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PRZEWODNIK
GRZESZNYCH LUDZI,

który to wszystko pokazuje

co ma czynić Chrześcianin od początku nawrócenia swego 
aż do doskonałości.

Deuter XXXII.
Daj Boże aby ludzie baczyli na przeszłe rzeczy, niniejsze rozumieli 

a ostateczne przeglądali.

Cum Gratia Privilegio, S. R.

Wydanie ,,Dziedzictwa błog. Jana Sarkandrau 

dla ludu polskiego na Szląsku.

Rok szósty.
Szóstego roku 

Nr. jeden.

CIESZYN 1879.
Nakładem ,,Dziedzictwa błog. Jana Sarkandra."

W drukarni Henryka Fcitzingera.





Stanisław
Wars%ewicki, Scholastyk kościoła Gnieźnieńskiego, czy

telnikom łaski i wszego dobrego od Pana Boga życzy.

1. W nauce chrześciańskiej postęp, we dwu rzeczach.
2. Pierwsza część tych książek co w sobie zamyka.
3. Wtóra część tych książek co w sobie zamyka.
4. Jako czytać masz te książkę.

  ?S

Wszystek postęp w nauce chrześciańskiej potrzebnej 
ku zbawieniu, na dwu rzeczach zależy; z których jedna 
podaje oświecenie umysłowi naszemu, aby tajemnice 
Boskie około sprawy zbawienia ludzkiego, których 
z przyrodzenia swego dosiąc nie może, prawdziwie 
poznał, a przytem z daru Ducha świętego mocno im 
uwierzył: do czego się ściągają artykuły wiary chrze
ściańskiej, i wszystek ich potrzebny wykład.

Druga się bawi około woli naszej, aby była ku
Panu Bogu nawrócona, pod wolę Jego świętą podbita,
do miłości Jego pobudzona i do pobożnego życia, jakie 
przystoi powołanym do królestwa Bożego, przywiedziona. 
Obiedwie te rzeczy jednę całość tworzą, jedna bez 
drugiej być nie może. Bo wiara prawdziwa jest jako 
fundament duchownego budowania, bez której wszystkie 
uczynki, by były najlepsze, jak bywały u pogan, Panu
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1 Bogu nie są przyjemne wedle słów Apostoła świętego: 
(Heb. li.) ,,Bez wiary nie jest rzecz podobna, aby się 
kto Panu Bogu mógł podobać." Ale jeźli znów do niej 
nie przystąpi posłuszeństwo woli naszej do pełnienia 
woli Bożej przez wystrzeganie się złych uczynków 
a czynienie dobrych, wiara nie jest pożyteczna, wedle

2 słów Pańskich: (Matth. 7.) ,,Nie każdy, który mi mówi: 
Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa niebieskiego, ale 
który czyni wolą Ojca mego.u A nie tylko nie jest po
żyteczna, ale też i cięższe brzemię na tych kładzie, 
którzy posłuszeństwa do niej nie przydawają, (Lucas 12.) 
ponieważ sługa wiedząc wolę Pana swego a nie czy
niąc jej, wielu plag będzie karan. Obie tedy nauki 
ludziom chrześciańskim mają być podawane; wszakże 
się niekiedy zdarza, że jedną więcej się zajmują niżli 
drugą ci, którzy piszą albo uczą, i ci którzy czytają 
albo słuchają. Jako widzimy w tym nieszczęsnym wieku, 
w którym nieprzyjaciel wiele kąkolu i obłędnych nauk 
przeciw wierze powszechnej nasiał na roli Pańskiej. 
A tak pisma i nauki tych czasów około wyrywania 
tego kąkolu i wywodów wiary po większej części się 
bawią. Co acz się bardzo potrzebnie dzieje, wszakże 
widzimy, że nie jest takowe budowanie w życiu i po
bożności chrześciańskiej, jak w pierwszych czasach, gdy 
około wiary była wielka zgoda, a ku życiu chrześciań- 
skiemu nauki się więcej obracały. Teraz wywody około 
wiary pierwsze zajęły miejsce, a druga część około 
powinności żywota chrześciańskiego i posłuszeństwa 
woli Bożej osłabła, i ludzie jej za tern nowych nauk 
pojawieniem się nie tak radzi przyjmują; bo też pier-
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wsze łatwiej niżli drugie przychodzi. Łatwiej bowiem 
wiedzieć i wierzyć, niżli czynić i tą drogą iść, o któ
rej Pan powiedzieć raczył: (Matth. 7.) ,,Ciasna brama 
i wazka droga jest, która wiedzie do żywota, a mało 
ich jest, którzy ją najdują." Tam nietrzeba, jeno 
rozum powolny ku nauce przywieść; ale tu trzeba, 
wolę swą złamać i samego siebie i żądze swe skażone 
co jest rzecz najtrudniejsza, zwyciężyć i w jarzmo Pań
skie włożyć. A tak tedy rzadko teraz chrześeianie we 
wszystkich stanach postępują ku prawdziwej bojaźni 
Bożej, ku mocnemu postanowieniu woli swej, aby nigdy 

Pana Boga dla żadnej rzeczy na świecie grzechem 
śmiertelnym nie obrazili, ku czystości serca, ku miłości 
Bożej, aż do wzgardzenia samego siebie, tudzież ku 
uprzejmej miłości bliźniego i nakoniee ku naśladowaniu 
żywota Pana naszego, i Świętych Jego, która jest naj

pewniejsza droga do zbawienia, jako on sam raczył 
powiedzieć: (Joann. S.) ,,Kto mię naśladuje, nie chodzi 
w ciemnościach, ale będzie miał światłość żywota." 
Ani się o to pilnie starają, aby w żywocie duchownym, 
i w cnotach im dalej, tern bardziej postępować, jako 
prorok powiedział: (Bal. 83.) ,,Pójdą z mocy do mocy, 
i tak oglądają Boga nad Bogi w Syonie." A onoby to 
pożyteczniej było dla chrześcian, którzy wzięli po
wszechną wiarę od przodków swych, w niej się prawie 
z mlekiem macierzyńskiem wychowali, i wzrośli, aby 
się potem już więcej dowiadywali, która jest wola Boża 
dobra, Jemu wdzięczna i doskonała a wedle niej w uczyn
kach dobrych żyjąc, przyjścia Pańskiego oczekiwali, 
jako nas Apostoł święty napomina mówiąc: (Tit. 2.)
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,,Okazała się łaska Boga Zbawiciela naszego wszystkim 
ludziom, ucząc nas: abyśmy się zarzekłszy wszystkiej 
niepoboźności i żądz świata tego, trzeźwie i spra
wiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekiwając 
błogosławionej nadziei, i przyjścia wielkiego Boga i Zba
wiciela naszego Jezusa Chrystusa, który się sam wydał 
za nas, aby nas odkupił od wszelkiej złości a oczyścił 
sobie lud wdzięczny, dobrych uczynków naśladujący." 
A przez taki postęp nietylko by ludzie gniew Boży, 
który nad nami wisi, łatwiej ubłagali; nie tylko by 

sobie łaskę jego obficie zyskiwali, a tedy też ten po
żytek odnieśli, iżby nie tak łatwo w rozmaite błędy 
kacerskie upadali; lecz także łatwiejby mogli rozeznać 
między prawdziwą i fałszywą nauką za pomocą Ducha 
Bożego. Bo ta światłość idzie za czystością sumienia 
i pełnieniem woli Bożej, tak jako sam Pan, wieczna 
prawda, powiedzieć raczył: (Joann, 7.) ,,Jeźli kto ze
chce wolę Boga Ojca mego czynić, dowie się o nauce, 

jeźli jest z Boga."
A tak iż ta wtóra część nauki jest tym, którzy 

są z łaski Bożej w wierze ugruntowani, pożyteczniejsza, 
a mało o niej językiem polskim pisano; zalecam ci 
mój najmilszy bracie, tę książkę najprzód hiszpańskim, 
potem włoskim językiem napisaną, a teraz już na Pol
szczyznę przełożoną, która opuściwszy wykład człon
ków wiary, bo dla tych jest pisana, którzy je już wedle 
potrzeby rozumieją, tern się bawi, aby człowieka nie 
tak dalece umieć albo mówić, lecz czynić nauczyła, 
aby wolę jego Panu Bogu pozyskała, ku niemu ją 
nawróciła, i ku chrześciańskiemu życiu pobudziła; uka
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zuje i kładzie nam przed oczy w pierwszej części rzeczy 

nasze ostateczne, które w wierze wyznawamy, sąd Boży 
po śmierci, królestwo Boże, piekło, dobrodziejstwa mi
łego Boga, i insze rzeczy, które nas od grzechu od
wieść, i do Pana Boga przywieść mogą. A we wtórej 3 
części co mamy czynić, abyśmy wedle świętego we
zwania wiary naszej przystojnie żyli; dawając do tego 
króciutkie nauki, wyjęte z zakonu Bożego, i z napo
minania i przykazania jego.

A iż do tego człowiek sam z siebie siły mieć nie 
może, okrom wspomożenia łaski Bożej, którą Pan Bóg 
za go dnem używaniem Sakramentów, z którymi jest ła
ska jego przez zasługę męki Pana Chrystusowej złą
czona, i za nabożną modlitwą dawać raczy, aczkolwiek 
tu nic o Sakramentach nie pisano, jednak na to miejsce 
ku końcu najdziesz nabożne rozmyślania przed przyj
mowaniem i po przyjmowaniu Sakramentu ciała i krwi 
Pańskiej. Najdziesz też krótkie i bardzo pożyteczne 
nauki około sprawy żywota twego, które zarazem po- 
chop ku modlitwie, i gorącemu upragnieniu łaski Bo
żej pokażą.

Dalszego zalecania ta książka nie potrzebuje; bo 
sam da Pan Bóg poznać, jakoć będzie pożyteczna. Jeno 
cię napominam, abyś ich lada jako nie czytał, z umy
słem rozerwanym, ale na ten czas, kiedy umysł naj
lepiej uspokoisz; albo wstawszy rano po modlitwie, 
albo wieczór, gdy będziesz od innych prac i myślenia 
wolny, Panu Bogu dziękując, który ci takowych środ
ków użycza, przez które twarde serca nasze najprzód 
ku przestaniu i wystrzeganiu się grzechów, potem ku
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prawdziwej służbie i miłości Bożej pobudzane być 

mogą.
A jeźli się nie wszystko stosuje do stanu twego, 

albo nie wszystkiemu zarazem będziesz mógł sprostać, 
przeto książki nie odrzucaj, ale się często wracaj do 
niej. Ukaże Pan Bóg, gdy będziesz czytał z uprzejmą 
chęcią, i co tobie będzie pożyteczno i czemu będziesz 
mógł sprostać. A z najmniejszego wzruszenia i po
lepszenia, Panu dzięki dawaj, jeżeli sobie chcesz większą 
łaskę i dary u niego zasłużyć. Bo temu, kto wdzię- 
czen, będzie dano (Łukasz 5.) a od tego, który nie- 
wdzięczen, i to co się zda mieć, będzie odjęto. Z tern 
cię Panu Bogu polecam; a do pilnego czytania samej 
książki odsyłam.



Przewodnika pierwsze księgi,
które wiodą

grzesznego ku nawróceniu.

A zamykają w sobie krótkie napomnienie ku dobremu 

a pobożnemu zywotoici.

ROZDZIAŁ I.

1. Wielkie miłosierdzie Boże przeciw grzeszącym.
2. Środek Boski ku wzbudzeniu serc ludzkich.

3. Rzeczy wielkie a dziwne drugiego żywota.

Powiada pismo Boże, iż przedtem, niżli Pan Bóg 1 
zburzył miasto i królestwo Jeruzalem przez Nabucho- 
donozora, króla Babilońskiego, rzekł do proroka Jere
miasza te słowa: (Jer. 36.) ,,Weźmij księgi niepisane, 

a napisz w nich wszystkie te słowa, którem ja wyrzekł 
przeciw Judzie i przeciw Izraelowi od tego dnia, któ- 

regom począł z tobą mówić, aż do dnia dzisiejszego; 
a przeczytaj je przy bytności ludu wszystkiego. Snadż 
słysząc dom Juda wszystko złe, które jemu myślę 
uczynić, nawróci się każdy z nich od drogi swej złej, 
a ja zlituje się nad nieprawością i nad grzechem ich."
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I powiada wnet pismo, że gdy napisał Baruch, 
pisarz tego proroka, te słowa, i czytał je przed ludem, 
i przed przełożonymi jego, padła takowa bojaźń i strach 
na nich, że patrzał jeden drugiemu na twarz, zdu
miawszy się dla wielkości onych rzeczy, które słyszeli. 

2 Toć jest, bracie miły, środek, którego Pan Bóg 
na on czas, i po innych wiele czasów użył, ku wzbu
dzeniu serc ludzkich, i odwróceniu od złej ich drogi, 
jako środka najważniejszego i najsilniejszego który ku 
temu wynaleziony być może. Albowiem takie i tak 
wielkie rzeczy są, które słowo miłego Boga i pismo 
święte, i wyznanie wiary naszej opowiada dla zalecenia 
i zapłaty cnoty i dla obrzydzenia i ukarania złości, że 
gdyby je ludzie pilnie czytali i u siebie uważali, nie- 
byłoby rzeczą podobną, aby się wielekroć serce ich 
bardzo zmienić niemiało, widząc jak wielkie jest nie
bezpieczeństwo i nieopatrzność, w której żyją,

A dla tego jedna rzecz, którą pragnął prorok dać 
za lekarstwo na takowe złe, była ta, gdy mówił: 

(Deut. 32.) ,,Jest lud bez rady i bez baczenia; daj 
Boże, aby się obaczyli, i wyrozumieli, i pilnie prze
glądali ostateczne rzeczy, które na nie przyjść mają.

Albowiem zaprawdę, by to ludzie czynili, jakoby 
czynić mieli, byłoby rzeczą niepodobną, aby długo trwać 
mieli na tak złej a zatraconej drodze, którą ku upadku 
ustawicznie idą.

Lecz idą tak pijani, i tak zatopieni w miłości 
rzeczy marnych tego żywota, niektórzy szukając czci, 
drudzy majętności, inni rozkoszy, inni urzędów, dosto
jeństw, zachowania i innych podobnych korzyści: że
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będąc zajęci i zagłuszeni staraniem i gorącą miłością 
tych rzeczy, nie mają czasu ani oczu, ani serca, aby 
maluczko sami w siebie weszli, i otworzyli oczy ku oglą
daniu tego wszystkiego. Przeto dobrze o nich mówi pro
rok: (Ozea. S.) ,,Stał się Efraim, jako gołąb oszukany, 
który serca nie ma.u Bo ci ludzie w grzechach pogrą
żeni mają serce zwrócone ku miłości i ku obmyślaniu 

rzeczy tego żywota, ale go niechcą zwrócić ku rozmy
ślaniu o rzeczach drugiego żywota, które są tak wielkie, 
i tak dziwne, iż najmniejsza z nich, gdyby się pilnie 3 
przypatrzyli, mogłaby ich do poznania błędu swego 
przywieść. Z tej przyczyny zdało mi się potrzebne, 
abym tu nieco z takowych rzeczy przed oczy położył 

temu, ktoby chciał czytać, i abym napisał jako Jere
miasz prorok nietylko męki, które Pan Bóg zgotował 
dla złych ludzi, ale też odpocznienie i odpłaty, które 
dobrym nagotował, ażeby usłyszawszy i wyrozumiawszy 
te rzeczy, jako mówi prorok, nawrócili się niektórzy od 
złej drogi swojej, ażeby je Pan Bóg zatem raczył 
przyjąć i być im miłośeiw, i wybawić ich od mąk, 
któremi w piśmie swem świętem wszystkim takowym 

zagroził.

ROZDZIAŁ II.

0 rozmyślaniu śmierci.
1. Czynienie rachunku.
2. Czas śmierci niepewny.
3. Godzina śmierci co pokaże?
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4. Rozkosz, która przeminęła.
5. Bałwany kochania świata tego.
6. Co jest zaćmienie słońca w południe przy śmierci.
7. Żałość dóbr doczesnych przy śmierci.

8. Miłosierdzie i sprawiedliwość Boża czyni strachy
złym przy śmierci.

9. Wesołe rzeczy większą boleść uczynią przy śmierci.
Poczynając tedy od tego, co się najbliżej stawi 

oczom i rozmyślaniu naszemu, wspomnij sobie, bracie 
miły, żeś jest chrześcianinem, i jesteś człowiekiem. 
Jako człowiek wiesz pewnie, że masz umrzeć, a jako 
chrześcianin wiesz też, że masz zdać rachunek z żywota

1 twego, chociaż umrzesz. Co do zdania rachunku, nie-
dopuszcza wątpienia żadnego wiara. Co zaś do śmierci,
mamy każdy dzień doświadczenie, że się jej żaden nie 
wymówi ani najbogatszy ani najmocniejszy. Przyjdzie 
dzień którego doczekasz poranku, ale nie wieczora,

2 albo wieczora, ale nie poranku. Przyjdzie dzień a nie- 
wiesz kiedy, jeźli dziś, albo jutro, kiedy ty sam, który 
teraz to pismo czytasz, będąc zdrowym i czerstwym 
na wszystkich twoich członkach i zmysłach, rozmie- 
rzając sobie dni żywota według twoich spraw i żądz, 
ujrzysz się na łożu z świecą u głowy, oczekiwając ciosu 
śmierci, i skaźni uczynionej na wszystek naród czło
wieczy, od której nie masz ani apelacyi ani suplikacyi.

3 Na on czas z trzaskiem ci się pokaże, że masz opuścić
wszystkie rzeczy, i ciężkość śmierci i koniec żywota,
strach pogrzebu, sposób ciała twego, że będzie pokar
mem robaków; a nadewszystko przypadnie lęknienie 
około duszy twojej, co się z nią będzie działo, która
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na ten czas jest w ciele, a po dwu godzin nie wiesz, 
na którym miejscu będzie postanowiona. Na on czas 
będzie ci się widziało, jakobyś już był w obliczu Boga 
przed sądem Bożym; aże wszystkie twoje grzechy na 
cię skargę kładą, i sądu przed nim przeciw tobie 
żądają.

Na on czas jaśnie ujrzysz, jak to wielkie złe było, 
coś tak łatwo popełniał, i będziesz przeklinał tysiąc
kroć dzień, któregoś zgrzeszył, i rozkosz, która cię do 
grzechu przywiodła. Na on czas nieprzestaniesz dziwo
wać się sam sobie, jako dla tak lekkich rzeczy, któreś 
miłował, puściłeś się na niebezpieczeństwo cierpienia 

na wieki tak wielkich boleści, które na ten czas czuć 
będziesz poczynał. Albowiem gdy rozkosz przeminie, 4 
a sąd za nią pocznie sie odkrywać, wtedy ona rozkosz, 
która była mała sama z siebie i minęła, zdaje się, 
jako nic; a ta rozkosz, która sama z siebie była wielka 
a dopiero nastawa, zdaje się być daleko większą, niżli 
jest. Gdy się tedy na on czas spostrzeżesz, że za tak 
próżne rzeczy już masz utracić tak wielkie dobra, 
i oglądając się na każdą stronę, ujrzysz się zewsząd 
ogarnionym i uciśnionym, ponieważ niemasz więcej czasu 

żywota, i pokuty już więcej czynić nie możesz, a bieg 

żywota twego już się dokonał, nad to ani przyjaciele, 
ani bałwany, któreś chwalił, nie będą cię mogli ratować  5 
i owszem rzeczy, któreś najwięcej miłował i były ci 
najwdzięczniejsze, na on czas mają ci dać największe 
utrapienie: o wtedy, proszę cię, powiedz mi, kiedy się 
ujrzysz u tego kresu, co poczniesz? dokąd pójdziesz? 
co będziesz czynił? kogo będziesz na pomoc wołał?
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Wrócić się nazad, nie jest rzecz podobna; postąpić 
dalej, nie jest rzecz znośna; zostać tak, nie będzie ci 
dopuszczono; cóż tedy będziesz czynił? Na ten czas, 
mówi Pan Bóg przez proroka: (Amos. 8.) ,,zaćmi się 
słońce (słuchajcie złośliwi) w południe; i uczynię, że 
się im zaćmi ziemia w jasny dzień; i obrócę ich wesele 
w płacz, a ostateczne dni w gorzkość." Cóż to za 
słowa są, żebyśmy się ich tak bardzo bać mieli? Na

6 on czas, mówi, zaćmi się słońce w południe; albowiem 
gdy się na ów czas okazuje złośliwym wielkość ich 
grzechów, i widzą, że sprawiedliwość miłego Boga już 
im poczyna zamykać koniec żywota i pokuty: wielu ich 
przychodzi ku wielkiemu strachu i rozpaczy, tak że się 
im zdaje, iż są opuszczeni i odrzuceni od miłosierdzia 
Bożego i chociaż są jeszcze pośród dnia, to jest 
w kresie tego żywota, gdzie jest czas zasługi i pokuty, 
tak się im widzi, że dla nich niemasz miejsca ani 
zasługi, ani pokuty, ale już wszystko jakoby zamknione. 
Mocna jest siła bojaźni, która małe rzeczy czyni wiel- 
kiemi, a rzeczy odległe czyni obecnemi, a to czyni 
czasem lekka bojaźń, i cóż uczyni na on czas bojaźń 
tak sprawiedliwego i prawdziwego niebezpieczeństwa?

Wszak widzimy, że w tym żywocie jeszcze są 
między przyjaciółmi i życzliwymi a już im się zdaje,

7 że poczynają czuć boleści potępionych. Wespołek są 

żywi i umarli, żałując dóbr doczesnych, które opuszczają, 
poczynają cierpieć przyszłe męki, które sobie prze
myślają. Mają za szczęśliwych, którzy tu zostawają, 
i z tej zazdrości przymnaża się im boleści. Na on czas 
tedy bywa im zaćmione słońce w południe; gdy do-
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kądkolwiek oczy obrócą, zda się im, że ze wszystkich 
stron jest zamkniona droga do nieba, a że się im żaden 
promień jasności nie otwiera. Albowiem, jeżli wejrzą 8 
na miłosierdzie miłego Boga, widzi się im, że od niego 
złością swą odpadli; jeżli wejrzą na sprawiedliwość, 
zda się im, że ona już pada na ich głowę a iż był 
dotąd ich dzień, a dalej poczyna być dzień Boży.

Jeżli się oglądną na przeszły żywot, wszystek na 
nie skargę kładzie; jeżli na czas niniejszy, widzą że 
już umierają; jeżli troszkę dalej spojrzą, widzą sędziego, 
który ich oczekiwa, aby z nimi na sąd zasiadł. Między 
takowemi tedy przyczynami bojaźni, co będą czynić? 
Mówi dalej Pan, że się im obróci w ciemności światłość 
dnia jasnego. Jakoby rzekł: iż rzeczy, które im były 
zwykłe przedtem, większe wesele czynić, na on czas 9 
im uczynią większą boleść. Wesoła jest rzecz żywemu 
człowiekowi pojrżenie na dzieci, na przyjacioły, na 
dom swój, na majętność i na to wszystko, w czem 
się kocha, lecz na on czas ta światłość obróci się 
w ciemności, albowiem te wszystkie rzeczy uczynią 
w on czas większą mękę i będą cięższymi katami 
swoim miłośnikom.

Albowiem jest rzecz przyrodzona, iż jako używanie 
i obecność tej rzeczy, którą miłujemy, czyni wesele, 
tak oddalenie i stracenie czyni boleść. A przeto naten
czas miłe dziatki zchodzą z oczu ojca swego, który 
już umiera, także też i dobra małżonka uchyla się na 
stronę czasu onego, aby ani dała przyczyny, ani też 
sama nie ucierpiała tak okrutnej boleści obecnością 
swoją.
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A iż przychodzi czas tak dalekiego odjazdu i po
żegnania na tak daleką drogę, nie dopuszcza żałość 
obyczajności, ani nie pozwala temu, który odchodzi, 
aby" przyj acioły pożegnał. Jeźliś kiedy przyszedł do 

tego kresu, obaczysz że w tem wszystkiem prawdę po
wiadam, a jeźliś jeszcze nieprzyszedł, wierz tym, którzy 
z tego świata zchodzą, jako mówi mędrzec: (Ekl. 43.) 
,,Ci którzy po morzu żeglują, powiadają o niebezpie

czeństwach jego."

CZĘŚĆ DRUGA.

1. Rzeczy po śmierci.
2. Sąd Boży.
3. O co idzie przed stolicą Boską.
4. Historya z świętego Jana Klimaka.
5. Słowa zakonnika umierającego pamięci godne.
6. Trzy rzeczy, które około sądu Bożego mają być

rosmyślane.

A jeżli takie rzeczy spotkają człowieka przed
1 zejściem z tego świata: jakie będą te, które potem 

przyjdą? jeżli taki nieszpór i wigilia, jakie będzie samo 
święto i dzień? Powiedzże mi tedy, co będziesz czuł 
onej godziny, gdyż wyszedłszy już z tego żywota, wnij-

2 dziesz w on sąd Boży sam, ubogi i ogołocony z wszyst
kiego, bez żadnych obrońców okrom twych dobrych 

uczynków, i bez żadnego towarzystwa, okrom twego 
własnego sumienia, a to przed tak srogą stolicę, gdzie
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nie idzie o śmierć albo o stracenie żywota doczesnego, 
ale o żywot lub śmierć wieczną. —

A jeźli na tym sądzie ostać się nie będziesz mógł, 3 

jeźli ustaniesz w rachunku, jak wiele będzie na on 
czas mdlenia i potu serca twego! jako się zesromoco- 
nym znajdziesz, jako żałośnym i opuszczonym od wszel
kiej rady! Wielka się stała bojaźń (2. Par. 12.) 
i zemdlenie serca książąt Judy, kiedy ujrzeli, jako miecz 
zwycięstwa Sesaka, króla Egiptu, błyska po ulicach 
Jeruzalem, gdy przez zesłanie kaźni doczesnej poznali 
winę występku swego przeszłego. Ale co to wszystko 
jest, w porównaniu z owem zesromoceniem i zwątpie
niem, w którem się złośliwi znajdą? Co będą czynić? 
dokąd się obrócą? czem się będą bronić?

Płacz tam nie zda się na nic, pokuta tam niepo- 
maga, modlitw tam nie słuchają, obietnic poprawy na 
przyszły czas tam nieprzyjmują, czas do pokuty niebywa 
tam użyczan. Albowiem gdy się dokończy ostateczna 
chwila życia, już więcej niemasz czasu pokuty; a bo
gactwa, krewności i życzliwość świata tego jeszcze 
daleko mniej pomaga. Albowiem, jako mówi mędrzec, 
(Prov. 2.) ,,nie pomogą bogactwa czasu pomsty, ale sama 
tylko sprawiedliwość obroni od śmierci." Lecz srogość 
tego sądu, ktoby mógł wypowiedzieć? O jednym 
umarłym czytamy, który się ukazał przyjacielowi swo
jemu, bardzo zmordowany i utrapiony boleściami, po
wtarzając wielkim głosem i wzdychaniem słowa: ,,Żaden 

nie wierzy! żaden nie wierzy!" A gdy pytał przyjaciel, 
coby to znaczyło, odpowiedział: ,,Żaden nie wierzy,

jako ciasno sądzi Pan Bóg, a jako srodze karze!" Na
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potwierdzenie tego powiem tu jedną rzecz godną wiel
kiego podziwienia, o której święty Jan Klimak pisze, 
że się zdarzyła jednemu zakonnikowi za jego czasu.

4 Powiada on, że w jednym klasztorze był jeden zakon
nik, nie bardzo ostrożny w powinności życia swego, 
który gdy przyszedł do kresu żywota, był zachwycon 
w duchu tam, gdzie oglądał ciężkość i srogość straszliwą 
tego ostatecznego sądu, którego wszyscy oczekiwamy. 
A gdy potem z osobliwego miłosierdzia i sprawy miłego 
Boga przyszedł ku sobie, obdzierżawszy czas do pokuty, 
prosił wszystkich zakonników, aby wyszli z jego celi. 
Potem zamurowawszy drzwi cegłą i wapnem, został 
wewnątrz aż do dnia śmierci swojej, co było przez 
dwanaście lat. Przez ten czas nigdy z onego miejsca nie 
wychodził, i z nikim żadnego słowa nigdy nie mówił, ani 
żadnej inszej rzeczy nie jadł przez wszystek czas, jedno 
sam chleb i wodę. A będąc w swej celi, stał jako 
zdumiały, rozważając w sercu swojem to co widział 
w onem zachwyceniu; i zawżdy miał twarz jako wrytą 
do jednego miejsca, nie obracając jej na żadną stronę, 
i wylewając ustawicznie wiele łez gorących. A gdy 
przyszła godzina śmierci jego, wybito drzwi, które były, 

jakośmy powiedzieli, zamurowane i weszliśmy wszyscy 
zakonnicy do jego celi, i prosiliśmy go ze wszelką 
pokorą, aby do nas wyrzekł jakie słowo ku zbudowaniu 
l poprawie naszej; lecz nic nie rzekł jeno tylko:

5 ,,Powiadam wam w prawdzie, ojcowie, gdyby ludzie ro
zumieli, jako jest straszliwy ten ostateczny kres i sąd 
śmierci, niebyłaby rzecz podobna, aby kiedy mieli 

obrazić Pana Boga,u
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Te są słowa św. Klimaka, który był przy tej 
sprawie, i dawa świadectwo o tern, co widział, tak iż 
chociażby ta rzecz zdała się niepodobna, jednak iż ma 
tak zacne świadectwo, nie zostawi miejsca wątpliwości.
A tak jest się czego bać, obaczając pokutę, którą ten 
święty czynił, a daleko więcej wielkość onego widzenia, 
które widział, z którego urosła tak sroga pokuta.
A żeby to była prawda, dosyć się ztąd pokazuje, iż 
się zgadza z pismem św., w którem czytamy onę tak 
sławną sentencyę: (Eccles. 7.) ,,Pomnij na ostatnie 
rzeczy a nigdy nie będziesz grzeszył." Ponieważ tedy 
jest to tak zdrowa i tak pożyteczna rada, proszę cię, 
bracie miły, abyś ją sobie wziął w myśli, rozpamięty
wając i rozważając z wszelką pilnością ten sąd, który 

ma przyjść.
A gdyż jest wiele rzeczy, które mogą być przy 

tern rozmyślane i rozbierane, przynajmniej cię proszę, 
aby od tych trzech nigdy pamięć twoja nie odstę
powała.

Pierwsza: Jaka będzie srogość każni, którą na on 6 
czas weźmiesz za to, żeś Pana Boga obraził. Wtóra: 
Jako na on czas tego będziesz pragnął, abyś mu był 
służył, a poznał go miłościwym onej godziny. Trzecia: 
Cobyś za pokutę na on czas czynił, gdyby czas do 
niej był użyczony. Przeto patrz abyś teraz tak żywot 
swój postanowił, jakobyś na on czas chciał, abyś był 
na świecie żył.
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ROZDZIAŁ III.

0 sądzie ostatecznym.
1. Rachunek na ostatnim sądzie.
2. Próżne słowo.
3. Głębokość wiary chrześciańskiej.
4. Zesromocenie z objawienia złych uczynków na są

.dzie Pańskim.
5. Głos skaźni Pańskiej na potępienie złych jako będzie

ogromny.
6. Upadek miasta Babilon, tj. ludzi tego świata.
7. Męki, które będą potępieni cierpieć.
8. Potępionych piosnki.
9. Rozkosz w smutek się obróci.

