdzie tyle znajomych miałem, a idę na 
miejsce, gdzie nikogo nie znam." Straszna to trwoga dla umie
rającego, gdy nie wie, co myśleć o Bogu i niebie. Mnie się 
zdaje, że śmierć staje się straszną nawet dla pobożnych prze
ważnie dla tego, ponieważ w myślach nie obcowali z Bogiem 
tak często, jak byli powinni Nie zaniedbuj tedy obowiązku 
tego; częste jego pełnienie usuwa obawę przed Bogiem, a 
przez nie się człowiek z myślą o wieczności oswaja.

Częstem rozmyślaniem o rzeczach niebieskich uchronisz się 
straty duchowego życia i zapału serca Gdy kto tylko raz na trzy dni 
przyjmuje pokarm cielesny, niechybnie traci siły i słabieje. Jeźli 
pobożnem rozważeniem przybliżywszy się do Chrystusa ogrzałeś 
serce i miłością napoiłeś je, a potem przez długie czasy nie idziesz 
do Pana, nie dziwuj się, że za niedługo stajesz się tak oziębłym, 
jak przedtem bywałeś A przeto często musisz szukać Pana.



149

Szukaj Go także w stosownym czasie. Każda sprawa ma 
najlepiej swój wyznaczony czas; a tak samo i nabożne roz
myślanie o rzeczach niebieskich. Ta sama godzina może od
powiadać jednemu, a nieodpowiadać drugiemu. Służebnicy i 
wyrobnicy muszą się ograniczyć do tej chwili, która im wolną 
zostaje od pracy, bądź to podczas roboty, bądź w drodze, 
bądź w nocy na łożu odpoczynku. Ci zaś, co sobie mogą obrać 
chwilę, gdy im się podoba, powinni na to zważać, kiedy umysł 
jest najbardziej sposobny do takiego rozważania. Co do mnie, 
jest to wieczór, gdy słońce zaszło, o zmroku! Nadmieniam 
to, ponieważ się to zgadza z doświadczeniami lepszego i mędr
szego odemnie człowieka, jak stoi napisano, że ,,wyszedł Izaak 
dla modlitwy na pole pod wieczór.K 1. Mojż. 24, 63. Niedziela 
i każdy dzień święty w szczególniejszej mierze się na takie 
ćwiczenia stosują, bo kiedyż mamy lepiej myśleć o odpocznieniu 
jak w ten dzień, który według znaczenia swego jest wyobra
żeniem niebieskiego sabatu. W ten dzień powinniśmy się du
chownym obowiązkom poświęcić, a najprzedniejszym pomiędzy 
nimi jest bez wątpienia rozważanie nad rzeczami zbawienia.

Co zaś do najodpowiedniejszego usposobienia umysłu, 
powinniśmy być, jak Jan św. ,,był w zachwyceniu ducha w 
dzień Pański." Objaw, l, 10. A cóż innego sprawi takie za
chwycenie ducha, jeźli nie wewnętrzne oglądanie chwały 
zbawienia? Pomnij o tem człowiecze, który dzień Pański tylko 
na publicznem nabożeństwie spędzasz! Nie dając duszy spo
sobności, aby w cichości z Bogiem rozmawiała, uwłaczasz jej. 
A wy, co dzień Pański próżnowaniem i błahą rozmową spę
dzacie, gdybyście wiedzieli o słodyczy obcowania z Bogiem, 
pewniebyście świeckiej rozrywki nie szukali. Najdłuższy dzień 
wydałby się krótkim, a żal by wam było, że noc przerywa 
wasze słodycze. O niechaj dni święte będą szczeblami drabiny, 
wiodącej do chwały. A w szczególności wy biedni, co w ty
godniu pożądanej chwili nie znajdziecie, starajcie się, abyście 
z dnia świętego jak najlepiej korzystali. Gdy ciało od pracy 
odpoczywa, niech dusza szuka odpocznienia w Bogu.

Przytem pomnijmy, że bez Chrystusa nic nie możemy.
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Zważajmy na powiew Ducha Jego, aby naszego ducha ożywił. 
Wtenczas działajmy, gdy Duch Boży na nas oddziaływa, a 
czuwajmy, abyśmy chwili pomyślnej nie zaspali. Gdy Duch 
Boży znajdzie serce twoje, jak Piotra w więzieniu, w więzach 
i okowach, a trąciwszy cię rzecze: nWstań rychło, a pójdź
za mną!" tedy bacz, abyś wstał i szedł za nim, a znajdziesz, 
że ,,cię łańcuchy opadły" i wszystkie nbramy się otworzyły". 
Ledwie się spostrzeżesz, a otoś w niebie !

Inną porą ze wszech miar stosowną są chwile cierpienia, 
nędzy i ucisku. Kiedyż myślisz szukać pokrzepienia, jeźli nie 
w chwili słabości? Kiedyż się chętniej uciekasz do nieba, 
jeźli nie wtenczas, gdy na ziemi nigdzie pociechy nie znaj
dziesz? Gdzież gołębica Noego ma szukać schronienia, jeźli 
nie w korabiu? Wody okrywają ziemię i nie ma miejsca su
chego, gdzieby stopą stanęła. O czemże innem pomyślisz, jak o 
domu ojca, gdy cię świat ledwie młotem nakarmi? Nie ulega 
wątpliwości, w tym celu Bóg cierpienia dopuszcza. Błogosła
wiona nędza, jeźli nas do Pana prowadzi; błogosławiony chory, 
który tego szuka lekarza! Bardzo to rzecz rozsądna, do obie
canej pośpieszać ziemi, gdy jarzmo Egiptu dolega, a cierpienia 
puszczy serce obciążają.

Gdybyś wiedział, kochany czytelniku, jakim balzamem 
na rany duszy jest widok nieba i chwały jego, zaprawdę, 
chętnie zażyłbyś tego lekarstwa a z niego doznał pokrzepienia 
serca. ,,W wielkości utrapienia mego, we wnętrznościach moich, 
pociechy twoje rozweselają duszę moją,u mówi Dawid. Ps. 94, 
19. ,,Mam zato,u mówi św. Paweł, ,,iż utrapienia teraźniej
szego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która się ma 
objawić w nas.u Rzym. 8, 18. ,,Dla tego nie słabiejmy; ale 
choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on we
wnętrzny odnawia się ode dnia do dnia, Albowiem ten kró- 
ciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę 
nam sprawuje, gdy się nie patrzymy na rzeczy widzialne ale 
niewidzialne; albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale nie
widzialne są wieczne.41 2. Kor. 4, 16—18.

Inna pora dla rozpamiętywania rzeczy niebieskich ze
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ws?ech miar stosowna następuje, gdy posłowie Boży bliskość 
śmierci głoszą, Kiedyż mamy dusze swe koić myślami o ży
wocie przyszłym, jeźli nie wtenczas, gdy się życie ziemskie ku 
końcowi chyli? Nikt nie potrzebuje bardziej pocieszenia, jak 
umierający, a zkądże weźmiesz skuteczną pociechę, jeżli nie 
z wiary w żywot wieczny w niebie? Niebieskie słodycze są 
najprzyjemniejsze, gdy w nich ziemskiego przymieszku nie ma; 
przeto chrześcianie, gdy umierają, najsłodsze w świecie roz
kosze mają. Jakiemiż proroezemi słowy błogosławił synom 
swym Izaak i Jakób, gdy na śmiertelnej byli pościeli. Ja- 
kimże śpiewem niebiańskim i błogosławieństwem życie swe 
zakończył Mojżesz! Jakież niebieskie rady i modły słyszeli 
uczniowie Jezusowi z ust mistrza swego, gdy się chwila roz  
stania zbliżała! Jakież błogosławione rady i napominania udzie
lał apostoł Paweł Fiłipensom, Tymoteuszowi i starszym zboru 
Efezkiego, gdy ,,chwila ofiarowania jego nadchodziła!41 Jak 
bliskim nieba czuł się Jan św., gdy na wyspie Patmos bawił, 
a nawet i przedtem! Takie jest usposobienie sprawiedliwych 
sług Najwyższego, że najbardziej do niebian podobni są wtenczas, 
gdy się najbliżej nieba znajdują.

Wyobraź sobie, miły czytelniku, że czas rozwiązania 
twego nadchodzi; gdzież serce twoje może być indziej jak u 
Chrystusa? Może Go ujrzysz u łoża swego; może Go powitasz 
jak ojca, oblubieńca, lekarza, przyjaciela swego! A jeźli tak, 
nie wątpię, że ujrzysz aniołów Pańskich; stoją i czekają, 
ostatnią usługę wyświadczyć gotowi! Nie wzbraniali się zanieść 
duszę Łazarza ,,na łono Abrahamowe , a tak samo i tobie 
uczynią! Gdy spojrzysz na bole i choroby swoje, ,,ożyje duch 
twój , jak duch Jakóba ożył, gdy ujrzał wozy Józefowe, i 
rzeczesz: ,,,Dosyć mam na tem, gdy  Chrystus żyje! ,,On 
żyje, i ja żyć będę.  Jan. 14, 19. Czy ci potrzeba pociech 
wybranych? Oto są, lepsze, niż świat dać może! słodycze 
zbawienia, oglądanie Boga i Chrystusa twarzą w twarz, i co
kolwiek zbawieni rozkosznego mają! Bierz z ręki Chrystusa 
rzeczy najzacniejsze! Chrystus zapisał lekarstwo w obietnicach 
Ewangelii, Chrystus zgotował w niebiesiech wszystkie rzeczy
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potrzebne; ty tylko rękę wiary wyciągnąwszy bierz dary nie
bieskie, pożywaj je, raduj się i miej żywot wieczny! Pan mówi 
do ciebie, jak do Eliasza: ,,Bierz a jedz, albowiem daleką
masz drogę przed sobą!  Choćby droga niebyła długą, jedna
kowoż błotnistą jest; przeto usłuchnij głosu jego, ,wstań a 
jedz, abyś w mocy pokarmu tego41 mógł ,,iść do góry Bożej,  
1 jak Mojżesz umrzesz na górze, na którą idziesz, mówiąc z 
Symeonem: ,,Teraz puszczasz sługę twego, Panie! w pokoju; 
gdyż oczy moje oglądały zbawienie twoje.  Łuk. 2, 29, 30.

Co się tyczy miejsca, dla rozmyślań o niebie najsto
sowniejszego, wystarczy nadmienić, że takowe znajdziesz naj
lepiej w zaciszu, oderwawszy się od ludzi i od zgiełku świata. 
Umysł nasz wszelakiej pomocy potrzebuje, by się uwolnić od 
wszystkiego, co może być przeszkodą. Już co do modłów naszych 
powiada Chrystus: ,,wnijdź do komory swojej a zawrzyj drzwi,4ł 
aby ,,Ojciec twój widział cię w skrytości.  Mat. 6. 6. Tem 
więcej powinniśmy uczynić tak, gdy o niebieskich rozmyślamy 
rzeczach. Jak często uchodził Chrystus Pan na górę, na pu
szczę, lub w jakie inne spokojne ustronie! Przeto odłącz się 
od towarzystwa ludzi, nawet i pobożnych, abyś na chwilę sam 
na sam przebywał z Panem. Kto o jakim trudnym przedmiocie 
rozmyśla, nie może tego uczynić wśród zgrai innych; a tem 
mniej, kto wszystkie siły umysłu na niebieskie rzeczy kieruje. 
Rzadko czytamy, żeby się Bóg lub aniół Jego objawił któremu 
z proroków wśród zgrai ludzi, lecz w samotności nieraz tak było.

Zresztą miej wzgląd na swój umysł własny, czy ci lepiej 
rozmyślać na polu czy w domu. Izaak ,,wyszedł dla rozmy
ślania na pole ; sposób jego wielom odpowiadać będzie! Pan 
nasz szukał samotnego ogrodu, tak iż Judasz, chcąc Go zdradzić, 
,,wiedział, gdzie Go szukać; a choć wziął Jezus uczniów swoich 
z sobą, jednak się od nich oddalił.  Łuk. 22, 41. Wprawdzie 
tam mowy o rozmyślaniu niema, tylko o modlitwie; lecz dusza 
Jego smętną była, oczywiście od myśli o cierpieniu i śmierci, 
a potem strumień uczuć wylał się w modlitwie! Mark. 14, 34. 
A tak też Chrystus Pan miał dla siebie pewne stałe miejsce i 
pewien porządek rozmyślania; naśladujmy tedy przykładu Jego!
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Miejsce to było samotnem, ponieważ się nawet od uczniów 
swoich oddalił; czyńmy tak i my. Rozmyślania Jego sięgają 
dalej, niż nawet słowa opowiadają! One ranią i przenikają 
duszę; a tak i u nas niech będzie! W tem tylko zachodzi 
różnica, źe Chrystus rozmyśla o cierpieniach, na które myśmy 
zasłużyli, aż gniew Boży duszę Jego przenika; a my rozmy
ślając zastanawiamy się nad chwałą, którą On nam nabył. 
Oby miłość Ojca a Ducha świętego radość przenikła myśli, 
ożywiła serca i dusze nasze niebiańskiem uniesieniem napełniła.

Teraz chcę wskazać, jak się najlepiej serce na takie 
rozmyślanie przysposobi; bo od usposobienia serca bardzo dużo 
zależy. Było ono rozkosznym przybytkiem Stworzyciela naszego, 
pókiśmy grzechem Ducha Bożego nie zasmucili. Bóg nie opu
ścił mieszkania swego, ażeśmy go sami niegodnem drażnieniem 
do gniewu ztąd wypędzili. A gdyby znowu stało się czystem, 
jak było niegdyś, Pan chętnie wróci w nie, Chrystus w niem 
chwałę swoją objawi, a Duch święty uczyni świątynią i mie
szkaniem swojem. O ile serce jest przysposobione dla Pana, o 
tyle się Pan chętnie do niego nakłoni. Przeto ,,strzeż serca 
swego, bo z niego żywot pochodzi.” Przypow. 4, 23.

Oczyść swe serce od spraw tego świata, jak najlepiej 
możesz. Myśli o kłopotach powołania, o rozkoszach ciała i tym 
podobne przytłum, aby w duszy miejsca nie znalazły. Wyczyść 
serce swe jak najlepiej możesz, a tem więcej napełni je Bóg. 
Choćbyś jaki inny obowiązek był w stanie wypełnić, część 
tylko serca poświęcając takowemu, tego jednego obowiązku w 
ten sposób nie wypełnisz. Gdy na górę rozmyślania o Bogu 
wstępujesz, bądź lepiej podobnym do onego łakomey; gdy mu 
w skarbcu króla pozwolono zabrać tyle złota, ile unieść zdoła, 
gorzko narzekał, że tak mało tylko uniesie. I ty znajdziesz 
tyle błogości, ile się w sercu ciasnera ledwie pomieści. A gdy 
od miejsca tyle zależy, tedy Chrystusa nie układaj ,,w żłobie i 
stajni", abyś innym gościom zachował miejsce; owszem do 
świeckich zajęć i myśli światowych rzecz, jak Chrystus uczniom 
swoim powiedział: ,,Siądźcież tu, aż odszedłszy, będę się tam 
modlił"; jak Abraham rzekł do sług, gdy szedł, aby ofiarował
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Izaka: ,,Zostańcie tu, a ja z dziecięciem pójdziemy aż do
onąd, a odprawiwszy modlitwy wrócimy się do was;u ba nawet 
jak kapłani wygnali Uryasza z świątyni, gdy chciał kadzić 
przed Panem, będąc trędowaty, tak i ty wyrzuć z świątyni 
serca myśli, które się przed Panem ostać nie mogą.