Po śmierci następuje sąd każdego z osobna a potem 
sąd pospolity wszystkich, w którym się wypełni ono, 
co mówi Apostoł: (2. Cor. 5.) ,,Wszyscy mamy stanąć 
przed stolicą Pana Chrystusową, aby każdy uczynił ra
chunek z dobrego i ze złego, które w ciele popełnił’"

1 Wiele rzeczy może być rozważano około tego 
sądu, ale jedna między przedniejszemi ta jest, obaczyć, 

z czego na nim rachunek będzie żądany. (Soph. l.) 
,,Będę szukał i wypatrował, mówi Pan Bóg, Jeruzalem, 
z świecą w ręku." Jestto kształt mowy pisma Bożego, 
przez który się dają znać najmniejsze rzeczy, które 
tam będą szukane; jakie są te, których ludzie zwykli 
tym sposobem, to jest z światłem szukać. Albowiem, 
nie będzie jednej próżnej myśli, ani jednej chwili czasu 
źle strawionego, któryby nie był policzon na liczbie na 
onym sądzie. Komu nie uczynią podziwienia one słowa
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Zbawicielowe: (Matth. 12.) ,,Zaprawdę powiadam 2
wam, że z każdego słowa próżnego, którekolwiek wy
rzekną ludzie, liczbę czynić będą dnia sądnego." A jeżli 
z tych słów, które nikomu nieczynią ani źle ani dobrze, 
ma być żądana liczba, co będzie ze słów nieuczciwych ? 
co z myśli plugawych? co z rąk krwią zbroczonych? 
co z oczy cudzołożnych ? co na koniec ze wszystkiego 
czasu żywota, na złych uczynkach zmarnowanego? Jeżli 
to jest prawda, jako jest, cóż się może powiedzieć 
o tym sądzie, coby nie było daleko mniejszem, niżli 
się tam pokaże! Jaki strach i lęknienie padnie na 
człowieka, gdy przed oblicznością tak wielkiego zgro
madzenia każą mu liczbę czynić z jednego słówka, 
które wymówił któregokolwiek dnia bez potrzeby! Kogo 
nie przyprawi o wielkie podziwienie nowe to pytanie, 
ktoby to był i ktoby tak srogi wyrok miał rzec, gdyby 
tego był Pan Bóg wyrzec nie raczył? Który król 
kiedy zechciał liczby od sługi swego, z żelaska od 
wstęgi? O głębokości wiary chrześciańskiej, jaka jest 3 
wielka czystość sumienia, której uczysz, jak ciasna 
liczba, której z niego żądasz, a jako srogi sąd, którym 
je karzesz! O jakież będzie zesromocenie, które tam 4 
złośliwych spotka; gdy wszystkie złoczyństwa, które 
zakrywali murami i przykryciem domów swoich, i wszyst
kie plugastwa i sprośności, które popełnili przez wiele 
czasów we wszystkich kątach i skrytościach sumienia 

swego, będą publicznie zarazem wywołane, i usłyszane 
od wszystkiego świata! A kto będzie miał tak czyste 
sumienie, któryby nie zarumienił się wstydem od tego 
czasu i nie bał się tego pohańbienia? Albowiem jeżli
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człowiekowi jest rzecz sromieźliwa, odkryć tylko spo
wiednikowi błędy swoje takowym sposobem tajemnym, 
jaki się na spowiedzi zachowywa, iż też wielu ludzi tają 
grzechy swoje, i zostawają w stanie potępienia, aby 
jeno wstydu nie poczuli; co za hańba będzie przed 
Bogiem, i przed ludźmi wszystkich wieków, które były, 
które są, i które przyjść mają? Będzie to tak wielka 
sromota; jako mówi prorok, (Ozea 10.) iż będą wołać na 
góry i mówić: ,,O góry padnijcie na nas i pogrążcie
nas w głębokości, gdziebyśmy z tak wielkiem pohań
bieniem widziani być nie mogli." Ale nad to wszystko 
będzie straszliwe oczekiwanie gromu skaźni onej osta
tecznej : (Math. 25.) ,,Pójdźcie przeklęci w ogień wieczny, 
który jest zgotowany szatanowi i aniołom jego." Co 
poczują nieszczęśni przy tych słowach? ,,Jeźli ledwie 
możem," jako mówi Job święty, (Job 26.) ,,słyszeć 
najmniejsze słowo jego: kto będzie mógł czekać tego 

5 tak straszliwego głosu majestatu jego?" Ten głos tak 
będzie ogromny, i tak wielkiej mocy, że od niego 
otworzy się ziemia w mgnieniu oka, i będą wrzuceni 
i pogrążeni w otchłań wszyscy, którzy, jako mówi 
tenże Job, (Job 21.) ,,tu przy bębnie i arfie się we
selili i kochali się w słodkości muzyki rozmaitych in
strumentów, i trawili dni swe na rozkoszach i próż- 

0 nościach świata tego." Ten upadek opisuje Jan święty 
(Apoc. 18.) w objawieniu temi słowy: ,,Widziałem
anioła, który zstępował z nieba z wielką mocą i z taką 
jasnością, że się od niego oświeciła wszystka ziemia; 
i zawołał wielkim głosem mówiąc: Upadło, upadło, 
wielkie ono miasto Babilon, i stało się mieszkaniem
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szatańskiein i strażą wszystkich duchów nieczystych, 
i wszystkich ptaków plugawych i obrzydliwych.u I do
daje wnet ewangielista mówiąc: ,,I widziałem jednego 
anioła mocnego, a on podniósł kamień jakoby młyński 
wielki, i wrzucił go w morze mówiąc: takowym pędem 
będzie wrzucone ono wielkie miasto Babilon w głębokość, 
a nigdy na wieki nie będzie wyjęte z tej głębokości." 
Takowym tedy sposobem upadną źli w one przepaść, 
i w onę wieżę ciemności i zamieszania.

Ale który język będzie mógł wysłowić wielkość 
i rozmaitość mąk, które tam będą cierpieć ? Tam będą 7 
gorzeć ich ciała w żywych płomieniach, które nigdy 
nie zagasną: tam będą postawione dusze ich, gryząc 
się i jedząc sami w sobie onym robakiem (Es. 66), 
który gryzie sumienie, a nigdy nie przestanie gryźć: 
(Math. 18, 13, 22, 24, 25, Luc. 13.) tam będzie 
wieczny płacz i zgrzytanie zębów, którym tak wiele 
razy grożą pisma Boże: tam nieszczęśni z okrutnej 
rozpaczy jad i gniew swój obrócą przeciw Panu Bogu, 
i sami przeciw sobie; i będą ciało na sobie kąsać, 
rwąc w sobie wnętrzności od wzdychania i ryku, zęby 
ścinając i drapając, jako wściekli, ciała swe własnymi 8 
paznogciami, bluźniąc i złorzecząc zawżdy sędziego, 
który je dał na takie męki. Tam każdy z nich będzie 
przeklinał swój okropny stan, swoje nieszczęsne naro
dzenie, powtarzając ustawicznie ono żałosne narzekanie 
i słowa Jobowe (Job 3), aczkolwiek inszym umysłem, 
i daleko różnym sposobem, niżli są od niego wyrze
czone : n Niechaj przepadnie on dzień, któregom się na
rodził, i noc, której powiedziano, że się począł czło-
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wiek: on dzień niech się obróci w ciemności, niechaj 
Bóg niema pieczy o nim, niechaj nie będzie oświecon 
światłem, niechaj będzie zaćmion ciemnościami i cie
niem śmierci; niechaj będzie pełen zaćmienia, onę noc 
niech zamiesza wicher ciemny, niechaj nie będzie po- 
łożon w liczbie dni ani miesięcy przez rok. Czemu 
mię nie pochwyciła śmierć w żywocie matki mojej? 
Czemum zarazem nie umarł, skorom się narodził? 
Czemum jest wzięty na łono? Czemu mi jest dan 
pokarm piersi?"

Taka tedy będzie tam muzyka, te pieśni, te 
jutrznie ustawiczne onych nieszczęsnych! O przeklęte 
języki, które żadnego inszego słowa mówić nie bę
dziecie, jeno bluźnierstwa; o nieszczęsne uszy, które nic 
inszego słyszeć nie będziecie, jeno stękania; o nie
szczęsne oczy, które na nic inszego nie będziecie 
patrzeć, jeno na nędze; o nędzne ciała, które żadnej 
innej ochłody mieć nie będziecie, jeno płomienie.

9 Cóż poczną na on czas ci, którzy wszystek swój 
żywot strawili na zbytkach i rozkoszach? O jako 
krótka rozkosz tak długi powróz nędzy uczyniła; 
o głupi a nieszczęśni, co wam teraz pomogą wszystkie 
one rozkosze, w którycheście się przez tak krótki czas 
weselili, gdy teraz już wiecznie płaczecie! Kędy się 
podziały wasze bogactwa? kędy są wasze skarby? 
kędy są wasze rozkosze i pociechy? Minęło siedm lat 
obfitości (Gen. 41.) a nastało siedm drugich tak wiel
kiego nieurodzaju, że pożarły wszystką obfitość prze
szłych lat tak dalece, iż jej żaden znak niezostał. 
Dokonała się chwała wasza, a szczęście wasze utonęło
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w tern morzu boleści, przyszliście ku takiej suchości, 
że i jednej kropli wody wam tam niedopuszczą, (Luc. 16.) 
abyście tak długie i okrutne pragnienie, które was 
trapi, ochłodzić mogli. A nietylko wam niepomoże 
wasze dawne szczęście, ale owszem was daleko okrutniej 
męczyć będzie.

Albowiem się tam wypełni, co powiedział Job 
święty (Job 24.), iż słodkość grzesznika robaki, kiedy 
jako wykłada święty Grzegorz, pamięć rozkoszy prze
szłych uczyni, że się im będzie zdała większa gorz- 
kość niniejszych boleści, wspominając w jakim stanie 

na on czas byli, a teraz zasię w jakim się znajdują; 
a jako za to, co tak prędko przemija, cierpią to, 
co nigdy nie ustanie. Na ten czas jaśnie poznają 
zdradę nieprzyjaciela, co ich omamił, a wyrozu
miawszy już koniec wszystkich spraw, poczną, acz
za późno, mówić one słowa mądrości: (Sapien. 5.)
0 my nieszczęśliwi, jako to już teraz widzim, ja-
kośmy zbłądzili z drogi prawdy, a światłość sprawie
dliwości nam nie świeciła, i słońce rozumienia nie 
weszło na nas. Spracowaliśmy się na drodze złości
1 zatracenia, i chodziliśmy po drogach trudnych 
i ostrych; a droga pańska jest tak gładka, aleśmy jej 
nie umieli naleźć. Cóż nam pomogła nasza pycha 
i chluba z naszych bogactw? Przeminęły te wszystkie 
rzeczy, jako cień, który ginie; albo jako łódź, która 
płynie po wodzie, a po sobie znaku nie zostawuje, 
którędy biegła. Tak owe słowa mówią w piekle ci,
którzy zgrzeszyli. Albowiem nadzieja złośliwego jest 
jako plewa, którą wiatr rozwiewa; albo jako piana

2
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morska, którą rozbije woda, albo jako dym, który 
się wnet rozchodzi na powietrzu; albo jako pamiątka 
gościa jednego dnia przemijającego."

To są lamenty, ta jest żałość, ta wieczna pokuta, 
którą tam czynią złośliwi, która tam nic niepomoźe, 
ponieważ przeminął czas pomocy.

Słuchajcież tedy teraz, póki jest czas, wy, którzy 
macie uszy ku słuchaniu, a używajcie rady zbawiennej, 
którą wam dawa Pan Bóg przez proroka, mówiąc: 
(Jerem. 15.) ,,Dajcie chwałę Panu Bogu waszemu, póki 
się nie zaćmi dzień, póki na was nie upadnie noc 
ciemna śmierci, póki się nogi wasze nie obrażą o góry 
one chmurne, na których będziecie oczekiwać świa
tłości, a obróci się wam w ciemności i w cień śmierci." 
A sam Pan lepiej niżli wszyscy wiedząc wielkość tego 
niebezpieczeństwa, w czas nas przestrzegł w ewanielii, 
mówiąc: (Luc. 21.) ,,Patrzcie, aby nie były obciążone 
serca wasze obżarstwem, i opilstwem i staraniem i umy
słami tego żywota; ażeby na was nie przyszedł z trza
skiem on straszliwy dzień. Albowiem, jako sidło, ma 
przyjść na wszystkich, którzy mieszkają na obliczności 
ziemi. A przeto czujcie, a módlcie się na każdy czas, 
abyście mogli być godni wybawienia od tych wszystkich 
złych rzeczy, które mają przyjść i okazać się przed 
synem człowieczym.
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ROZDZIAŁ IV.

0 chwale Błogosławionych.
1. Opisanie chwały wiecznej.
2. Miasto Boże Jeruzalem.
3. Święta jałmużnica Tabita.

4. Owoc cnoty.
5. Sług Bożych zacność.

Po potępieniu i skaźni potępionych następuje 
wnet zapłata i chwała dobrych, która jest owe szczę
śliwe Królestwo, i on błogosławiony żywot, który im 

Pan Bóg nagotował od początku świata.
Jaki to jest żywot, nie są dostateczne żadne ję

zyki, ani anielskie, ani ludzkie, wysłowić. Ale żebyś 1 
miał jaką wonią i poznanie jego, słuchaj króciutko 
tego, co mówi święty Augustyn w jednem rozmyślaniu 
swojem temi słowy: (Aug. Medit. Ca. 22.) ,,O żywocie, 
zgotowany od Boga dla przyjaciół jego, żywocie bło
gosławiony, żywocie bezpieczny, żywocie spokojny, 
żywocie cudny, żywocie chędogi, żywocie czysty, ży
wocie święty, żywocie, który niewiesz o śmierci, ży
wocie bez ucisku, bez utrapienia, bez boleści, bez fra
sunku, bez skazy, bez turbacyi, bez zmienności, bez 
nadwerężenia, żywocie pełny wszelkiej piękności i do
stojności, gdzie niemasz nieprzyjaciela, któryby szkodził, 
ani rozkoszy, któraby zmazała, gdzie jest miłość do
skonała bez żadnej bojaźni, gdzie jest dzień wieczny, 
a duch wszystkich jeden; gdzie Pana Boga widzą 
twarzą w twarz, a tego samego pokarmu pożywają, 
nigdy sobie go nie uprzykrzając."

2 
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Miło mi bardzo przypatrywać się twojej jasności 
i podobają się twe dobra pożądliwemu sercu memu. 
Im się więcej przypatruję, tern więcej mię rani miłość 

twoja.
Wielką rozkosz ztąd mam, gdy cię pragnę i po

żądam, i wielką słodkością na cię wspominam. O ży
wocie najszczęśliwszy; o królestwo prawdziwie błogo
sławione, które nie masz w sobie śmierci, które nie 
masz końca; gdzie czasy nie przemijają, ani jeden po 
drugim następują, gdzie dni bez nocy ustawicznie trwa
jąc, nie wiedzą, co to jest odmiana; gdzie rycerz po 
zwycięstwie swoim, przebiwszy się aż do chórów onych 
wiecznych anielskich, wziąwszy za zapłatę na głowę 
swą wieniec chwały, śpiewa Panu Bogu piosnkę z pieśni 
Syon (Aug. Medit. Ca. 2ó.). Szczęśliwa i nader szczę
śliwa byłaby dusza moja, bym ja, gdy się dokona 
bieg pielgrzymowania mego, był godzien widzieć 
chwałę twoje, twoje błogosławieństwo, twoją piękność, 

2 mury i brony miasta twojego, twoje ulice, twoje mie
szkania, twoje zacne mieszczany, i króla twego wszech
mocnego w majestacie swoim. Mury twoje są z kamieni 
drogich, bramy twoje z pereł najpiękniejszych, ulice 
twoje są z czystego złota, na których bez przestanku 
zawżdy śpiewają Alleluja; mieszkania twoje rozliczne 
na fundamenciech z kosztownych kamieni ciosanych 

założone, z szafirów zbudowane, dachówką złotą przy
kryte; do których żaden nie wchodzi jeno czysty, 
a żaden tam nie mieszka pokalony. (Apoc, 21.) Slicznaś 
jest i uczczona w twoich rozkoszach, matko nasza 
Jeruzalem, żadna rzecz się w tobie nie cierpi, która
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się tu cierpi; daleko są różne rzeczy twoje od tych, 
które tu w tym nędznym żywocie zawżdy widzimy. 
W tobie nigdy niewidzieć ciemności, ani nocy, ani 
odmiany czasów; światłość, która cię ustawicznie oświeca, 
nie jest z świec, ani z księżyca, ani z jasnych gwiazd, 
ale Bóg, który pochodzi od Boga i światłość z świa
tłości, ta jest, która cię oświeca. Baranek bieluchny 
i niepokalany, jest jasna i najśliczniejsza światłość 
twoja; słońce twoje i jasność twoja, i wszystko dobro 
twoje, jest widzenie tego najpiękniejszego Króla nigdy 
nie ustawające. Sam Król nad królami stolicę ma 
zawżdy w pośrodku ciebie od swoich sług ogarniony. 
Tam anielskie chóry jemu czynią muzykę chwały bar
dzo wdzięczną; tam jest społeczna radość bractwa 
onych zacnych mieszczanów; tam bywa czynion usta
wiczny tryumf i wesele każdego z tych, którzy przy
chodzą z tego pielgrzymowania; tam stoi zastęp pro
roków, tam chwalebny chór apostołów, tam niezwyciężone 
wojsko męczenników; tamże chwalebne zgromadzenie 
sług i wyznawców Pana Chrystusowych: tam prawdziwi 
i doskonali zakonnicy: tam święte niewiasty, które 
rozkoszy świata tego i krewkość płci swej zwyciężyły; 
tam młodzieńcy i panienki, którzy lata swe cnotami 
świętymi przechodzili; tam owce i barankowie, którzy 
się wilków i sideł rozkoszy uchronili: ustawicznie się 
weselą wszyscy w przybytkach twoich.

Bóżna jest chwała każdego, ale społeczna radość 
wszystkich. Tam króluje zupełna a doskonała miłość. 
Albowiem Pan Bóg jest wszystko we wszystkich, któ
rego widzą bez końca a zawżdy widząc, miłością jego
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pałają, miłują i chwalą, chwalą i miłują. Wszelkie ich 
zabawienie jest chwała Boża bez końca, bez ustanku 
i bez pracy. O szczęśliwy ja będę, i prawdziwie szczę
śliwy, kiedy wybawiony z ciemnicy ciała tego, zasłużę 
słyszeć one pieśni muzyki niebieskiej, które bywają 
zaczynane na chwałę króla wiecznego, od wszystkich 
mieszczan onego zacnego miasta. Szczęśliwy ja i nader 
szczęśliwy będę, gdy się najdę między tymi chórami. 
Gdy też na mnie przyjdzie zacząć moje Alleluja i stać 
przy moim królu, przy moim Bogu, i przy Panu memu, 
i widzieć go w chwale jego tak, jako mi obiecał, kiedy 
rzekł: (Joann. 17.) Ojcze, to jest moja uprzejma a osta
teczna wola, aby ci wszyscy, któreś ty mi darował, 
ze mną byli i oglądali jasność, którąm ja miał z tobą 
pierwej, niźli świat jest stworzon." Póty są słowa 
św. Augustyna a teraz mi powiedz, jaki dzień on 
będzie, który się oświeci w domu twoim, jeżli prze
żyjesz w bojaźni Bożej, gdy po dokonaniu biegu piel
grzymowania twego, przejdziesz z śmierci do nieśmier
telności? a na tym kresie, gdzie się inszy bać 
poczynają (Lucas 21,) ty poczniesz podnosić głowę, 
że się przybliża dzień odkupienia twego. Wynijdź 
trochę (mówi św. Hieronim do Panny Eustochium) 
z ciemnicy ciała twego, i stanąwszy u bramy onego 
przybytku, połóż sobie przed oczy zapłatę niniejszego 
utrapienia. Powiedz mi, co za dzień on będzie, gdy 
najświętsza Marya Panna ogarniona od chórów panien, 
wynijdzie przeciwko tobie, aby cię przyjęła, kiedy też 
sam Pan i Oblubieniec twój ze wszystkimi Świętymi 

wynijdzie na drogę, mówiąc: (Cant, 2.) nPowstań,
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i pokwap się, najmilsza moja, piękna moja, gołębico 
moja, już ci zima przeminęła, już ci dżdże i niepo
gody przestały, a kwiatki ukazały się na ziemi naszej." 
Jakoż tedy będzie wielka radość, która ogarnie duszę 
twoją, gdy onej godziny będziesz postawiona przed 
tronem onej przenajbłogosławieńszej Trójcy świętej, 
przez ręce Aniołów świętych a z osobna od tego, któ
remuś była, jako wiernemu stróżowi, w pokład zale
cona, kiedy ten z inszymi wespółek, będzie opowiadał 
twoje dobre uczynki, i krzyże, i utrapienia, któreś wy
cierpiał dla Boga.

(Act. 9.) Pisze Łukasz święty, iż kiedy umarła ona 3 

święta jahnużnica Tabita, wszystkie wdowy i ubodzy 
ogarnęli apostoła Piotra świętego, ukazując odzienia, 
które im czyniła: czem wzruszony apostoł, prosił Pana 
Boga za ona tak miłosierną panią i przez modlitwy 
swoje przywrócił ją do żywota. Cóż tedy za wesele 
poczuje dusza twoja, kiedy oni błogosławieni ducho- 
wie — wezmą cię między się w pośrodek: a posta
wiwszy cię przed majestatem pańskim, będą wychwa
lać twoje dobre uczynki, i wyliczać porządkiem twoje 
jałmużny, twoje modlitwy, twoje posty; niewinność ży

wota twojego, znoszenie krzywd, cierpliwość w utra
pieniu, powściągliwość w rozkoszach, z wszystkiemi 
innemi cnotami i dobrymi uczynkami, któreś czynił?
0 jaką radość osięgniesz onej godziny za wszystko 
dobre, któreśkolwiek czynił, a jako tam poznasz waż
ność i zacność cnoty! Tam człowiek posłuszny będzie 
posiadał zwycięstwa, tam cnota weźmie swą zapłatę,
1 dobry będzie uczczon wedle swój zasługi. Nadto co
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za ’wesele będzie, które osięgniesz, gdy widząc się już 
w onym porcie takowego bezpieczeństwa, obrócisz oczy 
na żeglowanie, które przeminęło, i ujrzysz nawałności, 
jakiemiś był ogarnion, złe przygody, któreś przebył 
i niebezpieczeństwa od rozbójników morskich i ich 
okrętów, przed któremiś ujechał. Tam się śpiewa 
pieśń ona prorocka: (Psal. 93.) ,,By mię był Pan nie 
wspomógł, byłaby dusza moja w piekle mieszkała." 
A zwłaszcza gdy z tamtąd będziesz widział tak wiel
kie grzechy, które na każdą godzinę bywają na świecie 
popełnione; tak wiele dusz, które na każdy dzień 
zstępują do piekła, a jako między tak wielką liczbą 
straconych chciał Pan Bóg, abyś był w liczbie zyska
nych, i onych, na które tak wielkie szczęście ma przy
paść. Co za pociecha będzie, nadto wszystko, widzieć 
wesela i tryumfy, które na każdy dzień bywają czy
nione z nową bracią: którzy już zwyciężywszy świat 
i dokonawszy biegu pielgrzymowania swego, wchodzą, 
aby byli koronowani z nimi. O jakie wesele będzie, 
widzieć, jak się osadzają one próżne stolice, i buduje 
ono miasto, (Psal. 5O) i naprawują mury onego zacnego 
Jeruzalem, z jakiem wesołem obłapianiem je przyjmuje 
wszystko ono zebranie niebieskie, widzieć, jak niosą 
brzemiona łupów z nieprzyjaciela zwyciężonego. Tam 
wchodzą z rycerzami tryumfującymi też i niewiasty 
zwyciężycielki, które oraz z światem zwyciężyły krew
kość plemienia swego: tam wchodzą panny, które 
śmierć podjęły dla Chrysta Pana z dwojakim tryumfem, 
z ciała i z świata, z wieńcami z lilii i z róży na gło
wach swoich, tam wiele młodzieńców i dziatek, które
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zwyciężyły młodość lat swoich roztropnością i cnotą, 
wchodzą na każdy dzień, aby wzięli zapłatę czystości 
swej panieńskiej; tam najdują przyjacioły swe, tam 
poznawają mistrzów i ojców swoich, obłapiają się 
i mile witają, i biorą winszowanie z takowego wejścia 
i z takiej chwały. O jako słodko się tam skosztuje 4 
owoc cnoty: aczkolwiek inszego czasu zdały się być 
gorzkie korzenie jej. Miły jest cień po gorącu po
łudnia, miły jest zdrój podróżnemu człowiekowi spra
cowanemu, miły jest sen i odpocznienie zmordowanemu 
słudze. A przeto daleko jest słodszy Świętym pokój 

po walce, bezpieczeństwo po niebezpieczeństwie, i od
pocznienie wieczne po spracowaniu utrapienia prze
szłego.

Już się dokonały walki, już niepotrzeba więcej iść 
we zbroi obronną ręką, (Exod. 13.) na prawą i na lewą 
stronę. Zbrojni szli synowie Izraelscy do ziemi obie
canej, ale jak ją dostali, spuścili drzewca swoje i złożyli 
zbroje, i zapomniawszy wszystkiej bojażni i rozruchów 
walki, każdy pod cieniem swej winnicy i pod swemi 
drzewy weselili się z odpoczywania i z owoców miłego 
pokoju. Już tam mogą odpocząć oczy spracowane od 
ustawicznej czujności; już może ustąpić z straży usta
wiczny stróż, który stał jako wryty na miejscu obrony; 
już może odpocząć błogosławiony ojciec Hieronim, który 
złączał nocy z dniami, bijąc swe piersi na modlitwie 
i mocno walczył przeciwko przeciwnym mocom węża 
starego; już tam więcej nie czuć straszliwej walki krwa
wego nieprzyjaciela, niemają miejsca zdrady węża zło
śliwego. Niedochodzi tam wzrok jadowitego bazyliszka,
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ani tam będzie więcej słychać wołania węża starego, 
ale tylko wdzięczny powiew Ducha świętego z widzenia 
chwały miłego Boga. Tenci jest kraj pokoju i bez
pieczeństwa, położony nad wszystkimi żywioły, dokąd 
niedochodzą chmury ani burze ciemne, z wiatry złą

czone.
O jako chwalebne rzeczy są o tobie powiedziane, 

miasto Boże (Psal. 86.). Błogosławieni, mówi Tobiasz, 
(Tobiae 13.) którzy cię miłują i weselą się z twego 
pokoju. Duszo moja, błogosław Pana, albowiem wy
bawił Jeruzalem miasto swoje od wszystkich ucisków. 

Błogosławiony będę, jeźli tego dostąpi potomstwo ro
dzaju mego, aby widziało jasność Jeruzalem. Bramy 
Jeruzalem z szafiru i z smaragdu będą wyrobione, 
i z drogich kamieni będzie zbudowan wszystek okrąg 
murów jego. Kamieniem białym będą położone ulice 
jego a po wszystkich ulicach będzie śpiewane Alleluja. 
Błogosławiony Pan Bóg, który je podwyższył, aby było 
królestwo jego w nim na wieki wieków. O wesoła 
ojczyzno, o słodka chwało, o błogosławione towarzy
stwo; którzyż będą tak szczęśliwi, którzy są wybrani 
dla ciebie ? Zda się być śmiałość, żądać cię, ale jednak 
żaden nie może żyć bez pożądania ciebie. Synowie 
Adamowi, rodzaju człowieczy mizernie zaślepiony i oszu
kany ! Owieczki rozpłoszone i błędne, toć jest miejsce 
odpocznienia waszego. Za czemże bieżycie? co czy
nicie? jako tracicie tak wielkie dobro, warując się 
maluczkiego utrapienia? Jeźli dla tego są potrzebne 
utrapienia, tu was wołam, abyście przyszły a uderzyły 
na mnie. Spadnijcie na mnie boleści, zmordowania, nie-
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mocy; niechaj na mnie nalegą uciski, niechaj mię przena- 
śladuje jedno, niech nagabuje drugie, niech się przeciw 
mnie sprzysięgą wszystkie stworzenia; niech się stanę 
wzgardą ludzką i zesromoceniem świata tego (Psal. 30.); 
niech ustanie w boleści żywot mój, i lata moje ze stę
kaniem, ale tak abych potem mógł odpocznąć dnia 
ucisku i zasłużył wstąpić do onego ludu ochędożonego 
i ozdobionego tą chwałą (Abac. 3.) Idźże już tedy 5 
teraz, głupi miłośniku świata, szukaj tytułów i czci, 
buduj gmachy i pałace, rozprzestrzeniaj granice i dzie
dzictwa twoje; rozkazuj, jeźli chcesz, królestwom i świa
tom: przecie nigdy przez to nie będziesz tak wielkim, 
jako najmniejszy sługa Boży, który to bierze, czego 
świat dać nie może, i weseli się z tego, co ma trwać 
na wieki. Ty z twoją wspaniałością i bogactwy będziesz 
pogrzebion z bogaczem w piekle, (Lucae 16.) a on 
z ubogim Łazarzem będzie podniesion od aniołów na 
łono Abrahamowe.

ROZDZIAŁ Y.

0 mękach piekielnych.
1. Dwojaki stan bardzo różny po sądzie Pańskim.
2. Stan błogosławionych wszystko dobre w sobie za

myka.
3. Stan potępionych zamyka w sobie wszystko złe.
4. Żadne złe w tem życiu nie jest powszechne.

w.
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5. Podobieństwo niemocnego zjętego wszystkiemi bo
leściami.

6. Przystosowanie do mąk wiecznych.
7. Wszystkie zmysły i członki potępionych będą mieć

własną mękę.
8. Nadziei końca i ulżenia żadnej nie będzie na wieki.
9. Forta zamkniona co znaczy.

10. Bogacz w piekle.
11. Podobieństwo tonących w morzu.
12. Męki piekielne nieskończone.
13. W piekle ani śmierć ani żywot.
14. Piekło złe żywota, złe śmierci.
15. Podobieństwo niemocnego, który cierpi utrapienie

jednej nocy.
16. Noc wieczna przeklęta bez świtania.
17. Podobieństwo węgla rozpalonego.

Dosyć mogła najmniejsza część tej zapłaty wzru

szyć serca wasze, abyśmy jeszcze daleko więcej czynili, 
niżli Pan Bóg kazuje: ale co będzie, gdy do wielkości 
tej chwały przydamy jeszcze wielkość męki, która jest 
złośliwym nagotowana. Albowiem się tu złośliwy nie 
może cieszyć mówiąc: Jeżli będę złym, wszystka moja 
strata, nie wnijdę do wesela Bożego, dalej nie będę 
miał jako chwały tak i męki; ani jest żadna rzecz, 
którąbym miał cierpieć po śmierci.K Nie jest tak; 

1 ale musi cię potkać jeden z dwojga stanów bardzo 
różnych, że albo mamy być towarzyszami aniołów, albo 
towarzyszami duchów złych; albo mamy królować 
zawżdy z Panem Bogiem, albo zawżdy gorzeć w piekle 
po sądzie Pańskim.
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Albowiem nie masz żadnego pośrodka między temi 
dwiema rzeczami ostatecznemi okrom czyśca, który jest 
doczesny, a niema miejsca jeno przed sądem Pańskim. 
Toć są one dwa krzyżyki (Jer. 24.), które w figurze 
ukazał Pan Bóg Jeremiaszowi prorokowi, przed bra
mami kościelnemi: jeden pełny fig dobrych, i nader 
dobrych, a drugi fig złych i tak bardzo złych, że ża
dnym sposobem niemogły być jedzone, które znaczą 
dwojaki rodzaj osób: jeden, nad któremi ma użyć mi
łosierdzia, jacy są wybrani; drugi, nad któremi ma 
użyć sprawiedliwości, jacy są wszyscy źli i od łaski 
Bożej odpadli. A stan jednych jest tak szczęśliwy 
a stan drugich tak nieszczęśliwy, że żadnemi słowy 
nie może być wysłowiona wielkość tych ostatecznych 
rzeczy, tak dalece od siebie różnych.

Albowiem puściwszy na stronę insze uważania, 2 
stan dobrych jest dobro powszechne, w którym się 
zamykają wszystkie dobra; a przeciwnie stan złych, 
jest złe powszechne, który zamknął i zagarnął 
w sobie wszystko złe. Ponieważ i to mamy wiedzieć, 3 
że wszystko złe tego żywota, jest złe osobne a dla 
tego nie trapi wszystkich naszych zmysłów, tylko jeden 
albo niektóre, jakoto abyśmy dali przykład na nie
mocach cielesnych widzimy, że jedna choroba jest na 
oczy, druga na słuch, trzecia na serce i na żołądek, 
inna na żywot także i insze podobne przypadłości. 
Żadne złe z tych rzeczy nie jest powszechne wszyst- 4 

kim członkom, ale osobne niektórym z nich; a jednak 
widzimy, jaka męka z jednego tylko między temi złego, 
i jako złą noc miewa którąkolwiek z tych niemocy
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złożony, by też nie było nie więcej jeno bolenie zę-
5 bów. Ale daj mi takowy przypadek, żeby który czło

wiek cierpiał takowe złe powszechne, żeby mu nie 
zostawiło ani członka ani zmysłu, ani stawu, bez wła
snej męki, ale żeby jednego czasu wespołek, cierpiał 
największe bolenie głowy, oczu, uszu, rąk, żołądku, 
wątroby, serca, a jednem słowem wszystkich członków 

i stawów swego ciała, ażeby tak leżał na łożu roz- 
ciągniony, zjęty temi boleściami, mając na każdy czło
nek własnego, a osobnego kata: ten któryby tak cier
piał, co rozumiesz jakieby miał utrapienie? a coby 
mogło być nędzniejszego i mizerniejszego? Gdybyś 
tak widział psa na drodze cierpiącego, wzięłaby cię 
boleść i litość. A toć jest, bracie miły, jeźli jakie 
podobieństwo może być uczynione, co się nie przez 
jedne noc, ale na wieki cierpi w onem nieszczęśliwem

6 miejscu. Albowiem jako źli wszystkimi swymi człon
kami i zmysłami obrazili Pana Boga, i ze wszystkich 
uczynili naczynie ku służbie grzechom; tak sprawiedli

wym sądem Bożym jest postanowiono, aby tam wszyst
kie były udręczone, ażeby każdy z nich cierpiał swoje

7 własną mękę. Tam tedy oczy nieuczciwe a cielesne, 
będą męczone straszliwem widzeniem djabelskiem. 
Słuch rozmaitem zamieszaniem głosów i jęków stę
kania, które tam będą brzmieć. Węch smrodem nie
znośnym onego plugawego miejsca; smakowanie 
okrutnym głodem i pragnieniem, dotykanie i wszyst
kie członki ciała zimnem i ogniem niewycierpianym, 
myśl będzie cierpiała, przez w lepienie w nią boleści 
tak niniejszych, jak nadchodzących; pamięć przez
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wspominanie rozkoszy przeminiętych; rozum przez 
uważanie dóbr straconych, i dolegliwości przyszłych.
Tę wielkość mąk dawa znać pismo Boże, kiedy mówi, 

że w piekle będzie głód, pragnienie, płacz i zgrzy
tanie zębów i miecz na obydwie strony ostry i duch 
zamieszania, i inne podobne rzeczy, przez które się 

oznacza wielkość i okrucieństwo straszliwe mąk onego 
miejsca. Tam też będą owe ciemności zwierzchnie 
i wnętrzne na ciała i na dusze, daleko ciemniejsze, 
niżli one w Egipcie, które mogły być ręką dotykane; 
tam będzie ogień, a nie tak jako tu, który trochę 
męczy i prędko mękę swą wykonywa, ale taki, jaki 
przystoi onemu miejscu, który niewymownie męczy, 

i nigdy męczyć nie przestanie.
A gdy to jest prawdą: jakoż być może, żeby ci, 

którzy to wierzą i wyznawają, mogli żyć tak niedbale 
i nieostrożnie? Jakiejby trudności nierad podjął czło
wiek, aby uszedł jednego tylko dnia, nawet i jednej 
godziny, którejby miał trwać w najmniejszej takiej 
męce? A jakóż przeto, aby się uwarował wieczności 
mąk, a tak wielkich i powszechnych mąk, przez któ- 
reby człowiek ledwie od rozumu nie odszedł, kiedyby 
je głęboko rozważał, nie chce podjąć tak małej tru
dności jako ta jest około cnoty i pobożności? Lecz 8 

gdyby między takową wielkością mąk była jaka na
dzieja, albo gdyby mógł być człowiek niejako ulżony, 
byłaby przecie jakakolwiek pociecha; ale nie jest taka, 
lecz we wszystkiem i wszędzie są tam zamknione bramy 
wszelkiego ulżenia i pociechy. W ciężkościach tego 
żywota zawżdy zostawa jakakolwiek przyczyna nadziei
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i pociechy, którą niekiedy przynosi rozum, niekiedy 
czas, niekiedy przyjaciele, niekiedy to, że nie sami 
cierpiemy przygody, ale wiele towarzyszów mamy, ale 
wżdy pewność, iż ma być koniec którychkolwiek cięż
kości ; ale w tamtem złem tak są zamknione wszystkie 
drogi i zatarasowane wszystkie bramy pociechy, iż 
z żadnej strony niemogą nędzni czekać żadnego lekar
stwa ani z nieba, ani z ziemi, ani z przeszłych rzeczy, 
ani z niniejszych, ani z przyszłych, ani z żadnej inszej 
strony, ale ze wszystkich się zda, jakoby były wy
puszczone strzały, a że wszystko stworzenie sprzysięgło 
się przeciwko nim, i oni sami są okrutni przeciw sobie. 
Toć to jest owa tęskność, o której lamentował nie
szczęsny mówiąc: (Ps. 17.) ,,Ogarnęły mię stękania 
śmierci a boleści piekielne w koło mię obegnały." Albo
wiem na którąkolwiek stronę obrócę oczy moje, zawżdy 
widzę przyczyny boleści, a żadnej pociechy. (Math. 25.) 
Weszły, powiada ewangielista, panny, które były przy
gotowane, do pałacu oblubienicowego, a wnet jest zam- 
kniona fórta.

9 O zatarasowanie i zamknienie wieczne, o fórto do 

wszystkiego dobra, już się nigdy więcej nie otworzysz! 
jakoby jaśniej był rzekł: zamkniona jest fórta od
puszczenia, miłosierdzia, pociechy, przyczyny, nadzieje 
łaski, zasługi i wszystkiego dobra: (Exod 16.) Przez 
sześć dni a nie więcej zbiera się manna, a siódmego 
dnia, który jest dniem odpocznienia to jest w sobotę, 
nie znajduje się. A przeto będzie zawżdy pościł, kto 
się w czas nie opatrzy. Mówi mędrzec: (Prov. 20.)
Przez bojaźń zimna niechciał leniwy orać, a przeto
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będzie żebrał w lecie a nie dadzą mu. I na drugiem 
miejscu: (Prov. lO.) Ten który zbiera w lecie, jest 
syn mądry; a ten, który na on czas śpi, jest syn ze- 
sromocenia. A co za większe zesromocenie być może 10 
nad to, które cierpi on nędzny bogacz łakomy; - który 
odrobinami chleba, (Lucas 16.) które jemu spadały 
ze stołu, mógł kupić bogactwo królestwa niebieskiego; 
a że niechciał dać tej nędznej rzeczy, przyszedł na 
takie ubóstwo, iż prosił i prosi zawżdy jednej tylko 
kropli wody, a nie bywa mu dana? kogo nieporuszy 
ona prośba tego nieszczęsnego, który woła: Ojcze, 
Abrahamie, miej litość nademną, a poślij Łazarza, aby 
omoczył końce palca w wodzie, dotknął języka mego, 
albowiem mię męczy ten ogień. A co mniejszego nad 
to mogło być proszono? Nieśmiał prosić beczki wody 
ani mniejszej rzeczy, to jest, aby całą rękę w wodzie 
umoczył; a co jeszcze dziwniejszego, ani by cały pa
lec, ale tylko sam koniec palca; aby mu dotknął ję
zyka a przecie mu i to nie jest pozwolono. Skąd wi
dzisz, jako jest złośliwym zamkniona fórta wszystkiej 
pociechy, a jako jest od nich powszechne oddalenie 
wszelakiego ulżenia; ponieważ i to bynajmniej nie 
może być odzierżano. A zgoła gdziekolwiek oczy obrócą, 
dokądkolwiek ręce wyciągną, żadnej pociechy nieznajdą, 
by też najmniejsza była. A jako ten, który tonie 11 
w morzu, już w wodę głęboko pogrążony, który 
nie najduje, gdzieby mógł nogami stanąć, albo się 
oprzeć, i wyciąga często ręce na każdą stronę próżno: 

tak się stanie nieszczęśliwym, kiedy będą tonąć w onem 
morzu tak wielkiej nędze, konając a ustawicznie się
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z śmiercią pasując; a nie będą mieli żadnej podpory 
ani pociechy, gdzieby mogli nogą stanąć. Toć tedy 
jest największa męka, którą na onem nieszczęsnem 

12 miejscu cierpią. Albowiem gdyby te męki miały trwać 
do pewnego jakiego czasu naznaczonego, gdyby też 
sto tysięcy lat, albo po dwakroć sto tysięcy milionów 
lat, jednakby była niejaka pociecha; ponieważ żadna 
rzecz nie jest doskonale wielka, która ma koniec; ale 
nie jest tak, i owszem ich męki zarówno idą z wieczno
ścią boską a wieczność ich nędzy z wiecznością chwały 
miłego Boga. Póki Pan Bóg będzie żył, oni będą 
umierać; a gdy Pan Bóg przestanie tern być, czem 

13jest, wtedy oni przestaną tern być, czem są. ,,O ży
wocie śmiertelny, o śmierci nieśmiertelna, nie wiem jako 
cię mam zwać, czy żywotem, czy śmiercią. Jeźliś jest 
żywot, jako zabijasz? jeźliś śmierć, jako trwasz? Nie 
będę cię zwał ani tem ani owem: ponieważ w tem 
ani w owem nie masz żadnych rzeczy dobrych. W ży
wocie jest odpoczywanie, a w śmierci jest koniec, który 
jest wielkie ulżenie każdemu utrapieniu. Ty niemasz 

14ani odpocznienia, ani końca; cóżeś tedy jest? Jesteś 
złe żywota, i złe śmierci; albowiem od śmierci masz 
mękę bez końca a od żywota wieczność bez odpocznie
nia. ,,Złupił Pan Bóg żywot i śmierć z dobrego, które 
w sobie miały, a zostawił to, co zostawało, na kaźń 
złośliwym.K O gorzkie lekarstwo, o przykry żywocie 
kielicha Pańskiego, z którego będą pić wszyscy grze
szący bez pokuty na ziemi. (Psal. 74.) Ale to prze
dłużenie a wieczność chciałbym ja, bracie miły, abyś 
troszkę sobie rozmyślił, nie od razu połknął, ale jako
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czysty potrawę, dobrze w myśli twej i w rozumie stra
wił. A żebyś to lepiej mógł uczynić, rozmyśl sobie 15 
utrapienie, które zwykł cierpieć niemocny jednej złej 
nocy a zwłaszcza jeżli go ściska jaka wielka boleść 
albo jaka wielka niemoc. Przypatrz się temu, jako się 
wielekroć przewraca na łożu; jako sam w sobie uspo
koić się nie może; jako mu się zda długa noc owa, 
liczy wszystkie godziny, a jako mu się każda długa 
widzi; a wszystko to jednak przetrwa, oezekiwająe 
tylko poranku, który małą moc ma ku uzdrowieniu, 
jego niemocy. A jeżli się to nam zda za wielkie utra- IG 
pienie, jakóż tedy ono tej nocy wiecznej, która nie ma 
świtania, ani oczekiwa oświecenia dnia przyszłego?
O ciemności głęboka! o nocy wieczna! o nocy prze
klęta przez usta Boże i Świętych jego, która pragniesz 

światłości, a nie oglądasz jej, ani zorzy na świtaniu! 
Nuż tedy już obacz, co za męka to jest, żyć na wieki 
w takowej nocy, będąc położonym nie na miękkiem 
łożu, jako leży niemocny, ale w piecu tak straszliwych 
płomieni? Które ramiona będą mogły znieść tak cięż
kie ognie? które serce się nielęka wiecznej onej męki? 
Kto z was, mówi Pan Bóg przez proroka, (Ps. 33.) bę
dzie mógł mieszkać z onym ogniem pożerającym, i żyć 
z onem wiecznem paleniem ? O jakaż to rzecz straszliwa! 17 
Jeżli jeno włożyć koniec palca na węgiel rozpalony na 
małą chwilę, zda się rzecz nieznośna: cóż dopiero 
będzie, trwać wiecznie z ciałem i z duszą gorejąc 

w onych ogniach tak żywych ? zwłaszcza że ten żywota 
niniejszego ogień i męki do onych przyrównane, nie 
są jeno jako malowane. A jestże, proszę cię, rozsądek
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na ziemi? mają-li ludzie rozum? rozumiej ą-li, co te 
słowa dawają rozumieć? wierzą-li, żeby to były baśnie 
poetów? czy myślą, że ich to dotyka czyli że się to 
dla innych mówi? Żadna rzecz z tych nie może być 

rzeczona, ponieważ woła w swojej ewangielii ona wieczna 
prawda, mówiąc: (Matt. 24.) ,,Niebo i ziemia przeminie, 
a słowa moje nie przeminą."

ROZDZIAŁ VI.

0 powinności, którą na sobie nosim, abyśmy służyli 
Panu naszemu za święte dobrodziejstwa.

1. Powinność nasza ku służbie Bożej.
2. Dobrodziejstwa Boże przeciw człowiekowi przyro

dzone.
3. Dobrodziejstwa łaski.
4. Świętość nad świętościami Sakramentu Pańskiego,

ofiara ciała i krwi na ołtarzu.
5. Niewdzięczność za dar tak wielki.
6. Dobrodziejstwo odkupienia.
7. Miłość Pana Chrystusa ku grzesznym.
8. Masz rozumieć dobrodziejstwa, które w ciele wzię

tym z plemienia Adamowego uczynić raczył; 
a zwłaszcza miłością, którą się dał rozpiąć i przy
bić na drzewie krzyża w ciele swem najświętszem.
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9. Przykład miłości dobrodzieja swego.
10. Miłość psa ku panu.
11. Grzechy nasze Pana Chrysta umęczyły.

Będzie się podobno komu zdało za niepotrzebne, 
kłaść tu tak wiele dowodów dla utwierdzenia tego, cośmy 
na pierwszem miejscu położyli i dla ukazania, że rzecz 
tak święta jako jest droga cnoty, jest przystojna: ale 
się to nie dzieje dla tego, aby cnota dowodów potrze
bowała, ani żeby to rzecz była wątpliwa, ale iż jest 
wielka złość serca naszego, i mocni nieprzyjaciele, którzy 
walczą przeciw temu dobremu; a tak się godzi, aby były 
wielkie obrony, któremi by się ich odparło. A przeto 
ku większemu utwierdzeniu tej sprawy, będzie rzecz 
słuszna, położyć tu wielką powinność naszę, którą na 
sobie mamy ku służbie miłego Boga nie tylko dla 
tego, czego się od niego spodziewamy i dla tego, czego 1 
się bojemy; ale też dlatego, cośmy wzięli. Albowiem 
jeźli wszystkie stworzenia z przyrodzenia miłują tego, 
który im dobrze czyni; jeźli wszystkie aż do niemych 
zwierząt znają swych dobrodziejów; jeźli zakon wdzię
czności jest tak mocny, że kładzie pod swe słodkie jarzmo 
nawet tygrysy, lwy i węże: jako ja będę okrutniejszy 
nad wszystkę dziczynę, niechcąc miłować ani wyznawać 
tego, — który mi tak wiele dobrego uczynił? Cóż 2 
jest we mnie i około mnie, coby nie było wszystko 
dobrodziejstwo miłego Boga? Tyś Panie stworzył duszę 
moją na wyobrażenie i podobieństwo swoje; tyś spoił 
ciało moje, i przyochędożyłeś taką rozmaitością i cu- 
dnością członków i zmysłów, iż dobrze znać z misterstwa 
tej sztuki, iżeś ty ją sprawił. Potem czegokolwiek



46

było potrzeba do zachowania dzieła twego, wszystko 
raczysz uczynić. Opatrzność twoja ustawicznie mię 
rządzi; ręce twoje dzierżą mię, stuży mi twoje stwo
rzenie; twoje pokarmy mię tuczą; lekarstwa twoje 
uzdrawiają mię; niebiosa twoje sprawują mię; aniołowie 
twoji strzegą mię, mądrość twoja uczy mię, miłosierdzie 
twoje opatruje mię, cierpliwość twoja znosi mię, a na- 
koniec cokolwiek mam, jest twe dobro i miłosierdzie 
twoje. Kto mi dawa istność, którą mam, jeno ty, któryś 
jest źródło wszelkiej istności? Kto mi dawa żywot, któ
rym żyję, jeno ty, przez którego wszystkie rzeczy żyją? 
Kto mi dał rozsądek i rozum okrom ciebie, któryś jest 
światłość jasności wiecznej? Czegóż tedy słusznie nie 
będzie miał uczynić człowiek dla tego, który wszystko 
dla niego uczynił, i całego zachowywa, i którego 

opatrznością wszystek bywa rządzon? A jeźli do tego 
jest obowiązany za dobrodziejstwa, które pochodzą 

3 z przyrodzenia: co będzie powinien za te, które z łaski 
pochodzą? Jako mu zapłacisz, że między tak rozmai
tymi ludami i narodami niewiernymi, które są na świę
cie, ciebie sobie obrał i uczynił cię chrześcianinem 
i omył cię ona wodą, która wypłynęła z jego najdroż
szego boku, i na ten czas cię przywłaszczył za syna 
i dał ci wszystkie te ozdoby i klejnoty, które ku temu 

dostojeństwu były potrzebne? Lecz po straceniu tego 
pierwszego dostojeństwa, ktoby mógł wymówić, z jaką 
cierpliwością cię znosił, gdyś zgrzeszył? jakimi oczyma 
na cię patrzył, gdyś ty nań nie patrzył? z jaką mi
łością cię oczekiwał, gdyś ty przedłużał nawrócenie, 

i jako wiele natchnień posyłał, abyś się do niego na-
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wrócił? Opuszczam insze dobrodziejstwa i świętości, 
które postanowił dla zbawienia twego, i wiele innych 
łask podobnych; ale się jednak niemoże zamilczeć ona 
łaska nad łaskami i Świętość nad świętościami, dla któ- 4 

rej chciał Pan Bóg mieszkać na ziemi z ludźmi i dawać 
się im na każdy dzień na lekarstwo i na posilenie. 
Jeden raz był ofiarowan za nas na krzyżu, ale tu bywa 
ofiarowan na każdy dzień na ołtarzu za grzechy nasze. 
Kiedykolwiek, mówi, to będziecie czynić, czyńcie to na 
pamiątkę moją.

O pamiątko zbawienia; o jedyna ofiaro; (Lucas 22.) 
o wdzięczna hostyo, chlebie żywota (l. Cor. li.), słodkie 
posilenie, królewska potrawo i manno pełna wszelkiej 
słodkości! Kto cię będzie mógł doskonale chwalić ? kto 
godnie przyjmować? kto przystojnie cześć wyrządzać? 
Ustawa dusza moja, rozważając i rozmyślając sobie 
w tobie i o tobie; nie może mój język mówić
0 tobie; ani mogę, jakobym pragnął, wypowiedzieć 
wielmożności twoje. Aby to dobrodziejstwo było tylko 
pozwolone niewinnym a czystym, jeszczeby dar był 
nieprzepłacony; ale co mam rzec, iż nie tylko chciał 
się dobrym użyczyć, lecz także się obowiązał, przecho
dzić przez ręce wielu złych sług, których dusze są 
przybytki szatańskie a ciała ich naczenia plugastwa
1 grzechów. A przecie mimo to wszystko, aby nawiedził
i pocieszył przyjacioły swoje, przyzwala, aby był od 5 
nich dotykan i podejmowan plugawemi rękami i przyj
mowań ustami złośliwemi i pogrzebion w ich obrzydli
wych ciałach. Jeno raz było przedane ciało jego, ale 
w tym Sakramencie jest przedano tysiąc tysięcy razy;
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raz jeno było zhańbione i zesromocone w jego świę
tej męce, ale tysiąc razy na ołtarzu; raz jeno było 
widziano zawieszone między dwoma łotrami, a tysiąc 
razy tu bywa widziane w rękach grzechem pomazanych.

6 Ale co nadto wszystko powiem o onej najwyższej łasce 
i onem najwyższem dobrodziejstwie odkupienia naszego! 
Niechaj cię Panie, chwalą niebiosa i aniołowie, niechaj 
zawżdy wysławiają dziwne sprawy twoje! Coś za po
trzebę miał naszego dobra? albo co za szkoda przy
chodziła z naszego złego? Jeźli będziesz grzeszył, 
mówi Job, (Job 35.) co mu złego uczynisz? a gdy się 
złości twe rozmnożą, co mu tem ubliżysz? A jeźli 
dobrze będziesz czynił, coź mu tem przyczynisz ? albo 
co on będzie mógł wziąć z ręku twojich?" On ci jest 
Bóg tak bogaty i tak próżny wszystkiego złego, i tak 
mądry i mocny; że jego bogactwa, moc i mądrość, ani 
może uróść, ani być większą nad to, czem jest, tak że 
ani przed stworzeniem świata, ani potem nie jest 
większą ani mniejszą nad to, czem zawżdy była, ani 
przez to, by też aniołowie wszyscy i ludzie byli zba
wieni i chwalili go, nie jest dostojniejszy, ani też, by 
wszyscy byli potępieni i bluźnili go, nie jest mniej

7 chwalebny. Ten tak wielki Pan nie z potrzeby ale 
z miłości, gdyśmy byli nieprzyjacioły i zdrajcami jego, 
raczył skłonić niebiosa wielmożności swojej i zstąpić 
na to miejsce wygnania, i wziąć na się wszystkie długi 
i winy człowieka, i cierpieć za nie największe męki, które 
nigdy na świecie nie były cierpiane, ani cierpiane być 
nie mogą. Dla mnieś się Panie narodził w stajni, dla 
mnieś był położon w żłobie, dla mnieś był obrzezań
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ósmego dnia, dla mnieś uciekał do Egiptu i dla mnieś 
nakoniec jest prześladowany i męczon niezliczonymi 
sposoby i zesromocony, dla mnieś pościł, dla mnieś 
trwał w czujności na modlitwach całe nocy, dla mnieś 
tak wiele chodził, dla mnieś się pocił, dla mnieś kazał, 
płakał i skosztował wszystkiego złego, którem ja za
służył za moje występki, chociażeś nie był winnym, 
ale niewinnym, i jeszcze ode mnie obrażonym. Dla 
mnieś nakoniec był pojmany i związany, opuszczony, 
przedany, zaprzany, stawiony i przed temi i owemi 
stolicami i sędziami i przed nimi potwarzony, po
liczkowany, sromocony, zeplwany, naśmiany, biczowany, 
na śmierć skazany, ukrzyżowany, bluźniony, włócznią 
przebodzony i nakoniec umarły i pogrzebiony. A czemże 
ja będę mógł zapłacić, nie mówię to wszystko dobro
dziejstwo, ale najmniejszą kroplę krwi, którąś raczył 
dla mnie wylać! Jako jest rzecz podobna, tego nie 
miłować, który mię tak umiłował, tak mię szukał i tak 
wielką pracą raczył mię wybawić, tak drogą zapłatą 
odkupić? (Joannis 12.) Mówi Zbawiciel: ,,Jeżli ja
będę podniesion od ziemi, wszystko do siebie pociągnę." 
Którą mocą ? któremi łańcuchami ? Mocą miłości i łań
cuchami dobrodziejstw (Oseae li.).

(Oseae li.) Mówi Pan przez proroka: ,,Powro- 8 
zami Adamowymi pociągnę je do siebie i związkami 
miłości.u

A któż nie będzie pociągnion tymi powrozami? 
a któż się nie da uwiązać tymi łańcuchami? któż nie 
będzie zwyciężon tak wielkiemi dobrodziejstwami? Jeżli 
jedna kropla wody padając ustawicznie na kamień,

3
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zwykła go przebijać, jako nie będą miały mocy rzeki 
tak wielkich dobrodziejstw, aby przebiły serce moje? 
Jeźli okrom inszych rzeczy, nakoniec i ziemia wrzucona 
w ogień obraca się w ogień: jako nie będzie gorzało 
serce moje, tak wielkim ogniem miłości ogarnione? 
Jeźli tedy jest tak wielka wina, nie miłować tego Pana, 
jaka będzie, wzgardzać go i obrażać go i łamać przy
kazania jego? Jako możesz mieć ręce, abyś obraził 

(J one ręce, które tak były szczodrobliwe przeciwko tobie, 
że się aż na krzyż za cię przybić dały? (Gene 39.) 
Kiedy ona zła niewiasta podwodziła świętego patryarchę 
Józefa, aby zdradził pana swojego: bronił się jej święty 
młodzieniec temi słowy: ,,Obacz, że pan mój położył 
wszystką majętność swoję w ręku moich okrom ciebie, 
żony swojej: jakoż ja tedy będę mógł popełnić tak 
wielką złość przeciw niemu i zgrzeszyć przeciw panu 
memu?" Jakoby rzekł: ,,Gdyż mój pan jest tak do
brotliwy, że położył wszystko, co ma, w ręku moich, 
i tak mię uczcił i powyższył, i zwierzył mi wszystką 
majętność swoję: jako ja będę mógł, będąc związany 
tak wielkimi łańcuchami dobrodziejstw, mieć ręce 
ku obrażeniu takowego pana?" A nie dosyć miał rzec: 
,,Nie godzi mi się uczynić! Nie jest rzecz słuszna, 
obrażać go." Ale: ,,Jako go będę mógł obrazić?" 
dawając znać, że wielkość dobrodziejstw nie tylko 
odejmuje wolę, ale też moc i podobieństwo obrażania 
dobrodzieja i zwięzuje człowiekowi ręce i nogi, aby 
żadnej rzeczy jemu przeciwnej uczynić nie mógł. A jeźli 
one dobrodziejstwa zasłużyły taki wzgląd i wdzięczność: 
co zasłużą dobrodziejstwa miłego Boga? On położył
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w ręku Józefowych, cokolwiek miał: Pan Bóg położył 
w ręku twoim, cokolwiek miał. Już obacz, co Pan 
Bóg ma, jako daleko więcej, niżli tamten mia,ł; przeto 
temeś ty więcej wziął, niżli Józef był wziął. A jeźli 
nie tak, powiedz mi, proszę cię, co dobrego ma Pan 
Bóg, czegoby nie położył w ręku twoich ? Niebo i zie
mię, słońce, miesiąc, rzeki, morze, ptaki, ryby, drzewa, 
zwierzęta a nakoniec wszystko, cokolwiek jest pod nie
bem, położył w ręku twoich; a nie tylko, co pod nie
bem, ale też co jest na niebie: jako chwała, bogactwa, 
rozkosze niebieskie, aniołowie i święci, którzy tam są, 
służą pożytkowi twemu. ,,Wszystkie rzeczy," (l. Cor. 3.) 
mówi Apostoł, ,,są wasze, bądź to Paweł, bądź Apolo, 
bądź Piotr, bądź świat, bądź żywot, bądź śmierć, 
bądź rzeczy niniejsze, bądź przyszłe, wszystko jest 
wasze, ponieważ wszystko służy pożytku waszemu." 
A nie tylko to, co jest na niebie, ale też i sam Pan 
nieba wydał się tysiącznymi sposobami dla nas, wydał 
się za ojca, opiekuna, zbawiciela, za mistrza, za odku
pienie, za podporę, za lekarstwo, za zapłatę i za 
wszystkie rzeczy. Ojciec dał Syna swego, Syn zasłużył 
Ducha świętego, a Duch święty sprawuje w nas, iż 
zasługujemy samego Ojca, od którego pochodzi wszystko 
dobro. nA jeżli ten Ojciec," mówi Apostoł, (Rom. 8.) 
,,dał nam własnego Syna, nad który dar nie mógł nam 
większego dać, jakże z Synem wszystkich rzeczy wespół 
nie da?" A jeźli to jest prawda, że cokolwiek ma Pan, 
Bóg położył w ręku twoich, gdyż cię tak ze wszystkich 

stron spowinowacił i związał tak wielkiemi dobrodziejstwy: 
jakoż jest podobna, abyś miał obrażać tak hojnego

3+
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i miłościwego dobrodzieja? Jeźli jest tak zła rzecz, 
nie być wdzięcznym za tak wielkie dobrodziejstwa, 
cóż dopiero, przydawać ku niewdzięczności wzgardę 
i obrazy dobrodzieja swego? Jeźli on młodzieniec 
nalazł się tak związanym i niemocnym ku obrażeniu 
tego, który był dał w ręce jego wszystek dom swój, 
jako ty masz siłę i serce ku obrażeniu tego, który 
niebo i ziemię i sam siebie położył w ręku twoich? 
O, jakoś daleko nie wdzięczniejszy, niżli nieme bydlęta, 
daleko okrutniejszy niżli dzikie zwierzęta, daleko nie- 
czulszy niżli wszystkie rzeczy nieczułe, jeźli nie czujesz 
tak wielkiego złego? Albowiem które zwierzę, który 
lew, który tygrys śmiał kiedy źle uczynić temu, który 
mu dobrze uczynił?

10 (Amb. Li. 6 Hex., Capit. 4.) Pisze święty Ambroży, 
że jeden pies stał całą noc wyjąc i skowycząc nad 
swym panem umarłym, a gdy przyszło wiele ludzi 
rano widzieć go, a między nimi i ten, który go był 
zamordował, wnet pies skoczył nań, ukazując winę 
złoczyńcy onego. A jeźli psy dla trochę chleba takową 
miłość i wiarę mają ku panom swoim, jak ty bę
dziesz tak niewdzięcznym, iżbyś się w zakonie rozumu 
i ludzkości miał dać psu zwyciężyć ? A jeźli ono bydlę 
tak się gniewało na tego, który zabił pana jego, jakoż 
się ty nie będziesz gniewał na tych, którzy zamor
dowali Pana twego.

11 A nie są to inni, którzy go zabili, jeno grzechy 
twoje. Teć były, które go pojmały, teć go związały, 
ubiczowały i przybiły na krzyż, ponieważ katowie 
nigdy by tej mocy nie byli mieli, gdyby grzechy twoje
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tej mocy im nie były dodały. Czemuż się tedy nie gnie
wasz na tego tak okrutnego mężobójcę, który odjął 
żywot Panu twemu ? Czemu widząc go umarłego przed 
tobą, i dla ciebie, nie urośnie w tobie większa miłość 
ku niemu, a nienawiść przeciw grzechowi, który go 
zamordował ? A zwłaszcza wiedząc, iż wszystko to, co
kolwiek na tym świecie czynił, mówił i cierpiał, nie 
dla czego innego, jeno aby w sercach naszych urosła 
nienawiść przeciw grzechowi, a żebyśmy go sobie 
obrzydzili, to czynił; aby grzech umorzył, umrzeć 
raczył; a żeby grzechowi przybił ręce i nogi, 
dopuścił swoje ręce przybić. Czemuż tedy ty chcesz 
w niwecz obrócić wszystkie utrapienia i poty Chrysta 
Pana, chcesz zostać w tejże niewoli, z której cię on 
krwią swą wybawił? Jako nie drżysz na samo imię 
grzechu, ponieważ Pan Bóg czyni tak wielkie rzeczy, 
aby go skaził ? Cóż więcej Bóg mógł uczynić, aby ludzie 
od grzechu odwiódł, nad to, iż się dał przed wszystkiemi 
na krzyżu rozciągnąć? I któżby śmiał Pana Boga 
obrazić, gdyby widział raj i piekło otworzone przed 
sobą? a bez wątpienia jest większa rzecz widzieć 
Boga przybitego na krzyż, niżli to wszystko. A tak 
kto się przez tak wielki uczynek nieporuszy, nie wiem 
któraby rzecz na świecie była, któraby go poruszyć 
mogła.
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ROZDZIAŁ VII.

0 innych wielu dobrach, które tu na tym świec!e 
z cnotą są połączone.

1. Dobra, które Pan Bóg raczy dawać sługom swoim
w tym żywocie.

2. Pismo święte co nam okazuje.
3. Pożytek mądrości.
4. Drogi przeklęte złych.
5. Miejsce z Izajasza proroka.
6. Różnica między dobrymi i złymi.

Jeźlibyś rzekł, że te wszystkie rzeczy wymienione, 
dobre i złe, tylko się na przyszły czas obiecują a iż 
pragniesz widzieć, coby już teraz wzruszyło serce 
twoje, ponieważ bardziej nas ruszają rzeczy, które są 
przed oczyma: i w tym uczynię dosyć żądaniu twojemu. 
Albowiem chociaż Pan zachował lepsze wino i lepsze 

1 potrawy na koniec uczty, jednak nieopuszcza swych, 
aby mieli łaknąć albo głód cierpieć na tej drodze. 
Albowiem on wie dobrze, żeby niemogli w ten sposób 
na niej wytrwać. Przeto rzekł do Abrahama: ,,Nie 
bój się Abrahamie, bom ja jest obrońcą twoim i za
płatą twoją bardzo wielką.8 Dwie rzeczy mu obiecał 
w tych słowach; jedną niniejszego czasu, to jest obronę 
i pomoc we wszystkich potrzebach żywTota tego; a drugą 
na przyszły czas, to jest zapłatę chwały, która się 
zachowywa do drugiego żywota. Ale jak jest wielka 
pierwsza obietnica, i jak wiele rodzajów dóbr i łask 
w sobie zamyka, tego nie może nikt wyrozumieć, jeno 
ten, który z pilnością czytał pisma święte, które żadnej



55

rzeczy częściej nie powtarzają ani wystawiają, jako 
wielkość łask, łagodności i dobrodziejstwa, które Pan 
nasz obiecuje swoim wiernym w tym żywocie.

Czytaj Psalm: (Psal. 22.) ,,Pan mię rządzi." Czy- 2 
taj: (Psal. 40.) ,,Kto mieszka w spomożeniu najwyż
szego." Czytaj: (Psal. 17.) ,,Będę cię miłował, Panie, 
mocy moja." Czytaj błogosławieństwa i złorzeczeństwa 
w piątych księgach Mojżeszowych, (Deut. 29.) czytaj 
nakoniec wszystek stary i nowy Testament, a obaczysz 
jaśnie, jakie rozmaite dobra i łaski są obiecane spra
wiedliwym w tym żywocie. Słuchaj, co mówi Salomon 
w swych przypowieściach o tern: (Prover. 3.) nBłogo
sławiony człowiek, który nalazł mądrość. Albowiem 3 
droższe jest dostąpienie jej, niżli wszystkie skarby 
śrebra i złota najprzedniejszego, ważniejsza jest, niżli 
wszystkie bogactwa świata; i wszystko, czegokolwiek 
może pożądać serce ludzkie, nie może być z nią po
równano. Długość dni jest w prawej ręce jej; a w lewej 
bogactwa i chwała; drogi jej są drogi śliczne i wszyst
kie zmysły są spokojne; a drzewem żywota dla tych 
wszystkich, którzy jej dostali; a ten, który ją do końca 
zachowa, będzie błogosławiony. Patrzże tedy, synu miły, 
na zakon Boży i na rady jego. Albowiem to będzie 
żywot duszy twojej i słodkość ustom twoim. Na on 
czas pójdziesz bezpieczny po drogach twoich, a twoje 
nogi nie najdą, o co by się uderzyły. Jeźli będziesz 
spał, nie będziesz się miał czego bać; a jeźli będziesz 
odpoczywał, będzie sen twój spokojny." Tać tedy jest 
bracie słodkość i odpocznienie dróg dobrych. Lecz 4 
onej, którą idą złośliwi, obacz jako odmienne upominki im
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dawa pismo. (Psalm. 13.) ,,Upadek i nieszczęście jest 
w drogach onych, a nigdy nie widzieli, coby za rzecz 
była droga pokoju." I na drugim miejscu mówi 
Eklesiastyk: (Eccles. 21.) ,,Droga złośliwych jest pełna 
kamieni a nakoniec dnia ostatecznego jest im nagoto- 
wane piekło i ciemności i męka." Azażci się tedy 
widzi dobra zamiana, opuścić drogę miłego Boga za 
drogę świata tego, gdyż tak wielka jest różność jednej 
od drugiej, nietylko końców drogi, ale też we wszyst
kich jej krokach? Jaka większa głupość być może, 
jako chcieć raczej jedną męką zyskać i nabyć sobie 
drugiej męki, niżli jednem odpocznieniem drugie od- 
pocznienie? A jeszcze żebyś jaśniej widział ważność 
tego odpocznienia i wielkość dóbr, które na tym świecie 
idą z dobrym, proszę cię, abyś pilnie słuchał, co sam 
Bóg i Pan nasz obiecuje przez Izajasza proroka onym, 
którzy chowają zakon jego, temi słowy, tak jako je obja- 

5 śniają rozmaici wykładacze. (Cap. 58.) ,,Kiedy będziesz 
czynił takie i takie rzeczy, jako ja rozkazuję, wnet ci 
się ukaże światłość dnia jasnego, która jest słońce 
sprawiedliwości, i która rozpędzi wzystkie chmury błędów 
i smutków twoich, a wnet poczujesz, że masz prawdziwe 
i doskonałe zbawienie; a sprawiedliwość twoich dobrych 
uczynków pójdzie, jako pochodnia przed tobą, a chwała 
Pańska ze wszystkich stron cię ogarnie, abyś był zacnym 
przed oczyma Bożymi i ludzkiemi. Na ten czas będziesz 
wzywał imienia Bożego, a wysłucha cię; będziesz wołał, 
a odpowie ci: Otom jest z tobą do wszystkiego, czegoć 
potrzeba. Na ten czas w pośrodku ciemności i fra
sunków i ucisków tego żywota oświeci się nad tobą
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światłość wspomożenia Pańskiego, która cię pocieszy, 
a twoje ciemności będą jako południe. Albowiem samą 
nędzę i niedolę grzechów obróci Pan Bóg, że ci będą 
przyczyną większego szczęścia, i da zawżdy prawdziwy 
pokój i odpocznienie duszy; a czasu głodu i nieuro
dzaju da nasycenie i obfitość i twoje kości będą wy
bawione od śmierci i od ogniów wiecznych i będziesz 
jako ogród, który polewa woda, i jako źródło wody, 
która zawżdy wytryska; i zbuduje się w tobie ono, co 
od wiele lat było spustoszało, żeby się zachowało na 
dobrych fundamentach od rodzaju do rodzaju. A jeżli 
pracę podejmiesz w święceniu świąt moich, nie trawiąc 
w nie czasu na złych drogach, ani na czynieniu swej 
woli przeciw mojej, chowając z wielką pilnością do naj
mniejszych rzeczy wszystko, co ja dziś tobie rozkazuję, 
na ten czas będziesz się rozkoszował w Panu, którego 
rozkosze przewyższają wszystkie rozkosze świata, i pod
niosę cię nad wszystkie wysokości świata, to jest do 
stanu żywota najszczęśliwszego, do którego nie może 
dosiąc wszystka moc fortuny ani natury ludzkiej. Na
koniec dam ci potem nasycenie i obfitość drogiego 
dziedzictwa, którem obiecał ojcowi twemu Jakóbowi, 
które jest błogosławieństwo chwały. Albowiem usta 
Pańskie wyrzekły."