Bierz się do dzieła z wszelką starannością i poświęceniem 
serca; spraw świętych lekkomyślnie pojmować nie można. Bóg 
rzekł: ,,W tych, którzy przystępują do Mnie, poświęcony będę.ts
3. Mojż. 10. 3. W obec Boga i niewypowiedzianej wielkości 
Jego serce twoje bojaźnią i drżeniem przejęte będzie. Królowa 
Ester nie śmie przystąpić do tronu, póki ,,król berła swego 
do niej nie wyciągnięć; z jakąż nabożnością musisz ty przy
stępować do Pana, który słowem ust swoich cały świat uczynił, 
w ręku swem trzyma ziemię i słońce i księżyc i gwiazdy, a 
morzu granice jego zamierzył. Nie inaczej jak z największą 
nabożnością, pokorą i bojaźnią serca do Niego przystępuj.

ROZDZIAŁ XIV.

Jak chrześcianin o rzeczach niebieskich rozmyślać
powinien?

A tak nastroiwszy serce, do rzeczy samej przystąpmy. 
Nabywszy smaku, do wieczerzy idźmy, a niech dusza nasza 
niebiańskiej błogości ukusi, ,,Chodźcie, bo już wszystko gotowo.u 
Chrystus i niebo i chwała zbawienia przyjścia naszego czekają ! 
Nie bądźmy tedy opieszałymi ani się wymawiajmy; ktokolwiek 
jesteś, bogaty czy ubogi, w domu ubogich czy we szpitalu 
przebywasz, na drodze wiejskiej czy koło opłotków; zadaniem 
mojem jest, ile można ,,przymusić cię, abyś wszedł11; a ,,bło
gosławiony, który je chleb w królestwie Bożem.u Oto, koło 
namiotu waszego pełno manny; chodźcie, zbierajcie, bierzcie 
do domu a jedzcie. W tym celu chciałbym wskazać drogę,
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jak oko duszy i uczucia serca należy kierować do Boga, jak 
z Nim rozmawiać i jak się modlić,

Na,jprzód duchowe oglądanie jest środkiem do podnie
sienia duszy do Boga. Takowe powinno nie być wymuszone, 
ale z serca poehodzić. Są ludzie, którzy to czynią niechętnie, 
ale ich jednak Pan Bóg przymusi. On niepobożnym ,,stawi 
grzechy przed oczy ichu, że Go muszą oglądać. Ps. 50, 21.; 
potępieni ujrzą chwałę Chrystusa, którym wzgardzili, ujrzą 
także rozkosze zbawionych, których się sami lekkomyślnie po
zbawili. Duchowe oglądanie jest poniekąd drogą, która głowę 
i serce z sobą łączy. Najpiękniejsze rzeczy nie mogą serca 
zająć, jeźli ich nie widzimy; najradośniejsze wieści nie roz
weselą duszy, jeźli ich nie słyszymy. A cóż może większą 
sprawić duszy radość, jak Chrystus i chwała zbawienia Jego? 
Tę tedy trzeba okiem duszy oglądać, a serce od ziemi wzniesie 

się do nieba!
Co do uczuć naszych, to miłość najprzedniejsze miejsce 

zajmuje. Jeźli serce twe chrześciańską miłością nie pała, idź 
do Syna Bożego, spojrzyj na onego, którego imię jest ,,Dziwny, 
Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju!" Pokaż 
sercu króla zbawionych na stolicy chwały Jego, pokaż onego, 
który jest ,,Pierwszy i Ostatni; który był i jest i który przyjść 
ma; żyjący, a był umarły, a oto żywy na wieki wieków!" 
Podnieś bezy swoje na Pana, który ci zjednał pokój przez 
krew swoją wylaną na krzyżu, a mieszkanie pokoju zgotował 
u siebie! On jest dawcą pokoju! Królestwo Jego, to kró
lestwo pokoju! Ewangelia Jego, to poselstwo pokoju. Głos 
Jego to głos pokoju; odzywa się do ciebie i woła: Chodź i
oglądaj. Czy słyszysz głos Jego? On, co Tomasza wezwał, 
aby przyszedłszy oglądał znaki gwoździ i palec swój włożył 
na takowe, On i ciebie wzywa do siebie mówiąc: ,,Przystąp
sam, a oglądaj Pana i Zbawiciela swego, a nie bądź niewiernym, 
ale wiernym; pokój wam, nie bójcie się, Jamci to jest." Ach, 
dobrze mu się przypatrz! Czy nie znasz Pana swego?

On cię wyrwał z otchłani piekła; on wyrok potępienia 
twego odmienił; On poniósł przeklęstwo, na któreś ty zasłużył,
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przywrócił błogosławieństwo, o któreś się przyprawił, On chwałę 
zbawienia nabył, której ty na wieki masz zostać dziedzicem. 
Azaż jeszcze Pana swego nie poznałeś? Rękę Jego przebili, 
głowę, bok i serce Jego przekłuli, abyś Go zawsze po tych 
znakach poznał. Azaż nie pamiętasz, jako cię znalazł leżącego 
we krwi i zlitował się nad tobą i zawiązał rany twoje i do 
domu cię zaniósł i rzekł do ciebie: Ożyj! Czy zapomniałeś, 
źe Pan sam sobie rany zadał, aby cię uzdrowił; że swoją 
własną poświęcił krew, aby twoja płynąć nie musiała?

A jeźli Go jeszcze z twarzy nie poznałeś, jeźli głos i 
ręce Jego są ci dotąd obce, tedy Go według serca Jego poznaj. 
Ono serce, co w głębi swojej litość odczuwa, prawdziwie Jego 
jest, a nie może być niczyje jak jego. Miłość i współczucie, 
to znamiona Jego! On twoje życie obrał przed swojem. On 
winy twoje krwią swoją zgładził i wiecznie przed Ojcem za 
tobą przemawia. Gdyby nie był cierpiał, jakieżby ciebie cier
pienia czekały! Między tobą i piekłem był krok tylko jeden; 
On za ciebie na miejsce kaźni wstąpił, On zniósł cios śmier
telny, który na cię był wymierzony. Azaż w tem wszystkiem 
nie dosyć podsycenia dla miłości twojej? Azaż serce twoje
nie uderzy głośniej i nie szuka miejsca, w któremby jak Józef 
płakało? Czy łzy miłości tych liter nie skropią? Idź tedy 
naprzód, pole miłości obszerne jest; zadaniem twojem na 
wieki wieczne będzie jedynie patrzać i kochać!

Ileż to razy znalazł cię Pan, gdyś siedział i płakał jak 
Agar, nie widząc sposobu, jak duszę ocalić. A oto, z woli
Pana studnia pocieszenia wytryska przed tobą, a tobie oko 
twoje otworzył, abyś ją ujrzał! Ileż razy będąc w położeniu 
Eliasza, życzyłeś sobie umrzeć, bo nędza wielka cię ogarnęła; 
a oto nad wszelkie spodziewanie, Pan przed obliczem twojem 
zgotował stół pokrzepienia i ulgi; a gdyś się pokrzepił i nabył 
otuchy, zaś cię na nowo wysłał do pracy. Ileż to razy, będąc 
w położeniu sługi prorockiego, wzdychałeś wołając: ,,Panie, 
cóż mamy czynić, gdyż oto wojsko otoczyło nas! A on otwo
rzył oczy twoje i ujrzałeś, że ich więcej z tobą, niż przeciw
tobie !a Nieraz byłeś jak Jonasz, co zniechęcony zbrzydził sobie
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życie; ale i do ciebie rzekł Pan łagodnie: BA dobrzeż to, że 
się tak gniewasz szemrząc przeciwko Mnie?a Nieraz ci kazał 
usiąść na miejscu swem, abyś czuwał i modlił się, abyś po
kutował i wierzył; a gdy wrócił, znalazł cię śpiącym, a przecie 
niedbalstwo twoje płaszczem miłości swej okrył i łagodnie za 
tobą przemawiał mówiąc, że ,,duch jest ochotny ale ciało 
mdłe!4 Azaż serce twoje nie rozgrzeje się, gdy o tem wszystkiem 
pomyślisz ? Czy się może wstrzymać od rozczulenia, gdy wspo
mnisz na miłosierdzie, które nie ma granic?

A tak, kochany czytelniku, przedstaw sercu swemu do
broć Boga swego; oziębłą swą duszę zagrzewaj słowami. Jeźli 
to w sercu nie wzbudzi miłości, tedy wspomnij na niedości- 
gnięte cnoty Zbawiciela swego, a w szczególności na miłosierdzie, 
któregoś sam doznał, na słodycz, którejś w społeczności jego 
ukusił, na błogość wiecznego przebywania z Nim! A w tem 
wszystkiem postąp sobie tak, jak Chrystus w obec Piotra po
stąpił, po trzykroć pytając: ,,Miłujesz mię?8, aż się w końcu 
Piotr zasmucił i rzekł: ,,Panie, Ty wiesz, iż Cię miłuję.8
Zawstydź i ty serce swoje i zasmuć je, aż prawdziwie rzec 
może : ,,Ja wiem i wie Pan mój, że Go miłuję."

Rozpamiętywaniem rzeczy niebieskich chcemy dalej wzniecić 
w sercu pragnienie święte. Gdy miłość pała, dusza za uko
chanym przedmiotem tęskni. Pomyśl w sercu swem: ,,Cóż
oglądałem ? O chwało niezrównana! O piękności zachwycająca! 
O dusze błogosławione, co w niej przebywacie! wy tysiąc kroć 
jaśniej okiem widzicie, co ja tylko zdaleka, przez chmury i 
ciemność ledwie trochę dojrzałem. O jakże położenie wasze 
różni się od mego! Ja wzdycham, a oni pieśni śpiewają! Ja 
się co krok potknę, a oni wolę Bożą pełnią! Jamci jak Job, 
jak Łazarz; kto na mnie spojrzy, litość uczuje! Oui u Pana 
są doskonali i bez wszelkiej zmazy! Ja tu miłością świata 
zaprzątany; oni miłością Najwyższego płoną! Trosk ani trwogi 
bynajmniej nie znają, w samotności łez nie przelewają; w żalu 
nie marnieją; albowiem ,,Baranek Boży wszelką łzę otarł z 
oczu ich."

Ach! nędznyż ja człowiek! w grzesznem ciele mieszkam,
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gdy bracia moi z Bogiem przebywają! Napróżno wyciągam 
rękę; chwały ich wiecznej dosięgnąć nie mogę. Myśli me 
o Bogu są nędzne i słabe; uczucia moje, oziębłe! Oni opły
wają życiem, miłością, radością nigdy nieskończoną; a ja — 
ileż jej tu mam? A nawet ta trocha powoli się traci, i gęsta 
ciemność mię zewsząd ogarnia! Kiedy, niekiedy promyk nie
bieski oświeci me serce; a gdy go podziwiam, z oczu mi znika, 
lub prawdę mówiąc wskutek oziębłości serca mego gaśnie. 
Oni zaś w świetle wiecznego Boga wieczną światłość mają. My 
się tu meczem’ w kłopotach i waśniach; oni zaś są tam serce 
jedno i głos jeden, bez przerwy śpiewając wieczne Halleluja 
na chwałę Boga i Baranka! Ucztę niebieską dusza ma ujrzała, 
a sama na ziemi z głodu umiera! Ach dusze zbawione! nie 
mogę i nie chcę zazdrościć wam szczęścia, owszem się cieszę 
z powodzenia braci; raduję się na myśl, że i ja kiedyś po
łączę się z wami! Przecz tu stać muszę, czekając i płacząc? 
Pan mój poszedł, opuścił ziemię i wstąpił do chwały! Bracia 
moi poszli; przyjaciele mię wyprzedzili, Tam ojczyzna, tam 
nadzieja, tam wszystko moje jest! Nie dziwujcie się, że tak 
boleję i często narzekam, od Boga mego będąc oddalony. 
Gdybym nie miał nadziei pocieszenia w niebie, zaprawdę w 
pustyni samotnej szukałbym ukrycia i tam bym dni swoje 
zmarnował w tęsknocie! Lecz wiem, gdzie mię miejsce odpo
cznie aia czeka; w niebie, u Pana! Za nim tedy tęsknię, wy
glądam w miłości! Jego pragnę i żądam, póki tchu mi stanie! 
A ak długo, Panie? jak długoż jeszcze każesz duszy mej 
ęsknić i wzdychać, nim otworzysz podwoje nieba dla sługi 

twego, co z tobą na wieki przebywać pragnie?"
Do niebieskiego rozpamiętywania potrzeba dalej uczucia 

nadziei. Nadzieja pokrzepia duszę w cierpieniu, wśród wielkich 
trudności dodawa otuchy, w największych uciskach przysparza 
stałości, jest zachętą w powoła,niu, słowem jest sprężyną, która 
wszystkie kółka w ruchu utrzymuje. Któż będzie wierzył i 
dążył do nieba, gdy nie ma nadziei, że go dostąpi? Któż się 
będzie modlił, nie mając nadziei, że z Bogiem zwycięży ? Niech 
nadzieja ustanie i umrze, tedy i poczucie obowiązku umrze,
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radości nasze umrą, dusze nasze umrą! A choćby nadzieja nie 
umarła, ale tylko spała, zawsze to stan bardzo bliski śmierci.

A dla tego, czytelniku chrześciański, gdy uczucia swoje 
kierujesz do nieba, nie zapomnij przede wszy stkiem nadzieję 
swoję utwierdzić w Panu. Masz do tego więcej niż jeden po
wód. Pomyśl w sercu swem: ,,Przeczże nie mam ufać i spo
kojnie cieszyć się nadzieją; wszak dusza moja znajduje się w 
ręku miłosiernego Zbawiciela, wszak królestwem rządzi wszech
mogący Bóg, obfity w miłosierdziu! On się nigdy nie wahał 
użyczyć pomocy, nigdy o zgubie mojej nie myślał. Owszem 
sam przysiągł, że ,,się nie kocha w śmierci niepoboźnego, ale 
chce, aby się odwrócił niepobożny od drogi swojej a żył." 
Azaż wszystkie drogi Jego o tem nie świadczą? Gdy niebez
pieczeństwo groziło, ostrzegał mię, abym w nie nie popadł! 
Gdym o szczęściu nie myślał, On o niem wspominał, chcąc 
bym go dostąpił! Jam upadał i błądził, a On mię wubił do 
siebie i do Chrystusa, Duch Jego ustawicznie serce me pobu
dzał! A to pewna; wszystkiego tego nie byłby uczynił, gdyby 
serce Jego upadku mego szukało. Gdyby się dusza moja w 
ręku śmiertelnych wrogów znajdowała, zaprawdę, nie miałhym 
powodu wyglądać zbawienia; gdybym nawet sam losem swoim 
rządził, nie wątpię o tem, ma żądza cielesna i własny niero- 
zum do wiecznej zguby by mię zawiodły. Lecz czy mam jaki
kolwiek powód niedowierzać Bogu, tak jak wrogom swoim, 
jak sobie samemu niedowierzam? Naprawdę, nie mam powodu!"