Takie są tedy dobra, które Pan Bóg obiecuje 
sługom swoim; między któremi aczkolwiek są niektóre, 
które się ściągają na przyszły czas, a wszakże ich 
więcej, które są niniejsze, jako ona nowa światłość 
i jasność z nieba i nasycenie i obfitość wszystkich 
dóbr, nadto ucieczka i ufanie w Panu Bogu; ona
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gotowość pomocy Boskiej na wszystkie modlitwy i prośby, 
on pokój i bezpieczeństwo sumienia, ona straż i opa
trzność Boska, on ogród i ozdoba łaski, ono źródło, 
które nigdy nie ustawa, to jest opatrowanie i obfitość 
we wszystkich rzeczach; owe rozkosze Boskie, które 
przewyższają wszystkie rozkosze ludzkie i ono podnie
sienie ducha, dokąd nie może dosiąc żadna moc natury 
stworzonej. Te wszystkie są błogosławieństwa od Boga, 
które obiecuje sługom swoim, wszystkie są uczynki 
miłosierdzia, skutki łaski, świadectwa miłości jego, 
łagodności i miłości ojcowskiej, którą ma przeciw swym 
sługom w każdej rzeczy z tych, które są mianowane. By
łoby o tern wiele mówić, czego niedopuszcza krótkość 
tych książek, aby się każda rzecz z osobna roztrząsała. 
Także tych wszystkich dóbr dostępują w tym i drugim 
żywocie dobrzy; a źli wszystkich są pozbawieni.

6 Zkąd i tu na ziemi możesz obaczyć różność między 
jednymi i drugimi, ponieważ tak są bogaci dobrzy w błogo
sławieństwo z nieba, a źli tak ubodzy i opuszczeni. Przeto 
gdy u siebie uważysz z pilnością wszystkie wyżej po
wiedziane słowa, a ku temu i stan dobrych i złych 
zobaczysz, że tamci są w łasce miłego Boga a ci 
w niełasce; tamci są przyjaciele, ci nieprzyjaciele; 
owi są w światłości a ci w ciemnościach; owi się we
selą z pociech anielskich a ci z rozkoszy plugawych; 
owi piwdziwie są wrolni i panowie samych siebie, ci 
są niewolnicy djabelscy; owi żyją w ustawicznym po
koju, ci w ustawicznym niepokoju; owych rozwesela 
świadectwo dobrego sumienia, te gryzie zawżdy robak 
sumienia ich złego; owi w ucisku w  swrym stanie są
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stali, ci jako lekka plewa bywają od wiatru porywani; 
owi stoją mocni i bezpieczni na kotwicy pewnej na- 
dzieji, ci nie mogą stać stale i wszystkim nawalnościom 
fortuny są poddani; owycb modlitwy Panu Bogu są 
wdzięczne i przyjemne, a tych są brzydkie i obmierzle; 
śmierć owych jest bezpieczna i spokojna i przed 
oblicznością miłego Boga droga, tych niespokojna jest 
i tysiąca strachów i bojaźni pełna; nakoniec owi żyją 
jako synowie pod opieką i obroną Bożą i spią słodko 
pod cieniem opatrzności pasterskiej, ci odepchnieni od 
tej opatrzności idą jako owce rozpłoszone bez pasterza 
i bez Pana, poddane wszystkim niebezpieczeństwom 
i przygodom losu. A jeźli te wszystkie dobra idą za 
cnotą, powiedz mi, co ci przeszkadza, abyś się nie 
jął tak wielkiego dobra; co możesz przytoczyć, abyś 
wymówił niedbałość twoję? Jeźlibyś chciał rzec, że to 
nie jest prawda, toć nie pójdzie, ponieważ widzisz, iż 
wszystko jest ugruntowane na słowach Bożych i świa
dectwach pisma jego. Jeźlibyś rzekł, że to małe dobra, 
to się obstać nie może; ponieważ przewyższają, ja- 
kośmy powiedzieli, wszystko to, czego serce ludzkie 
pożądać może. Jeźlibyś mienił, że przyrodzenie do 
tego wiedzie, abyś o siebie niedbał i nie żądał takowych 
dóbr, i to się mniej jeszcze rzec może, ponieważ 
człowiek z przyrodzenia jest sobie przyjacielem i wola 
ludzka ma sobie za cel dobre, które jest uspokojenie 
i cel żądzy jej. Żebyś też rzekł, iż nie rozumiesz a nie 

smakujesz te dobra, nie możesz z siebie tern winy złożyć, 
ponieważ masz wiarę o nich, aczkolwiek niemasz smaku. 
Albowiem smak się traci przez grzech, ale nie wiara,
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która jest większa, niżli insze wszystkie doświadczenia 
i świadectwa na świecie. A czemuż się nie sprzeciwiasz 
tern świadectwem wiary wszystkim inszym świadectwom ? 
czemu nie będziesz przestawał więcej na wierze, niżli 
na twoim własnem widzeniu i rozsądku? Obyś się ty 
chciał postanowić i poledz na ręku Pańskich i ufanie 
w nich położyć, jakbyś wnet jasno obaczył wypełnie
nie tych skarbów; obaczyłbyś, jako ślepo chodzą 
wszyscy tego świata miłośnicy, ponieważ nie szukają 
tego tak wielkiego dobra; i obaczyłbyś nakoniec, jako 
cię sprawnie wzywa Zbawiciel do tego sposobu życia, 
mówiąc: (Math. li.) ,,Pójdźcie do mnie wy wszyscy, 
którzyście spracowani i uciążeni, a ja was ochłodzę. 
Weźmijcie jarzmo moje na się, a najdziecie odpocznienie 
duszom waszym. Albowiem jarzmo moje jest bardzo 
słodkie, a brzemię moje bardzo lekkie."

Nie omylą Pan Bóg nikogo, ani się też sam myli 
na obietnicach swoich, ani się droży z rzeczami, które 
obiecuje. A czemuż tedy uciekasz przed odpocznie- 
niem ? czemu odpychasz od siebie pokorę i łagodność ? 
czemu wzgardzasz łaskawym i słodkim głosem pa
sterza twojego ? Jako śmiesz odprawiać od siebie cnotę, 
mając takowy podpis ręki Bożej ? (3 Reg. 10. Math. 12.) 
Mniej słyszała królowa Saba o Salomonie a wżdy przy
jechała z ostatecznych krajów ziemi, aby oglądała to, 
co była o nim wyrozumiała; a ty słysząc tak pocieszne 
i tak pewne nowiny około cnoty, czemu nie odważysz 
trochę pracy, przynajmniej abyś doznał prawdy tej 
sprawy? Ufaj, bracie miły, Panu Bogu i słowom jego, 
i rzuć się z wielkim ufaniem w ręce jego, i opuść
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tę nikczemność, która cię zatrzymuje: a obaczysz, że 
większe są daleko skutki cnoty, niżli słowa o niej, 
a jako wszystko nic nie jest, co się o niej powiada, 

przeciwko temu, co się w niej najduje.

ROZDZIAŁ VIII.

Odpowiedzi na wymówki złych.
1. Ci, którzy odkładają polepszenie na inszy czas.
2. Trudniej się potem polepszyć niżli teraz.
3. Tych, co się zbytkom oddają w młodości, jaka sta

rość bywa.
4. Zwyczaj, drugie przyrodzenie.
5. Łazarzowe wskrzeszenie co znaczy.
6. Cztery dni leżenia Łazarzowego w grobie, co znaczą.

Przy tych wszystkich rzeczach, które okazują i wy
noszą cześć cnoty, złym nie schodzi na wymówkach, 
których ku obronie swej używają. (Prover. 18.) Albo
wiem napisano, iż szuka przyczyny, kto się chce roz
łączyć z przyjacielem, a więc kto to czyni, będzie zawżdy 
godzien karania." Są niektórzy tacy, którzy jednem 
tylko słówkiem odpowiadają na to wszystko, mówiąc, 1 
że się po niektórym czasie poprawią i zaczną inszy 
sposób żywota, mniemając jakoby im teraz ta rzecz 
była bardzo trudna a żeby z czasem miała im być 
łatwiejszą. To jest jedna z wielkich omyłek, które
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mogą być wymyślone. Albowiem jeźli przez wszystek 
czas, który cię zabawia, chcesz trwać w takim złym 
żywocie, w którym się najdujesz, i przydawać grzechy 
do grzechów, jako będziesz mógł potem łatwiej opu
ścić je, kiedy ku nim przyczynisz jeszcze złego spo-

2 sobu i zwyczaju? Przyszłego czasu, jeźli go docze
kasz, a jeźli się daleko rychlej nie dokona, niżli myślisz, 
najdziesz się bardziej umocnionym w złym zwyczaju, 
i z naturą bardziej skażoną, a djabelstwo będzie 
mocniejsze nad tobą, a ty się bardziej oddalisz od 
Boga a zatem bardziej ugrzęźniesz i bardziej się ugrun
tujesz w złem. Jakże tedy to łatwiej przyjść’będzie 
mogło, gdy się namnoży nowych trudności przez miesz
kanie w grzechu? Jeźli każdy raz, co grzeszysz, odda
lasz się o jeden dzień od drogi cnoty, jakże się łatwiej 
będziesz mógł wrócić, tak wiele dni się oddaliwszy, 
jakoś wiele grzechów popełnił? Odpowiedź takowa 
prawie się pokazuje być odpowiedzią onego, który ma 
za mistrza ojca kłamstwa, ponieważ cię do tego przy
wodzi, abyś wierzył, iż im więcej strawisz czasu ucząc 
się złości, i zapominając cnoty, i oddalając się od 
drogi jej, tem ci się będzie łatwiej do niej wrócić. 
A jest rzecz pewna, że jako ci, którzy wbijają gwóźdź, 
każdy raz go dalej pobijają nowem uderzeniem: zu
pełnie tak z każdym złym uczynkiem, który popełniamy, 
jako młotkiem, im dalej tem głębiej, się pobiją złość 
w duszach naszych, i tak tam zostawa wkorzeniona, 
że potem trudno znajść lekarstwo, aby się ta złość

3 mogła wykorzenić. Przeto widzimy, że starość tych, 
którzy swoję młodość strawili na rozmaitych grzechach,
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częstokroć bywa zmazana rozpustą onego wieku prze
szłego. A chociaż starym latom już więcej nie przy- 
stoją takie zbytki, i samo przyrodzenie je od siebie 
odpędza; przecie natura bywa zwyciężona i pokonana 
od gwałtu i mocy złego zwyczaju. A przeto napisano 
w księgach Joba świętego: (Job. 20.) Że kości zło

śliwego będą pełne złości młodości jego; z nim będą 
leżeć w grobie tak dalece, iż takowe złe sprawy nie 
mają inszego kresu, kędyby się miały dokonać, jeno 
pospolity koniec wszystkich rzeczy, to jest śmierć, 
która sama może ulżyć i ich wykorzenić. A przyczyna 4 
tego jest zastarzały zwyczaj, który się już obrócił 
w przyrodzenie, które już tak ma żądze ku grzechom 
wewnątrz zakorzenione w kościach i w rdzeniu dusz 
ich, iż jako febra zastarzała, która już jest wkorze- 

niona w wnętrzności ludzkie i przeniknęła aż do 
rdzeniu kości, nieprzyjmują dalej żadnego lekarstwa, 
ale już do końca są nieuleczone (Joan. li.) Okazał 5 
to sam Pan i Zbawiciel nasz w wskrzeszeniu Łazarza, 
który od czterech dni był umarł, i którego wskrzesił 
z tak wielkiem wołaniem i wzruszeniem wnętrznem. 
Aczkolwiek inszych umarłych wskrzeszał bardzo łatwo, 
ale Łazarza z wielką pracą; aby nam dał znać, jak 
jest wielki cud, gdy Pan Bóg wskrzesi tego, który 
od czterech dni umarł, i gnić począł, to jest, gdy 
nawróci grzesznika, który od wielu dni i czasu dłu
giego zależał się w zwyczaju grzechu. Albowiem, jako C 
wykłada Augustyn święty, między tymi czterema dniami 
pierwszy jest rozkosz rozmyślania o grzechu; wtóry 

przyzwolenie na grzech; trzeci uczynek; czwarty zwy-
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czaj w grzechu. A ten, który do tego kresu przyjdzie, 
już jest Łazarzem od czterech dni umarłym, który 
nie zmartwychwstanie, jeno za mocą wołania i łez 
Zbawicielowych. Lecz przypuśćmy, aby się na tobie 
to wypełnić mogło, żebyś się po długim zwyczaju 
złym poprawić i nawrócić mógł, acz widzimy, że się 
to bardzo rzadko trafia; powiedz mi, które prawo 
nauczyło cię tego, gdyż cię Pan Bóg od wieków umi
łował, i stworzył, aby ci dał wieczną chwałę, iż nie 
chcesz strawić na służbie tak dawnego miłośnika 
i dobrodzieja, tego krótkiego żywota, który ci dał, 
i owszem z tak maluczkiej chwały chcesz odjąć tak 

wielką część?

ROZDZIAŁ IX.

Naprzeciwko tym, którzy odkładają pokutę aż do 
śmierci.

1. Rzadka bardzo prawdziwa pokuta na końcu żywota.

2. Wielka rzecz dobrze umrzeć.
3. Czasu śmierci trudno się nauczyć dobrze umierać.
4. Taka śmierć pospolicie, jaki żywot.

Najdują się niektórzy tak ślepi i zuchwali, że nie- 
dosyć mają odkładając nawrócenie swe na przyszły 
czas, ale je jeszcze zostawiają aż do samej śmierci. 
O szalony i bezrozumny! czy wierzysz, abyś miał tym
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sposobem zyskać królestwo niebieskie i miejsce z anio
łami i świętymi? Aza nie widzisz, że wszystko to, co 
się aż na ów czas czyni, pospolicie jest potrzebą, nie 
wolą; gwałtem nie swobodą, bojaźnią nie miłością? 
a jeźliby miłość była, nie jest miłość Boża, ale mi
łość samego siebie, która z przyrodzenia boi się swej 
szkody! Aza nie widzisz, że to jest rzecz przeciwna 
wszystkiemu zakonowi Boskiej sprawiedliwości, iż ty 
strawiwszy wszystek żywot na służbie szatańskiej, do
piero na końcu chcesz o niebo błagać Pana Boga? 
(Matt. 25.) Nieoglądasz się na koniec bnych pięciu 
panien głupich w ewangielii, które odkładały przygo
towanie się do czynienia rachunku aż do tego czasu, 
kiedy go oddać miały? Jako się ty możesz spodziewać 
czego lepszego, będąc już ostrzeżony tym przykładem, 
a przecie trwając w tejże niedbałości? Czy to Pan 
Bóg natchnie prawdziwą pokutą zawsze, skoro się tylko 
komu podoba? Ale jako się rzadko zdarza, aby po- 1 
kuta była dana na końcu żywota; jako ich mało, 
którzyby onej godziny prawdziwą pokutę czynili, pytaj 
świętego Augustyna, świętego Ambrożego, świętego 
Grzegorza, a nakoniec wszystkich świętych; a zobaczysz, 
z jakiem wątpieniem o tern mówią, i wyrozumiesz, ja
kie to wielkie szaleństwo, uważać za bezpieczne żeglo
wanie na tej niebezpiecznej zatoce morskiej, o którem 
tak mądrzy sternicy mówią z wielkim strachem i bo
jaźnią. — Jest wielka rzecz dobrze umrzeć, czego 2 

abyśmy się dobrze nauczyli, trzeba to na pieczy mieć 
przez wszystek żywot. Albowiem czasu śmierci jest 3
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co z sobą czynić, tak iż na on czas bardzo trudno
uczyć się umierać.

4 Jest doświadczenie powszechne, iż jaki jest żywot
każdego, takowa też śmierć zwykle bywa: za czem 
idzie iż gdzie jest zły żywot, będzie też i zła śmierć, 
cbyba żeby Pan Bóg osobnym przywilejem inaczej
chciał uczynić. To zdanie nie jest moje, ale apostoła 
świętego, który mówił: (2. Cor. li.) Iż koniec złośli
wych będzie wedle ich uczynków, ani złych uczynków 
oczekiwamy dobrego końca, ani dobrych złego.

Przejdź wszystkie pisma święte, nie najdziesz ża
dnej sentencyi, któraby częściej była powtarzana nad 
tę: (Galat. 6.) Iż co człowiek sieje, to żąć będzie: 
(Psalm. 6.) (Math. 16., Apoc. 22., 2. Cor. 11., Prov. 10., 
Ezech. 18.) iż czasu śmierci, źli będą zbierać owoce 
złych dróg swoich; a iż Pan Bóg ma każdemu za
płacić wedle uczynków jego; a iż koniec każdego bę
dzie wedle żywota, jaki wiódł; ą sprawiedliwość spra
wiedliwego będzie stała nad głową jego; a złość 
złośliwego także nad głową jego; i tysiąc inszych sen- 
tencyj podobnych. A jeźli twoje uczynki są złe i ży
wot zły; co może być wnioskowane z niego, jeno że 
takowy będzie koniec, jakie były środki i jaki był 
żywot? Jako możem sądzić, żebyś miał zbierać w innym 
żywocie co innego nad skazę, (Galat. 6.) jeźliś w tym 
żywocie nic innego nie siał, jeno skazę? Mówi Zba
wiciel: (Mat. 7.) Azali zbierają z ciernia winne grona, 
albo z ostu figi? A jeźli dom złego, jako mówi Sa
lomon, (Proy. 2.) jest nachylony ku śmierci, i ścieszki 
jego idą prosto do piekła: co się inszego może ocze
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kiwać z tej drogi, jeno ten koniec? (Eccles. li.) Kędy 
upadnie drzewo albo mur, który się nachylił na jedną 
stronę, jeno na tę, na którą się nachylił? Jakiż tedy 
będzie koniec tego, którego żywot, którego słowa, 
uczynki i myśli były zawżdy nachylone ku piekłu, 
albowiem wszystkie piekło zasługowały; jaki będzie 
koniec jego, jeno ciemności zewnętrzne, ponieważ 
zawżdy chodził w ciemnościach wnętrznych? Jako 
chcesz, aby przy końcu dnia stanął w niebie ten, który 
szedł zawsze po drodze ciemności piekielnych?

ROZDZIAŁ X.

Przeciwko tym, którzy sobie pobłażają miłosierdziem 
Boźem trwając we złości.

1. Chrześcianie dzisiejszych czasów zapomnieli Pana
Boga,

2. Przy miłosierdziu kaźń i sprawiedliwość Boża.
3. Wiara bez owoców przyczyna większego potępienia.
4. Nadzieja.
5. Duma.

Jeźli z drugiej strony mówisz, że jest wielkie mi
łosierdzie Boże, a iż cię to tak chłodzi, że trwając 
w złem żywocie, wierzysz się być bezpiecznym około 
zbawienia twego: powiedz mi, co za większe obrażenie
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możem uczynić temu miłosierdziu, jako brać z niego 
przyczynę, abyś je więcej obraził? Kto cię nauczył, 
iżby to tak szło, że ponieważ Pan Bóg jest dobry, 
ty byś miał swobodę, być złym ? Nie tak Duch święty 
uczy, iżbyśmy dlatego grzeszyć mieli; ale owszem tak: 
Pan Bóg jest dobry, a przeto godna rzecz, aby mu 
cześć i posłuszeństwo było wyrządzone i był miłowan 
nad wszystkie rzeczy. Albowiem iż Pan Bóg jest mi
łościwy i miłosierny, słuszna rzecz jest, abym ja też 
był takowym, a żebym w nim ufanie pokładał, że mi 
przepuści, chociażbym był wielkimi grzechy obciążony, 
jeźli powstanę z grzechu, a nawrócę się do niego z ca
łego serca. Ale jeźli ty zawsze trwając w złości, przy 
tern wszystkiem mniemasz, jakoby rzecz nie była po
dobna, abyś miał być potępion, patrząc na jego wiel
kie miłosierdzie, słuchaj troszkę, czy to być może. 
Niezaprzesz mi tego, iż ze stu części świata ledwie 
jest jedna chrześcianów; a iż z dziewięćdziesiąt dzie
więciu, które zostawaj ą, ledwie jedna bywa zbawiona. 
(Genes. 7.) A przeto jako okrom tych, którzy byli 
w korabiu Noego, żaden nieuszedł potopu; ani okrom 
tych, którzy byli w domu Raab, żaden nie jest zacho
wań z mieszczanów Jerycho: tak żaden nie bywa zba- 
wion indziej, chyba w domu Bożym, który jest kościół 

1 jego a zowie się chrześciańskim. Nad to spojrzyj, co 
się dzieje za czasów naszych, a obaczysz jako prawdzi
wie we wszystkim tern ciele duchownem, od stopy nogi 
aż do wierzchu głowy, ledwie jest która część prawie 
zdrowa. (Izai l.) Otóż na stronę niektóre przedniejsze 
miasta, w których jest niejaka nauka dobra, przejdź
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wszystkie inne ziemie, gdzie nie masz żadnego jej 
śladu, a najdziesz wiele narodów, na których się 
prawdziwie pełni to, co powiedział Pan Bóg pewnego 
czasu o Jeruzalem: (Liere. Ó.) Przebieżcie wszystkie 
drogi Jeruzalem, a szukajcie jednego człowieka spra
wiedliwego, a ja użyję z wami miłosierdzia." Przebież 
nie mówię po wszystkich targach i rynkach, albowiem 
te miejsca są poświęcone kłamstwu i zdradom, ale po 
wszystkich domach sąsiednich, jako mówi Jeremiasz; 
przyłóż ucho, a słuchaj, co mówią; a ledwie najdziesz 
słowo, któreby dobre było; lecz tam usłyszysz szem
rania, tam plugawe słowa, tam przysięgi, tam bluźnier- 
stwa, i zwady, i żądze; tam odpowiedzi, i spory; 
a nakoniec na każdej stronie, najdziesz serca i języki 
ludzkie zabawione na rzeczach ziemskich, i na zy
skach, które się doczesności dotyczą. A rzadko na 
których miejscach najdziesz, aby o Panu Bogu była 
sprawa, i o rzeczach jego, ale miasto tego kłamią 
i krzywo przysięgają przez imię święte jego, a w taki 
sposób wspominają Pana Boga, o jakim narzeka pro
rok mówiąc: ,,Wspominają mię, ale nie tak jakoby
mieli, przysiągając przez imię moje kłamliwie,u tak 
dalece, że ze znaków, które się z wierzchu okazują, 
ledwie może być rozeznano, jeźli takowy lud jest chrze- 
śeiański albo pogański; wyjąwszy podobno po dzwo 
nach, które widzieć z daleka, a przez przysięgi praw
dziwe i fałszywe, które wespół słyszeć mówić przez 
imię Chrystusa Pana; lecz ostatek mało nie wszystkie 
są sprawy pogańskie. Jakóż tedy mogą ci wnijdź 
w liczbę onych, o których mówi Izajasz : (Izajasz 61.)
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,,Wszyscy, którzy je ujrzą, wnet je poznają. Albowiem 
to są szczepy, którym Pan Bóg dał swe błogosławień
stwo. u A jeźli ma być takowy żywot prawdziwego 
chrześeianina, iż którzykolwiek go ujrzą, osądzą go 
być synem Bożym: w jakiej liczbie policzymy tycb, 
którzy więcej się zdają być naśmiewcami Pana Chry
stusowymi, niżli chrześcianami ? A jeźli takowy jest 
żywot tych; czego się mamy spodziewać o ich zba
wieniu, wedle powszechnej reguły, którąśmy wyżej 
położyli? Powiedziałem to wszystko, abyś wyrozumiał, 
jeźli z tem miłosierdziem Bożem, do którego ty się 
odwołujesz, może to się zgodzić, iżby na świecie było 
tak wiele niewiernych, a w kościele tak wiele złych 
chrześcianów; a jeźli niewierni idą na potępienie, 
i chrześcianów wielka część, tedy też to stać się może, 
że ty wespół z nimi będziesz potępion, jeźli im bę
dziesz podobny. Powiedz mi, czy niebo dla ciebie się 
otworzyło, skoroś się narodził ? Albo się podobno 
w on czas odmienią sądy miłego Boga i zakon ewan- 
gielii i sprawiedliwości jego dla tego, aby dla ciebie 

2 był inny porządek a dla drugich inny? Mimo tego 
miłosierdzia stał się upadek anielski i grzech pier
wszych rodziców, i całego rodu człowieczego w nich, 
który teraz opłakujemy; zatracenie wszystkiego świata 
zalaniem potopu, i straszliwe zburzenie Jeruzalem, 
i Babilonu, i Niniwy, i inszych znamienitych miast 
i krajów. (Izaj. 5.) Mimo tego miłosierdzia jest 
dopuszczono, iż piekło rozszerzyło paszczę swoję, a na 
każdy dzień tysiące dusz idą do niego; a nie będzież 
dopuszczono, aby też tam twoja poszła, jeżli będziesz
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trwał w złem życiu? A żebyś nie mówił, że na on 
czas był Pan Bóg srogi, a teraz łagodny, uważ, że . 
z tą łagodnością może to wszystko się zgodzić, cośmy 
powiedzieli. A dla tego nie przestawaj się też ty bać 
karania, jeżli będziesz trwał w złości, chociażeś jest 
chrześcianinem. Albowiem jest rzecz jasna, że wiara 3 
bez uczynków nie jest naczyniem zbawienia, lecz owszem 
przyczyną większego potępienia. Czyli podobno straci 
Pan Bóg chwałę swoję, jeżli ciebie samego wnijść do 
niej nie dopuści; albo masz podobno w sobie jaką 
godność, której Panu Bogu osobliwie potrzeba, i dla 
której musi cierpieć wszystkie występki twoje, wszystko 
złe i dobre? Czyli podobno masz jaki zapis albo po
stanowienie około bezpieczeństwa, żeby z tobą samym 
użył nowego przywileju? gdy ani synom Dawidowym, 
którzy byli uprzywilejowani dla zasług ojcowskich, nic 

przepuścił Pan Bóg, lecz na nie kaźń włożył wedle 
zasługi, kiedy byli źli, tak iż wiele z nich źle żywota 
dokonało. A ty się próżną nadzieją cieszysz, wierząc, 
że zgoła będziesz wolnym a bezpiecznym? Błądzisz, 
bracie miły, błądzisz, jeżli wierzysz, żeby to znaczyło, 
nadzieję pokładać w Panu Bogu! Nie jestci to nadzieja, 4 
ale próżna duma. Albowiem nadzieja jest, wierzyć, że 
gdy będziesz pokutował, i przestaniesz grzechu, prze
puści tobie Pan Bóg, jakośkolwiek był złośliwym; ale 
duma jest, wierzyć, żebyś trwając w złym żywocie, 
miał być pewien zbawienia swego.
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ROZDZIAŁ XI.

Przeciw tym, którzy się wymawiają miłością świata,

1. Ludzie nie znają dóbr duchownych.
2. Ludzie nie znają dóbr doczesnych, jakie są.
3. Co jest świat.
4. Świat co jeszcze jest.

Ale podobno rzekniesz, że miłość świata i rzeczy 
jego wzięła do więzienia serce twoje; a to jest, co ci 
przeszkadza do tej drogi. Ta wymówka jest wymówką 
człowieka, który jeszcze nie doznał przez doświadcze
nie dóbr duchownych; a przeto sobie tak waży dobra 
cielesne. Kmiotek na wsi mniema, iż niemasz rzeczy 
lepszej i cudniejszej nad jego chałupkę; ponieważ nie 
widział wielkiego i cudnego budowania bogatych miast. 
Dzieciątko płacze, kiedy wychodzi z żywota matki 
swojej; albowiem niezna, jako daleko jest lepszy ten 
świat, na który wchodzi, niżli ten, z którego wychodzi. 
A pradawni ludzie za wielką rzecz sobie mieli żołądź 
i domy słomiane przed tern, niżli powstały obfite ziarna 
i domy z kamienia albo cegły murowane. Tak samo 
ludzie cielesni, ponieważ nie widzieli ani skosztowali 
dóbr duchownych, ani doświadczyli słodkości, dosto
jeństwa, szlachetności i piękności ich, wielce sobie ważą 
te fałszywe i przemijające dobra, albowiem nie poznali 
innych. Bo gdyby je byli prawdziwie poznali, niebyłaby 
rzecz podobna, aby tamtych niewzgardzili, jako daje 
znać prorok Izajasz, kiedy rzekł: (Isajae 2.) ,,Onego 
dnia będziesz plwał i będziesz się brzydził tablicami
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złotemi i śrebrnemi i obrazami bałwanów, któreś 
chwalił, jako chustami plugawemi i zmazanemi, i rze- 
czesz im śmiele: Pójdźcie ode mnie, a wynijdźcie
z domu mego." Prawie jako ludzie plują i wyrzucają 
fałszywe bogi, kiedy poznawają prawdziwego Boga: 
tak plują i odrzucają wszystkie fałszywe dobra świata, 
kiedy poczynają kosztować prawdziwych dóbr niebieskich. 
,,Albowiem," jako mówi św. Bernard, ,,gdy bywa po
smakowana słodkość duchowna, wnet wszelkie cielesne 
rzeczy i wszystkie dobra i rozkosze świata swój smak 
tracą." Ta tedy jest jedna przedniejsza przyczyna tej 
omyłki, w której żyją ludzie.

Jest jeszcze i druga okrom tej przyczyna, a to 2 
ta, iż nie tylko nieznają ludzie dóbr duchownych, ale 
też ani samych doczesnych; bo by nie była rzecz po
dobna, aby je miłowali, jako je miłują, gdyby je 
prawdziwie znali.

Albowiem powiedz mi, co jest świat ze wszystkiemi 3 
swemi dobrami, kiedy by mu się kto zdrowemi oczami 
przypatrzył i wyrozumiał dobrze straty jego i uwikłania 
jego? Co jest inszego, jeno krom trudności, szkoła 
marności pełna zdrady, labirynt błędów, wieża ciemno
ści. droga rozbójników, jezioro błotne a morze usta
wicznych nawałności.

Co jest inszego ten świat, jako mówi jeden 4 
mędrzec, jeno ziemia niepłodna, pole pełne kamieni, 
las pełny ciernia, łąka zielona a pełna wężów, ogród 
zakwitnięty bez owoców, strumień z łez, źródło dzi
wów rozmaitych, słodki jad, bajka umyślona i roz
koszne szaleństwo.

4
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Które dobra są w nim, któreby nie były fałszywe ? 
a które złe rzeczy, któreby nie były prawdziwe ? Jego 
odpoczywanie jest niespokojne, jego bezpieczeństwo bez 
fundamentu, jego bojaźń bez przyczyny, jego trudność 
bez pożytku, jego prace bez zapłaty, jego przedsię
wzięcia bez dokonania, jego nadzieja próżna, wesele 
zmyślone, boleść prawdziwa, porządek jego — pełny 
zamieszania, tak że masz mieć za pewne, bracie miły, 
iż pokój i polubienie serca twego, którego żądasz, 
nie znajduje się na świecie, ale w Panu Bogu miłym, 
nie w dostąpieniu majętności, ale w wzgardzeniu ich.

Mówi św. Augustyn: ,,Okażę morze i ziemię: idź 
kędy chcesz; gdziekolwiek zajdziesz, będziesz nędzni

kiem, jeżli nie idziesz do Pana Boga."

ROZDZIAŁ XII.

Przeciw tym, którzy się wymawiają, mieniąc, iżby 
bardzo ostra była droga Boża.

1. Co znaczy imię Jezus.
2. Co jest być wybawicielem z grzechów.

3. Męki Pana Chrystusowej pożytek.
4. Duch święty czemu w postaci ognia jest zesłany.
5. Różność między zakonem pisanym a zakonem łaski.
6. Trudność i słodkość w drodze Pańskiej — jaka się

najduje.
7. Jarzmo Pańskie.
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Są zasię drudzy, którzy wymówki czynią, mówiąc, 
iż ostra jest droga Boża, ponieważ w niej bywają 
przykazowane rzeczy trudne i przeciwne żądzy i skłon
ności człowieczej. To jest jedna między przedniejszemi 
wymówkami, która wielom kazi serce w tej sprawie 
i w postępie w dobrem. Ci którzy to mówią, jakkolwiek 
są chrześcianie i żyją w zakonie łaski, jednak nie 
poznali pierwszej litery tego zakonu; ani skosztowali 
jego tajemnicy. Nędzniku ty, który się mienisz być 
chrześcianinem, powiedz mi, czemu przyszedł Pan 
Chrystus na świat? czemu rozlał krew swoją? czemu 
postanowił sakramenty ? czemu posłał Ducha świętego ? 
co jest ewangielia? co łaska? co Jezus? co znaczy to 1 
imię tak chwalebne samego Pana, które chwalisz ?
A jeźli niewiesz, pytaj się o nim u ewangielisty, który 
mówi: (Matt. 12.) ,,Nazwiesz imię jego Jezus. Albo
wiem on zbawi lud swój od ich grzechów.w A cóż jest 2 
innego, być zbawicielem i wybawicielem z grzechów? 
jeno zasłużyć odpuszczenie przeszłych grzechów i zjednać 
łaskę wystrzegania się przyszłych? czemu przyszedł 
Pan Chrystus na świat, jeno dla tego, aby ci pomógł, 
iżbyś zbawion był? Czemu umarł na krzyżu, jeno dla 
tego, aby umorzył grzechy? Czemu zmartwychwstał 

po śmierci, jeno aby cię wskrzesił do cnotliwego ży
wota? Czemu rozlał krew swą, jeno aby z niej uczynił 
lekarstwo, którembyś ty uleczył swoje rany? Dla 
czego postanowił sakramenty, jeno na lekarstwo i ra
tunek przeciw grzechu? Jaki jest najgłówniejszy po- 3 
żytek męki jego, jeno aby przez nią była gładka 
droga do nieba, która przed tern była ostra i trudna ?

4 
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To dał znać Izajasz, gdy powiedział: (Isajae 40.) ,,Iż 
za przyjściem Messyaszowem drogi, które nie były 
proste, miały się sprostować, a ostre miały się stać 

i gładkiemi." Nakoniec czemu nad to wszystko posłał 
Ducha świętego, jeno żebyś ty z ciała stał się duchem? 
Czemu go posłał w postaci ognia, jeno abyś się ty 
jako ogień zapalił, i oświecił i weselił, i był sam w sobie 
odmieniony ? ażeby cię doprowadził do nieba, z którego 
jest zesłan? Dla czego wylał łaskę wespół z siłami, 
które od niego pochodzą, jeno aby ci uczynił słodkie 
jarzmo Pana Chrystusowe, aby ci uczynił łatwe ćwi
czenie w cnotach, abyś śpiewał w uciskach, abyś na
dzieję mocną zachował w niebezpieczeństwach, i zwy
ciężył w pokusach? Toć jest początek i pośrodek, 
i koniec Ewangielii: iż jako człowiek ziemski i grzeszny, 
który był Adam, uczynił nas grzesznymi i ziemskimi; 
tak zasię drugi człowiek niebieski i sprawiedliwy, który 
przyszedł z nieba, nas uczynił niebieskimi i sprawie
dliwymi. A to co więcej piszą Ewangielistowie, co 
oznajmują prorocy, co dalej przedpowiedzieli Apostołowie: 
jest tylko ta nauka. (Roma 9.) Toć jest słowo skrócone, 
które Pan Bóg uczynił na ziemi. Toć jest wykonanie 
i skrócenie, które powiada Izajasz, iż słyszał od Boga, 
(Esajae 1 O.) od którego z wielkim głosem rozmnożyły 
się na świecie tak wielkie bogactwa i obfitości cnot 
i sprawiedliwości. Daj na to, żebyś znowu przy
chodził do wiary chrześciańskiej i żebyś pytał jakiego 
mądrego teologa, co w sobie ma i co rozkazuje ta 
nowa religia: a odpowie, że rozkazuje, aby był człowiek 

dobrym i daje pomoc, aby dobrym mógł być. Rozkazuje
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człowiekowi cielesnemu, aby się stawał duchownym; 
i daje Ducha świętego, aby mógł nim być. Okrutna 
to nędza, że na końcu tak wielu lat, jakoś jest chrze- 
ścianinem, niewiesz różności między chrześcianinem 
a między żydem; ani między zakonem pisanym, a mię- 5 
dzy zakonem łaski. Różność jest w tem, (ponieważ 
niewiesz), że on zakon rozkazywał człowiekowi, aby 
był dobrym — a nie dawał mu ze strony swej siły, 
aby nim mógł być; ale nowy zakon rozkazując, abyś 
był dobrym, dawa ci także łaskę do tego, a przeto jest 
nazwany zakon łaski. Ów zakon rozkazował walczyć, 

a zbrój i ku bitwie nie dawał; rozkazywał ludziom, aby 
byli duchownymi, a Ducha świętego nie dawał. Teraz 
inny jest sposób, ponieważ już ustał on stary zakon, 
a nastąpił drugi tak bardzo różny przez zasługi i krew 
Pana Chrystusową; a ty przecie jakoby nieustał on 
stan, ani przyszedł Pan Chrystus na świat, nie prze-, 
stawasz żydów naśladować, wierząc, żebyś swą samą 
siłą miał wypełnić ten zakon i iżbyś bez niego miał 
być zbawion. Ktokolwiek tedy to wyrozumie, wnet 
jaśnie obaczy zgodę między wielu miejscami pisma, 
między któremi niektóre czynią tę drogę ostrą, a nie
które ją czynią słodką. (Psalm 16.) Albowiem na 
jednem miejscu mówi prorok: ,,Dla słów ust twych
jam chodził po drogach twardych. (Psalm 118.) A na 
drugiem: ,,W drodze przykazania twego kochałem się, 6 
jako we wszystkich bogactwach." Albowiem ta droga 
ma obiedwie rzeczy, to jest trudność i słodkość: jednę 
z strony przyrodzenia, drugą z strony łaski, i tak co 
było z jednój przyczyny trudne, z drugiej się łatwem
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staje. (Matth. li.) Oboje dał znać Zbawiciel, gdy 
rzekł: że jego jarzmo jest słodkie i brzemię lekkie. 
Albowiem gdy rzekł ,,jarzmo," dał znać trudność, która 
się w niem najduje; a gdy rzekł ,,słodkie," dał znać 
iż jest łatwe; a ta słodkość z strony łaski bywa da
wana. A jeźli podobno spytasz, jako jest rzecz po
dobna, aby było jarzmo, i przecie było słodkie, ponie
waż własność jarzma jest, aby było ciężkie i przykre: 
to ta rzecz ma swoje przyczynę. Albowiem Pan Bóg 
je lekkiem czyni i wdzięcznem i pomaga je oprócz tego 
nosić, tak jako obiecał przez Ozeasza proroka, mówiąc: 
(Oseae lO.) ,,Ja im będę, jako ten, który poprawuje
jarzma i podnosi je nad szyję, aby im niedolegało."
A przeto cóż za dziw, że jarzmo jest lekkie, które 
Pan Bóg lekkiem czyni, i pomaga je nosić? (Exod. 3.) 
Jeźli krzak gorzał a nie spalił się, albowiem Bóg był 
w nim; co za dziw, że tutaj jest jarzmo, a przecie 
lekkie; ponieważ sam Pan Bóg jest w niem, i pomaga 
je nosić. Chcesz widzieć obie te rzeczy razem w jednej 
osobie? słuchaj tego, co mówi św. Paweł: (l. Corr. 4.) 
,,We wszystkich rzeczach cierpimy uciski, a nie tęsknim 
sobie; żyjemy w wielkiem ubóstwie, a nie jesteśmy od 
niego zwyciężeni; cierpimy prześladowania a nie jesteśmy 
opuszczeni; korzymy się, a nie jesteśmy zawstydzeni; 
uniżamy się aż do ziemi, a przetośmy nie upadli." 
Oto tu z jednej strony jarzmo ciężkości, a z drugiej 
strony ulżenie i słodkość, która jest w nich z strony
łaski. A jeszcze jaśniej to dał znać Izajasz prorok,
kiedy rzekł: (Ezaja 40.) ,,Ci którzy będą nadzieję
w Panu pokładać, odmienią moc, wezmą nie inaczej
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jako orle skrzydła, pobieżą a nie upracują się, będą 
chodzić a nie ustaną." Oto masz jarzmo wprzężone 
przez moc łaski, oto odmienioną moc ciała w moc ducha; 
albo żebym lepiej powiedział, moc człowieczą w moc 
Boską. Oto widzisz, jako prorok nie zamilczał tego, 
gdy rzekł: Pobieżą a nie spracują się; chodzić będą, 
a nie ustaną. Przeto, bracie miły, nie masz przyczyny, 
żebyś opuścił tę drogę przez to, iżby ostra i trudna 
być miała, ponieważ w niej jest Pan Bóg i łaska jego. 
Albowiem być nie może, aby było mocniejsze przyro
dzenie, niżli łaska; ani Adam, niżli Pan Chrystus, 
ani djabeł, niżli Bóg, ani przyrodzenie i sposób złego, 
niżli sposób dobrego.

ROZDZIAŁ XIII.

Iź nie ma człowiek odkładać na inny czas nawrócenia 
swego, ponieważ ma dać liczbę z tak wiele długów.
1. Żywot złego chrześcianina.

2. Grzech srogo Pan Bóg karze.
3. Cierpliwość Boska.
4. Głębokość sądów Boskich.
5. Salomon opuszczony od Pana Boga.
6. Nikolaita.
7. Wiele gwiazd z nieba upada na każdy dzieó.
8. Żywot człowieczy słaby.
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Jeźli tedy z jednej strony są takie i tak wielkie 
przyczyny, które nas przywodzą ku odmienieniu żywota, 
a z drugiej nie mamy ani jednej wymówki, któraby 
była dostateczna, iżbyśmy nie mieli uczynić tej od
miany ; powiedz mi, proszę cię, dokąd czekasz, abyś 
tę odmianę uczynił ? Obróć oczy, bracie miły, na 
żywot przeszły, a w którychkolwiek latach się znajdujesz, 
obejrzyj się: a będzie ci się widziało, iż już minął 
czas, gdyś mógł począć z siebie składać cokolwiek 
winy przeszłe. Obacz, że będąc chrześcianinem, od
rodzonym wodą chrztu świętego, mając Boga za ojca, 
a kościół za matkę, wykarmiwszy się mlekiem Ewangielii, 
(która jest nauka Apostołów i Ewangielistów) a co 
większa, samym chlebem anielskim, który jest sakra- 

1 ment ciała i krwi Pańskiej, przy tern wszystkiem żyłeś 
w tak wielkiej swawoli, i nie inaczej, jakobyś był 
prawdziwym poganinem, jako byś był żadnej wiado
mości o Panu Bogu nie miał. A przeto powiedz mi 
jaki rodzaj grzechu, któregobyś ty nie popełnił? 
Jakie drzewo zakazane, na którebyś ty oczy nie obrócił? 
jaką łąkę wesołą, na którejeś przynajmniej żądzą 
krotochwile zbytkowi swemu nie uczynił ? Co się oczom 
twym pokazało, czegobyś ty nie pożądał ? którąś żądzę 
opuścił, nie używszy jej, mogąc przecie w Panu Bogu 
się weselić, będąc chrześcianinem? Cobyś był mógł 
więcej czynić, gdybyś był zupełnie wiary nie miał, 
gdybyś był drugiego żywota nie czekał, gdybyś się 
był nie śmiał bać srogiego sądu Bożego? Co był 
inszego twój żywot, jeno osnowa grzechów, gnoju, plu
gastwa, droga ciernia i ustawiczne nieposłuszeństwo
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przeciw Panu Bogu? Komuś k woli żył do tego czasu, 
jeno twej żądzy, ciału twemu, twej czci i światu? To 
byli twoi bogowie, twoje bałwany, którymeś służył, 
których zakoneś wypełniał. Powiedz mi, jakieś bacze
nie miał na zakon Boży, na posłuszeństwo jego? Po- 
dobnoś nic więcej nie miał na to baczenia, jeno jakoby 
Bóg był drzewiany. Albowiem jest rzecz pewna, że 
jest wiele chrześcian, którzy — jakoby łatwo grzeszyli, 
gdyby wierzyli, iż Boga niemasz: tak łatwo grzeszą 
wierząc, że Bóg jest. Jakaż tedy może być większa 
krzywda albo wzgarda tak wysokiego Majestatu? Nako- 
niec wierząc to wszystko, co religia chrześciańska uczy, 
wielka jest hańba, żeś tak żył, ’jakobyś wierzył, że 
nauka chrześciańska jest bajką, albo szyderstwem na 
świecie. A jeźli cię nie straszy wielkość grzechów 
przeszłych i wszeteczność, z którąś je popełnił, jako cię 
przynajmniej Majestat nie straszy, i możność tego, prze
ciwko któremu zgrzeszyłeś ? Podnieś w górę oczy a przy
patrz się niezmierności i możności tego Pana, którego 
chwalą wszystkie mocy niebieskie, przed którego Maje
statem upada wszystko, cokolwiek ma cały świat w sobie, 
przed którego oblicznością wszystko, cokolwiek jest stwo
rzone, nie jest nic więcej jako lekka plewa, a obacz, 
jaki to wielki a zły występek: że będąc jako naj
podlej szym robaczkiem, śmiałeś tak wiele razy obra
żać i ku gniewu pobudzać oczy tak wielkiego Maje
statu! Obacz straszliwą moc jego sprawiedliwości, 
i kaźni tak surowe, które aż po dziś dzień pokazał 2 
przeciw grzechowi, nie tylko na pojedyńczych osobach, 
ale też na miastach i ludach, królestwach i krajach i na



82

wszystkim świecie, a nie tylko na ziemi, ale też na 
niebie, nie tylko na obcych i grzesznych, ale też na 
najmilszym synu swoim dla tego, iż się chciał stać 
zastępcą i zapłatą za grzesznych. (Lucas) 23.) A jeźli 
się to dzieje na drzewie zielonem, i za grzechy innych: 
na suchem i obeiążonem własnymi grzechy, co się 
będzie działo? Coż tedy może być bezrozumniejszego, 
jako człowiekowi z Panem tak bezpiecznie sobie po
czynać, który ma rękę tak mocną, iż jeźli ją nań spuści, 
najmniejszem skinieniem wtrąci go na głębokość pie-

3 kielną, Rozważ jeszcze cierpliwość tego Pana, który 
cię tak długo czeka, jako go ty długo obrażasz. A jeźli 
po tak wielkiem i długiem oczekiwaniu i cierpliwości, 
(Roma 2.) z którą cię oczekiwał, jeszcze nie przesta
niesz źle używać miłosierdzia jego, pobudzając gniew 
jego, wyciągnie luk swój, a wyciągnąwszy, spuści na cię, 
jako deszcz, strzały śmierci.

4 Obacz głębokość sądów jego, o których czytamy 
i widzimy wszędzie rzeczy tak bardzo dziwne.

5 Widzimy Salomona po owej mądrości tak wielkiej, 
i po owych trzech tysiącach przypowieści i tajemnicach 
głębokich, które mamy w pieśniach jego, (3. Reg. li.) 
opuszczonego od Pana Boga, padającego przed słupami

6 bałwanów. (Apoca. 2.) Widzimy jednego z pierwszych 
siedmi diakonów w kościele, którzy byli pełni ducha 
świętego, który się stał nietylko kacerzem, ale też

7 wodzem kacerzów i ojcem kacerstw. Widzimy, na 
każdy dzień, jak wiele gwiazd upada z nieba na ziemię 
nędznym upadkiem, a jak się w błocie walają i z wie
przami słodziny jedzą takowi ludzie, którzy przedtem
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będąc posadzeni u stołu Bożego, anielskiego chleba 
pożywali. A jeźli sprawiedliwi dla jakiej zakrytej pychy, 
albo niedbałości, albo niewdzięczności, którą w sobie 
mieli, są w taki sposób opuszczeni od Pana Boga, na 
końcu tak wielu lat, przez które mu służyli; czego ty 
oczekiwasz, któryś nic inszego nie uczynił w żywocie 
twoim, jenoś ustawicznie przyczyniał obrażenia przeciw 
Panu Bogu? A teraz rozważmy, kto tak źle żył, 
jeźliby niebyła rzecz słuszna, aby już przestał przyczy
niać grzechów do grzechów, win do win; a żeby już 
teraz począł błagać miłego Boga i ulgę sprawił duszy 
swojej ? Powiedz mi,. azaliby rzecz nie była słuszna, 
iżby już na tern się skończyło, co się do tego czasu 
dało światu, ciału i djabłu, a żebyś ofiarował cokol
wiek z tego, co zostało, temu, który ci dał wszystko? 
Azaliby nie przystało, na końcu tak wielkiego czasu, 
i tak wielkich krzywd Boskich, bać się sprawiedliwości 
Bożej, która im większą cierpliwością znosi grzechy, 
tern większą srogością je potem karze? Ażaliżby nie 
była rzecz sprawiedliwa bać się tak długiego trwania 
w grzechu i w niełasce Bożej, i mieć przeciw sobie 
tak mocnego sędziego, jaki on jest, a z miłosiernego 
ojca uczynić go sobie sędzią i nieprzyjacielem. Azali 
nie trzeba się bać, aby moc złego zwyczaju nie obróciła 
się w przyrodzenie, a nie uczyniła z pochopu do złego 
niewolą, albo mało co mniej ? Jako się nie boisz, abyś 
nie przyszedł pomału do onej przepaści z umysłu ska
żonego, (Proy. 18.) do którego gdy człowiek przyjdzie, 
już sobie niema za nic żadnej rzeczy złej, jakkolwiek 
jest największa. Rzekł patryarcha Jakób do Labana,

w
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ojca żony swojej: (Genes. 30.) ,,Czternaście lat już 
jest, jako ci służę, i staram się o majętność twoją; 
już też czas, abym się też o moję starał, abym począł 
mieć pieczę o rzeczach domu mego." A jeżliś ty tak 
wiele lat oddał na służbę świata tego, i żywota tego, 
azali niebyłoby słuszną rzeczą, abyś też począł uzy- 
skować dla duszy twojej, i dla żywota przyszłego. 
Niemasz rzeczy krótszej ani wątlej szej nad żywot czło
wieczy. Jeźli tedy obmyślasz z tak wielkiem staraniem 
potrzeby tego żywota tak krótkiego: dla czego nie- 
obmyślasz też coś dla żywota, który trwa na wieki.

ROZDZIAŁ XIV.

Zamknienie tego wszystkiego, co jest wyżej po
wiedziano.

1. Wiara co opowiada.
2. Dusza z ciałem nie umiera.
3. Wszystko stworzenie wzywa ku służbie spólnego

Pana.
4. Ludzie jako grzeszą bez bojaźni i sumienia.
5. Łzy Pańskie opłakiwują zatwardziałego w grzechach.
6. Zamknienie.

A jeźli to wszystko tak jest, proszę cię już, bracie 
miły, przez krew Pana Jezu Chrysta, abyś wspomniał 
sam na się i wspomniał sobie, żeś jest chrześcianinem,
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i że masz za największą prawdę wszystko to, co wiara 1 
opowiada. A ta wiara opowiada, iż masz nad sobą 
sędziego, przed którego oczyma są postanowione wszyst
kie czasy, i najmniejsze postępowania żywota twego; 
a że pewnie ma przyjść dzień, w który liczbę będzie 
chciał mieć nakoniec z jednego słowa próżnego. Taż 
wiara opowiada, że się człowiek nie kończy we wszyst- 
kiem, kiedy umiera, ale że po tym żywocie doczesnym 
jest inszy żywot wieczny; a nie umierają dusze z ciały, 2 
ale gdy ciało zostanie w grobie, dusza wnijdzie do 
inszej nowej krainy i do inszego nowego świata, gdzie 
będzie miała takowe szczęście i takowe towarzystwo, 
jaki tu miała żywot i obyczaje.

Tać wiara opowiada, iż jako jest zapłata za dobre 
uczynki, tak też kaźń za złe. Jest to rzecz tak wielka, 
że gdyby wszystek świat był pełen ksiąg, i wszystko 
stworzenie pisało, dalekoby się rychlej zmordowali pi
sarze, i księgi się dokonały, niżliby się dokonał wy
kład o tern, co w sobie każda z tych dwu rzeczy 
zamyka. Taż wiara powiada, iż są tak wielkie obo
wiązki nasze i dobrodziejstwa, za któreśmy Panu Bogu 
obowiązani, że gdyby człowiek miał więcej żywotów 
niżli ziarn piasku morskiego, małaby to rzecz była, 
wszystkie strawić na służbie jego.

Tak samo jeszcze wiara powiada, że cnota jest 
tak wielkie dobro, iż wszystkie skarby na świecie 
i wszystko, czegokolwiek serce ludzkie pożądać może, 
nie może być z nią porównane. Jeżli zatem takie i tak 
wielkie rzeczy pobudzają do cnoty: czemu ich tak 
mało, którzyby ją umiłowali, i w niej się kochali?
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Jeźli ludzi porusza korzyść, co za większa korzyść być 
może, jako wieczny żywot; jeźli zaś bojaźń każni, która 
kaźń większa, jako męka wieczna ? Jeźli porusza ludzi 
obowiązek wdzięczności za dobrodziejstwa: które po
winności większe być mogą nad te, któreśmy Panu 
Bogu powinni? Jeźli nas rusza bojaźń niebezpieczeń
stwa: które niebezpieczeństwo większe być może nad 
śmierć, której godzina jest tak niepewna a liczba jej 
jest tak ciasna i ścisła? Jeźli pokój i wolność, i od- 
pocżnienie ducha, i rozkosz żywota są takie rzeczy, 
których wszystek świat pragnie: jasna rzecz, że się to 
wszystko lepiej najdzie w żywocie, który się cnotą 
i rozumem sprawuje, niżli w tym, który się sprawuje 
swą wolą i żądzą, ponieważ człowiek jest stworzenie 
rozumne, a nie bydlę. A jeźli to wszystko za mało się 
widzi dla zrozumienia tej rzeczy; czy niedosyć oba- 
czyć, iż przez to zstąpił Bóg z nieba na ziemię i stał 
się człowiekiem, a stworzywszy świat za sześć dni, 
strawił trzydzieści i trzy lata około tej sprawy, i dla 
niej stracił żywot? Bóg umiera, aby grzech umarł, a prze
cie chcemy oddać żywot w sercach naszych grzechowi, 
od którego Bóg chciał życie nasze uwolnić śmiercią 
swoją. A co więcej powiem, próżneby to były wywody, 
jeźlibyśmy na rozumie i wywodach tę rzec z ugrunto
wać chcieli. Albowiem nie tylko mówię, patrząc na 
Boga na krzyżu, ale gdziekolwiek oczy obrócimy, 
wszystkie rzeczy wielkim głosem nas wzywają do tego 

3 dobra, ponieważ niema stworzenia na świecie, gdy mu 
się dobrze przypatrzymy, któreby nie wzywało ku mi
łości i służbie spólnego Pana, tak iż ile jest stwo-
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rżenia, tyie jest kaznodzieji, ksiąg i wywodów i gło
sów, które nas ku temu wzywają. A jakóż tedy jest 
podobna, aby tak wiele głosów, i tak wiele obietnic 
i gróźb, k temu nas przywieść niemogło? Cóż mógł 
więcej uczynić Pan Bóg nad to, co uczynił; albo obie- 
cować nad to, co obiecał; albo więcej grozić nad to, 
czem zagroził, aby cię od grzechu odwiódł, a do 
siebie przyciągnął? A mimo to wszystko, tak wielka 
jest pycha ludzka albo raczej głupość, iż mając wiarę, 
nieprzestawają przez wszystkie dni żywota swego trwać 
w grzechu, iść do łoża z grzechem, wstawać z grze
chem, i rozpuszczać się po wszystkich sposobach grze- 4 
chów, a tak bez bojaźni, bez sumienia, ani snu przez 
to tracąc, ani jadła, jakoby to wszystko, co wierzą 
snem było a wszystko, co powiadają Ewangielistowie, 
kłamstwem.

Powiedz mi, zły człowiecze, powiedz mi głownio 
nagotowana ku gorzeniu w onych wiecznych, a na 
pomstę wznieconych płomieniach, cobyś więcej czynił 
nad to co czynisz, gdybyś to wszystko, co wierzysz, 
miał za nieprawdę? Albowiem widzę, iż wprawdzie 
jeszcze przez bojaźń sprawiedliwości ludzkiej powścią
gasz w niektórych rzeczach twoje żądze, lecz nie wi
dzę, abyś przez bojaźń Bożą zaprzestał czynić, co ci 
się podoba, albo odrzekł się pomsty, nad kim ci się 
podoba, albo nie popełnił wszystko, co ci się podoba, 
bylebyś tylko mógł. Powiedz mi, zaślepiony, któryś się 
wsparł na takowej bezpieczności i ufności, jeźli cię 
nie gryzie robak sumienia? gdzie jest wiara? gdzie 
jest rozum? gdzie rozsądek? któryby wżdy przy tobie,
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jako przy człowieku miał zostać; jakże się nie boisz 
tak pewnych i tak prawdziwych niebezpieczeństw ? 
Gdyby przed tobą postawiono jaką potrawę, a jakiś 
człowiek chociaż nie pewny powiedziałby ci, że jest 
w niej trucizna: czybyś jej śmiał skosztować, chociażby 
najrozkoszniejsza i najsmaczniejsza była, i chociażbyś 
miał za niepewnego tego, któryby cię ostrzegał ? 
A jeźli prorocy, apostołowie i ewangielistowie, i sam 
Pan Bóg na cię woła: śmierć jest w tym pokarmie, 
nędzny człowiecze, śmierć jest w tym małym smaku, 
który szatan przed ciebie stawia: jakże śmiesz brać 
śmierć rękami twymi, i pić twoje zatracenie? Cóż 
czyni wiara w sercu twojem? kędy jest światłość jej, 
ponieważ ani części twoich występków nie powstrzymuje?
0 nędzniku szalony, bezrozumny i we wszystkim od 
nieprzyjaciela przekazany na wieczne ciemności wnętrzne
1 zawnętrzne, abyś z jednych poszedł w drugie! ślepy 
ku widzeniu nędzy twojej, gruby ku wyrozumieniu 
złego twego i twardszy niżli kamień, iż nie czujesz mocy

5 słów miłego Boga! O nędzniku tysiąc razy nędzny, 
godny, abyś był opłakiwan nie inszymi łzami jak one, 
które opłakiwają twoje zatracenie, mówiąc: (Lucae 19.) 
Abyś ty tego dnia poznał pokój i odpocznienie, i bo
gactwa, które ci Pan Bóg ofiaruje, które teraz są za
kryte oczom twoim. O nędzny dniu narodzenia two
jego a daleko więcej śmierci twojej, albowiem on 
będzie początkiem potępienia twojego! Jakoby daleko 
lepiej było, abyś się był nigdy nie narodził, gdyż 
masz być zawżdy potępiony! Jakoby daleko lepiej 
było, abyś się był nie ochrzcił, ani wiary przyjął;
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ponieważ ci to do niczego na ten czas niepomoże, 
jeno aby tem więcej żadnej wymówki nie miała złość 
twoja! Albowiem jeźli sama światłość rozumu to uczy
niła, iż filozofowie wymówki nie mieli, że poznawszy 
cokolwiek Boga, nie chwalili go jako Boga, ani mu 
służyli, jako mówi apostoł: (Roma l.) daleko mniej 
wymówki będzie miał ten, który przyjął światłość 
wiary i wodę chrztu świętego, i często otwarza usta 
swoje, aby przyjmował samego Boga i na każdy dzień 
słucha nauki jego, jeżli nic więcej nie czyni, jeno co 
oni czynili.

Cóż tedy inszego możemy powziąść dla siebie 6 
z tego wszystkiego, cośmy powiedzieli, jeźli krótko 
zamykając, że niemasz inszego rozumu, ani inszej 
mądrości, ani inszej rady na świecie, jeno ta, abyśmy 
odłożywszy na stronę wszystkie marności i zabawki 
tego żywota, szli ona jedyną i prawdziwą drogą, przez 
którą bywa osiągniony prawdziwy pokój i żywot wieczny.
Do tego nas wzywa rozum i sprawiedliwość i zakon, 
niebo, ziemia, piekło i żywot, i śmierć, sprawie
dliwość, i miłosierdzie Boże; do tego z osobna wzywa 
Duch św. przez usta Eklesiastyka mówiąc: (Eccles. 6.) 
Synaczku, od pierwszych lat młodości twojej słuchaj 
nauki, a w ostatecznych dniach będziesz się weselił 
z wdzięcznego owocu mądrości, przybliżając się do 
niej i oczekiwając z cierpliwością owoców, któreć 
przyniesie; jako ten czyni, który orze i sieje. Tro
szeczkę będziesz miał pracy a wiele dobra, w którem 
się ukochasz. Słuchaj synaczku, moich słów, a nie 
lekce sobie waż tej rady, którą ja tobie dam. Kładź
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z chucią nogi twoje w pęta mądrości, a szyję twoję 
w łańcuchy jej; nakłoń grzbietu twego, a noś ją na 
sobie, a nie tęsknij sobie z związkami jej. Przybliż 
się do niej wszystkiem sercem twoim i wszystkiemi 
siłami twoimi naśladuj drogi jej; szukaj jej wszelką 
pilnością, a najdziesz ją, a nalazłszy ją, nie puszczaj 
jej. Albowiem najdziesz przez nie odpocznienie w osta
tecznych dniach, a ono, coć się przedtem trudne 
zdało, będzieć potem miłe. A będą tobie pęta jej 
obroną mocną i stałym fundamentem, a łańcuchy jej 
szatą chwały. Albowiem w niej jest śliczność żywota 
a jej sidła są związki zbawienia." Poty są słowa Ekle- 
siastyka, z których wyrozumiesz, jak jest wielka i cudna 
rozkosz, wolność i bogactwa prawdziwej mądrości, która 
właśnie jest sama cnota i poznanie miłego Boga. 
Jeźli zaś ani to jeszcze nie wystarcza, abyś zwyciężył 
serce twoje, podnieś oczy w górę, a nie patrz na 
wody świata tego, które zaślepiają; ale patrz na Pana, 
który wisi na krzyżu umierając i zadosyć czyniąc za grze
chy twoje. Tam wisi, jako widzisz, z przybitemi nogami, 
ciebie oczekiwając z rozciągnionemi rękoma, aby cię 
przyjął, i z nakłonioną głową, aby ci dał, kiedy się 
nawrócisz, jako synowi marnotrawnemu, pocałowanie 
pokoju. Ztamtąd cię wzywa, jeźli go umiesz słuchać, 
tylu głosami i wołaniami, ile ran ma w ciele swojem; 
ztamtąd to, wierzaj mi, że mówi do serca twego, temi 
słowy: (Cant. 6.) ,,Nawróć się, nawróć się, przyjaciółko, 
nawróć się do mnie, a ja cię przyjmię. Wiem dobrze 
żeś patrzyła nierządu z tylu miłośników, ileś chciała; 
ale z tern wszystkiem wróć się do mnie, a ja ci prze-
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puszczę. Nawróć się do mnie, bom ja jest ojciec twój, 
Bóg twój, — stworzyciel twój, Zbawiciel twój, i pra
wdziwy przyjaciel twój, i jedyny dobrodziej twój, i do
skonałe błogosławieństwo twoje, i ostateczny koniec 
twój. We mnie najdziesz odpocznienie i wesele i pokój 
i zbawienie i prawdę i mądrość i wszystkie dobra. 
We mnie najdziesz źródło wód żywych, które gaszą 
pragnienie, a niosą aż do wiecznego żywota." (Psal. l.) 
,,We mnie będziesz stał jako drzewo szczepowe przy 
zbieganiu wód, które dawa owoc czasu swego a nigdy 
nie straci świeżości swojej, a wszystko, cokolwiek bę
dziesz czynił, będzie ci się szczęściło."

Toć są, bracie miły, głosy, którymi wzywa grze
sznych wieczna mądrość. O byś jeno ty chciał raczej 
tym głosom wierzyć, niżli głosom węża starego, i na
wrócić się ku Panu Bogu, i żywot odmienić, o czem 
się w tern pisaniu mówiło. A jako to masz czynić, 
księgi drugie powiedzą.

Dokończenie ksiąg pierwszych,
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Przewodnika księgi wtóre
w których są położone reguły, to jest nauki albo po

stępy dobrego życia.

ROZDZIAŁ I.

1. Dwie rzeczy ku odmienieniu żywota potrzebne.
2. Rozdział ksiąg wtórych.

Chrześcianina, który już zostawszy dotknionym 
ręką miłego Boga, i poruszonym przez rozmyślanie 
wywodów wyżej położonych, albo dla którychkolwiek 
innych przyczyn, przez które go Duch święty dotknął, 
umyślił żywot odmienić, (Psalm 60.) dwu rzeczy pro
rok uczy, któreby mial czynić, to jest, strzedz się

1 złego, a czynić dobrze, albowiem w tych dwu rzeczach 
zamyka się suma wszystkiej sprawiedliwości.