,,Azażbym nie ufał, gdyby człowiek sprawiedliwy obiecał 
mi uczynić rzecz jaką, która jest w mocy Jego? A czy się 
nie mam tem więcej spodziewać, gdy Bóg przymierzem i przy
sięgą swoją nadzieję moje utwierdził? Prawda, chwały zba
wienia oczyma nie widzim; przybytków zbawionych oglądać 
nie możem; ale czy słowo i przyrzeczenie Boże nie są daleko 
pewniejsze niż me oglądanie? Nie oglądaniem ale nadzieją 
dostępujemy zbawienia, ,,a nadzieja widoma nie jest nadzieją, 
bo co kto widzi, przecz się tego spodziewa? Ale czego nie 
widzimy, tego się spodziewamy, i tego przez cierpliwość ocze
kujemy." Rzym. 8, 24 i 25. Ilekroć w ramieniu ciała swego
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ufałem, byłem pohańbiony, ale gdy kto ufa w przyrzeczenia 
Boże, toć ta ,,nadzieja nigdy nie pohańbi.  Rzym, 5, 5. A 
przeto w największym ucisku swym rzekę: ,,Pan jest działem 
moim; dla tego w Nim nadzieję mam. Dobry jest Pan tym, 
którzy nań oezekiwają, duszy takowej, która Go szuka! Dobrze 
jest, cierpliwie oczekiwać na zbawienie Pańskie! Bo Pan na 
wieki nie odrzuca. Owszem, jeźii zasmęca, zasię się zmiłuje 
według mnóstwa miłosierdzia swego.45 Treny, 3, 24—26, 31, 
32. Choć schnę i umieram, jednak przeto nie tracę nadziei, 
albowiem ,,sprawiedliwy nadzieję ma i przy śmierci swojej.  
Przyp. 14, 32. Chociaż mi pościelą w prochu i ciemności, 
jednak ,,ciało moje mieszkać będzie bezpiecznie45 Ps. 16, 9. 
A gdy mi nic nie zostanie, w czembym się radował, ,,tę ehwałę 
nadziei aż do końca stateczną zachowam54, Żyd. 3, 6, albowiem 

,,oczekiwanie sprawiedliwych jest wesele.  Przyp. 10, 28.
,,Zaprawdę, gdybym ja sam sprawiedliwości Bożej miał 

uczynić zadość, nie mógłbym mieć nadziei; lecz Chrystus 
wprowadził lepszą nadzieję, przez którą się przybliżamy do 
Boga.  Żyd. 7, 19. Albo gdybym miał sprawę jedynie ze 

słabem stworzeniem, napróżnobym w sercu żywił nadzieję; bo 
któż jest w stanie wzbudzić z prochu ciało moje, a nad słońce 
niebieskie wywyższyć mię? Lecz dla Wszechmocnego, który 
niebo i ziemię uczynił z niczego, nie ma w tem trudności. 
Albo czy ten, który Chrystusa wzbudził od umarłych, nie może 
wzbudzić także i mnie? Który Głowę wyniósł do chwały, tak 
samo nie może uczynić i członkom? Owszem, dla krwi przy
mierza swego wypuści Pan więźnie swoje ,,z dołu, w którym 
nie masz wody;  przeto ,,wrócę się do twierdzy jako więzień, 
który ma nadzieję.  Zachar. 9, 11 i 12.

Odwaga i śmiałość także należą do uczuć, które wzniecić 
trzeba. Zastanówmy się tedy w sercach swych i pytajmy się: 
,,Czy prawdziwie tak jest, że Bóg chce być z ludźmi? Czy 
możemy dostąpić chwały, której się spodziewamy? A jeźli 
tak jest, przeczże jej nie szukamy? ,,Przecz nie przepaszemy 
biódr myśli naszej?54 1. Piotr, l, 13. Przecz nie uderzamy 
ze wszech stron na wroga, a gwałtem przeszkód stojących w
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drodze nie obalimy! Cóż mię może wstrzymać albo przestraszyć ? 
Jest ze mną Bóg w tej sprawie, czy jest przeciw mnie? Czy 
Chrystus jest ze mną, albo czy nie? BJeżli Bóg i Chrystus 
są ze mną, któż przeciwko mnie?" Rzym. 8, 31. Gdzie o 
grzech idzie, tam zgoła wszystkie rzeczy do niego pomagają, 
tylko Bóg i słudzy Jego się sprzeciwiają. Lecz w drodze do 
nieba zgoła wszystkie rzeczy nam przeszkadzają, tylko Bóg jest 
z nami; a przeto sprawa szczęśliwie pochodzi.

8 Jakże biorę się do pracy, czy w swej własnej sile, albo 
czy w mocy Chrystusa Pana mego? nWszystko mogę w Chry
stusie, który mię posila." Filip. 4. 13. Czy jego kiedy prze
zwyciężył wróg? Nie jeden na nas uderzał, ale któż zwyciężył? 
Cóż może być trudnem dla Wszechmogącego? Gdy Chrystus 
rozkaże, Piotr po morzu idzie! Prawda, zaczyna tonąć; ale nie 
dla tego, że Chrystus słaby, owszem dla tego, że Piotr mało- 
wierny! Rozliczne względy wiążą nas do świata; może ojciec, 
matka, mąż, małżonka, przyjaciele bliscy nas wstrzymują; 
czyż dla nich zaprę się Chrystusa? Czy mię ich przyjaźń od 
gniewu Bożego obroni? Czy będzie nagrodą za stratę zba
wienia? Czy ludzkim życzeniom ulegnę, a Panu Bogn się 
sprzeciwię? Niech mię na kolanach do złego wzywają; stanę 
na chwilę, popatrzę się na nich, a potem uszy zatulę, abym ich 
wołania nie słyszał. Niech robią, co chcą; niech mi schlebiają 
albo mi grożą, niech języki i miecze przeciwko mnie ostrzą; 
ja w mocy Chrystusa przebiję się naprzód, a spojrzę na nich 
jako na proch ziemi! Choćby mi skarby ziemskie obiecali i 
wszystkie korony świata do nóg złożyli, nie dam się zachwiać, 
ani mię marność świata nie zawiedzie. Chwała zbawienia jest 
i będzie celem dążenia mojego."

A w końcu niech radość serce twe ogarnie! Miłość, tęsknota, 
nadzieja, odwaga, wszystkie te cnoty do tego celu zmierzają, 
aby radość nasza była doskonałą. Z natury serce człowieka 
szczerze pragnie radości; do szczęścia naszego tak nam jej trzeba, 
że życie bez niej byłoby ponurem. Przypuszczam także, iż 
nikt bydlęcych rozkoszy ciała za radość prawdziwą uważać nie 
będzie! Takowa jedynie od Boga pochodzi! Powiesz może, że

li
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jej nie masz; bo się człowiek tylko z tego cieszy, co w tej 
chwili posiada. Lecz pomyśl trochę w sercu swojem. Czy to 
nic nie znaczy, mieć zapewnienie zbawienia wiecznego? Czy 
niemylne obietnice Pana nie są powodem radowania się? Czy 
nic nie znaczy, że każdy dzień żyjem w oczekiwaniu królestwa 
Jego? Dziedzic królestwa może być czas jakiś podobnym do 
sługi, lecz gdy pomyśli, że za niedługo weźmie dziedzictwo, 
jakże się tą myślą czuje podniesionym! Równie i my mamy 
rozkaz i przykład  chlubić się nadzieją chwały Bożej." Rzym. 5. 2.

A tak, czytelniku, raz jeszcze weźmij serce swoje ,,na 
górę bardzo wysoką;" pokaż mu królestwo Chrystusowe i chwałę 
Jego i powiedz: ,,To wszystko da ci Pan twój, ponieważeś
Mu uwierzyło i Jemu się kłaniało." nUpodobało się Ojcu twemu 
dać ci królestwo." Łuk. 12, 32. Widzisz tę chwałę, która cię 
otacza? Oto, to wszystko dziedzictwem twojem! Twoją jest 
korona, twe są rozkosze; to towarzystwo i miejsce przekrasne 
— oto, wszystko twoje. Tyś Chrystusowym, a Chrystus twoim; 
z Nim połączony, wszystko mieć będziesz." Przenieś swe serce 
do onej ,,ziemi obiecanej"; pokaż mu wzgórza urocze, doliny 
urodzajne i grona winne, któreś w niej zebrał, a przekonaj 
je, że to kraj błogosławiony, czemś lepszem niż tylko mlekiem 
i miodem opływający. Wnijdź w bramy miasta świętego, chodź 
po ulicach nowego Jeruzalemu. ,,Otoczcie Syon i obstąpcie go; 
policzcie wieże jego. Przypatrujcie się pilnie basztom jego, a 
oglądajcie pałace jego, abyście umieli powiadać"1 duszy swojej. 
Ps. 48, 12, 13. Azaż nie ma ,,chwały Bożej,11 a światłość 
Jego azaż nie jest podobna kamieniowi najkosztowniejszemu, 
jako kamieniowi jaspisowi, na kształt kryształu przezroczy
stemu ?u Oglądaj ,,dwanaście gruntów muru jego, a na nich 
onych dwanaście imion dwunastu apostołów Barankowych. A 
budowanie muru Jego jest z jaspisu; a samo miasto jest złoto 
czyste podobne szkłu czystemu, A grunty ozdobione są wszel
kim kamieniem drogim. A dwanaście bram jest dwanaście 
pereł, a każda brama była z jednej perły, a rynek miasta 
złoto czyste, jako szkło przezroczyste. Ale kościoła nie ma; 
albowiem Pan Bóg wszechmogący jest kościołem jego, i Ba
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ranek. A nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w 
niem; albowiem chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest 
Baranek. A narody, które będą zbawione, będą chodziły w 
świetle jego. Te słowa wierne są i prawdziwe, a Pan, Bóg 
świętych proroków, posłał Anioła swego  i Syna swego, ,,aby 
okazał sługom swym, co się ma stać w rychle.  Obj, 21, 
11-24; 22, 6.

Patrząc na to wszystko rzecz w sercu swem: ,,Oto, od
pocznienie twoje, duszo moja!14 Oto jest miejsce wiecznego 
pobytu twojego. ,,Niech się rozweselą synowie Syonu, a córki 
Jeruzalemu niech się radują; albowiem wielki jest Pan i bardzo 
chwalebny w mieście Boga naszego, na górze świętej swojej. 
Ozdobą krainy, uciechą wszystkiej ziemi jest góra Syon. Bóg 
w pałacach jego uznany jest za twierdzę wysoką.  Ps. 48, 

11, 2-4.
Lecz chodźmy dalej. Dusza kochająca często wstępuje i 

lubi chodzić po ulicach ,,niebieskiego Jeruzalemu ; odwiedza 
patryarchów i proroków, pozdrawia apostołów i zastępy mę
czenników podziwia. Chodź tedy dalej z jednej ulicy na drugą, 
wnieś serce swoje do pałacu ,,wielkiego króla , oprowadzaj 
je z jednej komory do drugiej. Mów do duszy swojej: ,,Tu
muszę mieszkać, tu muszę przebywać; tu muszę wielbić, tu 
muszę kochać i być kochaną. Maluczko tylko, a przyłączę się 
do onego cbóru niebieskiego. Wśród onych zastępów zajmię 
miejsce swoje, a głos mój połączy się ze śpiewem ich. Łzy 
moje otrze Pan, westchnienia żalu przemieni w pląsanie; na
miot skazitelny przemieni w pałac, łachmany moje w szatę 
wspaniałą; ,,albowiem pierwsze rzeczy pominęły.  Obj. 21, 4. 
,Sławne o tobie rzeczy powiadają, o miasto Boże!  Ps. 87, 3.

Gdy na to miejsce wspaniałe spojrzę, zaprawdę ta ziemia 
istnem więzieniem być się wydaje! Nie mała jest to różnica; 
po jednej stronie człowiek słaby, cierpiący, narzekający; umie
rający i gnijący w grobie, a po drugiej stronie zbawieni, w 
chwale lśniący się jak słońce! Tam ,,się napoją strumieniami 
rozkoszy, które uweselają miasto Boże.  Ps. 36, 8; 46, 4. 
Lud izraelski był w niewoli zakonu, a jednak otrzymał roz-

ll+



164

kaz, ,,aby służył Panu, Bogu swemu, z uciechą i weselem 
serca, mając wszystkiego dostatek.” 5. Mojż. 28, 47. Tem 
więcej ja Jemu służyć będę z uciechą i weselem serca, mając 
dostatek chwały zbawienia. Sprawiedliwi Boży, będąc prze
śladowani ,,przyjęli z radością rozchwyeenie majętności swoich,” 
Żyd. 10, 34; azaż ja z radością nie przyjmię, gdy straty moje 
napowrót otrzymam ? Uroczysty był to dzień, ,,w którym żydzi 
odpoczęli od nieprzyjaciół swoich”, albowiem ,,się im obrócił 
z smutku w wesele, a z płaczu w dzień radości.” Ester. 9, 
22. A jakiż dopiero będzie on dzień przyszły dla duszy mojej, 
gdy odpocznienia i zmiana w niezrównanej mierze większemi 
będą! Mędrcy od wschodu ujrzawszy gwiazdę prowadzącą do 
Chrystusa ,,uradowali się radością wielką,” Mat. 2, 10; ale 
maluczko tylko, a ja na własne oczy ujrzę Pana samego, onę 
,,gwiazdę jasną poranną.” Obj. 22, 16.

Uczniowie Pańscy odeszli od grobu z ,,radością wielką”, 
usłyszawszy, że Pan powstał od umarłych; jakąż dopiero moja 
radość będzie, gdy Go ujrzę królującego w chwale, a sam 
w błogosławionej społeczności z Nim przebywać będę! W on 
dzień prawdziwie mieć będę ,,ozdobę miasto popiołu, olejek 
wesela miasto smutku, odzienie chwały miasto ducha śeiśnio- 
nego”, a ,,Syon wystawione będzie za dostojność wieczną, i 
wesele od narodu do narodu.” Izaj. 61, 3; 60, 15. Przeczże 
tedy nie powstaję z prochu a nie przestaję narzekać? Przecz 
marnych rozkoszy od siebie nie rzucę, a w chwale zbawienia 
nie szukam pociechy? Przecz życie me nie jest radością bez 
przerwy, a duch mój nie czuje rozkoszy zbawienia?”