2 Naśladując tedy tego porządku i podziału proro- 
kowego, rozdzielimy tę naukę na dwie części. W pier
wszej będziem mówić o złych rzeczach, których się 
mamy warować i o lekarstwach przeciwko nim. W dru
giej o dobrych uczynkach, które mamy czynić, i o cno-
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tach, które mamy czynić tak względem Boga, jako 
i względem bliźniego, jako też i względem nas samych. 
Ale niżli te poczniem, dobrze będzie, abyśmy położyli 
dwa napomnienia w tej wszystkiej sprawie.

ROZDZIAŁ II.

0 dwu rzeczach, które ma najprzód w sobie ugrun
tować ten, który przedsiębierze, Panu Bogu służyć.
1. Pierwsze napomnienie.
2. Zacność służby miłego Boga.
3. Książki przeszłe co w sobie zamykają.

4. Wtóre napomnienie.
5. Nagotować się przeciw wszystkim przeciwnościom.

6. Zkąd ma być brano posilenie.
7. Jarzmo Pana Chrystusowe wdzięczne, a brzemię

lekkie.
8. Klejnotu królestwa Bożego drogość.

Ten, który przedsiębierze, ofiarować się na służbę 1 
Pana naszego, pierwsza rzecz jest jemu potrzebna, aby 
dobre miał wyrozumienie o tern nowem przedsięwzięciu, 
które sobie obiera, i żeby je sobie tak ważył, jako słu
sznie ma być ważone, rozumiejąc, iż to służenie Bogu 2 
prawdziwie jest największa dzielność, największy uczy
nek, największy dowcip, największy skarb, największa 
mądrość i największe dobro i największa sprawa między
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wszystkiemi, które są na świecie, i owszem, że niemasz 
inszego dobra, któreby było prawdziwem dobrem, ani 
inszej sprawy, któraby pracą była, jeno ta, która jest 
końcem wszystkich dóbr, i wszystkich spraw, ponieważ 
(jako mówi Zbawiciel) (Lucae lO.) jedna rzecz tylko 

jest potrzebna, miłować, a służyć samemu Panu 
Bogu. Toć rozumiał Salomon w onycłi ostatecznych 
słowach, któremi zamknął swego Eklesiastyka, mówiąc: 
(Eccles. 12.) ,,Bój się Pana Boga, a chowaj przyka
zania jego, albowiem to jest wszystek człowiek," ja
koby rzekł. To jest wszystko postanowienie i wszystko 
dobro człowiecze; i ku temu był stworzony człowiek; 
a wszystko inne okrom tego jest to, co powiedział 
na początku ksiąg mianowanych: (Eccles. l.) ,,Próżność 
nad próżnościami, a każda rzecz jest próżność." Abyś 
zaś miał to rozumienie o cnocie, i o tern nowem 

3 przedsięwzięciu, ku temuś służą wszystkie książki 
przeszłe, to jest rozmyślanie o śmierci, o sądzie,
0 królestwie Bożem, o piekle, o dobrodziejstwach 
Bożych, o twych własnych grzechach i o wszystkich 
dobrach, które tu są z cnotą połączone i w przy
szłym żywocie są obiecane. Albowiem te wszystkie 
rzeczy okazują zacność tej sprawy, i wielki obowiązek, 
który nas do niej prowadzi.

Ale chociażby też i tego wszystkiego nie było, do- 
syćby było na tern, że Bóg z nieba zstąpił na ziemię 
dla tej przyczyny, i śmierć podjął, aby umorzył grzech
1 zgładził go z świata, bo ten czyn jest największy 
między wszystkiemi sprawami, które Pan Bóg uczynił, 
i na wieki czyni, i czynić będzie.
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Wtóre napomnienie niech będzie, abyś wyrozu- 4 
miawszy dostojeństwo i zacność tej sprawy, to jest 
nawrócenia się do Boga, i wiedząc, iż niemasz na 
świecie żadnej rzeczy wielkiej, któraby nie miała 5 
w sobie jakiej trudności, przygotował się mężnym 
umysłem przeciw wszystkim trudnościom, przeciw
nościom, obmowom, prześladowaniom i ciosom, któreby 
cię dla tego przedsięwzięcia spotkały, rozważając, że 
ten klejnot, o któryś zaczął walczyć, jest tak drogi 
i kosztowny, że wszystka praca, którą podejmujesz, 
jako zysk ma być od ciebie poczytana. A we wszystkiem 6 
się masz zawżdy posilać przykładem Pana Chrystu
sowym, i wszystkich świętych męczenników, którzy 
daleko droższą zapłatą takowy klejnot kupili. A że
byś przez to nie osłabnął na umyśle twoim, wspomnij, 
iż gdzie są trudności świata tego, tam są wspomo
żenia z nieba, a gdzie są przeciwności przyrodzenia, 
tam są ratunki łaski, która jest mocniejsza, niżli 
przyrodzenie. Albowiem, jakośmy w przeszłych księgach 7 
powiedzieli, oboje się najduje na tej drodze: jest 
jarzmo, a wszakże bardzo wdzięczne; jest brzemię, 
a wszakże bardzo lekkie, ponieważ co przyrodzenie 
czyni ciężkiem, wspomożenie łaski czyni lekkiem; jako 
dał znać prorok, kiedy rzekł: (Esaae lO.) ,,Iż jarzmo 
spróchnieje od mocy oleju;" to dawając rozumieć, iż 
brzemię zakonu Bożego miało się stać lekkiem dla 
obfitości oleju łaski Bożej. Na tej drodze są ciężkości 
i niemasz ciężkości; jest jarzmo i niemasz jarzma, albo
wiem jarzmo się roztapia mocą oleju. Przeto, bracie 
miły, jeźli ci jedno t. j. ciężkość cnoty serce kazi,
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niechaj ci go drugie t. j. łaska dodawa, a nade wszystko, 
jakom ci powiedział, drogość klejnotu tak wielkiego, 
iż gdyby były wydane tysiąc tysięcy żywotów dla 
niego, przecie by to wszystko na wagę zasługi poło- 

8 żono być nie mogło, ponieważ żadna rzecz stworzona 
tak wysoko nie może dosiądź, aby sama z siebie 
wieczną chwałę zasłużyć mogła. Położywszy na czele 
te dwoje napomnienia, teraz poczniem pierwszą część 
tej nauki, która uczy o grzechach i lekarstwach prze
ciwko nim.

Pierwsza część tej nauki, która mówi o grze
chach i lekarstwach przeciwko nim.

ROZDZIAŁ III.

O grzechu śmiertelnym w ogólności.
1. Jako ma być umocnion umysł przeciw grzechowi

śmiertelnemu.
2. Podobieństwo uczciwej małżonki.
3. Utraty przez jeden grzech śmiertelny.
4. Co się zyskuje jednym grzechem śmiertelnym.
5. Obraz okrucieństwa duchownych nieprzyjaciół.
6. Włosy Samsonowe co znaczyły.
7. Jako straszliwy jest grzech śmiertelny.
8. Dziedzicy sprośnego a marnego Ezau.
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Położywszy na pierwszem miejscu te dwa napo- 1 
mnienia, pierwszy fundament doskonałości i pierwszy 
kamień tego budowania jest, abyś uczynił w sercu 
twojem mocne i nieodmienne postanowienie, raczej 
tysiąckroć umrzeć, gdyby była potrzeba, niżli po
pełnić jeden grzech śmiertelny przeciwko Panu Bogu, 
nie inaczej jako szlachetna a cnotliwa małżonka gotowa 2 
jest daleko raczej umrzeć, niżliby miała popełnić 
zdradę przeciw mężowi swemu. Tak samo chrześcianin 
ma być tak wierny Panu Bogu i tak mocnie ma stać 
w służbie z nim, iżby był gotów cierpieć każdą 
klęskę na żywocie, na czci, na majętności, jakożby- 
kolwiek największa była, daleko raczej, niżliby miał 
zdradę przeciwko niemu popełnić. Do tego postano
wienia oprócz wiele inszych rzeczy to ci pomoże, gdy 
wyrozumiesz, co za utraty człowiek przez jeden grzech 
śmiertelny ponosi, których jest tak wiele i tak wiel- 3 
kich, iż ktobykolwiek je pilnie u siebie uważał, nie- 
mógłby się jeno zdumieć, a ulęknąć, widząc jako 
wiele ludzi za nic sobie niema, takowe grzechy 
popełniać. Albowiem przez ten grzech najprzód się I, 
traci łaska Ducha świętego, największy dar, który 
może wziąć od Pana Boga biedne stworzenie w tym 
żywocie. Bo nie jest insza rzecz łaska, jeno ozdoba 
przyrodzenie przechodząca, (Pet. l.) która czyni czło
wieka, jeźli się tak rzec może, wspólnikiem Boga II. 
i czyni go uczestnikiem natury Boskiej. Traci się 
nadto przyjaźń i bezpieczne obcowanie z Panem 
Bogiem, które zawżdy pospołu chodzi z taż łaską.
A jeźli jest rzecz wielka stracić łaskę którego ksią-

5
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żęcia ziemskiego: jakże daleko za większą rzecz ma 
być poczytana strata łaski króla nieba i ziemi.

III. Bywają nadto utracone cnoty wlane i dary Ducha 
świętego, któremi człowiek stał snażny i uchędożny 
w oczu miłego Boga; uzbrojony i opatrzony przeciw

IV. wszystkiej mocy, i siłom nieprzyjaciela. Bywa jeszcze 
utracone prawo do królestwa niebieskiego, które po
chodzi z tejże łaski. Albowiem przez łaskę bywa

V. dawana chwała, jako mówi Apostoł. (Tit. 8.) ,,Bywa 
utracon duch przywłaszczenia, który nas czyni synami 
Bożymi; a zatem też wespółek dawa ducha i serce

VI. synowskie przeciw Panu Bogu." A wespółek z tym 
duchem bywa utracone chowanie synowskie, i opatrz
ność ojcowska, którą Pan Bóg ma nad tymi, których 
za synów przyjmuje. A to jest jedno z największych 

dóbr, które na tym świecie mieć można, z czego 
słusznie się chlubił prorok, kiedy mówił: (Psalm 36.) 
,,Pod cieniem skrzydeł twych będę się weselił Panie;" 
to jest pod twoją opieką i opatrznością ojcowską, 
którą masz względem tych, których za twych synów 

przyjmujesz.
VII. Nadto bywa utracon pokój i jasność dobrego 

sumienia, bywają utracone łagodności i pociechy Ducha
VIII świętego. Bywa utracon owoc i zasługa wszystkich 

dobrych uczynków, którekolwiek są uczynione przez
IX. wszystek żywot aż do onej godziny. Bywa utracone 

uczestnictwo w dobrach całego kościoła, które czło- 
wiekowi nie są tak pożyteczne, jako przedtem. A nad 
wszystko, bywa utracone uczestnictwo zasług Pana 
Chrystusa, głowy naszej; przeto iż człowiek nie jest
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z nim spojony jako żywy członek przez miłość i przez 
łaskę.

Wszystko to bywa utracone jednym grzechem 4 
śmiertelnym, a to co się zyskuje, nic innego nie jest, 
jeno zostać skazanym na wieki na męki piekielne; 
zostać na on czas wymazanym z ksiąg żywota, zostać 
miasto syna Bożego, niewolnikiem szatańskim i miasto 
kościoła i przybytku najchwalebniejszej Trójcy świętej, 
jaskinią łotrowską i gniazdem wężów i bazyliszków. 
Nakoniec zostawa człowiek takim, jakim został król 
Sedecyasz w mocy Nabuchodonozora, (4. Reg. 21. Judi- 
cum 15.) albo jako Samson straciwszy włosy na 
głowie, w których była wszystka jego moc, osłabnął 
jako wszyscy insi ludzie i został w mocy nieprzyjaciół 5 
swych, którzy mu wyłupili oczy i uwiązali go jako 
bydlę, aby ciągnął w młynie i tak go poniewalali 
mleć i robić na kształt bydlęcia. Równie do jego 6 
stanu przychodzi człowiek, kiedy przez grzech utraci 
włosy, to jest moc i ozdobę łaski Bożej; słabym się 
stawa do wszelkich dobrych uczynków i ślepym ku 
poznaniu rzeczy Boskich, niewolnikiem w ręku sza
tańskich, którzy go za wżdy zatrudniają sprawami 
bydlęcymi, to jest, aby wypełniał i zatrudniał się we 
wszystkich swoich bydlęcych żądzach. Co ci się widzi, 
czy masz sobie żądać takowego stanu ? Co ci się 
widzi, czy się jest czego bać takowych utrat? Co ci 
się widzi, czy ci mają rozum człowieczy, którzy 
temu wierząc, śmią popełniać tak wiele grzechów, 
i tak łatwo i prędko? Zaprawdę to jest rzecz naj- 7 
straszliwsza na świecie, albowiem grzech śmiertelny

5 
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jest rzecz takowa, żebyśmy się ani piorunu, któryby 
na nas uderzył, ani samego piekła, gdybyśmy je wi
dzieli otwarte przed oczyma, nie mieli tak bardzo lękać, 
jako tylko słysząc samo imię grzechu śmiertelnego. 
A tern wszystkiem rozmyślaniem masz się ratować za
wżdy, kiedy byś był od nieprzyjaciela przywodzon do 
grzechu; kładąc na jedne szalę wszystkie te utraty, 
a na drugą kochanie i żądze grzechu a uważając, 
czy to jest rozum, abyś przez tak plugawy i szka
radny zysk stracił te wielkie i nieoszacowane skarby.

8 (Genes. 25.) Albowiem kto takową zamianę uczyni, 
stanie się dziedzicem onego marnego a sprośnego 
Ezawa, o którym powiada pismo, że tak zacne dzie
dzictwo dostojeństwa pierworodnego przedał za podłą 
a marną rzecz obżarstwa, a uczyniwszy to, poszedł, 
za nic sobie nie mając rzeczy, na której tak wiele 
zależało.

ROZDZIAŁ IV.

0 grzechach w szczególności.
1. Sześć grzechów śmiertelnych pospolitszych.
2. Bluźnierstwo.
3. W niewiastach grzech podobny bluźnierstwu.
4. Lekarstwo przeciw bluźnierstwu.
5. Z czem mamy porównać doległości, aby się małe

zdały.
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6. II. Grzech śmiertelny: Przysięga próżna.
7. Przysięga za każdem słowem.
8. Rada przeciw próżnej przysiędze.
9. III. Grzech śmiertelny: Wszelki sposób nieuczciwości.

10. W myśleniu nieuczciwem grzech śmiertelny sub

telny.
11. IV. Grzech śmiertelny: Nienawiść i nieprzyjaźń

z żądzą pomsty.
12. V. Grzech śmiertelny: Cudze dobro dzierżeć prze

ciw woli bliźniego.
13. VI. Grzech śmiertelny: Łamanie przykazania ko

ścielnego.
14. Pięcioro przykazań kościelnych.
15. Którzy są od  postu wyjęci.

16. Jako trzeba mszy słuchać.
17. Powinność względem sług i dziatek.

Aczkolwiek pospolicie wszystkich grzechów śmier
telnych ma się człowiek strzedz, to jednak osobliwie 
ma baczność mieć na tych sześć, które są pospolitsze, 
i w które częściej może upaść.

Pierwszy i najcięższy między wszystkimi jest 2 I 
bluźnierstwo, który grzech jest bardzo bliski trzem 
grzechom największym na świecie, jakimi są niedo
wiarstwo, rozpacz i nienawiść przeciw Panu, Bogu, 
która jest, właściwie rzecz biorąc, największy grzech 
między wszystkimi. A temu grzechowi jest bardzo 
podobne bluźnierstwo, albowiem bluźnierca, gdyby na 
ten czas mógł, tak mu się zdaje, żeby Boga na tysiąc 
części rozszarpał, wzburzony tym duchem, którego 
weń szatan natchnął. Albowiem św. Augustyn powie-
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dział, iż nie mniej grzeszą ci, którzy bluźnią Pana 
Chrystusa, który teraz króluje w niebie, niżli oni, 
którzy go wtedy na krzyż przybili, gdy tu jeszcze 
był na ziemi. To jest ów grzech, który tak srodze 
Pan Bóg karze, że przeto, (4. Reg. 19.) iż król 
Senacherib przeciwko niemu bluźnił, pobił mu jednój 
nocy sto ośmdziesiąt i pięć tysięcy ludzi, których 
był położył w polu; a potem po małym czasie zbu
rzyli się przeciw niemu jego właśni synowie i zabili 
go; albowiem była rzecz sprawiedliwa, aby właśni 
synowie powstali przeciw ojcu, który się stał przeci-

3 wnikiem i bluźniercą Bożym. Niewiasty nieupadają 
pospolicie w ten grzech; lecz natomiast upadają 
w drugi i bardzo podobny temu, to jest w szemranie 
przeciw Panu Bogu w doległościach, któremi je na
wiedza i w narzekanie nań i na jego opatrzność, tak 
iż mówią, że mu nie dziękują za żywrot, którego im 

użycza, i przeklinają dzień, którego się narodziły 
i czas, w którym żyją, pragnąc śmierci z gniewem 
i jadem i lamentując, iż je nie tak rychło Bóg wyjmuje 
z ucisku, i czasem się niby oddają djabłu, ściągając 
na się przekleństwo. Wszystko to jest rodzaj blu- 
źnierstwa, i sposób mowy właśnie taki, jako jest 
w piekle między potępionymi, którzy we dnie i w nocy 
nic inszego nie czynią; tak że na bluźniercach już 
tu się pokazuje, że mają być towarzyszmi potępionych, 
ponieważ już tu używają tej samej mowy.

4 A przeto jeżli się boisz być jednym z tejże liczby 
potępionych, ucz się, upokarzać się i skłaniać głowę 
we wszystkich doległościach, któremi cię Pan Bóg na-
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wiedza, biorąc je z ręki jego świętej, jako lekarstwo 
zgotowane od najmędrszego lekarza ku uzdrowieniu 
swemu; w tern nie poehybując, że Pan Bóg jest sama 
dobroć, sama prawość i sprawiedliwość, przeto u niego 
równie jest niemożebnem, uczynić jaką rzecz złą, 
jako stracić to, czem jest. Jeźli zaś mówisz, że 
doległości twoje są zbyt wielkie, rozumiej mądrze, że 
przeto ich nie umniejszysz, jeźli ich nie znosisz, ale 
tern więcej ich przyczyniasz, i czynisz je sobie nie
znośne. A jeźli chcesz uczynić, aby się małemi zdały, 5 
porównywaj je, jako radzi święty Bernard, że czteremi 
rzeczami, to jest, z dobrodziejstwy, któreś wziął od 
Pana Boga, i z grzechami, któreś przeciw niemu po
pełnił, i z mękami piekielnemi, które nimi zasłu
gujesz, i z chwałą niebieską, której oczekiwasz, 
a z którąkolwiek z tych rzeczy porównasz wszystkie 
utrapienia, któreby na cię przyjść mogły, będą ci się 
zdać maluczkie, a to daleko więcej, gdy je porównasz 
do wszystkich tych rzeczy wespołek.

Wtóry grzech, który też nie jest dalszy od 6 II 
grzechu bluźnierstwa, jest lekkomyślne przysięganie 
przez imię Boga. Albowiem ten grzech wrącz jest 
przeciwny Panu Bogu, a tak z swej natury jest. cięż
szy, niżli którykolwiek inszy grzech przeciw bliźniemu, 
jakkolwiek największy. Nietylko to jest prawda, kiedy 

się przysięga przez samo imię Boże; ale też są przy
sięgi, przez sam krzyż, przez Świętych i przez własny 

żywot. Albowiem każda taka przysięga nadaremnie 
albo nieprawdziwie uczyniona jest grzech śmier
telny i grzech bardzo srogi według pisma św., bo
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majestatowi Boskiemu krzywdę czyni. Prawda jest, iż 
kiedy człowiek nieopatrznie, nieobaczywszy się wnet, 
przysięga, może mieć wymówkę z grzechu śmiertel
nego, ponieważ gdzie niemasz rozsądku, rozwagi, ani

7 też postanowienia woli, tam niemasz śmiertelnego 
grzechu, ale tu się mówi o takich ludziach, którzy 
mają za zwyczaj przysięgać za każdem słowem, nie 
mając sobie tego za nic, ani chociaż uważają, jako 
przysięgają, nie żałują, że takowy zwyczaj mają, ani się 
z swej strony wszelką siłą nie przyczyniają do tego, 
aby się go oduczyć mogli. Bo ci nie są wymówieni 
z grzechu, gdy z tego zwyczaju próżno przysięgają, 
chociaż tego nie spostrzegają, ponieważby mogli i mieli 
się spostrzedz. Ani się mogą tern bronić mówiąc, iż to 
nieopatrznie czynią a nie mieli woli próżno przysięgać; 
ponieważ gdy chcą mieć ten zły zwyczaj, i dobrowolnie 
w nim trwają, też chcą mieć i biorą na siebie to, co 
z niego idzie; jako np. ten grzech, o którym mówim, 
i inne podobne rzeczy nieprzystojne. A przeto nie
masz wymówki, żeby im takie przysięgi nie miały 
być poczytane za grzechy i nie miały być zwane 
umyślnemi. Z tej przyczyny ma chrześcianin jak najbar
dziej wykorzenić z siebie ten zły zwyczaj; aby mu tak 
te niedbałości nie były poczytane za grzech śmier-

8 teiny. (Matt. 2.) Dla tego nie masz inszego lepszego 
środka, jako używać owej zbawiennej rady, którą dać 
raczył najprzód Zbawiciel, a potem apostoł święty 
Jakób, mówiąc: (Jakobi 5.) ,,Nadewszystko, bracia mili, 
nie chciejcie przysięgać ani przez niebo, ani przez 
ziemię, ani żadną inną przysięgą, ale niech będzie
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wasza mowa: Jest, jest! nie jest, nie jest, abyście 
nie przyszli w upadek sądu potępienia." Jakoby chciał 
rzec, aby was nie przywiódł zły zwyczaj ku jakiej; 
próżnej przysiędze, przez którą byście byli osądzeni 
i skazani na śmierć wieczną. A nietylko od siebie 
samego, ale też od ’swoich synów, czeladzi i domu 
ma się każdy starać, aby wygnał ten zły zwyczaj tak 
niebezpieczny, karząc i napominając wszystkich swoich, 
gdyby obaczył, że przysięgi jakiejkolwiek używają.
A gdyby sam w to upadł, aby wtedy miał w obyczaju, 
dać za to jaką jałmużnę, albo zmówić przynajmniej 
jeden pacierz i pozdrowienie najświętszej Panny, żeby 
mu to nie tak dalece pokutą za winę, jako raczej 
napomnieniem było. Trzeci grzech, którego się trzeba 9 III 
dalej strzedz, jest wszelki rodzaj nieuczciwości i cie
lesności, w który grzech może człowiek upaść albo 
przez uczynek, albo przez mowę, albo przez myślenie, 
albo przez żądzę umyślną ku popełnieniu czego złego, 
albo przez kochanie się w myśli złej i nieuczciwej, 
która jest drugi sposób grzechu śmiertelnego subtel
niejszy i nieznaczniejszy. Kochaniem się w myśli złej 10 
zowiemy, gdy człowiek umyślnie chce się myślą bawić 
i rozkosz do serca przypuszczać, o czem złem myśląc, 
chociażby nawet uczynkiem popełnić niechciał; bo i to 
jest grzech śmiertelny, co rozumie się wtedy, gdy 
człowiek z wiedzą baczy to, o czem myśli, i chce się 
tem bawić, a myśli nie chce od siebie odegnać. 
Albowiem jeźliby taka myśl przyszła jakoby zdradą, 
a człowiek by się nie spostrzegł, póki w niej trwa, 
a gdyby do siebie przyszedłszy i znalazłszy się z złą
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myślą, chciałby ją od siebie odrzucić, jużby to nie był 
grzech śmiertelny przeto, iż nań umysł nie zezwolił.

11IV. Czwarty grzech śmiertelny jest jakakolwiek nie
nawiść albo nieprzyjaźń w sercu czyniona, która 
pospolicie jest złączona z żądzą pomsty. Ostatnie 
słowo mówię dla tego, iż gdy jest jaka niechęć albo 
nielubość między pewnemi osobami, która nie do
chodzi do żądzy pomsty, ani do tego, aby mu miał 
co złego życzyć, albo żądać od Boga, albo się o pomstę 
starać, nie jest grzechem śmiertelnym.

12 V Piąty grzech śmiertelny jest, dzierżeć cudze do
bro przeciwko woli tego, komu należy. Albowiem 
przez wszystek czas, póki to dzierży, zostaje w stanie 
potępienia, równie jakoby w nieprzyjaźni z kim był, 
albo w nieczystości mieszkał. Albowiem nietylko jest 
grzech śmiertelny brać cudzą rzecz, ale też dzierżeć 
ją przeciwko woli onego, komu należy. A niedosyć, 
aby człowiek miał umysł wrócić na potem, jako nie
którzy czynią, jeźli to zaraz uczynić może. Bo nie 
tylko powinien wrócić, ale też zaraz wrócić, jeźli 
może; gdyby zaś zaraz nie mógł,  albo gdyby wszy
stkiego oddać nie mógł, dla tego, iż przyszedł w osta
teczne ubóstwo; w takim razie nie byłby obowiązany 
ani do tego ani do owego, ponieważ Pan Bóg ża
dnego nie obowięzuje do rzeczy niepodobnych.

13 VI Szósty grzech śmiertelny jest złamać jakiekolwiek
postanowienie kościoła, które mają w sobie obowiązek 
przykazania, jako święcenie świąt od kościoła posta
nowionych, słuchać mszy św. całej i z pilnością

14 w niedzielę i święta, spowiadać się raz przez rok, —
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przyjmować chwalebną świętość ciała i krwi Pańskiej 
na wielką noc i pościć w dniach zapowiedzianych. 
Ten post obowięzuje od dwudziestu lat i jednego, tych 
którzy nie są niemocni, albo bardzo mdli, albo starzy, 15 
albo robotnicy, albo niewiasty, które karmią albo są 
brzemienne i ci, którzy nie mogą k’ temu przyjść, 
aby się mogli jeden raz przez dzień wedle potrzeby 
najeść, jako żebracy; i tak mogą być insze przeszkody 
podobne. O słuchaniu mszy św. w dniach przepisanych po-16 
trzeba uważyć, iż nie czyni dosyć temu przykazaniu 
ten, który tylko ciałem stoi przy mszy, a daleko 
mniej ten, który stoi, rozmawiając. Ale potrzeba, 
aby się starał, aby uważał na słowa i tajemnice jej, 
albo jakim inszem świętem rozmyślaniem zwłaszcza 17 
męki Pańskiej myśl swą bawił; albo przynajmniej żeby 
jakie nabożne modlitwy odmówił. Także oni, którzy 
mają robotniki, sługi, dziatki i czeladkę, mają się 
starać z wszelką ochotą i pilnością, aby też oni 
słuchali — mszy w dniach powinny eh; a jeźli nie 
będą mogli słuchać mszy wielkiej, ponieważ muszą 
zostać w domu dla rzeczy potrzebnych, przynajmniej 
niech się starają, aby tego dnia rano słuchali mszy 
rannej, aby tak powinności tej dosyć uczynili.

W której rzeczy jest wiele gospodarzów bardzo 
występnych i niedbałych, którzy dadzą Panu Bogu 
srogą liczbę z tej niedbałości. Prawda jest, iż kie- 
dyby się trafiła pilna a słuszna przyczyna, dla któ- 
rejby nie mogła być msza słuchana, jako dla leczenia 
niemocnego, i inszych rzeczy podobnych, na ten czas
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nie byłby grzech opuścić mszą, ponieważ potrzeba 
nie ma zakonu.

ROZDZIAŁ Y.

0 innych sześciu rodzajach grzechów, które wielo
kroć mogą być śmiertelne.

1. Zazdrość.
2. Gniew.
3. Oszczerstwo i obmowa.
4. Szyderstwo z bliźniego.
5. Posądzenie.
6. Niebezpieczeństwo posądzenia w niewiastach.
7. Kłamstwo i pochlebstwo.

Te sześć rodzajów grzechów wyżej mianowanych, 
zawżdy są śmiertelne. Jest jeszcze inszych sześć 
sposobów grzeszenia, które aczkolwiek nie są zawżdy 
śmiertelne, jednak wielekroć nimi być mogą, pospo
licie zaś są grzechy powszednie i ciężkie, przeto też 
mamy się ich warować z wszystką pilnością i ostrożnością. 

1 Między nimi jest pierwszy zazdrość; która acz
kolwiek nie jest zawsze grzechem śmiertelnym, np. gdy 
jest około małych rzeczy, albo kiedy jest raczej nie- 
jakiem wzruszeniem duszy, niżli wolą postanowioną
1 rozsądkiem rozumu; jednak wiele razy może być 
grzechem śmiertelnym, kiedy zachodzi w rzeczach
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wielkich i dzieje się z rozsądkiem i postanowieniem 
woli. A jest sama z siebie grzechem śmiertelnym; 
albowiem się sprzeciwia miłości, w której zależy żywot 
duszy; a przetoby miał człowiek uciekać przed tym 
grzechem, jako przed samą śmiercią.

Wtóry grzech jest gniew; który aczkolwiek także 2 
nie zawsze jest grzechem śmiertelnym, jednak nie
kiedy nim być może, np. kiedy przychodzi ku wyrze
czeniu słów z krzykiem i z popędliwością, zwłaszcza 
które są z ubliżaniem i z krzywdą bliźniego. W tym 
zaś razie, kiedy gniew nie jest grzechem śmiertelnym, 
przynajmniej jest grzechem ciężkim, i taki, który bardzo 
duszę niepokoi i narusza pokój sumienia. Ci którzy 
mają robotniki i sługi, mogą je dobrze, lecz z ro
zumem karać uczynkiem i słowy, ale mają powściągać, 
ile mogą, gniew na sercu, i strzedz się, aby ich nie 
zwali psami, albo błaznami, albo poruczali djabłom, 
albo ich przeklinali, zwłaszcza kiedy są synowie.

Trzeci grzech jest obmowa, która się czasem 3 
kończy na zelżeniu. Albowiem zaczynając powiadać 
o której osobie ułomności jawne i lekkie, ztąd przy
chodzimy pomału do tajemnych i ciężkich, przez 
które ona osoba bywa zelżona i wystawiona za złą; 

a to w sobie zawiera wielką nieostrożność i ukrzy
wdzenie bliźniego, ponieważ jest przeciw sławie i czci, 
którą sobie wszyscy więcej ważą, niżli majętność 

a niektórzy nawet więcej, niżli sam żywot.
Czwarty grzech jest, czynić sobie śmiechy i szy- 4 

derstwo z bliźniego, który grzech ma w sobie wszystką 
winę przeszłego grzechu; a k’ temu ma pychę, dumę,



110

wzgardę i ohydzenie, którą rzecz ma bardzo w nie
nawiści Pan Bóg i świat. Ten grzech zakazowa! sam 
Pan Bóg w zakonie, mówiąc: Nie będziesz złorzeczył 

ani wzgardzał ludzi.
5 Piąty grzech jest, posądzać uczynki i mowy bli

źnich, obracając na złą stronę, coby się na dobrą 
stronę obrócić mogło, wbrew temu, co Pan w Ewan- 
gielii rozkazuje, mówiąc: (Lucae 6.) ,,Nie posądzajcie 
a nie będziecie potępieni.u To też często może być 
grzechem śmiertelnym, np. kiedy rzecz, w której kto 
posądza, jest wielka; a posądzanie dzieje się lekko 
i bez dostatecznej podstawy. Ale kiedyby rzecz była 
mała, a posądzenie więeejby było podejrzeniem, niżli 
posądzaniem, na ten czas by nie był grzech śmiertelny;

6 W tym grzechu jest wielkie i niepostrzeżone niebez
pieczeństwo, niekiedy w mężczyźnie, a często w nie
wiastach, które gdy im czego w domu nie dostaje, 
albo że nie dowierzają swym mężom, z żałości przeto 
dawają miejsce w sercu swem podejrzeniu. Takim 
grzechem jest czasem posądzanie osób niektórych za 
najmniejszymi znakami, a co gorsza, kiedy im często
kroć wyrzucają usty, co mają na sercu. Zkąd po
chodzi, że jedne uczynią łotrzynią, drugą niecnotliwą 
niewiastą, trzecią zwodnicą, itd. Przez to wpadają 
w dwa wielkie grzechy: w jeden, iż sadzą bliźniego, 
a w drugi, iż go sławią niesprawiedliwie; dla tego 
stają się zobowiązanemi przywrócić im zasię sławę, 
aleby wielki dziw był, aby ją która z nich przy
wrócić miała.
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Szósty grzech jest kłamstwo i pochlebstwo, które 7 
też mogą być grzechami śmiertelnymi, kiedy albo to, 
albo owo tyczy się wielkich rzeczy, a dzieje się z ubli
żeniem bliźniego, co jest grzech śmiertelny i pociąga 
za sobą obowiązek przywrócenia sławy, kiedyby ztąd 
rosła znaczna jaka szkoda. Toć są grzechy pospolitsze, 
w które częściej zwykli upadać ludzie, których się 

mamy wszyscy warować z największą pilnością, nie
których, iż są śmiertelne, a drugich iż są bardzo bliskie, 
aby się śmiertelnemi stały, okrom tego, że są z siebie 
cięższe niżli insze pospolite powszednie. Tym sposobem 
zachowamy niewinność i te szaty białe, o których dawa 
radę Salomon mówiąc: (Eccles. l.) ,,Na każdy czas 
niech będą białe szaty twe, a nigdy niech nieustawa 
olej na głowie twojej, który jest pomazanie łaski Bo
żej, która oświeca i umocnią we wszystkich rzeczach, 
uczy i dawa posilenie ku wszystkiemu dobremu."

ROZDZIAŁ VI.