A tak zagrzawszy serce swe, ;sam z sobą rozmawiaj i 
rozmawiaj z Bogiem w modlitwie. Taka rozmowa z własnem 
sercem jest nader korzystną i niepospolity wywiera wpływ. 
Święci Boży ludzie znali się na niej zawsze doskonale. Dawid 

rozmawia z duszą swoją, mówiąc: ,,Przeczie się smucisz, duszo 
moja? a przeczźe sobą trwożysz we mnie? Czekaj na Boga; 
albowiem go jeszcze będę wysławiał, gdyż On jest wielkiem 
zbawieniem twarzy mojej, i Bogiem moim.” Ps. 42, 11. A 
znowu: ,,Błogosław duszo moja Panu, i wszystkie wnętrzności



165

moje imieniowi Jego świętemu. Błogosławże duszo moja Panu, 
a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego,u i t. d. Ps. 103. 
Taka rozmowa z sobą ma swoje znaczenie, jest niby kazaniem 
dla duszy. Każdy gospodarz i ojciee rodziny powinien być do
brym kaznodzieją w obec rodziny swojej; tak samo każdy 
chrześeianin powinien być nim w obec własnej duszy. Niech 
się nikt nie wymawia brakiem uzdolnienia, albowiem Bóg sam 
rozkazuje, mówiąc: ,,I będziesz słowa Pisma często przypo
minał synom twoim, i rozmawiał o nich, siedząc w domu 
twym, i będąc w drodze, i kładąc się i wstawając.41 5. Mojż. 
6, 7. A tak, jeźli masz zdolność uczyć dzieci swoje, tem więcej 
samego siebie nauczaj; a jeźli o rzeczach zbawienia możesz 
przemawiać do innych, przeczże nie miałbyś do własnego serca 
swego przemawiać?

Niebieskiego usposobienia umysłu nabywamy w szcze
gólności przez modlitwę. Modlitwy i wzdychania powinne się 
naprzemian uzupełniać pobożnemi lozmyślaniami. Często znaj
dujemy, jak w jednym i tym samym psalmie rozmawia Dawid 
raz z Panem Bogiem, a potem znowu z duszą swoją. Apostoł 
rozkazuje: nRozmawiajcie z sobą przez psalmy i hymny i
pieśni duchowne," Efez. 5, 19; a bez wątpienia i z Bogiem 
powinniśmy przez nie rozmawiać. Taką rozmową nabywamy 
poczucia, że na każdem miejscu jesteśmy przed Bogiem, co nas 
dziwnie ożywia i w zgórę podnosi. Bóg jest najwyższym przed
miotem rozmyślania naszego; nic tedy w równej mierze duszy 
nie zbuduje, jak gdy do Niego spoglądamy, z Nim rozma
wiamy, i serca nasze Jemu wynurzamy. Z sobą samymi roz
mawiając możemy poniekąd być obojętni; lecz gdy do Boga 
mówimy, mimowolnie serce z nabożeństwem do Niego idzie, a 
poczucie świętości i chwały Jego głęboko duszę przejmuje.
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ROZDZIAŁ XV.

Rozmyślanie o niebie powinniśmy zasilać zewnętrznemi
środkami.

. ’:J

Rozmyślając o niebie największą trudność znajdziemy, 
chcąc w sercu stale żywe poczucie rzeczy niebieskich zachować. 
Łatwiej jest dzień cały rozmyślać o niebie, niż jednę chwilę 
żywe uczucie nieba w sercu utrzymać. Wiara nasza jest nie
doskonałą, bo sami tylko po części odnowieni jesteśmy, a 
świat zewnętrzny stawia jej opór. Jeźli tedy nie ma ustać i 
ugasnąć w sercu, ustawicznie trzeba jej bodźca. Najskute
czniejszym środkiem w tym celu będzie, gdy rzeczy ziemskie 
z niebieskiemi porównamy; gdy po jednej stronie postawimy 
to, co świat marny człowiekowi daje, a po drugiej, co mu 
Pan w niebie przygotować raczył.

Pomyśl u siebie: ,,Czy rzeczywiście jest dla grzesznika 
tak wielką rozkoszą źle czynić? A czy nie będzie daleko 
większą rozkoszą, żyć na wieki z Bogiem? Pijanica znajduje 
tak wielką rozkosz w kieliszku, że go nawet trwoga potępienia 
od niego nie oderwie! Cudzołożnik woli utracić cześć, mienie 
i zbawienie wieczne, niżby się bydlęcych chuci swych zaparł! 
A kiedy droga do piekła ty la rozkoszami usłana, jakież
muszą dopiero być rozkosze zbawionych w niebie ? Kiedy
sknera ma tyle uciech w bogactwie, a człowiek ambitny kocha 
się w honorach i za władzą goni, jakże się musi powodzić zba
wionym, którzy wieczne skarby posiadają a niebieskie godności 
piastują, nad mocami i nad księstwami wywyższeni będąc; a 
co więcej znaczy, oblubienicą Chrystusową obrani zostali. — 
Rozkosznik od rana do nocy za przysmakami goni, od wie
czora do rana przy kartach zasiada, bo w tem jego ciało
przyjemność znajduje. Jakaż będzie nasza rozkosz i przyjemność, 
gdy dostąpiwszy zbawienia wiecznego Boga twarzą w twarz 
oglądać, a Jemu i Barankowi na wieki wieczne chwałę i cześć 
oddawać będziemy!"
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Porównaj słodycze niebieskie z przyjemnościami zmysło- 
wemi, jakie ze skromnego i dozwolonego używania rzeczy 
ziemskich wynikają. Pomyśl u siebie: ,,Jak słodko smakuje
mi pokarm, gdy jestem głodny; szczególnie gdy słowami Izaaka 
mówiąc, jest taki, nw jakim się kocham", który chęci i uspo
sobieniu odpowiada. Jakąż dopiero rozkosz znajdzie dusza, 
mając ,,Chrystusa, on chleb żywota", a z ,,Nim jedząc chleb 
w królestwie niebiegkiem." Potrawa soczewicy była tak zacną 
dia głodnego Ezawa, że za nią przedał pierworodztwo swoje. 
Pokarm niebieski wszelką cenę przechodzi. W pragnieniu 
wielkiem i kropla wody jest zacną; nawet siła Samsona przez 
nią ożyje. O jakże błogą będzie dla duszy, pić ze ,,studni wody 
żywej; a kto z niej pije, nigdy pragnąć nie będzie."

Niebieskie słodycze są większe niż uczucie szczęścia, 
które z umiejętności i nauk wynika. Jest ono, prawda, daleko 
wyższe niż rozkosze zmysłowe, lecz słodyczom nieba nigdy nie 
dorówna. Archimedes był tak badaniami swemi zajęty, iż na
wet nie spostrzegł, że mu śmierć grozi. Wśród badań nau
kowych został zabity. Wzniosła to rozkosz tajemnic przyrody 
dochodzić, a w świecie nauk i sztuk pięknych bujać, szcze
gólnie gdy nam dano jakie nowe zrobić odkrycie albo wyna
lazek. Jakaż dopiero będzie to rozkosz poznać Boga i Chrystusa!

Słodycze nieba będą nawet wyższe, niż radość i zado
wolenie, które serce poczciwe odczuwa. Byli poganie, co naj
większe szczęście upatrywali w sumiennem pełnieniu obowiązków 
swoich, a tego tylko dobrym nazywali, kto dobrze czynił przez 
miłość cnoty, nie dla bojażni kary. Jakże błogo nam będzie, 
gdy wszelka ludzka słabość ustanie, a miejsce jej niebieska zaj
mie doskonałość. Jakaż jest słodycz wrodzonej miłości do dzieci, 
rodziców i wiernych przyjaciół! Dawid płakał Jonatana, mówiąc: 
nWiększa mi była miłość twoja niż miłość niewieścia." A na
wzajem dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawidowej. Nawet 
w gronie uczniów Pana był jeden, który kładł głowę swą 
na piersiach mistrza, a Pan go miłował. Jeżli słodycze 
przyjaźni serdecznej i wiernej tak wielkie są, jakiejż do
piero radości doznamy, będąc przyjaciółmi Boga, a powier
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nikami Jezusa Chrystusa i w wiecznej społeczności obcując z 
świętymi?

Chwała zbawienia przewyższa wszystkie wspaniałości stwo
rzenia Bożego, które oko twoje widzi. Jakaż się w nich mą
drość, potęga i dobroć Boga objawia! MWielkie są sprawy 
Pańskie, jawne u wszystkich, którzy się w nich kochają.41 
Jakaż była mądrość, która ciało człowieka i ciała zwierząt 
uformowała! Jakaż wspaniałość w każdej roślince się objawia! 
Jak pięknym jest każdy kwiatek polny! Jak rozliczne są zioła, 
owoce i kruszce, a każdy w swoim rodzaju pożyteczny! Jakież 
cuda znajdują się w łonie ziemi; morze wód nieprzebranych w 
ustawicznym jest ruchu a rozległość jego nie ma końca. Wiosna 
i lato, jesień i zima nigdy nie ustawają. Pomyśl tylko: ,,Ody 
te wszystkie stworzenia, acz tylko grzesznemu człowiekowi 
służą, taką obfitość bogactwa mają, jakże dopiero musi wy
glądać miejsce, w którem sam Bóg mieszka, a zbawieni Jego 
z Chrystusem przebywać będą! Najmniejsza gwiazdka ma swoją 
chwałę! Księżyc i planety lśnią się światłością! Któż chwałę 
słońca wysłowić potrafi! A jednak te rzeczy niczem nie są 
w porównaniu do chwały nieba! Tam słońce na bok odłożone 
będzie, bo nie jest potrzebne. Światłość jego jest ciemnością 

w porównaniu do jasności, która jest w domu Ojca niebie
skiego! Ja sam lśnić się będę jak słońce na niebie! Cała ta 
ziemia, to tylko podnóżek nóg Ojca mojego! Głos Jego stra
szniejszy niż huk grzmotu największego. Wiatr najgwałto
wniejszy niknie w obec tchnienia ust Jego. A gdy te rzeczy 
wielkie są i wspaniałe, jakież dopiero musi być słońce spra
wiedliwości, które zbawionym i aniołom Pańskim przyświeca 
na wieki? Pomnij na wszystkie cuda, które wszechmoeność 
Boża w świecie i kościele uczyniła. One, acz wielkie, niczem 
nie są w porównaniu do chwały zbawienia. Cóż to za widok, 
,gdy wody były jako mur po prawej stronie ich i po lewej 
stronie ich, a pośrodkiem morza susza; a synowie Izraelscy 
przeszli bezpiecznie, a Farao i wszystko wojsko jego potopili 
się w morzu." Cóż to był za widok oglądać plagi, których 
Pan dziesięć spuścił na Egipt; albo widzieć skałę, wylewającą
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strumień wody czystej, lub oglądać mann§ i przepiórki, które 
jak deszcz z nieba padały; lub patrzeć, jak się ziemia otwiera 
a w głębi swojej pochłania niezbożnych! — Ale my jeszcze 
większe rzeczy ujrzymy, widoki o wiele cudowniejsze owszem 
i milsze. Nie będzie tam krwi, ani okropności gniewu, ani 
przerażenia! Przyjemnie byłoby żyć, gdybyśmy mieli słońce 
i deszcz, ilekroć o nie prosimy; lub mieli ogień z nieba ni
szczący bałwany, jak było u Eliasza, lub byli w stanie 
wskrzesić umarłe jak Elizeusz, lub gdybyśmy mogli cudem 
leczyć chorujących i wszystkimi językami mówić jak aposto
łowie! Lecz wszystkie te rzeczy nie są niczem w porównaniu 
do cudów, które u Boga zobaczymy i mieć będziemy, a one 
wszystkie będą cudami łaski i miłości Jego, i dziać się będą 
w obec nas. Jonasz po trzech dniach opuścił rybę, która go 
pochłonęła; lecz my wstaniemy z prochu i skażenia po wielu 
latach pobytu w grobie. Popioły nasze będą przemienione i 
stają się jak słońce, a chwała jego trwać będzie na wieki.

Do tego dodaj wszystkie poszczególne dowody opieki 
Najwyższego, których dotąd w życiu swem doznałeś, a po
równaj z miłosierdziem Bożem, którego się u Pana spodzie
wasz! Popatrz na miłosierdzie Pańskie, którego doznałeś w 
dzieciństwie i wieku późniejszym! Policz chwile szczęścia i 
chwile przykrości na rozlicznych miejscach i w rozlicznych 
życia swego stosunkach. Zaprawdę, liczba ich nie mała, oka
załość i bogactwo niepospolite! Jakżeć było błogo, gdy Bóg 
obawy twoje rozproszył, gdy niepewności serca rozjaśnił! Idąc 
za radą własnego serca byłbyś popadł w kłopoty, lecz Pan 
cię ochronił; On bole twe uśmierzył, choroby twoje uleczył; 
On cię znowu podniósł, choć się zdawało, że cię otchłanie 
śmierci i grobu pochłoną. A przeto pomyśl w sercu swem: 
B Wszystkie te drogi Boże były tak błogie i zacne, że bez 
nich życie byłoby nędzą! Jak słodką tedy będzie sama obe
cność Jego? Jakże mię miłość Jego wywyższy! Jak w połą
czeniu z Panem moim nabędę znaczenia! Gdy pielgrzymstwo 
i walka moja tak wielkiem miłosierdziem obfitowała, cóż do
piero znajdę, gdy wrócę do domu i wmjdę do chwały! Gdy
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będąc grzesznikiem, tyle dowodów łaski Bożej doznawam, cóż 
będzie wtenczas, gdy w chwale zbawienia będę doskonałym? 
W oddaleniu będąc tyle dobrych rzeczy od Pana miałem, cóż 
więc będzie wtenczas, gdy przed tronem Jego znajdę miejsce 
swoje !a