0 grzechach powszednich.
1. Niebezpieczeństwo grzechów powszednich.
2. Grzechy powszednie w jakich rzeczach bywają po

pełnione.
3. Trojaka różność grzechów.
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Aczkolwiek to są przedniejsze grzechy, których się 
masz strzedz, jednak przeto nie mniemaj, abyś miał 
swobodę, iżbyś się rozpalał na insze grzechy powszed
nie. I owszem cię jedynie proszę, abyś nie był z liczby 
onych, którzy wiedząc o której rzeczy, iż nie jest grze
chem śmiertelnym, wnet nie mając więcej sumienia, czy
nią ją z wielką bezpiecznością. Wspomnij, co mędrzec 
mówi: (Eccles. 18.) Iż ci którzy wzgardzą rzeczy małe, 
wnet w większe upadną. Wspomnij na przypowieść, 
która tak opiewa: Iż przez ufnal traci się podkowa,
przez podkowę koń, przez konia jeździec. Domy gdy 
upadają, najprzód poczynają od zepsucia małej rynny, 
a tak potem po mału do tego przychodzą, że się do 
gruntu obalają. Wspomnij, że chociaż wprawdzie ani 
siedm, ani też siedm tysięcy grzechów powszednich, 

nie uczyni jednego śmiertelnego, jednak przy tem 
wszystkiem to też jest prawda, co mówi św. Augustyn 
temi słowy: ,,Nie lekce sobie ważcie grzechów po
wszednich, że są małe, ale się ich bójcie, że ich wiele.

1 Albowiem często się zdarza, iż robactwo małe, kiedy 
go będzie wiele, umarzają lwa. Czyli podobno nie 
dosyć małe są ziarnka piaskowe? a gdy będzie nała- 
dowan okręt mnóstwem piasku, wnet pójdzie na dno. 
Jako są małe krople wody? a czy nie napełniają wiel
kich rzek, i nie obalają na ziemię pysznych domów?" 
A to mówi św. Augustyn, nie żeby wiele grzechów 
powszednich czyniły jeden śmiertelny, jako już mówi

liśmy, ale iż człowieka do grzechu śmiertelnego pro
wadzą, i wiele razy są przyczyną jego. A nie tylko to 
jest prawda, ale i to co mówi św. Grzegorz: Iż często
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jest większem niebezpieczeństwem upadać w małe winy, 
aniżeli w wielkie. Albowiem wielka wina o ile łatwiej 
bywa poznana, o tyle prędzej bywa przez pokutę po
prawiona; ale mała wina gdy lekce będzie ważona, 
ezem bezpieczniej bywa popełniona, tern większe jest 
niebezpieczeństwo, które się w niej najduje.K Nakoniec 
grzechy powszednie, jakkolwiek małe, czynią wielką 
szkodę na duszy. Albowiem odejmują nabożeństwo, 
zakłócają pokój sumienia, gaszą gorącość miłości i osła
biają srogość żywota duchownego, a nakoniec sprzeci
wiają się w pewnym względzie Duchowi świętemu 
i przeszkadzają sprawie jego w nas.

Przeto mamy się ich strzedz z wszelaką pilnością, 
ponieważ to pewnie wiemy, iż nie są tak małym nie
przyjacielem, aby lekce będąc ważone, wielkiego obra
żenia przeciw Panu Bogu nie przyniosły. A jeźli chcesz 2 
wiedzieć, w jakich rzeczach bywają popełniane takowe 
grzechy, ’powiadam, że w trosze gniewu, albo obżar
stwa, albo próżnej chwały, w słowach i myślach próżnych, 
w śmiechach i grach nierządnych, w czasie próżno 
strawionym, w zbytniem spaniu, w kłamstwach i po
chlebstwach dotyczących się lekkich rzeczy, i także 
w innych rzeczach podobnych.

Położyliśmy tu trojaką różność grzechów: Jedne, 3 
które pospolicie są śmiertelne; drugie pospolicie po
wszednie; trzecie jakoby w pośrodku między tymi 
skrajnymi, które niekiedy są śmiertelne, niekiedy po
wszednie. Przystoi, abyśmy się wszystkich strzegli; 
bardziej tych, które są jakoby w pośrodku, a jeszcze 
daleko bardziej śmiertelnych. Albowiem przez nie
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rozrywa się pokój i złączenie z Panem Bogiem i tracą 
się wszystkie te dobra, które wyżej są mianowane.

ROZDZIAŁ VII.

0 lekarstwach powszechnych przeciw każdemu 
grzechowi.

1. Dwanaście lekarstw przeciw grzechom.
2. I. Rozmyślanie utrat z grzechu pochodzących.
3. II. Strzedz się przyczyny grzechu.
4. III. Sprzeciwiać się na początku pokusie.
5. IV. Częste używanie sakramentów.
6. Sakramenta co są.
7. V. Częsta nabożna modlitwa.
8. VI. Czytanie dobrych i świętych ksiąg.
9. VIII. Bawić się uczynkami dobrymi.

10. Post i utrapienie ciała.
11. Rada zbawienna około dnia piątkowego.
12. Milczenie.
13. X. Rozbieranie sumienia.
14. Jako postępować w rozbieraniu sumienia.
15. Przeciw pokusom pojedynczych grzechów co czynić.
16. Rano się uzbroić.
17. XI. Mieć wielką ostrożność przeciw grzechom po

wszednim.
18. XII. Złamać przymierze z światem.
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Ponieważ nie dosyć, odkryć rany, jeźliby do nich 
lekarstwo nie było przyłożone, przeto wkrótce tu 1 
dotknę dwanaście rodzajów lekarstw powszechnych, 

które się przydadzą przeciw każdemu sposobowi grzechu, 

a z osobna przeciw śmiertelnym,.
Między temi lekarstwami jest pierwsze: Pilnie 2 I 

u siebie uważać wszystkie te straty wyżej wymienione, 
które za sobą pociąga grzech śmiertelny. Albowiem 
ledwie może być człowiek, któryby miał rozum, aby 
rozmyślając je, albo część ich tylko, miał serce ku 

popełnieniu grzechu takowego.
Wtóre lekarstwo jest: Strzedz się przyleżytości 3 II 

albo przyczyny do grzechu, jako są śmiechy, złe to
warzystwa, zbytne zabawki, próżne poglądania i obco
wania z niewiastami. Albowiem kto się tych rzeczy 
niestrzeże, śmiało może być poczytan za upadłego i sam 
siebie za umarłego może opłakać. Kiedyby który 
człowiek był tak mdły i chory, żeby sam z mdłości 
często na ziemię upadał; jakieby mu groziło niebez
pieczeństwo, gdyby go kto wziął za ramię i rękoma 
popchnął? A gdy człowiek przez grzech został tak 
nędznym i słabym, iż często przez swoję własną mdłość 
upada, żadnej sposobności ani przyczyny do grzechu 
nie mając, co uczyni gdy mu się taka sposobność trafi ? 
ponieważ jest prawdziwe zdanie: ,,Iż złem położeniem 

dobrego człowieka skazi."
Trzecie lekarstwo jest: Sprzeciwiać się na po- 4 III 

czątku pokusie z największą pilnością, kładąc sobie 
przed oczy Chrystusa Pana ukrzyżowanego w takim 
żałosnym stanie, jaki miał na krzyżu, gdy był wszystek
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ranami, pokryty i rzeką krwi zbroczony, wspominając, 
iż on jest synem Bożym, a że tam jest przybity za 
twój grzech; skądbyś miał wszystek drżeć, widząc, 
żeś ty jest przyczyna, iż Bóg to na się przyjął. 
A obaczając to wołajmy z głębi serca naszego, aby 
nas raczył wspomódz a wybawić od tega smoka pie
kielnego; a nie dopuścił aby tak wielkie jego utra
pienie, które ucierpieć raczył, nadaremnie było.

5 IV Czwarte lekarstwo jest: Częste używanie sakra

mentów, które nic inszego nie są jeno lekarstwo od 
Pana Boga nalezione ku uleczeniu grzechów przeszłych, 
i ku strzeżeniu, abyśmy się ich napotem niedopu- 

6 szczali. A to jest największe dobrodziejstwo, któreśmy 
wzięli w zakonie łaski. A chociaż każdego czasu jest 
pożyteczne używanie sakramentów; ale zwłaszcza czasu 
pokuty jest osobne lekarstwo iść do spowiedzi, a jeźli- 
byś kiedy, czego Boże uchowaj, upadł w grzech śmier
telny, w żadon sposób niemasz iść z nim spać, albowiem 
niewiesz, co się z tobą do poranku stanie, ale staraj 
się, abyś się spowiadał tegoż dnia i pokutę prawdziwą 
czynił. Albowiem jako mówi św. Grzegorz: ,,Jeżliby 
grzech wnet niebył złożon przez pokutę, swym wła
snym ciężarem ciągnie drugi grzech za sobą.

7 V Piąte jest: Zwyczaj częstej a nabożnej modlitwy, 
w której bywa uproszona moc i łaska przeciw grze
chowi i bywają kosztowane pociechy Ducha świętego, 
za któremi łatwo bywają wzgardzone pociechy świata 
tego, i bywa nabywany dar istotnego nabożeństwa, 
który nas czyni gotowymi i zdolnymi ku wszystkiemu 
dobremu.
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Szóste jest: Czytanie dobrych i świętych ksiąg, na 8 VI 
którem się dobrze trawi czas i bywa oświecon rozum 
przez poznanie prawdy, i zapala się wola ku nabo
żeństwu a tak się stawa człowiek mocniejszy przeciw 
grzechowi i sposobniejszy ku cnocie.

Siódmy jest: Bawić się uczynkami dobrymi, i spra- 9 VII 
wami uczciwemi. Albowiem człowiek, który próżnuje 
jest jako ziemia, której nie uprawiają, która nic innego 
nie rodzi, jeno oset a ciernie. Przeto nie bez przy
czyny rzekł mędrzec: (Eccles. 33.) ,,Wiele złego na
uczyło człowieka próżnowanie i lenistwo."

Ósme jest: Post i utrapienie ciała, i powściągli-io VIII 

wość od wina i od pokarmów z przyrodzenia gorących; 
dla tego między inszemi chwałami, które ma post, ta 
jest najprzedniejsza, iż osłabiając wnętrznego nieprzy
jaciela, wątli też wszystkie wzburzenia i namiętności 
jego. Z tej przyczyny, jako też dla ukarania grzechów 11 IX 

naszych, i dla naśladowania i uczczenia Pana Chrystusa 
bywa dawana rada bardzo zbawienna, aby chrześcianin 
to miał na pieczy, jakoby na każdy dzień, a najwięcej 
na każdy piątek przez rok, zadawał sobie jaki sposób 
pokuty, jakkolwiek mały, albo w jedzeniu, albo w piciu, 
albo w spaniu, albo w klęczeniu, albo w niesieniu 
jakiej małej trudności, albo w przebaczeniu jakiej 
krzywdy, albo w czynieniu przeciw własnej woli i żądzy 

w rzeczach, których pożąda, albo w którymkolwiek 
podobnym uczynku. Albowiem to przynosi nietylko 
lekarstwo, ale też wielkie inne pożytki.

Dziewiąte jest: Milczenie i samotność. Albowiem i2X 
jako mówi Salomon: (Prov. !O.) ,,W wielomówstwie
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nie może być bez grzechu.w A jako rzekł drugi 
mędrzec: ,,Nigdym nie był w towarzystwie ludzi,
żebym się od niego z jakiem ubliżeniem swojem nie 
wrócił." A przeto ktokolwiek będzie chciał odjąć 
część broni grzechowi, niechaj się zbrania obcowania 
i towarzystwa świata tego. Albowiem skutkiem dozna, 
jeźli tego nie uczyni, — jakim się potem wróci do 
swego mieszkania; jako bez pociechy, z jakiem zamie
szaniem, a jako z pełną głową rozmaitych rzeczy 
i myśli, z któremi będziesz miał co czynić na ten 
czas, kiedy się ku nabożeństwu będziesz chciał uspokoić.

13 X Dziesiąte: Abyś rozbierał swoje sumienie na każdą

noc, przedtem niżli się położysz i sam od siebie liczby 
żądał z tego, coś onego dnia czynił, a jakoś czas

14 strawił. A możesz postępować w tym rozbieraniu 
w porządku tutaj położonym, rozmyślając czyś nie upadł 
w który grzech ze dwunastu, któreśmy wyżej położyli, 

a czyś zaniedbał lekarstwa przeciwko nim. W taki 
sposób będziesz się mógł ratować, i obwiniać się przed 
Panem Bogiem: z pychy, i z próżnej chwały, z zazdrości, 
waśni i nieprzyjaźni, z podejrzenia, i sądów wszete- 
cznych, z próżnego smutku, i próżnego wesela dla rzeczy 
świata tego, z żądz nierządnych ku dostąpieniu bo
gactw, albo dostojeństw, albo czci doczesnych, z pokus 
przeciwko wierze i snażności i czystości, z kłamstw 
i słów próżnych, i przysiąg bez potrzeby, z żartów ku 

obrażeniu bliźniego, z lenistwa i niedbałości w uczyn
kach dobrych, z oziębienia w miłości Bożej, niewdzię
czności przeciwko jego Majestatowi Boskiemu, żeś za
pomniał wziętych dobrodziejstw, żeś na modlitwie był
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suchym, i zimnym w miłości przeciw ubogim. A tego 
wszystkiego będziesz żałował, i będziesz prosił od
puszczenia od Pana naszego z mocnem postanowieniem, 
że się poprawisz. A gdy tak omyjesz łzami łoże twoje, 
jako czynił Dawid, (Psalm 6.) będziesz spał spokojniej, 
i poczujesz wielki pokój w sumieniu twojem i duchowną 
pociechę na duszy. A dla tych, którzy z osobna by-15 
wają pokuszani którym grzechem, jako gniewem albo 
próżną chwałą, chlubą albo inszymi podobnymi, jest 
bardzo wielkie lekarstwo okrom rozbierania sumienia 
i spowiedzi wieczornej, — zbroić się na każdy dzień, IG 
co wiele pożytku przynosi ku odzierżeniu zwycięstwa 
nad nieprzyjacielem. A nie mniej do tego pomaga, 
wziąć przed się na każdy tydzień jedną rzecz: albo 
żebyśmy zwyciężyli jedne wadę, którą w sobie czujemy 
albo żebyśmy nabyli pewnej cnoty. Albowiem tym 
obyczajem pomału człowiek postępuje posiadając Boga, 
i dostawając cnoty, czyniąc się panem nad samym 
sobą.

Jedenaste lekarstwo: Żyć z taką pieczą i pilnością, 17 XI 

żebyśmy się ustrzegli i grzechów powszednich, ponie
waż one gotują człowieka do śmiertelnych, o czem 
wyżej mówiliśmy. Albowiem ten, który z ustawicznego 
ćwiczenia, wziął ten zwyczaj, że się strzeże mniejszego 
złego, daleko więcej będzie się strzegł większego.

Dwunaste i ostatecznie lekarstwo jest: Przymierze 18 XII 
złamać z światem i ze wszystkiemi jego sprawami, 
próżnościami i marnościami; a za nic sobie nie mieć 
mowy ludzkiej. Albowiem to jest pierwszy warunek, 
który ma przyjąć ten, który szuka przyjaźni z Bogiem,
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jako mówi św. Jakób: (Jacobi Ł) ,,Ktokolwiek zeeliee 
być przyjacielem Bożym, wnet się ma okazać nieprzy
jacielem świata.u Bo inaczej, jako mówi Zbawiciel, 
(Math. S.) jest rzecz niepodobna służyć dwiema panom, 
a zwłaszcza tak przeciwnym jako ci są. (l. Joann. 6.) 
Ponieważ Pan Bóg jest doskonałość wszystkich dóbr, 
a świat jest ugruntowany i postawiony na wszystkich 
złościach. A miej za rzecz pewną, iż ktokolwiek przy
mierza z światem nie złamie a sromu niestraci w tern, 

w czem ma stracić, nie będzie mógł przestać czynić 
wiele złego dla bojaźni świata i opuszczać wiele dobrego 
dla tejże przyczyny. A to wystarcza, aby się kto stał 
sługą świata, a nie sługą Bożym; bo przeto, aby 
się światu nie zmierził, zmierzi się Panu Bogu.

ROZDZIAŁ VIII.

0 lekarstwach osobnych przeciw grzechom albo wa
dom duchownym.

Te są lekarstwa, które bywają dawane w ogóle 
przeciw wszystkim grzechom, lecz są też i insze osobne, 
które wstępny bój wiodą przeciw każdemu grzechowi 

z osobna. A iż są jakoby korzenie wszystkich grze
chów one siedm, które dla tego są nazwane grzechami 
głównymi, możesz się przeciw nim ratować tymi środ
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kami, którymi się bronił jeden człowiek nabożny, mó
wiąc tak:

Przeciw pysze:

Kiedy obaczam, ku jakiemu wielkiemu uniżeniu 
raczył się spuścić najwyższy Syn Boży dla mnie; nigdy 
żadne stworzenie nie mogłoby mię tak zniżyć, abym się 
nie miał uznawać godnym wzgardy daleko większej.

Przeciw łakomstwu:

Gdym wyrozumiał:, iż żadną rzeczą dusza moja 
nasycona być nie mogła, jeno samym Panem Bogiem; 
zdało mi się być wielkie szaleństwo, szukać rzeczy 
której, okrom Pana Boga.

Przeciw zbytkowi:

Gdym wyrozumiał, jak niewymownego dostojeństwa 
ciało moje dostępuje, gdy przyjmuje najświętsze ciało 
Pana Chrystusa, zdała mi się rzecz okrutna, zhańbić 
kościół, który on sam przez się poświęcił, plugastwem 
grzechów śmiertelnych.

Przeciw gniewu.
Żadna krzywda ludzka nie będzie tak mocną, aby 

mię miała sfrasować, gdy wspomnę na krzywdy, którem 
ja uczynił przeciw Panu Bogu.

Przeciw nienawiści i zazdrości.

Gdym wyrozumiał, że Pan Bóg przyjął tak wiel
kiego grzesznika jakom ja jest, niemogłem nikomu źle 
życzyć, ani nikomu odmówić przebaczenia.

6
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Przeciw obżarstwu.

Kto będzie rozmyślał oną gorzką żółć i ocet, który 
w pośrodku mąk za ostatnią ochłodę jest dany synowi 
Bożemu, który za grzechy cudze cierpiał, będzie się 
sromał szukać pokarmów rozkosznych i wymyślonych 
mając na sobie tak wielką powinność, aby także co 
ucierpiał za własne grzechy.

Przeciw lenistwu.

Gdym wyrozumiał, że po tak małem utrapieniu 
bywa dostawana wieczna chwała, zdała mi się być 
bardzo mała jakakolwiek praca, która dla tak wiel
kiego dobra bywa podejmowana.

ROZDZIAŁ IX.

Wtóra część tej nauki, w której się pokazuje ćwi
czenie i używanie cnót.

1. Czynić dobrze w czem zależy.
2. Trzy powinności, któremi się sprawiedliwość wy

konywa.

(Psal. 6O.) Bardzo mądrze rozdzielił prorok Dawid 

wszystkę sprawiedliwość na dwie części, które są: Nie 
czynić źle a czynić dobrze. Do pierwszej należy wy
strzegać się grzechów; do wtórej w cnocie się ćwiczyć.
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A ponieważeśmy już wyłuszczyli wkrótce o jednej, po
trzeba, abyśmy i o drugiej w krótkości powiedzieli.

Do tej wtórej części sprawiedliwości należy, dać 1 
każdemu, co jego jest; z osobna Bogu, bliźniemu, sobie 
samemu. Albowiem doskonałość tej części zawarta jest 
w dobrym postanowieniu człowieka przeciw tym tro
jakim osobom; a gdy się to stanie, niczego więcej nie 
dostawa, jeno aby człowiek był nazwan zupełnie spra
wiedliwy. A jeźli chcesz poznać w krótkich słowach 2 
i w krótkich podobieństwach, jakoby się to czynić 
miało, powiadam, iż przez te trzy powinności przyjdzie 
człowiek doskonale do tego, aby był sprawiedliwy; to 
jest jeżeli ma dla Pana Boga serce synowskie, dla 
bliźniego serce macierzyńskie, a przeciw sobie samemu 
ducha i serce sędziego. Te są trzy obowiązki sprawie
dliwości, w których prorok położył zupełność wszyst
kiego dobra naszego, kiedy rzekł: (Michea 68.) Nauczę 
cię, w czem zależy wszystko dobre, a co Pan po tobie chce 
mieć. Chce, abyś czynił sąd, ażebyś miłował miłosier
dzie, ażebyś był czujny i pilny w sprawie z Bogiem."

Między powinnościami tutaj przez proroka wymie- 
nionemi czynić sąd znaczy, co ma człowiek czynić 
względem siebie; a miłować miłosierdzie, co ma czynić 
przeciwko bliźniemu; a być czujnym i pilnym w sprawie 
z Bogiem, jako jest powinien służyć mu, i być mu po- 
słuszen. A ponieważ w tych trzech rzeczach zawarte 
jest wszystko nasze dobro, teraz o nich porządkiem 
będziemy mówić.

6+
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O powinności względem samego siebie.

1. Czynienie sądu z samym sobą.
2. Naprawa na ciele.
3. Naprawa na duszy.

Ponieważ miłość porządna poczyna się od samego 
siebie, poczniemy, jako i prorok począł od czynienia

1 sądu, co przynależy na ducha i serce sędziego. Należy 
tedy do urzędu dobrego sędziego, aby miał dobrze 
postanowioną i naprawioną swą rzecz pospolitą, do 
czego dwie rzeczy są potrzebne; to jest, roztropność 
i męstwo. Roztropność ku wyrozumieniu tego wszyst
kiego, co się ma czynić. Mężność ku wypełnieniu tego 
ze wszelką ostrością i srogością. A iż w tej małej 
rzeczy pospolitej, która jest w człowieku, są dwie prze
dniejsze części, które mają być naprawione, to jest 
ciało ze wszystkimi swymi członkami i zmysłami a du-

2 sza ze wszystkiemi swemi uczuciami i siłami: potrzeba,
3 aby wszystkie te rzeczy były naprawione i sprostowane 

ku dobremu tym sposobem, jako niżej usłyszysz.

0 naprawie ciała.

1. Jako się z ciałem mamy obchodzić.
2. Rozkosze jako szkodliwe.
3. Ciało ma być chowane w ostrości.
4. Nie folgować upodobaniu ciała, ale tylko potrzebie.
5. Usposobienie zewnętrznego człowieka.

1 Najpierwej z ciałem przystoi się obchodzić z sro
gością i ostrością, nie z łagodnością ani pieszczotą.
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Albowiem jako ciało umarłe solą i mirą, która jest 

bardzo gorzka, bywa zachowane, a bez którejkolwiek 
rzeczy takowej wnet się kazi i napełnia robactwem: 
tak też to ciało rozkoszami i pieszczotą bywa zepso- 
wane i pełne złych żądz, a srogością i surowością 
bywa zachowane we wszelkiej cnocie. Mamy przykład 2 
na wielu sławnych miastach i królestwach i państwach, 
które przez zbytki i rozkosze zginęły i spadły z wy
sokości dostojeństwa swego. Albowiem nie jest żadna 
rzecz, któraby czyniła ludzi tak zniewieściałymi, 
i nikczemnymi i niechętniejszymi do wszelkiej cnoty, 
jako używanie i zbytnia obfitość tych rzeczy. A przeto 3 
przystoi, aby ciało we wszystkiem było chowane 
w ostrości, w jedzeniu, w piciu, w odzieniu, w spaniu, 
przy stole, w domu, a nakoniec we wszystkich rze- 4 
czach, jakicheśmy zwykli używać dla ciała, w których 
nie mamy się oglądać na upodobanie jego, ale tylko 

na potrzebę. Do tejże części należy usposobienie 5 
i sprawa zewnętrznego człowieka, przestrzegając tego, 
co mówi św. Augustyn: W chodzeniu, w staniu, i w po
stawie, i we wszystkich sprawach ciała naszego, aby 
żadna rzecz nie była czyniona, któraby obraziła czyje 
oczy, ale tylko to, co przystoi świętobliwości w czu
waniu nad sobą. A dla tego niech się stara sługa 
Boży, aby się sprawować z ludźmi z taką powagą, 

pokorą, wdzięcznością, i łagodnością, aby ci wszyscy, 
którzy z nim sprawę mieć będą, zawsze byli zbudo

wani z jego dobrego przykładu. Tym sposobem za
chowa ducha swego spokojnego i stałego, albowiem
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inaczej trudno ma być nalezione serce spokojne w ciele 
wzburzonem i niespokojnem.

O straży zmysłów.

1. Straż około oczu.
2. Straż około uszu.
3. Próżnej ciekawości się strzedz.
4. Straż około powonienia.
5. Straż około smaku.

Utwierdziwszy tym sposobem ciało, przystoi wnet 
obrócić się do porządku zmysłów naszych. Między 
którymi ma być obróconą z osobna wielka praca do

1 oczu, które są jako przystań, do której przypływają 
wszystkie próżności, które wchodzą do duszy naszej 
a często zwykły być oknami zatracenia, przez które 

wchodzi sama śmierć. (Jerem. 9.) A ponieważ Job święty, 
(Job 31.) przy wszystkiej swej niewinności przystawiał 
straż do tych bram; (2. Reg. li.) a król Dawid ze 
wszystką swą świętobliwością, iż tej straży nie przy
stawił, upadł w tak wielki grzech: któryż z nas będzie 
się miał za bezpiecznego, jeźli ku temu wszystkiej

2 swej pracy nie przyłoży? Do uszu też potrzeba przy
stawić tako wąż straż, jako i do oczu.

Albowiem też i przez te bramy wchodzi wiele 
rzeczy do duszy naszej, które ją napastują, rozrywają 
i plugawią. A najprzód przystoi abyśmy to mieli na 
pieczy, (Eccles. 28.) co radzi mędrzec, mówiąc: ,,Ogrodź 
uszy twoje cierniem, a niechciój słuchać złych języ-
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ków.u Nie mówi zgoła abyśmy zamknęli uszy dla nie- 
słuchania takowych słów; ale chce aby były ogro
dzone cierniem, dawając znać iż w taki sposób mamy 
słuchać słów takowych, żeby ten, który je mówi, tak 
się zapchnął, jakoby ręce albo język na ciernie po
łożył. Jako też tenże mędrzec dał to znać jeszcze 
jaśniej mówiąc: (Prov. 25.) ,,Wiatr z północy rozpędza 
obłoki, a twarz niewesoła powciąga słowa ohmowcy." 
Albowiem, jako mówi św. Hieronim ku tej rzeczy, 
strzała nie utyka w twardej opoce, ale owszem od 
niej odskakuje i ranę zadawa temu, który ją wy
strzelił. A nie tylko mamy się strzedz, abyśmy nie 3 
słuchali słów, które hywają ku krzywdzie innych mó
wione, ale abyśmy się też niedowiadowali nowin 
w rzeczach świata tego, które do nas nie należą. 
Albowiem ci, którzy się tych rzeczy nie strzegą, 

potem czasu modlitwy wszystkiego tego przypłacają, 
bo w modlitwie przychodzą im myśli o rzeczach, które 
słyszeli, a te myśli przeszkadzają i zabawiają ich 
serca i niedopuszczają, aby mogli szczerze ku Panu 
Bogu serce swoje podnosić. Około zmysłu powo- 4 
nienia niemasz co mówić, ponieważ nosić wonności 
przy sobie, albo się w nich kochać okrom tego, że 
to jest podnieta lubeżności i namiętności służąca, 
jest rzecz podejrzana; a nie mężowi, ale białym gło
wom i k’ temu niedobrym należąca. O smaku jest 5 

co więcej mówić, który trzeba powściągać pamięcią 
żółci i octu, którego Pan na krzyżu skosztował, 
i przykładem wszystkich świętych, którzy tak odzna

czali się w cnocie powściągliwości, iż za ich przykła-
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dem będziem się mogli warować wszelkich rozkoszy, 
przysmaków, i pokarmów wymyślonych i win drogich 
(Prov. 27.) wspominając na to, co jest napisano: 
,,Ten, który używa bankietów, będzie żył w ubóstwie; 
a kto się kocha w winach drogich i w rozkosznych 
pokarmach, nigdy nie zbogaci się." (Lucae 15.) Pomnij 
zawżdy, iż on bogacz, o którym mówi Ewangielista, 
przeto że był tak wygodny w tem, już tak wiele ty
sięcy lat prosi jednej kropli wody w piekle, a nikt 

mu jej nie da.
Nieszczęśliwy zmysł smaku, który za tak krótki 

czas jest wypłacon i skaran wieczną męką.

0 języku.

1. W mówieniu mieć baczność na cztery rzeczy.
2. I. Uważać na to, co się mówi.

3. Jakich słów mamy się strzedz.
4. W tajemnicach wierność chować.
5. II. W sposobie mówienia czego przestrzegać.

6. Spór wiele złego czyni.
7. III. Oglądać się na czas mowy.
8. IV. Przyczyna i cel mowy.
9. V. Baczyć z kim mówimy.

10. Port bezpieczny milczenia.

O języku byłoby wiele mówić, (Prov. 18.) ponie
waż mędrzec powiedział: Śmierć i żywot jest w ręku 

języka, któremi słowy dał znać, że wszystko dobre 
i złe człowiecze, zależy od dobrój albo złej straży



129

języka. A niemniej go sobie ważył apostoł Jakób 
święty, (Jacobi 3.) kiedy rzekł: Iż jako wielkie
okręty bywają sprawowane małym sterem i mocne 
konie małem wędzidłem, tak ktokolwiek dobrze będzie 
sprawował i powściągał swój język, będzie także mógł 
na wodzy mieć i porządnie sprawować ostatek swego 
żywota. Przystoi dla dobrego uporządkowania tej 1 
części, abyśmy zawżdy, kiedykolwiek nam przyjdzie 
mówić, mieli baczenie na cztery rzeczy: to jest na to, 
co mówimy, i na sposób, w jaki mówimy, i pa czas, 
którego się mówi, i na koniec i cel, do którego rzecz 
naszę prowadzimy. A najprzód co do tego, co się 2 I 
mówi, przystoi mieć na baczności to, co radzi apostoł, 
mówiąc: (Ephes. 4.) ,,Żadne złe słowo niechaj nie 

wychodzi z ust waszych, ale takie, któreby było 
dobre i pożyteczne, i ku zbudowaniu tych, którzy 
słuchają. (Ephes. 5.) I na drugim miejscu wykładając 
szerzej te słowa, mówi: A sprośna albo głupia mowa, 
albo żartowanie, które do rzeczy nie należy, niechaj 
nie będzie pomienione między wami, jako świętym 
przystoi, ale raczej dziękowanie." Przeto jako powia
dają, iż mądrzy żeglarze mają naznaczone na karcie 
żeglarskiej wszystkie miejsca, na których okręta mogą 

przyjść w niebezpieczeństwo, aby się ich uwarowali, 
tak sługa Boży ma też sobie naznaczyć wszystkie 
sposoby słów złych, których się ma zawżdy strzedz, 
aby nieupadł w ich niebezpieczeństwo.

Niechajże tedy będą jako przejazdy niebezpieczne, 3 
albo jako skały zakryte w morzu, wszystkie słowa 
szkaradne, kłamliwe, pochlebne, gniewliwe, złośliwe
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i lekkie; a mianowicie te, któreby się ściągały ku 

chwale twej albo ku zganieniu bliźniego, abyś unikną! 
i chluby, i obmowy, które dwie winy są pospolite 
między ludźmi.

4 Równie masz być bardzo wierny w tajemnicy,
która ci jest zwierzona, i owszem będziesz miał za 
rzecz niemniej niebezpieczną, niżli inne, odkryć tajem
nice tego, który się zwierzył.

5 II Co do sposobu mówienia, przystoi się prze
strzegać, abyśmy nie mówili ani z wielką pieszczotą, 
ani z wielką srogością, ani też z wielką prędko
ścią, ani dwornie, ani ozdobnie, ale z uczciwością, 
statecznością, cichością i prostotą. Dobra woda, 
mówią, niema mieć żadnego smaku: tak też dobry 
i wdzięczny sposób mowy" niema mieć znaku żadnego

6 wymysłu ani wysilenia się na ozdobność mowy. Do 
tego dobrego sposobu mówienia należy też, nie być 
człowiekiem obłudnym, dumnym i chciwym tego, aby 
postawić na swojem. Albowiem często się ztąd traci 
pokój sumienia, i miłość, i cierpliwość, i przyjaciele. 
Jest rzecz wielkomyślnych i wspaniałych serc, do
puścić się zwyciężyć, gdy do sporu przyjdzie; a rzecz 
mądrych i roztropnych ludzi, dzierżeć się rady, którą 
dał mędrzec, mówiąc: (Eccles. 32) W wielu rzeczach 
przystoi, stawiać się takim człowiekiem, który niewie, 
a który słucha, milcząc i pytając tych, którzy wiedzą.

7 Iii Po trzecie okrom wymienionego sposobu mó
wienia przystoi się na to oglądać, abyśmy też mówili 
rzeczy czasu swego. Albowiem jako mówi mędrzec: 
(Eccles. 20. 22.) ,,Z ust głupiego nie bywa przyjmo-
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wane słowo roztropne, albowiem go nie mówi czasu 
swego." A przeciwnie jest rzeczą tak mądrą, mówić 
każdą rzecz swego czasu, iż tenże mówi: (Prov. 25.)
,,Jako się zdadzą cudne jabłka złote na łóżkach srebr
nych, tak słowa rzeczone czasu swego."

Nakoniec po tern wszystkiem przystoi się oglądać 8 IV 
na cel i na zamiar, który mamy, kiedy mówimy. 
Albowiem niektórzy mówią rzeczy dobre, aby dobrymi 
byli widziani, drudzy, aby byli widziani roztropnymi.
Jedno jest przykrytość i obłudność, drugie jest pró
żność i wszeteczność. A przeto należy uważać na to, 
aby słowa nietylko były dobre, ale żeby też kres był 
dobry, szukając zawżdy z szczerym umysłem tylko 
chwały Bożej, a pożytku bliźnich naszych.