Wspomnij na pociechy serca, których ci Bóg przez słowo 
swoje udzielał. Azaż Biblia nie była dla ciebie jak studnia 
otwarta, z której we dnie i w nocy strumienie pociech pły
nęły? Niejedna obietnica Boża rozweseliła serce twe, prawie 
gdyś jej najbardziej potrzebował; mogłeś przeto westchnąć 
z Dawidem mówiąc: ,,By był zakon twój nie był kochaniem
mojem, dawnobym był zginął w utrapieniu mojem.c Pomyśl 
tedy u siebie: wJeźli już na świecie tyle pocieszenia, jakież
krynice popłyną u Boga! Gdy listy Jego tyle pociech dadzą, 
jakaż chwała przed obliczem Jego oczekuje nas! Kiedy już 
obietnica jest tak błogą, jakież dopiero będzie wypełnienie! 
— Ileż pociech z kazania słowa Bożego doznałem! Jakże 
serce moje pałało we mnie, gdym będąc na nabożeństwie słu
chał słów namaszczonego kaznodziei, odkrywającego tajniki 
serca człowieczego! Niekiedy mi było, jakbym był w niebie! 
Nieraz miałem serce obciążone, idąc do domu Bożego, a gdy 
wracałem, nie czułem więcej ciężaru, ale j:radość w Panu! 
Często mię wątpienia nachodziły, — lecz gdym wracał do 
domu, miłość Chrystusa w sercu mem pałała. Gdy oblicze 
Mojżesza jaśniało w chwale, jakaż będzie chwała oblicza Bo
żego! BPiękne są nogi tych, co pocieszne rzeczy zwiastują i 
opowiadają pokój,K jakież piękne dopiero będzie oblicze samego 
księcia pokoju! A gdy te skarby tak bardzo są zacne, lubo 
się w glinianem naczyniu znajdują, jakież będą skarby zgo
towane nam w niebie! Błogosławione oczy, które ujrzą, co 
tam można widzieć, a uszy, które usłyszą, co tam będzie 
słyszeć. Tam słuchać będę Eliasza, Izajasza, Jeremiasza, Jana, 
Piotra, Pawła; lecz nie odpornym uszom kazać będą, ani się 
znajdą w więzieniu, prześladowaniu lub wśród urągania i 
wzgardy, lecz słowa ich będą jako hymn tryumfu na chwałę 
Onego, których ich wyniósł do czci i chwały."
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Pomyśl dalej w sercu swem: ,,Jakaż to radość mieć
przystęp do Boga w modlitwie i znaleźć przyjęcie; gdy każdej 
chwili mogę iść do Boga, przed Nim sprawy swoje wynurzyć, 
a duszę swoją złożyć prawie do serca Jego, jak do serca naj
wierniejszego przyjaciela. Lecz któż wysłowi radość, której 
serce dozna, gdy nawet bez prośby wszelkiego błogosławieństwa 
dostąpię, i wszystkie potrzeby i niedostatki moje zaspokojone 
będą, a Bóg sam będzie działem i dziedzictwem duszy mojej! 
— A co do Wieczerzy Pańskiej, wszak to nie mały przywilej 
mieć przystęp do stołu PaDa swego i otrzymać pieczęć, że 
przymierze Jego ze mną utwierdzone jest. Lecz wszelka pociecha 
i pokrzepienie, których tu doznawam, do tego celu zmierzają, 
aby wiara moja w zbawienie przyszłe była utwierdzoną. Tu 
na ziemi do stołu Pana mego idę, ale tam w on dzień wielki 
na wesele Baranka Bożego jestem wezwany. Miejscem we
sela jest niebo wspaniałe! Gośćmi jego będą aniołowie i za
stępy zbawionych Bożych! Między nimi nie znajdzie się Judasz, 
ani człowiek nie mający szaty weselnej; owszem sami wie
rzący w pokorze serca przy boku Pana swego zasiędą, a po
trawą weselną będzie radość i miłość płynąca jak strumień 
od serca do serca. — Co do społeczności zbawionych, wyobraź 
sobie, jak błogo jest obcować z światłymi i natchnionymi 
chrześcianami! W jakiemże rozkosznem towarzystwie znajdziem 
się dopiero tam! Widzieć Joba w prochu i popiele, zaprawdę, 
i to wspaniały przykład cierpliwości! A cóż dopiero, gdy go 
ujrzę w chwale! — Słyszeć śpiew Pawła i Sylasa, gdy byli 
zamknięci w kłodzie, musiało być rzeczą rozkoszną. A tem 
więcej będzie nią, gdy ich usłyszę śpiewających w niebie! Ową 
melodyą wyśpiewał Dawid przy harfie swojej, lecz niezrównanie 
wspanialszym będzie dźwięk, gdy chóry niebieskie tysiącznemi 
głosy zaśpiewają ją! Ach, czegóżbym nie dał, gdybym mógł 
godzinkę rozmawiać z Pawłem, gdy z trzeciego nieba powrócił! 
Lecz za niedługo na własne oczy ujrzę te rzeczy i na wieki 
wieczne posiadać je będę!"

Dalej pomyśl o sławieniu Boga razem z świętymi Jego. 
,,Ach, przeczżem nie był na miejscu onych pasterzy Betle-
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hemskich, gdy widzieli zastępy niebieskie i słyszeli śpiew 
aniołów, chwalących Boga i mówiących: ,,Chwała na wysoko
ściach Bogu, na ziemi pokój a w ludziach dobre upodobanie!8 
Lecz daleko wspanialsze ujrzę ja rzeczy! Szczęśliwym byłbym, 
gdybym był słyszał, jak Jezus Chrystus Ojcu swemu w nie
biesiech dziękował! Daleko więcej będę szczęśliwy, gdy z ust 
Jego wyrok zbawienia usłyszę! — W niemałem uniesieniu 
znajdował się Piotr na górze przemienienia Pańskiego, gdy 
rzekł: MPanie, dobrze nam tu być; uczyńmy tu trzy namioty, 
Tobie jeden, Mojżeszowi jeden, a Eliaszowi jeden." Chciał 
przez to powiedzieć: nO nie zstępujmy nadół między zgraję 
ludu, co nas prześladuje; nie wracajmy do trudnego położenia 
naszego. Czy nie lepiej nam zostać tu na tem miejscu, gdzie 
w tak błogiem towarzystwie jesteśmy?" Jakże był Apostoł 
Paweł uniesiony widzeniem, które widział! Jakże oblicze Moj
żesza jaśniało, gdy rozmawiał z Bogiem! Wszystko to były nad
zwyczajne doświadczenia, ale do błogości oglądania Bożego nie 
doszły. Często słyszymy o sługach Pańskich, że umierając 
taką radość czuli, ile tylko serce znieść potrafiło! A choć 
ciało najcięższe bole przechodziło, dusze ich po niebieskich 
błoniach bujały, tak że radość ich daleko większą była niż 
cierpienie! Gdy już promień onego ognia tak wspaniałym jest 
nawet wśród nawału cierpień bolesnych, jakże będzie wspaniałą 
zupełność chwały! Któż opisze radość, jaką męczennicy czuli 
w płomieniach! A przecie tak samo byli ciało i krew, jak 
my; nie inaczej tedy, tylko radość niebieska duszę przejmo
wała, podczas gdy się ciało paliło w płomieniach.

Porównaj chwałę królestwa niebieskiego z chwałą ko- 
śeioła tu na ziemi i z chwałą Chrystusa w Jego poniżeniu! 
Gdy Chrystus cierpiąc za grzechy świata taką chwałą jaśniał, 
jakże musi wyglądać wywyższony na prawicy Ojca! Gdy ko
ściół Jego wśród grzechu i przeciwieństwa tyle piękności 
udowadnia, jakże będzie wyglądał na weselnej uczcie Baranka 
Bożego! Syn Boży będąc w kształcie niewolnika ze wszech 
miar wyglądał wspaniale. Gdy się narodził, gwiazda się po
jawia, aby pielgrzymom, idącym pokłonić się Panu, drogę wska-
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zała! Wojska niebieskie na chwalę narodzonego pieśni śpie
wają. Pacholęciem będąc w świątyni Pańskiej z doktorami 
rozmawia. Bozpocząwszy zawód swój przemienia wodę w wino; 
tysiące ludu pięcioma chlebami i dwiema rybkami nasyca; 
trędowatych oczyszcza, chorych uzdrawia, chromych leczy, nie
widomym wzrok dawa a umarłych ocuca do życia! Jakaż do
piero będzie chwała Jego w niebie! Gdy do Jeruzalemu wstę
pował jadąc na oślicy, ,,obcinali jedni gałązki z drzew i słali 
na drodze, a lud wielki słał szaty swoje wołając: Hosanna!" 
— Cóż dopiero nastąpi, gdy Pan przyjdzie w chwale z anio
łami swymi! Ci, co słyszeli kazanie Jego, dziwowali się mó
wiąc: Nigdy żaden człowiek nie mówił jak ten! A gdy ujrzę 
chwałę majestatu Jego, także wyznaję: Nigdy żadna chwała
nie była jak ta! Nieprzyjaciele przyszli, aby Go pojmali, lecz 
Bupadli na ziemię;" gdy Jezus umierał, ,,ziemia się trząsła, 
skały się rozpadały, zasłona kościelna się rozerwała, słońce 
się zaćmiło, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, po
wstało;" a ci, co koło krzyża stali, musieli wyznać, mówiąc: 
BPrawdziwie ten był Synem Bożym.11 - Jakiż dopiero będzie 
to dzień, gdy umarli powstawszy z grobu staną przed Panem, 
gdy On raz jeszcze wstrząśnie nie już tylko ziemią, lecz i 
niebiosami; gdy to słońce z błękitu nieba będzie usunięte i 
na czasy wieczne chwałą Jego zaćmione; gdy wszelki język 
będzie wyznawał, że On jest panem i królem! - Gdy Pan 
powstał od umarłych, grób wszelką moc utracił; aniołowie 
muszą odwalić kamień i przestraszyć stróżów, aż się stali 
jakby umarli; jakaż dopiero musi być siła, panowanie i chwała, 
którą Pan teraz ma u Ojca w niebiesiech, a niegdyś i my 
będziemy mieć z nim!

Po odejściu Pana garstka biednych rybaków i rzemie
ślników uzdrawia chromych, niewidomych i chorych; otwiera 
drzwi więzienia, wzbudza umarłych a nieprzyjaciół napawa 
zdumieniem! Lecz w niebiesiech każdy zbawiony czynić będzie 
rzeczy daleko większe od onych! Każącym Ewangelią dana 
była moc odkrywać tajniki serca człowieczego, dumnych grze
szników upokarzać a zatwardziałych napawać trwogą. Pro
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staczkowie do tego doprowadzili, źe ludzie B księgi swe spa
lili, majętności sprzedali, a pieniądze u nóg kaznodziei złożyli." 
Kazanie więźnia stojącego przed sądem sprawiło, że sędzia 
na stolicy swojej w głębi serca drzy. A kiedy takie rzeczy 
dzieją się na ziemi, cóż dopiero będzie, gdy Chrystus w zu
pełności przyjmie panowanie!

Gdy to wszystko zważysz, wielkiej zachęty doznasz do 
skierowania serca swego na rzeczy niebieskie. Lecz pomnij, 
iż to serce złudne ustawicznie w inne strony się zwraca a 
innym przedmiotom się oddaje! Zawsze je musisz przymuszać 
na nowo, zawsze mu przypominać, iż ,,ten sługa jest błogo
sławiony, którego Pan, gdy przyjdzie, znajdzie czuwającym.11

ROZDZIAŁ XVI. 

Zakończenie.

A tak, kochany czytelniku, pomny powyższych wskazówek, 
postanów sobie za obowiązek sumienia, każdy dzień wznosić 
serce swe do Boga i sposobić je dla Niego rozmyślaniami 
i modlitwą. Obmyśl sobie chwilę, która się wydaje najstoso
wniejszą, wyszukaj jakie ciche ustronie; myśli ziemskie od siebie 
odpędź, a potem jak najgorliwiej i nabożnie możesz, skieruj 
oko swoje w zgórę do nieba. Pamiętaj, tam jest odpocznienie 
twoje; zastanów się nad zacnością jego i pomnij, że to jest 
prawda, nie urojenie! Od uczuć serca wznieś się do wiary, 
niebieskie rozkosze porównując z ziemskiemi! Rozmawiaj 
z sobą samym i wzdychaj do Pana, aż pcwoli rozmawiając 
z Bogiem i z swą własną duszi, oziębłą bryłę serca swego 
niebieskiem płomieniem zapalisz. Jesteś grzesznikiem zapamię
tałym, a serce twoje światowi oddane; aleć ono powoli zapa
liwszy się płomieniem niebieskim Boga miłować będzie, przestanie 
się tchórzliwie lękać wszystkiego, nabędzie siły i otuchy 
mężnego chrześcianina, a w życiu swojem niebieskie wyda
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owoce. Potem, gdy przyjdzie godzina twoja, spokojnie się do 
odpoczynku położysz, jakby na łonie Jezusa Chrystusa. A żebyś 
w tym zamiarze został utwierdzony, oto jeszcze niektóre roz
ważania dodaję.

nOdpocznienie! Jak błogo to słowo brzmi! Jest dla 
uszu moich melodyą piękną! Jest sercu memu jak balzam 
ożywiający, a siła jego pokrzepiająca wszystkie me członki 
przenika, wszystkie tętna duszy ,życiem napawa. Odpocznienie! 
Nie o takiem mówię odpocznieniu, jakiem kamień nieruehomy 
na ziemi spoczywa, jakiem ciało moje w grobie odpocznie, 
jakiego żądze ciała w marności szukają! O błogie będzie to 
odpocznienie, gdy nie spoczniemy we dnie i w nocy wołając: 
,,Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmogący!8 Spoczniemy 

od grzechu, lecz nie od modlitwy; spoczniemy od cierpień 
i ucisków świata, ale radości nie będzie przerwy! O, dniu 
błogosławiony! gdy u Boga odpocznę; gdy na piersiach Pana 
mego głowę położę; gdy w oglądaniu, kochaniu, radości 
i uwielbianiu odpocznienie znajdę! gdy dusza doskonała z ciałem 
połączona w Bogu przenajświętszym w mierze doskonałej radości 
dozna! gdy Bóg, który jest miłość, w zupełności mię miłować 
a w miłości do mnie spoczywać będzie, a ja tak samo spocznę 
miłując Go. On się ucieszy radością wielką nademną, a ja się 
radować będę w Nim !

,,Jak bliskim jest on dzień radosny, dzień ze wszech 
miar błogosławiony! ,,Przyjdzie, który przyjść ma, a nie 
będzie odwłaczał.8 Może się wydawać, jakby Pan mój z przyj
ściem odwłaczał; lecz maluczko tylko, a przyjdzie. Cóż znaczą 
kilka set lat, gdy przeminęły? Bądź tedy spokojną, duszo moja, 
niebawem się znak Jego okaże! Niebawem się zjawi wśród 
świata bezpiecznego Jak błyskawica idzie od wschodu słońca 
ku zachodowi!8 Przyjdzie tak, jak Go widzieli odchodzącego! 
Mnie się wydaje, że głos trąby słyszę, że Go widzę przy
chodzącego w obłokach niebieskich, idącego w chwale i majestacie, 
a wszyscy święci aniołowie z Nim!

B0 grzeszniku bezpieczny! Cóż ty uczynisz? Gdzież się 
ukryjesz przed gniewem Jego. Cóż cię przed Nim zakryje?
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Były niebiosa i była ziemia, ale przeminęły; ogień pożerający 
zniszczył je i zniszczył wszystko, tylko nie ciebie, albowiem 
na wieki zachowany będziesz płomieniom! Błogo by było, 
gdybyś mógł zginać tak jak ta ziemia; gdybyś mógł roztopnieć 
jak te niebiosa! Lecz niestety! próżne te życzenia! Oto, Ba
ranek Boży chciał być przyjacielem twoim, kochać cię i pro
wadzić cię, a teraz z sobą zabrać do chwały! lecz ty nie 
chciałeś, a teraz — za późno! Za późno wołać: Ach, Panie, 
Panie! — Za późno, człowiecze, za późno! Przeczźe się oglądasz ? 
Któż cie może zbawić? Dokądźe biegniesz? Któż cię może 
ukryć ? O, nieszczęśniku, sam siebie na to miejsce przywiodłeś!

BA znowu błogo wam, wy zbawieni Pańscy, którzyście wie
rzyli i słuchali Pana! Oto jesteście u celu wiary i cierpliwości! 
Modliliście się i wyczekiwaliście, a teraz wiecie, dla czego! 
Czy żałujecie swych cierpień, ucisków? Czy wam przykro, 
żeście się samych siebie zapierali, świętobliwie obcując przed 
Panem ? A łzy pokuty wydadzą się słodkie teraz, czy gorzkie ? 
Patrzcie na Sędziego, jak mile was wita; z jaką miłością na 
was spogląda! Na twarzy Jego dla was tak słodkiej czytacie 
jakby słowa: Zbawca, Oblubieniec, Głowa zbawionych! Słu
chajcie, przemawia do was; każe wam stanąć ,,po prawicy 
swojej," nie bójcie się, tam ,,owce swe stawia!" O wyroku 
przeradosuy: ,,Chodźcie, błogosławieni Ojca mego; odziedziczcie 
królestwo wam zgotowane od założenia świata!" Zbawiciel 
bierze was za rękę, drzwi są otwarte; Jego jest królestwo, 
a przeto i wasze! Oto, miejsce wasze, koło tronu Jego. Ojciec 
was przyjmuje jak oblubienicę Syna swego i wita was i koronę 
chwały podawa! Niegdyś tak nędzni, a teraz — w koronie! 
Taki był zamiar łaski zbawiającej, takie postanowienie miłości 
odwiecznej! O łasko błogosławiona! O miłości błogosławiona! 
O jakże miłość, jak radość pląsają! Ale niestety, słowa moje 
słabe są, pojęcia moje nie wystarczają!"

,,Ta radość moja, to skutek cierpień! Ta korona moja, 
to owoc krzyża! Pan mój płakał, aby ,,łzy moje zostały otarte" ; 
Pan mój krew swą przelał, abym ja teraz doznawał radości! 
On był opuszczony, abym ja teraz nie był opuszczony! On
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umarł, abym ja żył na wieki! Nie zasłużyłem tego; lecz mi
łosierdzie wywyższyło mię! Dla mnie za darmo, lecz dla 
Chrystusa, ach, nader za drogo! Łasko niepojęta, tyś mię 
ocaliła, a tysiąc innych poszło w potępienie! Co ze mną 
grzeszyli, męczą się w piekle, a ja u Ciebie weselić się mogę ! 
Tu ze wszystkimi zbawionymi mieszkam! O radosne spotkanie 
z znajomymi swymi! Z wami ja się niegdyś modliłem na 
ziemi, z wami wespół płakałem, cierpiałem a o dniu tym 
i miejscu rozmawialiśmy razem! A więc i was nie mógł grób 
ziemski pochłonąć; ta sama miłość was odkupiła i do zba
wienia zaprowadziła.

,,To nie wygląda jak nasz namiot z gliny, nasze więzie
nie i mieszkanie na ziemi! Te głosy radości nie są podobne 
do naszych skarg dawnych, narzekań i wzdychań w niecier
pliwości. Te chwały dźwięczne brzmią wcale inaczej niż żarty 
i urągania, niż klątwy i przysięgania, któreśmy słyszeli na 
ziemi. To ciało jest inne, nie takie, jakieśmy mieli, ta dusza 
inna, nie jak bywała, to życie nie to, któremeśmy żyli! Wszystko 
jest zmienione, nasze miejsce i stanowisko, nasze odzienie 
i nasze myśli, wejrzenie, język i towarzystwo nasze. Przedtem 
sprawiedliwy był słaby, wzgardzony; a dziś w jakiejże znajduje 
się chwale! Gdzież się podziało jego grzeszne ciało, które go 
nieraz trapiło, a trapiło bliźniego? Gdzież się podziała ona 
różnica zdań? gdzież imiona ohydne i rozerwania i gniewy 
i spojrzenia lekceważące i słowa pogardliwe naraz wszystkie 
znikły? Oto, my wszyscy jesteśmy jedno zdanie, jedno imię, 
jedno serce, jedna rodzina, jedna chwała! O zgodo przesłodka! 
O jedności błoga! Już więcej nie będziem przez własne 
głupstwo Ewangelii Bożej znieważać! Nigdy już, duszo moja, 
nie będziesz więcej narzekać nad uciśnieniem sprawiedliwego, 
nad upadkiem kościoła Bożego, nad cierpieniami przyjaciół; 
nie staniesz już więcej ani zapłaczesz u śmiertelnego ich łoża 
ani nad ich grobem! Nagabywania szatana, ciała i świata cię 
nie dosięgną! Choroby i bole już uleczone; ciało twe nie 
dokuczy ci więcej słabością ani cierpieniem. Nie będziesz
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więcej narzekał ni na ból głowy ni na ból serca, nie dotknie 
cię już ni głód ni pragnienie; praca także i odpoczynek ustały!

aO, jakaż to zmiana! Prawie z śmiecia na tron! przedtem 
grzesznicy w prześladowaniu, teraz święci Boży, Panu chwałę 
śpiewają! Przedtem w podłem ciele, a teraz się ,,świeci jak 
światłość niebieska.° Przedtem gniew Boży na sobie czujący, 
a teraz się weselą w Panu i miłości Jego na wieki. Przedtem 
w trwogach i powątpiwaniu, a teraz w zupełnem posiadaniu, 
które wyklucza wszelkie wątpienie! Trwoga śmierci minęła, 
a radość życia nastała! O zmiano błogosławiona! Grzechy i żale 
ustąpcie na wieki! Ustąp serce ziemskie, żądzom sprzyjające, 
a ty serce niebieskie, serce święte bądź mi pozdrowione! 
Pokuta, wiara i nadzieja przestają, a miłość, radość i chwała 
nastają. Oranie i zasiew minęły, a żniwo bez końca się roz
poczęło! Patrząc na oblicze Ojca niebieskiego wiecznej radości 
doznawam. Wiecznością otoczony jak morzem na wieki żyć 
i Pana mego na wieki wysławiać będę! Tu nie będzie ni 
zmarszczki oblicza ani włos żaden nie posiwieje, bo Bto co 
było skazitelnego, przyoblekło nieskazitelność, a co śmiertelnego 
nieśmiertelność. ,,Gdzież jest,° teraz, ,,o śmierci bodziec twój? 
Gdzież,° grobie, Bjest zwycięstwo twoje?° Czas zbawienia nigdy 
nie minie, ani mię więcej myśli o śmierci trapić nie będą, ani 
mię dotknie obawa, iżbym kiedy radość swą utracił! Niech 
miliony wieków upłyną, chwała moja ledwie się zaczęła; a gdy 
powtórnie miliony upłynęły, nie jest bliższą końca! Każdy dzień 
jest w całości swojej południem, a każdy miesiąc żniwem, 
a każdy rok jubileuszem, a każdy wiek męzkiego wieku siłą, 
a wszystko razem jedną wiecznością nigdy nieskończoną.

,,Ach, serce ziemskie! serce ospałe !jakże ty jesteś obojętne, 
gdy o onym dniu żywota pomyślisz! Wolałobyś siedzieć 
w błocie tego świata, niż się przechadzać w pałacu Boga? 
Czy o światowych sprawach rozmyślasz? Czy cię żądze ciała, 
rozkosze świata i towarzystwa bluźnierców cieszą? Czy ci tu 
lepiej na ziemi, niż w niebie u Boga? Towarzystwo tu lepsze? 
Rozkosze tu większe? Ach, pójdź, pójdź do Pana; nie zwlekaj 
ani się wymawiaj! Bóg rozkazuje i ja cię wzywam; wstań,
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opasz się; wynijdź na górę, a spojrzyj w około, z wiarą, 
z zastanowieniem! Nie patrzaj nazad na drogę pustyni; chyba 
żebyś strachy puszczy chciał porównać z rozkoszami nieba, 
i tem dobitniej poznać różnicę! Patrz; tam w tych stronach 
jest chwała Ojca; tam, duszo moja, musisz się wznieść, gdy 
ziemskie ciało opuścisz; a gdy moc Boża wzbudzi je z grobu 
i na nowo z tobą połączy, tedy tam mieszkać będziesz, u Boga 
na wieki. Tam jest ono Jeruzalem nowe; bramy jego, perły; 
grunta jego z pereł, a ulice i rynek miasta złoto czyste jak 
szkło przezroczyste! Tego słońca na niebie, co cały świat 
oświeca, tam nie potrzebują; ty sam lśnić się będziesz jak 
słońce niebieskie! Bóg będzie słońcem, a Chrystus światłością, 
a w świetle Jego światłość mieć będziesz.

,,O duszo moja! przeczże Bogu niedowiarstwem uwłaczasz? 
Co Bóg obiecał i poprzysiągł, nie może być kłamstwem. Czy 
Bóg może kłamać? Czy ten, który prawdą jest, może cię 
oszukać? Dla czego miałby obiecać więcej, niż zechce wykonać? 
A przeto nie obciążaj mądrego, wszechmocnego i wiernego 
Boga podobnemi zarzutami! Ileż obietnic wykonał Pan w obec 
ciebie, odkąd się do Niego nawróciłeś? O serce nieszczęsne, 
nie mające wiary! Bóg ci obiecał dać odpocznienie, a ty się 
same o nie przywodzisz! Prędzej się oko, ucho i wszystkie 
zmysły twoje pomylą, niż cię tylko jedno przyrzeczenie Pańskie 
zawiedzie. Co w Piśmie świętem jest napisano, większą ma 
pewność, niż to, co ty własnemi oczyma widzisz i czego się 
własną ręką dotykasz! Czy jesteś pewien, że żyjesz i na ziemi 
stoisz, że okiem swojem to słońce widzisz? Patrzaj, równie 
jest chwała zbawionych pewną; pewną, że nad gwiazdami 
znajdziem mieszkanie, że w mieście świętem żyć będziem 
wiecznie i śpiewać pieśni radosne chwaląc Pana mego.

Niechaj nikt nie wątpi, pewnem jest i słodkiem zbawienie 
niebieskie! Cóż tedy znaczy obojętność świata? Chyba nie 
wiedzą, czem gardzą? Albo jeszcze nigdy o niem nie słyszeli, 
albo śpią, albo są umarli? Wiedząc bowiem, co znaczy korona 
im wystawiona, jakże mogą siedzieć spokojnie lub się fraszkami 
zajmować? Bez wątpienia, nie mają rozumu; koło drogi zbierają
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jagody, zamiast się śpieszyć do celu, by zatkniętą nagrodę 
odebrać! Gdyby iskierkę rozumu mieli, pewnieby zbawienia za 
dziecinną zabawkę nie przedawali; nie daliby chwały za świe
ckie marności, aniby nieba za grzeszną rozkosz nie zamienili. 
Ach biedni ludzie; pomyślcie przecie, co czynicie! Co do mnie, 
na wieki nie przestanę wielbić miłości, która mię z ciemności 
i omamienia grzechu wyratowała!

,,Ach duszo moja! jeźii miłość zasługuje na miłość a rodzi 
miłość, jakaż miłość niedoścignięta jest oto przed tobą! Choćbyś 
wszystkie strumienie miłości wylała, jeszcze za mało. O, by 
więcej było! Służ przedewszystkiem Jemu, który służył Tobie! 
Patrz, tam kraj światłości! Tu jest ciemność tylko! Tam 
błyszczą gwiazdy; tam świeci księżyc, tam słońce jaśnieje, 
niby światła w oknach domu Ojca twego, które ci drogę 
oświecają, gdy chodzisz w ciemności. Choć oczy twoje nigdy 
Pana nie widziały, jednak głos Jego słyszałeś, dobrodziejstwa 
Jego odebrałeś, na łonie Jego odpoczywałeś. On cię uczył, jak 
poznać samego siebie i Jego; On okno znajomości swojej 
otworzył, abyś przez nie mógł spojrzeć do nieba! Serce twoje 
było bezpieczne, a Pan je ocucił; było twarde, a On je miękkiem 
uczynił; odporne, a On je nakłonił; uśpione, On je poruszył; 
całe, On je pokruszył; skruszone, a On je uzdrowił!

,,Czy zapomniałeś chwile, gdy cię znalazł we łzach, gdy 
ukryte twe westchnienia i narzekania słyszał i z pociechą 
swoją do ciebie pośpieszył? Gdy cię niby na ramiona wziąwszy 
słodko do ciebie przemawiał pytając: ,,Cóż ci jest, duszo
biedna? Przeczże płaczesz, gdy ja tak dużo dla ciebie pła
kałem? Nabierz otuchy, rany twe się zagoją, one nie są 
śmiertelne. Ja je zadałem, lecz nie w zamiarze, aby cię zgładzić. 
Krwi uroniłem, lecz życia twego od ciebie nie weźmię.a Ach 
ja pamiętam Jego słodkie słowa. Jakże mię łagodnie podniósł 
z upadku, jakże troskliwie rany me zawiązał.

,,Mnie się zdaje, że słyszę, gdy do mnie przemawia: 
,,Biedny grzeszniku! tyś się niełagodnie ze mną obchodził; 
lecz ja cię jednak nie odrzucę ani cię opuszczę. Tyś mną 
i miłosierdziem mojem pogardził, ale ja tobą nie pogardziłem.
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Czegóż chcesz, abym ci dal? A cóż jest, czegobym dać nie 
mógł ? Cokolwiek ci się podoba, tego chętnie użyczę! Pragniesz 
odpuszczenia ? Oto, za darmo odpuszczam twe winy. Pragniesz 
łaski i pokoju? Jedno i drugie ci dawam! Czy samego mnie 
żądasz? Otom ja twój — twój Przyjaciel, twój Pan, twój Brat, 
Oblubieniec i Głowa twoja! Albo szukasz Ojca? Ja cię do 
Niego prowadzę, a tak we mnie i przezemnie Jego mieć będziesz!

n Takie były słowa Pana mego, posilające mię. A gdym 
mimo to wszystko o miłości Jego powątpiwał, zdaje mi się, 
że słyszę, jak do mnie przemawiał: nTylem dla ciebie uczynił, 
grzeszniku, a jednak wątpisz o miłości mojej? Samego siebie 
ofiarowałem za ciebie i tak długo cię kochałem, jakże możesz 
wątpić o przychylności mojej? Czy jeszcze jaką droższą ceną 
mam udowodnić, że cię kocham? Albo czy nie wierzysz, że 
dla tego tak dużo cierpiałem, ponieważ cię kochałem? Dla 
nieprzyjaciół twoich byłem jako lew, ale dla ciebie jako baranek. 
Czy łagodności mojej nie spostrzegłeś? Gdybym zginienia 
twojego żądał, przecz tak dużo za ciebie cierpiałem? Dla 
czegóż tak długo i tak cierpliwie za tobą chodziłem ? Nie mów 
o niedostatkach swoich, bo ja mam dosyć dla mnie i dla 
ciebie. Ani o niegodności swojej; bo gdybyś był godnym, na- 
cóżby się moja zasługa przydała? Kiedyż ja kogo godnego lub 
sprawiedliwego do siebie wezwałem i wybawiłem? albo gdzie 
znajdziesz takiego na ziemi? Przyjdź do mnie jako grzesznik 
stracony, nędzny i opuszczony; przyjdź wierząc, żem ja Zba
wicielem twoim, co wszystkie pragnienia serc ufających za
spokoić mogę; przyjdź sercem mnie szukającem, a oto, Jam 
twój, weźmij mię z sobą, a związku tego ni grzech ni szatan 
nigdy nie zerwie.°

,,Takie były Jego święte słowa, któremi Duch Jego przez 
Ewangelią do mnie przemawiał, aż się w końcu do nóg Jego 
rzuciłem, wołając: ,,Panie mój i Zbawco mój; skruszyłeś serce 
me, ale znowu ożywiłeś je. Otoś serce me zwyciężył i dla 
siebie pozyskałeś je. Weźmij je Panie; onoTwojem jest; jeźli 
takie serce może ci się podobać, weźmij je; a jeźli nie może, 
tedy je przemień, aby było jak Ci się podoba.° A tak, duszo
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moja, pomnij na słodycz obcowania z Panem, a jeżli znajomość 
może wzbudzić miłość, wynurz uczucia serca swego Panu! Gdy 
byłeś chorym, On nad łożem twem stanął, On bole uśmierzył, 
w słabości pokrzepił i wszystkie obawy twoje w niwecz obrócił.

nJeżli szczodrobliwość i współczucie wznieca w sercu 
miłość, ach, w jak obfitej mierze muszę ciebie kochać! Wszystkie 
miłosierdzia twoje, których w życiu doznałem, wszystkie miejsea, 
na których byłem, wszystkie towarzystwa i osoby, z któremi 
obcowałem, wszelkie położenia i wszelkie stosunki, jakie prze
chodziłem, każda zmiana w życiu, jaka mię spotkała, one 
wszystkie jednemi usty wyznawają, że krynica twej dobrotliwości 
jest niewyczerpana. Ach Panie! ileż ja Tobie miłości winienem. 
A dług mój jednak ustawicznie rośnie. Jakże Cię za tyle 
miłości dowodów winienem miłować! Lecz czy mogę myśleć
0 wywdzięczeniu? Czy miłość Twoją swoją wynagrodzę? Czy 
garsteczka moja za niewyczerpane zapłaci skarby? Me rzadkie 
życzenia za twe hojne dary? Moja skromna własność, która 
nie jest moją, za strumienie łaski, której nie ma końca? 
Czy miłość moja zmierzy się z Twoją? lub gasnąca 
iskierka pożyczonej światłości stanie przeciw Tobie, który 
słońcem miłości jesteś? Czy ja mogę kochać tak wysoko
1 głęboko i szeroko i daleko jak On, który jest Miłość? Ach 
Panie mój! nie mnie się mierzyć z Tobą! Jam zwyciężony! 
Lecz o klęsko ma, jakże jesteś błogosławioną! Stań Panie 
Boże przy zwycięstwie swojem i dalej zwyciężaj, a miłość Twoja 
niech dla nas będzie obfitą! Jam jeniec pojmany, ogłaszać 
będę zwycięstwo Twoje, jakoś mię w tryumfie zabrał z ziemi 
do nieba, a z śmierci przeniósł do żywota, od stolicy sądu do 
tronu chwały. Oto, ja i wszyscy, którzy to widzą, chętnie 
potęgę Twoją uznają mówiąc: ,,Patrzcie, jak go miłuje!u

,,Oto, Panie mój, miłować Cię będę, miłości Twojej się 
poddawając; nie jak równy Tobie, lecz jako jeniec przez Cię 
wykupiony. Albo czy wcale nie mam Cię miłować, ponieważ 
miary miłości Twojej nigdy nie doścignę ? Obym tylko z całego 
serca mógł wyznać: ,,Kocham Cię Panie, tak jak przyjaciela, 
jak samego siebie! Nie mogę wprawdzie rzec z apostołem:
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,,Ty wiesz, Panie; że Cię miłuję!tl, ale za to rzekę: ,,Ty 
wiesz, że Cię miłować pragnę." Gniewam się na serce moje, że 
Cię dostatecznie nie kocha! Strofuję je, iż się nie poprawia! 
Wmawiam w nie, abym je nakłonił, a jednak poprawy osięgnąć 
nie mogę! — Ach powstań, duszo ospała! Nie godzi się spać, 
gdy światłość łaski przyświeca, a tem mniej, gdy słońce chwały 
się zbliża! Ocuć się, duchu zobojętniały, Pan cię wzywa: 
,,Raduj się, a znowu mówię, raduj się! Długo leżałeś w wię
zieniu ciała, gdzie szatan ustawicznie trzymał cię pod strażą; 
byłeś w troskach jak w pętach, biczowany trwogami, chleb 
i wodę ucisku za pokarm miewałeś! Utrapienia życia były ci 
strzechą, a grzechy i trwoga słały ci łoże! Oto, anioł przymierza 
cię woła! trąca cię w bok wołając: Wstań, a chodź ze mną! 
Powstań tedy, duchu mój! usłuchnij głosu anioła Bożego; 
a zapory drzwi serca niechaj się otworzą! Idź za Barankiem, 
dokąd cię prowadzi! Lub czy takiego obawiasz się wodza? 
Czy słońce może wieść cię do ciemności? Czy cię na śmierć 
poprowadzi, który śmierć zwyciężył? Idź za Nim; a On ci raj 
Boży pokaże, na nowe Jeruzalem otworzy widok, a do drzewa 
żywota zawiedzie cię!

,,A tak ustąpcie, troski i obawy, co duszę męczycie 
a sercu boleśnie dokuczacie! Przynajmniej na chwilę ustańcie i 
zostańcie tu, a ja tymczasem pójdę tam wzgórę i duszy mojej 

,szukam odpocznienia! Droga jest mi obcą, ale Chrystusowi 
jest dobrze znaną! Tam przedtem mieszkał w chwale Bóstwa 
swego, tam z sobą wyniósł ciało przemienione! Bóg wieczny 
dał mi przyrzeczenie, pieczęć i przysięgę, że ,,kto w Chrjstusa 
wierzy, nie umrze, ale żyć będzie na wieki.u Tam dusza moja 
wkrótce się dostanie, a ciało moje także za nią pójdzie! O niech 
światłość nieba serce me oświeci, abym się wkrótce tak z niem 
oswoił, jak ten pobyt ziemski pokochałem.

,,Gdyby cianiół powiedział, że w niebie są przybytki przygoto
wane dla ciebie, poselstwo takie pewnieby cię rozweseliło! Przeczże 
tedy lekceważysz słowo, które Duch Święty, które sam Syn 

Boży nam dał? Gdybyś ujrzał wóz ognisty, mający cię zabrać 
do nieba jak Eliasza, czyby cię to nie rozweseliło? A tu da-
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leko więcej jest obiecano; sam Pan powiada, że grono aniołów 
odniosło Łazarza na łono Abrahamowe. Pijanica się cieszy, 
gdy ma kielich pełny wina przed sobą, smakosz z zadowo
leniem patrzy na półmiski; czy i ja nie mam powodu się cie
szyć, że wkrótce w niebiesiech znajdę mieszkanie? Gdy łaknę 
i pragnę, pokarm i napój sprawia mi przyjemność; piękne 
mieszkanie, śliczne ogrody, przyjemne przechadzki także mi 
się podobają. Na piękne przedmioty chętnie lubię patrzeć, a 
piękna muzyka ucho rozwesela; czy więc nie będę się cieszył, 
gdy niebieskie przeczuwam rozkosze?

,,Gdy tu na ziemi obcuję z rodzicami i z kochanymi 
przyjaciółmi, cieszy się serce moje. Jest mi rozkoszą, gdy 
mogę otwarcie uczucia miłości wynurzyć. A cóż dopiero za 
słodycz, w ustawicznej miłości w pobliżu Boga przebywać! 
,,Oto, jako rzecz dobra, i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie 
mieszkają.u Cóż to za widok piękny i błogi, gdy widzisz ro
dzinę żyjącą w miłości; jak mąż i żona, rodzice, dzieci, eze- 
ladka wszelką miłość w obec siebie udowadniają. Nie mniej 
przyjemną jest widzieć miasto więzami miłości otoczone; nie 
ma tam zazdrości ni sporów ni zwady, nie ma procesów, 
stronnictw, rozerwania; owszem każdy obywatel kocha bli
źniego jak samego siebie, każdy rozmyśla, jakby bliźniemu 
najwięcej dobrego wyświadczyć. Nie prawda, w takiem mieście 
pragnąłbyś przebywać? — Taką rodziną my będziemy w niebie;, 
taką społecznością będą mieszkańcy nowego Jeruzalemu. Nie 
będzie tam rozerwania, ani różności zdań, ani uprzedzenia, 
ani oziębłości, ani fałszywych przyjaciół; nie będzie przykrego 
słowa ni groźnego spojrzenia ni złowrogiej myśli; lecz 
wszyscy są jedno w Chrystusie, a przezeń jedno z Ojcem, a 
wszyscy żyją w miłości Onego, który jest miłość. Dusza nie 
będzie więcej, gdzie żyje, ale gdzie kocha! Jakże się ściśle 
połączy z Bogiem, gdy Go tak serdecznie, mocno i bez prze
stanku kochać będę.

,,Jest mi rozkoszą oglądać rzeczy stworzenia Bożego i 
dochodzić tajemnic ich. W jakimże pięknym mieszkamy tu 
domu! podłoga jest usłana kwiatami, ziołami, drzewami, a
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studnie i rzeki ją skrapiają; strzecha się szeroko nad nią roz
ciąga i jest cudownie przyozdobiona! Ileż to cudów na słońcu, 
księżycu, gwiazdach, w morzu i powietrzu! A gdy Bóg taki 
budynek dla ciała skazitelnego, dla duszy uwięzionej przygo
tował; gdy takie cuda nieprzyjaciołom swoim powierzył; 
jakież dopiero mieszkanie dla dzieci swoich sposobi? Chwała 
niebieskiego Jeruzalemu przewyższać będzie chwałę całego 
świata widzialnego. A przeto, duszo moja, wznieś się do Pana; 
nie bój się opuścić ciało i świat marny, albowiem dobra bę
dzie to zmiana! Powiedz, jak pewien człowiek umierając rzekł : 
Raduję się, owszem pląsam radością, że nadchodzi czas, gdy 
oblicze Boga mego ujrzę. Tajemnic przyrody badałem, wszech
moc Pańską podziwiałem, dobrcć Jego uwielbiałem, w wierze 
Go żądałem i za Nim tęskniłem, a teraz na wieki oglądać 
Go będę!

B Jak rozkoszne są drogi Opatrzności Bożej! Jak błogo 
widzieć wielkiego Boga mającego serce i rękę pomocną dla 
biednego człowieka na ziemi! Jakże często me prośby wy
słuchał, jak mię nieraz wezwał, wołając: Ufaj, Synu; ufaj
córko moja! Wielka jest pociecha dla serca biednego w ta
kich doświadczeniach miłości Ojca niebieskiego. A cóż dopiero 
potem, w on dzień błogosławiony przyjścia Jego! Potem do
piero doznam miłosierdzia w mierze doskonałej, a w zupeł
ności miłosierdzia Bożego weselić się będę! Stojąc na brze
gach wieczności spojrzę nazad na wzburzone morze doczesności, 
a wały jego nie dosięgną mnie! A jakaż chwila błogosławiona, 
gdy spojrzę na uciski i utrapienia, na łzy i trwogi moje, a 
oto ich niema! Natomiast chwała nieskończona zbawienia wie
cznego stała się działem moim! Gdyby w tych rozmyślaniach 
choć kropla wiary tię znajdowała, serce moje na skrzydłach 
uniesienia wzleciałoby wzgóię! Ach Panie! pragnę wierzyć, 
,,Ty ratuj niedowiarstwa mego.41

,,Jak słodkimi były dla ciebie, duszo moja, środki łaski 
Bożej, które cię do Niego prowadziły! Jakaż błogość przej
mowała serce, aby się w modlitwie korzyło przed Panem, i 
ofiary dziękczynienia przynosiło! gdy kazania słowa Jego słu-



186

ehało, lub w obcowaniu z świętobliwymi czuło się uniesionem 
wzgórę ponad ziemię! Błoga to rzecz widzieć, jak ,,Pan na 
każdy dzień przydawał zborowi tych, którzy mieli być zbawieni.41 
Serce moje nie będzie w stanie ogarnąć radości, gdy ujrzy w 
niebie kościół zbawionych, do niebieskiej świątyni dostąpi 
przystępu, a wśród zastępów zbawionych chwalić będzie Pana 
we dnie i w nocy! Sowo Boże było dla Joba słodszem 
niż pokarm, a dla Dawida słodszem nad miód i plastr mio
dowy, a dla Jeremiasza było radością i weselem serca; jakże 
dopiero błogim będzie dzień, gdy oglądać będziem Onego, 
który jest Panem słowa? Nie będziem więcej czytać tych sło
dkich nauk i błogich obietnic zapisanych w księgach, bo oblicze 
Boże będzie jako księga świadcząca, że się słowa Jego wszystkie 
wypełniły. Którzy na ziemi słyszeli Chrystusa i słowa Jego, 
,,dziwowali się nad rozumem i odpowiedziami Jego," bo słowa 
wdzięczne usta Jego mówiły; jakaż będzie rozkosz oglądać 
Pana w chwale majestatu Jego!

,,Byli ludzie, co patrząc na chwałę żywota wiecznego ra
dowali się z ucisków i krzyża; ba nawet uwolnienia od tako
wych nie pragnęli! Czy ten sam widok nie będzie w stanie 
wzbudzić w sercu twem otuchy wśród daleko mniejszych utra
pień? Nadzieja zbawienia osładzała męczennikom śmierć wśród 
płomieni stosu, czy twego życia, twej choroby i śmierci twojej 
osłodzić nie może? Czy to nie to same niebo, w którem ty 
i ja żyć mamy? Czy to nie ten sam Bóg i Chrystus, i korona 
i skarb?

,,Darów Ducha Bożego nie mamy tu jeszcze w mierze 
doskonałej, a jednak jak piękne i jak błogie są! One niczem 
nie są w porównaniu do tego, co otrzymać mamy; a jednak 
życie nasze dziwnie opromieniają. Ach, jak błogim byłby ten 
żywot, gdybym tak miłował Pana Boga mego, jak miłować 
pragnę. O duszo moja! czegóżbyś za miłość taką nie oddała! 
O, bym się Boga w tej mierze bał, i słowo Jego umiał, jak 
umieć pragnę; w uciskach życia bym się nie uląkł, w obo
wiązkach powołania nie ustawał; owszem Bóg byłby rozkoszą 
serca mego, której bym za wszystkie dostojeństwa i skarby
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świata nie oddał. Błogosławionaś, o duszo moja, za niedługo 
bowiem nadejdzie ci chwila zbawienia; więcej w niej znajdziesz 
błogości i szczęścia niż sobie życzyć, niż nawet pomyśleć je
steś w stanie.

,,Ach, Panie! Tyś radość doskonałą zachował dla nieba! 
przeto pomóż mi pragnąć takowej, aż jej dostąpię. Znasz, 
duszo moja, uciśnienie swoje, boś do odpocznienia jeszcze nie 
weszła! Kiedyż się dostanę do onego portu, gdzie niema burzy 
i niema walów, gdzie wszelkie niebezpieczeństwa minęły a 
nie będzie więcej nocy niespokojnej ani dnia smutnego? Życie 

moje nie będzie więcej miotane burzami; trwoga i nadzieja, 
cierpienie i radość nie będą na odmian w sercu panowały; 
ciało nie będzie walczyć przeciw duchowi ani duch przeciwko 
ciału, a walka ustawiczna wiary z niedowiarstwem, pokory z 
pychą ustanie! Ach, kiedyż miną te trwogi i troski trawiące 
mą duszę! Kiedyż z więzów ciała będę uwolniony? Ach, tu 
na ziemi przebywając, muszę patrzeć z boleścią, jak kościół 
i sprawa Jezusa Chrystusa na wszystkie strony bywa miotana! 
Jedni używają religii do swych celów osobistych, a drudzy się 
otwarcie z niej naśmiewają! W niebieskiem Jeruzaiemie nieład 
ten ustanie! tam wszelki duch służyć będzie Panu i chwalić 
imię Jego w doskonałości! O ileż lepiej siedzieć tam u drzwi 
królestwa Bożego, niż wśród wrzawy świata być panującym!

,,A więc, wzgórę do Pana wznieś, duszo moja, życzenie 
swoje! Nie czekaj, aż ciało razem z tobą zatęskni za niebem! 
Zmysły cielesne rzeczy niebieskich pojąć nie umieją, ani ci w 
tym względzie nie dadzą wskazówek. Jeźli ty sama nie szu
kasz Pana, największe głupstwo popełnisz, największą nie
wdzięczność udowodnisz! Pan ci za taką cenę sprawił odpo
cznienie, a ty go wyżej cenić nie umiesz? On cię wyprzedził, 
aby ci w sławie mieszkanie zgotował, a ty się ociągasz do 
Niego się udać? Pan chwały szuka społeczności z tobą, a ty 
o Jego społeczność nie dbasz? Czy rzeczywiście musi się zie
mia stać dla ciebie piekłem, nim za społecznością Boga twego 
zatęsknisz ?

,,Popatrz na najmilsze stworzenia Boże, wyobraź sobie
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położenie najprzyjemniejsze, a powiedz mi, czy chciałbyś żyć 
w takowem, nie mając Boga? Ubóstwo jest ciężarem; begactwo 
sidłem; choroba jest przykrą, zdrowie niepewnem; świat, gdy 
się sroży, ,,potrze ci piętę,  a gdy się przymila, rani serce, 
Gdy ten świat kochasz i za nim gonisz, on ci przykrości wy
rządza i na rozliczne niebezpieczeństwa naraża. A jeźli go nie 
kochasz, przeczże byś Go pragnął? Może poklaski odbierasz? 
Miej się na pieczy, chwała u świata jest raraźliwem powie
trzem dla serca! A znowu, gdy cię świat nienawidzi, przecz 
masz za nim gonić? Gdy ci się w powołaniu powodzi, a po
bożni przyjaciele się zgoła więcej podobają niż Bćg, tedyć czas, 
aby ich Pan od ciebie oderwał! — Nauki twoje zdawają się 
słodkie, ale czy i gorzkości w nich nie znalazłeś? A w naj
lepszym razie, cóź one znaczą w porównaniu do oglądania 
Boga, onego źródła prawdy, na wieki? Przyjaciele twoi byli 
ci pociechą; ale czy nie byli także niekiedy zmartwieniem ? 
Są bardzo uprzejmi, lecz czy nie są grzeszni ? Są życzliwi, 
ale czy się często nie odmieniają ? Są pokorni, ale czy niekiedy 
nie są także dumni? Miłość ich słodka, wsparcia ich pomocą; 
lecz czy żadnych krewkości nie mają? A choćby tak było, czy 
ci będą milsi nad Pana Boga?

,,Ach, duszo moja, wznieś się wzgórę nad ten świat cier
pienia. Tak długo już czujesz rózgę smagającą, a jeszcze nie 
wiesz, dla czego cię Pan nawiedza? Każdy cios zadany od 
świata cię odpędza! Jest niby głosem, odzywającym się jak 
do Eliasza: ,,Cóż tu czynisz?" Azażeś zapomniała, co Pan
przepowiedział, mówiąc: aNa świecie ucisk mieć będziecie, ale 
we mnie będziecie mieli pokój?" Ach, Panie mój; teraz za
miary Twoje poznawam; w ciele mojem są wypisane, w ko
ściach moich wyryte. Ty do serca mego mierzysz! Rózga Twa 
mię pędzi, wstęga miłości ciągnie do Ciebie, a to wszystko dla 
tego, abym serce moje Tobie poświęcił. Ach, Panie! czy takie 
serce godne posiadania? Ty je przysposób, potem niech Twem 
będzie! Weźmij je do siebie, zabierz też i mnie! Ta bryła 
ziemi nie ma siły powstać! Jak dziecię małe spogląda do 
matki i do niej swoje rączęta wyciąga, tak dusza moja błaga
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Cię, Panie, podnieś mię do siebie. ,,Duch jest ochotny, ale 
ciało mdłe." Duch wzdycha i woła: ,,Przyjdź królestwo Twoje", 
lecz ciało się lęka, abyś modlitwy nie wysłuchawszy ujął 
mię za słowo!

,,Ach, Panie, ściśniona jest dusza moja i nie wie, co 
obrać, lecz ty wiesz, co dać. n Pragnie być rozwiązaną, bo to 
daleko lepiej, ale zostać w ciele" zdaje się być potrzebną. Ty 
wiesz, Panie; nie od pracy Twojej jestem osłabiony, lecz grzech 
i ucisk mi dolegają. Chętnie zostaję, gdy mię chcesz zatrudnić, 
chętnie pełnić będę dzieło, któreś ręce mojej powierzył; lecz 
o jedno proszę, gdy je wypełnię, nie zostawiaj mię dłużej na 
świecie. Nie chcę się uprzykrzać, byś czas mój ukrócił, ale 
gdy skończę dzieło powierzone, nie zostawiaj mię dłużej w 
grzechu na ziemi, gdy bracia moi znajdują się w chwale! 
Wszak i jam dziecię Twoje, równie jak oni; Chrystus mą głową, 
równie jak ich; a zatem dla czegóż tak ogromny przedział? 
Prawda, i oni byli tu na ziemi; byli w ucisku, nim weszli do 
chwały. nZ wielkiego ucisku przyszli, którzy teraz przed Twoim 
są tronem." I ja w radości wyglądam chwili, w której koronę 
otrzymam; w tęsknocie serca czekam godziny, gdy nz kielicha 
ich pić" będę, z nimi nzasiadłszy w królestwie Twojem."

,,Chętnie, o Panie, chwili Twojej czekam i Twoją drogą 
pójdę, byłeś mię tylko czasu swego przyjął do chwały; byłeś 
swe ziarno, skoro dojrzeje, do gumna swego zabrał. A tym 
czasem do Ciebie spoglądam, do Ciebie tęsknię i do Ciebie 
śpieszę. Gdyby jakkolwiek serce me zobojętniało, Ty je znów 
ożyw a iskierkę miłości gasnącą na nowo roznieć w płomienie. 
Nie opuszczaj mię, Panie, aż znowu z głębi duszy zawołam : 
,,Jako jeleń krzyczy do strumieniów wód, tak dusza moja 
woła do Ciebie, o Boże! Pragnie dusza moja do Boga, do 
Boga żywego, mówiąc: Kiedyż przyjdę a okażę się przed obli
czem Bożem? Moja rzecz pospolita jest w niebiesiech, zkąd 
też oczekuję Zbawieiela swego".

,,Ach, Zbawco mój! przyśpiesz czas powrotu swojego! 
,,poślij aniołów swoich” a niech się głos trąby sądu Twego 
odezwie! Nie odwłaczaj, Panie; aby wierzący nie stracili na-
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dziei; nie odwłaczaj Panie! aby się ziemia nie stała piekłem, 
a kościół Twój na same kawałki się rozbił! Nie odwłaczaj, 
Panie! aby nieprzyjaciele Twoi ztąd nie korzystali, trzody Twojej 
nie rozpraszali, aby się pycha, obłuda i służba cielesności nie 
rozmnożyła, aby małej garstki wiernych niedowiarstwo nie 
ogarnęło, a gdy przyjdziesz, nie znalazłbyś wiary na ziemi. 
Nie odwłaczaj, Panie! aby się grób zwycięstwem nie chlubił, 
a nauczywszy się nieposłuszeństwa od tych, których w łonie 
swem mieści, nie zatrzymał w sobie, co Twojego jest. Ach 
przyśpiesz, Panie, on wielki dzień powstania od umarłych, w 
któren rozkaz twój usłyszy świat wszystek, a sprzeciwić nie 
może się nikt; gdy morze i ziemia wyda swą zdobycz, a którzy 
w grobach odpoczywają, powstaną, a pomarli w Chrystusie 
powstaną najpierwej. Cośmy siali w skazitelności, powstanie 
nieskazitelne, a groby, otrzymawszy zgniliznę i popiół, wydadzą 
nss napowrót jaśniejących jak gwiazdy i słońce! Przeto złożę 
ciało me w prochu, poruczając je nie grobowi, lecz Tobie 
Panie! tak ciało moje spać będzie błogo w nadziei, aż Ty je 
wzbudzisz i wieczną chwałą obdarzyć raczysz! Ach, przyjdź 
nam Panie! Jak długo odwłaczasz! O niech królestwo Twe 
przyjdzie! Oblubienica Twoja samotna woła: Przyjdź! Duch 
Twój w niej woła: Przyjdź! On ją uczy jak się modlić do
Ciebie ,,z wzdychaniem niewymównem,u ba wszystko stworzenie 
wzdycha, wołając: Przyjdź! i czeka wybawienia z niewoli ska
zitelności na wolność dziatek Bożych. Ty zaś, o Panie, odpo
wiadasz: ,,Zaiste, przyjdę rychło. Amen! I owszem, przyjdź
Panie Jezusie !łt —

Mojżesz, czując się bliskim śmierci, wstąpił na górę i 
spojrzał, aby oglądał ziemię chananejską. Tak też chrześcianin 
wstępuje na górę rozmyślania o niebieskich rzeczach, aby 
przez wiarę przyszłe odpocznienie swoje oglądał. Patrząc tedy 
na przybytki wspaniałe mówi w sercu swem: ,,Sławne o tobie 
rzeczy powiadają, o miasto Boże!u Słuchając śpiewu niebie
skiego chóru, mówi: ,,Błogosławiony lud, któremu się tak dzieje. 
Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan " Na mieszkańców 
jego spoglądając rzecze: ,,Błogosławionyś ty, Izraelu! Któż
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podobny tobie? ludu zachowany przez Pana, który jest tarczą 
ratunku twojego, a mieczem zacności twojej!11

A gdy do Pana samego spojrzy, tedy wespół ze zba
wionymi upadłszy na oblicze swoje zawoła: ,,Święty, święty, 

święty Pan, Bóg wszechmogący, który był i jest i przyjść ma. 
Godzieneś jest Panie! wziąć chwałę i cześć i moc!a A gdy 
spojrzy na Zbawiciela w chwale królestwa jego, tedy z całego 
serca odpowie Amen! na onę pieśń nową, którą śpiewają mó
wiąc: ,,Błogosławieństwo i cześć i chwała i siła niech będzie 
siedzącemu na stolicy i Barankowi na wieki wieków; albowiem 
byłeś zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoją ze wszel
kiego pokolenia i języka i ludu i narodu, i uczyniłeś nas 
Bogu naszemu królmi i kapłanami.u Patrząc nazad, na pu
szczę świata, błogosławi zbawionym, którzy będąc w drodze 
do niebieskiej ojczyzny znosząc pogardę świata, nie tracili 
wiary ni cierpliwości! Tak samo zdjęty jest boleścią dla świata 
nędznego, odpornego, zaślepionego; a co do siebie powiada 
z Piotrem: ,,Dobrze nam tu być," albo z Asafem: ,,Mnie jest 
najlepsza trzymać się Pana; gdyż oto ci, którzy się oddalają 
od ciebie, giną." Daniel w niewoli otwierał na każdy dzień, 
gdy się modlił, okno mieszkania swego przeciw Jeruzalemowi, 
choć go widzieć nie mógł; niech tak samo wierząca dusza 
uczyni; niech w niewoli ciała się znajdując spogląda wiarą 
na ,,ono górne Jeruzalem", które jest u Pana. Serce wie
rzące może się odezwać do zbawionych w niebie, jak Apostoł 
Paweł pisał do Kolosensów: B Aczkolwiek nie jestem obecny
ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc po
rządek wasz." Skowronek wtenczas najpiękniej śpiewa, gdy 
się wzgórę wznosi, aż pod obłoki; lecz gdy się nadół spuści 
na ziemię, od razu milknie i nie śpiewa więcej. Tak też serce 
nasze pełne jest Boga, gdy sprawy królestwa Jego ogląda, 
gdy w rozmyślaniu z Bogiem przebywa. Ale niestety! krótko 
tylko na onych wyżynach ducha bawimy; prędko ztąd znowu 
na dół spadamy, a tem samem niebieskie nastrojenie serca 
tracimy.

9A Ty Panie! miłosierny Ojcze duchów stworzonych, Ty
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magnesie miłości, morze rozkoszy niewyczerpane! wznieś tępe 
serca nasze do siebie, a nie wypuszczaj ich, aż je Duchem 
swym natchniesz i dla królestwa swego przysposobisz! Słabym 
usiłowaniom sługi swego, pobłogosław Panie! aby którzykolwiek 
słowa te czytać będą, do świętej pracy szukania zbawienia po
budzeni byli! Nie daj, Panie, aby dusza sługi Twego niegodna 
nie miała doznać onych radości, które innym opisywał; owszem 
Panie! pomóż mi, póki w tem ciele żyję, z całego serca na 
każdy dzień Ciebie szukać, a w wierze i miłości zawsze z 
Tobą obcować! Zdarz, Panie mój, aby gdy przyjdziesz, zna
lazłeś mię czyniącym Twą świętą wolę. Nie daj mi służyć 
ciału; nie daj, abym zasnął, nie przygotowawszy lampy swojej! 
owszem pomóż mi czekać i wyglądać, skoro Pan mój wróci! 
A ktokolwiek słowa te czyta, niech nie czyta tylko, co jest 
nauk moich owocem, lecz niech uezuje w sercu swem jakby 
tchnienie nadziei i miłości czynnej; tak iż gdyby serce moje 
widzieli, te same rzeczy mogliby w niem odkryć wypisane świa
tłością, która z oblicza Syna Bożego pochodzi! Gdy słowa te 
wejdą między ludzi, niech nie będzie w sercu mem próżności, 
ani pychy ani jakiejkolwiek żądzy, aby snadź słowa te prze
ciwko mnie nie świadczyły. Owszem z serca autora pochodząc 
niech też do serc czytelników przez łaskę Twoją trafiają, a 
dla mnie i dla nich staną się wonnością ku żywotowi. Amen.

Chwała na wysokościach Bogu, na ziemi pokój a w lu
dziach dobre upodobanie!
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