Jeszcze przystoi nad to wszystko obaczać, z kim 9 V 
się mówi; jako, jeźli młodzi mówią z starymi, lub 
prości tam, gdzie są mądrzy, i świeccy w obecności 
kapłanów i zakonników. Nakoniec, gdziebykolwiek to 
co się mówi, niebyło ku budowaniu, jest rzecz bardzo 
chwalebna i potrzebna, milczeć. Wszystkie te punkta 
są potrzebnem napominaniem ku ostrożności tego, 
który mówi, aby nie zbłądził. Ale iż jest rzecz 
trudna, aby to wszyscy mogli mieć na pieczy: przeto 
jest wielkie lekarstwo, dzierżeć się milczenia, bo przez 

same milczenie człowiek zadosyć uczyni wszystkim 
wyżój wymienionym ostrożnościom i powinnościom. 
Albowiem, rzekł mędrzec, ,,że i głupi milcząc, mian 
będzie za mądrego, a zamykając wargi, będzie się 
zdał wielom roztropny."



132

O martwieniu żądz naszych.

1. Postanowienie duszy.
2. Żądza cielesna na duszy.

3. Ewa na duszy naszej.
4. Adam na duszy.
5. Gdzie najwięcej wpoił wąż jadu w dusze nasze.
6. Różność ludzi cielesnych od duchownych w każdym

stanie.
7. Z któremi żądzami mamy najwięcej walkę wieść.

1 Uporządkowawszy tak ciało ze wszystkiemi swymi 
zmysłami, jeszcze pozostaje teraz większa część tej 
sprawy, to jest uporządkowanie duszy ze wszystkiemi

2 jej siłami. Tutaj się sama nastręcza najprzód rzecz 
około żądze cielesnej, która w sobie zamyka wszystkie 
uczucia i przyrodzone wzruszenia, jako jest miłość, 
nienawiść, wesele, smutek, pożądania, bojaźń, nadzieja, 
gniew i insze podobne chucie. To jest najniższa część 
duszy naszej, a zatem ta, która nas więcej podobnymi 
czyni zwierzętom, które we wszystkiem i nadewszystko 
rządzą się temi żądzami i uczuciami. Ta część nas 
więcej niżli inne części podłymi czyni, i zniża do 
ziemi, a więcej nas oddala od rzeczy niebieskich. 
To jest źródło i stek wszystkiego złego, które jest 
na świecie, i ta jest przyczyna zatracenia naszego. 
(De resurectione Serm. 3.) Albowiem jako mówi 
święty Bernard: ,,Niechaj nie będzie swej woli, to jest 
namiętności tej żądzy, a nie będzie piekła. Tu jest 
cała twierdza, i cała obrona grzechu; albowiem ztąd 
grzech bierze moc i broń, którą ostrzy, aby tern
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głębszą ranę uczynił. To jest druga nasza Ewa, 3 
która jest część słabsza duszy naszej, i ku złemu 
skłonniejsza, przez którą stary wąż pokuszą naszego 
Adama, to jest część wyższą duszy naszej, kędy jest 4 
światłość rozumu i wola, aby oczy na drzewo zaka
zane obrócił. Tutaj właśnie najwięcej się odkrywa 5 
i okazuje siła grzechu pierworodnego i tutaj mocniej 
wpoił wszystkę moc jadu swego nieprzyjaciel. Tu są 
bitwy, tu porażki, tu zwycięstwa, tu korony. To zna

czy, iż tu są porażki mdłych, tu zwycięstwa mo
cnych, tu korony zwyciężców, i tu nakoniec posta
wione jest wszystko rycerstwo i wojsko cnoty do 
zwalczania tych zwierząt, t. j. do powściągania tych 
okrutnych żądz. Tu jest położona wielka część ćwi
czenia się w cnotach do obyczajów należących. To 
jest winnica, którą zawżdy mamy okopywać; to jest 
ogród, który zawżdy mamy pleć; to są złe szczepy 5 
które zawżdy mamy wykorzeniać, abyśmy na ich 
miejsce cnoty wszczepiać mogli. A tak wedle tego 
najprzedniejsze ćwiczenie sługi Bożego jest, chodzić 

zawsze po tym ogrodzie z motyką w ręku, wykopy- 
wując złe zioła; albo, aby użyć inszego podobieństwa, 
być nie inaczej jako woźnicą nad temi namiętnościami, 
aby były powściągane, kierowane, i nawracane; cza

sem popuszczając wodzy, czasem wściągając, aby nie 
szły tym biegiem, którymby chciały, ale którym chce 
zakon rozumu. To jest ćwiczenie najprzedniejsze 
synów Bożych, którzy się już nie sprawują wedle 
żądz ciała, ani krwi, ale wedle ducha Bożego."
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6 W tem są różni ludzie cielesni od duchownych; 
albowiem owi na sposób bydląt folgują namiętnościom 
a ci sprawują się według ducha Bożego i rozumu. 
To jest ono umartwienie, i ona mira tak zachwalona 
w piśmie świętem. To jest owa śmierć i pogrzeb, do 
której nas tak wiele razy wzywa apostoł. To jest
krzyż i zaprzenie samego siebie, które opowiada
Ewangielia święta, i to znaczy czynić sąd i sprawie
dliwość, którą tak często powtarzają psalmy i prorocy. 

A przeto tu są potrzebne najbardziej nasze prace, 
nasze siły, nasze modlitwy, nasze ćwiczenia, a miano
wicie potrzeba, aby każdy wyrozumiał swój sposób 

przyrodzony i swoje skłonności, ażeby tam zawżdy 
czynił większą obronę, kędy czuje być większe nie
bezpieczeństwo. Lecz chociaż mamy wieść zawżdy

7 walkę ze wszystkiemi naszemi żądzami, wszakże szcze
gólnie należy nam ją wieść z żądzami czci, rozkoszy
i dóbr doczesnych; albowiem to są trzy najprzedniej
sze źródła i korzenie wszystkiego złego. Miejmy się 
też na baczności, abyśmy nie byli bardzo chciwi tego, 
iżby się zawżdy stała wola nasza, a żeby się wypeł
niły żądze nasze; bo ta rzecz człowieka bardzo pro
wadzi ku rozmaitemu zamieszaniu i upadkowi, a jest 
pospolita u panów i wszystkich osób, które się przy
zwyczaiły woli swojej zawsze dosyć czynić. A przeto 
częstokroć pomoże, ćwiczyć się w rzeczach przeciwnych 
żądzom naszym, i hamować swą wolę nawet w rzeczach 
przystojnych i pozwolonych, abyśmy byli sposobni i go
towi ku hamowaniu jej w rzeczach nieprzystojnych 
i zabronionych. Albowiem niemniej potrzeba takowego
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sposobienia i ćwiczenia, aby nabyć zręczności z bro
nią duchowną, jako go trzeba u broni cielesnej, 
i owszem tern więcej, im jest większe zwycięstwo 
zwyciężyć siebie samego i zwyciężyć djabelstwo, niżli 
wszystkie inne rzeczy. Ma się też człowiek ćwiczyć 
w posługach pokornych i nizkich, nie dbając na 
mowy ludzkie, ponieważ tak mało jest, co świat może 
wziąść albo dać, w porównaniu z skarbami Boskimi 
i z dziedzictwem wiecznego żywota.

0 naprawie woii.

1. Któremi cnotami mamy wolę w porządek ustawić.

2. Pokora serdeczna.
3. Ubóstwo ducha.
4. Seneka.
5. Święta nienawiść samego siebie.

Abyśmy dostąpili tego umartwienia, po wielkiej 1 
części pomaga naprawa i chędożenie woli zwierzchniej, 
to jest żądzy rozumnej, którą mamy porządną uczy
nić temi trzema cnotami, między wielu innemi: Pokora 2 
serdeczna, ubóstwo na duchu, a nienawiść święta samego 
siebie. Albowiem te trzy cnoty czynią łatwiejszą sprawę 
około umartwienia, okrom tego, iż same z siebie są cnoty 
bardzo wysokie. Pokora jest, jako ją wykłada święty 
Bernard, wzgarda samego siebie, która pochodzi z głębo
kiego i prawdziwego poznania samego siebie, do której 

należy, aby człowiek odetnął od duszy wszystkie gałęzie 
i liścia pychy ze wszystkiemi żądzami i chciwościami
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czci, a siebie kładł na najniższem miejscu między 
stworzeniami, wierząc, iż któregolwiek stworzenie, któ- 
remuby Pan nasz dał taki sposób dobrego życia, jaki 
dał jemu, byłoby wdzięczniejsze, i lepiejby go używało, 
niżli on czyni. A niedosyć, aby miał człowiek wnątrz 
to poznanie siebie i wzgardzenie, ale trzeba żeby się 
sprawował i obcował zewnątrz jak najprościej i najpokor
niej być może wedle stanu swojego, mało dbając na 
rozsądki albo na słowa świata. Albowiem przystoi aby 
wszystkie nasze rzeczy dawały wonność ubóstwa 
i nizkości i pokory; uniżając się dla Boga nietylko 
większym i równym, ale też i mniejszym.

3 Wtóra cnota jest ubóstwo ducba, które jest 

wzgarda dobrowolna rzeczy świata tego i przestawanie na 
swym stanie, który nam Pan Bóg dał, chociażby też 
był najchudszy; która wzgarda ucina za jednym razem 
korzeń wszystkiego złego, który jest chciwość (l. Tim. 6.) 
i przywodzi człowieka do takowego pokoju i uciszenia

4 na sercu, iż jeden mędrzec tego świata śmiał te słowa 

o niej mówić: Ten który zamknął drzwi żądzom swej 
chciwości, może się z Jowiszem w szczęściu równać; 
dawając rozumieć, że ponieważ szczęście człowiecze 
jest uspokojenie żądz serca jego, kto do tego przy
szedł, aby miał uspokojone te żądze, już przyszedł 
do wierzchu szczęścia, albo przynajmniej dostał wiel
kiej części jego.

5 (Joann. 12.) Trzecia cnota jest nienawiść święta 

samego siebie, o której mówi Zbawiciel: ,,Ten, który 
miłuje żywot swój, straci go, a ten, który go ma 
w nienawiści, zyska go na wieczny żywot." Co się nie
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rozumie o złej nienawiści, którą mają ludzie w roz
paczy, ale o onej, którą mieli święci ku swemu wła
snemu ciału, jako przeciw temu, co im było przyczyną 
wiele złego, a zawsze przeszkodą do wiele dobrego, 
obchodząc się z niem nie wedle smaku jego i żądzy, 
ale wedle tego, co rozkazuje zakon rozumu, który 
często chce, abyśmy je mieli w kaźni i w srogiem 
chowaniu, a żebyśmy je czynili niewolnikiem ducha, 
iżbyśmy przeciw jego woli czynili to, czego duch pożąda. 
Albowiem inaczej przyjdzie na to, co mówi mędzec: 
(Proy, 21.) ,,Kto chowa rozkosznie swego niewolnika 
z młodości, potem go najdzie upornym, a przeciwnym, 
gdy go będzie chciał użyć do posługi." Przeto na 
drugiem miejscu napomina, abyśmy ciało jako prze
ciwne zwierzę laską karali, i wiązali je u żłobu, i pra
cowali niem, aby nie rozpyszniało, i nie stało się 
upornem. A ta święta nienawiść osobliwie pomaga 
ku zmartwieniu i odcięciu wszystkich złych chciwości 
i żądz naszych, chociaż boli. Bo inaczej jako będzie 

rzecz podobna, abyśmy nóż przyłożyli i krwie dobyli, 
i mocne cięcia uczynili w rzecz, którą bardzo miłujemy? 
Albowiem ramię i moc martwienia samego siebie bierze 
siły nietylko z samej miłości Bożej, ale też z niena
wiści siebie samego. A z tych dwuch rzeczy mamy 
mieć serce nielitościwego i srogiego lekarza ku rze
zaniu i odcinaniu bez żadnego miłosierdzia, kędykol- 
wiek zepsucie członków zarażonych tego potrzebuje.
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Około naprawy części duszy naszej, która się myślami 
bawi.

1. Rozbieg myśli jakiego przyrodzenia.

Po tych dwu siłach duszy pożądających, to jest 
żądzy nierozumnej i woli rozumnej, są drugie dwie, 
jeźli tak rzec mogę, poznawające, które się nazywają 
po łacinie ,,imaginatio et intellectusK; to jest, rozbieg 
myśli, i światłość rozumu, a odpowiadają owym dwom 
wyżej mianowanym żądzom, aby każda pożądliwość wyżej 
wymieniona, miała swego przewodnika, i poznanie sobie 

1 przynależące. Rozbieg tedy myśli, który jest między 
temi dwoma zdolnościami niższy, jest jedna z tych 

sił duszy, które stały się jej bardziej przeciwne przez 
grzech, i mniej posłuszne rozumowi; ztąd pochodzi, 
iż często wychodzi z domu jako niewolnik, który biega 
bez dowolenia; i pierwej zwiedzi świat wkoło, 
niżli się my obaczym, kędy jest. Nadto jest ta siła 
bardzo skrzętna, i chciwa ku myśleniu o każdej 
rzeczy, która się jej nastręcza; na sposób psów żar
łocznych, którzy każdą rzecz zwiedzą i owęchają 
i w każdą chcą gębę włożyć. A chociaż czasem na 
nie wołają i kijem biją odpędzając je, przecie zawżdy 
się wracają, chcąc wszystkiego kosztować. Jest też to 
siła bardzo luźna, i bardzo błąkająca się jako zwierzę 
dzikie, które idzie z góry na górę, nie przestawając 
na pastwie, nie chcąc cierpieć ani uzdy ani tego, któ
ryby nią władnął. A okrom tych złych przymiotów, 
które ma sama z siebie, są niektóre inne, które się 
w skutek niedbałości pomnażają, skoro ją kto chowa
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jako syna w rozkoszy, któremu dopuszczają wszystkich 
rzeczy przebiegać i zwiedzać, gdzie jeno chce, bez 
żadnego powściągnienia i wędzidła. Zkąd pochodzi, iż 
potem gdy ją kto chce uspokoić i obrócić ku przemy
ślaniu rzeczy Boskich, nie jest posłuszna przez zły 
zwyczaj, w którym się sposobiła. Przeto przystoi, 
abyśmy poznawszy złe zwyczaje tej bestyi, onę spętali 

i uwiązali przy jednym i tym samym pokarmie t. j. u sa
mego przemyślania rzeczy dobrych i potrzebnych, 

w inszych rzeczach wieczne milczenie jej przykazawszy; 
a tym sposobem, jakośmy wyżej poskromili język, aby 
nie mówił jeno słowa dobre i potrzebne, abyśmy też 
tak przywiązali rozbieg myśli ku dobrym i świętym 
rozmyślaniom, zawierając drzwi przed wszystkiemi 

innemi.
Przeto przystoi, aby, była ze strony naszej roz

tropność i wielka czujność w rozeznawaniu, które myśli 
mamy dopuszczać, a które odpędzać, abyśmy jedne 
przyjmowali jako przyjacioły, a drugie wyganiali jako 
nieprzyjacioły. Albowiem ci, którzy na to małą ba
czność mają, często dopuszczają wnijść do duszy swej 
rzeczom, które nietylko im odejmują nabożeństwo i go- 
rącość miłości, ale też i sarnę miłość, w której zależy 
żywot duszy. (2. Reg. 4.) Usnęła była odźwierna 
króla Izbozeta, która czyściła pszenicę u drzwi w sieni 
przed komorą jego, i weszli dwa sławni łotrowie 

i ucięli królowi głowę. Równie też kiedy zaśnie roz
tropność, której urząd jest obierać i oddzielać plewy 
od ziarna, to jest dobrą myśl od złej, wchodzą takowe 
myśli do duszy, iż jej często żywot odejmują. A nie
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tylko dla zachowania tego żywota, ale też dla statku 
i uspokojenia w modlitwie, jest bardzo pożyteczna ta 
pilność, ponieważ jako myśl niestateczna i błędna nie- 
dopuszcza, aby modlitwa była stateczna, tak zasię myśl 
ukrócona i sposobiona ku świętym rozmyślaniom, 
łatwo trwa i ustala się na tychże rozmyślaniach.

0 naprawie światłości rozumu.

1. Światłość rozumu czem ma być sprawowana.

2. "Zacność mądrości duchownej.

3. Co należy do mądrości.
4. Poznawać koniec naszych uczynków.

5. Umieć się obchodzić z bliźnim.
6. Umieć znosić niedostatki innych.
7. Mądrość — poznać samego siebie.
8. Mądrość — umieć język sprawowrać.
9. Mądrość — nie zwierzać się wszystkim.

10. Oglądać się na przeszłe niebezpieczeństwo.
11. Umieć się z ciałem obchodzić.
12. Mądrość używać pod miarą zatrudnienia ze

wnętrznego.
13. Rozumieć fortele i zdrady duchownych nieprzy

jaciół.
14. Gardzić rozsądkiem i zdaniem świata.

1 Po tych wszystkich częściach i siłaeh człowieczych 
pozostaje najwyższa i najszlachetniejsza ze wszystkich, 
to jest światłość rozumu; która między inszymi cnotami 
ma być sprawowana oną najwyższą cnotą mądrości
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i roztropności. Ta cnota jest w żywocie duchownym 
tern, czem oczy w ciele, czem ster u łodzi, czem król 
w królestwie.

Jest ona tern, czem woźnica na wozie, którego 
urząd jest dzierżeć wodze w ręku i obracać wóz, któ
rędy ma iść. Bez tej’ cnoty byłby żywot duchowny 2 
wszystek ślepy, nieopatrzny, nieporządny i pełny za
mieszania. Przeto błogosławiony ojciec Antoni, w jednem 
zgromadzeniu z inszymi świętymi zakonnikami, na 
którem była rzecz o zacności cnót, tę postawił na 
najwyższym miejscu, jako przewodnika i mistrza wszyst
kich inszych. Dla tego wszyscy miłośnicy cnoty oso
bliwie ku niej oczy mieć mają zwrócone, aby tak mogli 
większy postęp uczynić we wszystkich innych. Ta 
cnota nie ma tylko jednego urzędu, ale wiele i roz
maite urzędy. Albowiem nie tylko jest cnota osobliwa, 
ale też i pospolita, która dogląda ćwiczenia wszystkich 
innych cnót, ukazując porządek we wszystkiem, czego 
potrzeba. A wedle tego pospolitego urzędu położymy 
tu niektóre sprawy, które jej należą.

Albowiem najprzód do mądrości należy, poznawać 3 
koniec naszych uczynków, który jest Pan Bóg, i obra

cać ku niemu wszystko, cokolwiek czynimy, doświad- 4 
czając subtelnie przedsięwzięcia w uczynkach, które 
czynimy; abyśmy obaczyli, jeźli szukamy siebie samych 
albo Boga.

Albowiem, natura ludzka jako mówi jeden doktór, 
jest bardzo wątła, a we wszystkich rzeczach szuka sama 

siebie, nawet i w bardzo Wysokiem ćwiczeniu. Mądrość 5 
to jest, umieć się obchodzić z bliźnimi, abyśmy uczy-
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nili pożytek w nich a nie dali im zgorszenia. Przeto 
przystoi mądrze wyrozumiewać usposobienia bliźniego 
wedle cnoty i ducha i stosunków każdego, i wieść go 
tymi sposobami i drogami, przez które może lepiej być 
wiedzion.

6 Mądrość też jest, umieć znosić niedostatki także 
u innych, okrywać krewkości także u innych, a nie- 
ehcieć obdzierać rany do kości, pamiętając że wszyst
kie rzeczy ludzkie są złożone z doskonałego i z nie
doskonałego; a iż nie może być, aby nie było wiele 
niedoskonałości i niedostatków w żywocie zwłaszcza 
po onym wielkim upadku przez grzech. Albowiem, 
jako powiedział jeden przedniejszy mędrzec tego świata, 
że nie jest znakiem ludzi mądrych, żądać jednakiej 
pewności i wykładu we wszystkich naukach; bo nie
które mogą być jaśniej wyłożone, a drugie nie tak: 
tak jeszcze mniej jest zwyczajem ludzi mądrych, chcieć to 
mieć, aby wszystkie rzeczy ludzkie jako pod pędzlem 
były wymierzone, iżby niczego nie brakowało.

Albowiem jedni mogą to znieść, a drudzy nie; 
a ten któryby się na to udał, iżby gwałtem przeciwną 
rzecz przywiódł, byłby przyczyną większej szkody przez 
środki, którychby do tego używał, niżli pożytku 
przez czyn, który przedsiębrał, chociażby go też do

7 skutku przywiódł. Mądrość też jest, aby się sam czło
wiek poznał, i wyrozumiał bardzo dobrze, co ma sam 
w sobie, to jest wszystkie swoje niedostatki, i żądze, 
i złe skłonności, i nakoniec swoją małą mądrość, i małą 
siłę, aby o sobie próżnej dumy nie miał, a żeby lepiej 
wiedział, z którymi nieprzyjaeioły ma wieść ustawiczną
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walk§, tak d!ugo, ażby je wygnał z ziemi obiecanej, 
która jest dusza jego i aby poznał z jaką strażą i pil
nością trzeba koło tego pracować. Jest też mądrość, 8 
umieć sprawować język według sposobów i okoliczności, 
któreśmy wyżej powiedzieli, i rozumieć bardzo dobrze, 
co się ma mówić, a co się ma zamilczeć, i równie 
rozumieć czas tak mówienia jak milczenia. Albowiem 
jako mówi Salomon: (Eccles. 3.) ,,Jest czas mowy, 
i też czas milczenia, ponieważ jest rzecz jasna, że 
u stołu i na ucztach, i w inszych rzeczach podobnych 
z większą chwałą milczy mądry, niżli mówi. Mądrość 
też jest nie zwierzać się wszystkim, ani z rozgłosem 9 
okazować wszystkiego swego ducha gorącością towa
rzystwa, ani wnet powiedzieć wszystko to, co człowiek 
rozumie o rzeczach, ponieważ, jako mówi mędzec: 
Wszystkiego swego ducha pokazuje głupi; (Prov. 29.) 
ale mądry się stanowi i zachowywa rzeczy na przyszły 
czas." Ten, który się zwierza, komu się nie ma zwie
rzyć, zawżdy będzie żył w niebezpieczeństwie, i stanie 
się wiecznym niewolnikiem tego, komu się zwierzył. 
Mądrość jest, umieć czynić zawczasu obronę przed 10 
niebezpieczeństwem, i opatrować się we zdrowiu, i czuć 
już z daleka trudność, która go może potkać w takich 
albo w owakich sprawach; i uspokoić się najprzód 
modlitwą, i rozmyślaniem tego, co się przytrafić może. Ta 
przestroga jest Eklesyastykowa, który mówi: (Eccles. 18.) 

,,Przedtem, niżli przyjdzie niemoc, opatruj sobie le
karstwo." A przeto kiedykolwiek pójdziesz na wesela, 
albo na uczty, albo na sprawę z ludźmi zuchwałymi 
i niestatecznymi, albo na miejsca, kędy może przyjść 0
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jaki przypadek albo niebezpieczeństwo, zawżdy masz 
iść z opatrznością i z obroną przeciw temu, coby ci

11 się przytrafić mogło. Mądrość jest także umieć się z cia
łem roztropnie i miernie obchodzić, abyśmy go ani 
niepieścili, ani nie zabijali, ani mu odejmowali po
trzeby, ani mu zbytku dodawali, chowając je w kaźni; 
aby ani nie ustało na drodze od mdłości, ani z siebie 
nie zrzuciło tego, który na niem siedzi, od roztuczenia

12 i obfitości. Mądrość też jest bardzo wielka, umieć 
pod miarą używać zatrudnienia, jakkolwiek najpocz
ciwszego, abyśmy nie zabili ducha zbytnią pracą, któremu 
wszystkie rzeczy, jak mówi św. Franciszek w swojej 
regule, mają służyć; abyśmy się tak zajmowali rzeczami 
zewnętrznemi, abyśmy wnętrznych nie zgubili; i tak 
się obierali w ćwiczeniu miłości przeciw bliźniemu, 
abyśmy nie stracili tych rzeczy, które się dotyczą mi
łości Bożej. Albowiem jeżli apostołowie, którzy taką 
obfitość ducha mieli na każdą rzecz, składali z siebie 
niektóre rzeczy mniejsze, aby nieustali w sprawie około 
większych: żaden nie ma swym siłom tak wiele ufać, 
aby się rozumiał być dostatecznym na wszystko, ponie
waż jest rzecz pewna, iż po większej części ten mało 
ściśnie, kto wiele obejmuje rękoma.

13 Mądrość też jest, rozumieć sztuki i zasady nie
przyjaciół, ich fortele i zdrady, ani wierzyć każdemu 
duchowi, ani się dopuszczać zwyciężać od jakiegokol
wiek pozoru dobrej rzeczy; (2. Cor. li.) ponieważ się 

często szatan przemienia w anioła światłości, i zawsze 
o to się stara, jakoby zdradził dobrą ozdobą rzeczy 
dobrych; a przeto żadnego niebezpieczeństwa nie mamy



145

się bardziej strzedz, jako tego, które przychodzi 
odziane płaszczem cnoty. Przynajmniej na tych, którzy 
mocnie usadzili myśl swą ku dobremu, tą drogą 
djabelstwo się pokuszą.

Mądrość też jest, umieć się bać, i umieć się też 
kusić, kiedy jest zysk, abyśmy nie tracili; kiedy 14 
jest strata, abyśmy zyskali; a nadewszystko umieć 
gardzić rozsądkiem i zdaniem świata, i mowami ludz- 
kiemi, i szczekaniem piesków, którzy nigdy nie prze
stają szczekać bez przyczyny, pamiętając, co jest 
napisano: (Galat. 8.) Gdybym się ja chciał podobać 
ludziom, niebyłbym sługą Pana Jezu Chrysta. Przy
najmniej to jest rzecz pewna, iż nie może się czło
wiek większego głupstwa dopuścić, jako się sprawo

wać wedle bestyi o tak wielu głowach, jako jest lud 
pospolity, który niema żadnego rozsądku ani baczenia 

w tem, co mówi. Dobrze jest, żadnego nie gorszyć 
i bać się, kędy się potrzeba bać; ale równie dobrze, 
nie ruszać się za powiewem każdego wiatru. Naleźć 
tedy pośrodek między tymi dwiema końcami, jest 

sprawa osobnej mądrości.

ROZDZIAŁ X.

0 mądrości w sprawach albo dzielności.
1. Cztery rzeczy do mądrości w sprawach potrzebne.

Niemniój mądrości potrzeba, abyśmy dobrze po
stępowali w sprawach, a nie upadli w błędy, które

7
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się uleczyć nie mogą, przez wiele rzeczy nietrafnych, 
któremi się często traci pokój sumienia i zamierzwi 
się porządek żywota. Do czego będą mogły nieco 
pomodz przestrogi, które następują, (Prov. 4.) między 
któremi pierwsza jest mędrcowa, który mówi: ,,Twoje 
oczy niechaj zawżdy prosto patrzą, a powieki twe 
niechaj pierwej przeglądają przyjścia, któremi masz 
iść," Któremi słowy nam radzi, abyśmy się niebacznie 
nie puszczali na rzeczy, które mają być czynione, ale 

żeby każdą sprawę uprzedziła stateczna rada i roz- 
1 myślenie. Do czego cztery rzeczy są potrzebne.
I Pierwsza, por uczyć Panu naszemu sprawę przez
II modlitwę. Wtóra, obmyślać ją bardzo dobrze, i roz

myślać z wszelką pilnością i roztropnością, obaczając 
nietylko samą sprawę w sobie, ale też wszystkie jej 
okoliczności. Albowiem choćby tylko jedynej oko
liczności nie dostawało, dosyć iżby się wszystko zepsuło, 
co się czynić ma. A przeto chociażby uczynek był 
bardzo doskonały, i z bardzo dobremi okolicznościami, 
ale byłby czynion nieprzystojnego czasu, to już to 
jedno sprawi, iż mało będzie ważył.

III Trzecia, brać rady albo naradzać się z innemi 
o tern, coby się czynić miało. Ale tych niech będzie 
mało, lecz natomiast bardzo wybranych. Albowiem 
chociaż jest pożyteczna rzecz, słuchać zdania wszy
stkich dla rozebrania rzeczy, wszakże rada rozstrzyga

ły jąca ma być mała dla uwarowania się błędów. Czwarta
a bardzo potrzebna rzecz jest, dać czas ku rozmy
ślaniu, i dopuścić, aby dojrzała rada przez kilka dni; 
bo jako się lepiej poznawają ludzie z obcowania
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wielu dni, tak też i rady; często bowiem człowiekowi 
na początku zda się jedna rzecz, a potem odkryje się 
inna; tak samo się trafia niekiedy w radach i posta
nowieniu, iż to, co się na początku podobało, po je
dnym dniu dobrze rozważone, bywa na stronę odrzu
cone. Piąta rzecz jest, strzedz się czterech macoch, Y 
które ma cnota mądrości, a te są: skwapliwość,
namiętność, uparcie w swojem zdaniu i żądza próżnej 
chwały. Albowiem skwapliwość nierozmyśla; namiętność 
zaślepia; uparcie zamyka bramę do dobrej rady; 
a próżna chwała, gdziekolwiek się wciśnie, wszystko 
poplami. Do tej cnoty mądrości należy, strzedz się 
zawżdy ostatecznie w wynoszeniu lub poniżaniu rzeczy; 
a dzierżeć się pośrodka. Albowiem cnota i prawda 
oddalają się od ostateczności, a stolicę swą stawiają 
w pośrodku. A przeto ani każdej rzeczy nie będziesz 
potępiał, ani każdej nie będziesz usprawiedliwiał; ani 
każdej rzeczy nie będziesz przeczył, ani każdej nie 
będziesz pozwalał; ani każdej rzeczy nie będziesz 

wierzył, ani każdej rzeczy będziesz niewierzył; ani 
dla winy jednej nie będziesz wielu potępiał, ani dla 
świątobliwości jednego nie będziesz wszystkich chwalił, 
ale we wszystkiem bądź zawżdy kędy się przechyla 

rozsądek rozumu; a nie dawaj się unosić popędliwości 
uczuć i namiętności do ostateczności. Jest też 
jedna nauka mądrości, nie patrzeć ani na starość, 

ani na nowość rzeczy; żebyś je dla tego miał albo 

przyjmować albo potępiać. Albowiem wiele rzeczy 
weszło w zwyczaj bardzo złych ludzi, a drugie są 
bardzo nowe a bardzo dobre; a tak ani dawność ma

7ł
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tę moc, aby usprawiedliwiła to, co złego jest; ani 
nowość może potępić to, co jest dobrego; ale we 
wszystkiem i po wszystkiem przypatruj się położeniu 
i jakości rzeczy, a nie latom; albowiem wina nic nie 
zyskuje na tern, iż jest stara, jeno to, iż bywa nie- 
uleczona; a cnota nic nie traci na tern, iż jest nowa, 
jeno to, że jest mniej wiadoma.

Nauka też jest mądrości, nie mylić się na 
ozdobie i powierzchowności rzeczy, abyś wnet miał 
dać rozsądek o nich. Albowiem nie jest wszystko złoto, 
co się lśni; ani wszystko dobre, co się dobrem 
zdaje; a często pod miodem jest żółć, a pod kwia
tami ciernie. Pomnij, co mówi mędrzec świata, że 
czasem fałsz ma większą ozdobę, niżli sama prawda; 
a także może się zdarzyć, żeby złe miało większą 
ozdobę, niżli samo dobre. Nadewszystko masz to mieć 
w twem sercu, iż jako stateczność i rozwaga w rze
czach są towarzyszkami mądrości, tak płochość i lek
komyślność są towarzyszkami głupstwa.

A przeto masz być bardzo ostrożny, abyś nie 
był łatwy w tych sześciu rzeczach, to jest: najprzód 
w dawaniu wiary; po wtóre w pozwalaniu; po trzecie 
w obiecowaniu; po czwarte w postanowieniu; po piąte 
w wiedzieniu wielkiego towarzystwa z ludźmi; po 
szóste w prędkości gniewu. Albowiem w tych wszy
stkich rzeczach jest jasne niebezpieczeństwo, jeźli 
człowiek jest w nich łatwy albo lekki. Bo wierzyć 
lada komu, jest lekkość serca; obiecować łatwo, 
jest stracić wolność; pozwalać łatwo, jest przyczyna, 
że tego potem żal będzie; postanowić łatwo, jest
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wdać się w niebezpieczeństwo pobłądzenia, jako uczynił 
Dawid (2. Reg. 19.) w sprawie Mifibozeta; łatwość 
w towarzystwie jest przyczyna wzgardy; a łatwość 
gniewu jest jasny znak głupstwa. Albowiem napisano, 
iż człowiek, który umie wycierpieć, będzie umiał 
rządzić swój żywot z wielką mądrością; ale ten, który 
nie umie wycierpieć, nie będzie się mógł uwarować, 

aby wielkiego głupstwa po sobie nie pokazał.

0 niektórych środkach, któremi bywa dostawana ta 
cnota mądrości.

1. Do mądrości pomaga głęboka pokora na sercu.
2. Jaka ma być pokora.
3. Pokorna i nabożna modlitwa mądrości dostępuje.

Ku dostaniu tej cnoty między inszymi środkami 
wiele pomaga doświadczenie nabyte przez błędy przeszłe 
tudzież też dobrych uczynków tak własnych jako też
1 innych. Albowiem ztąd bierzemy pospolicie wiele 

nauk i wiele postępu w mądrości; i z tejże przyczyny 
bywa mówiono, iż pamięć rzeczy przeszłych jest to
warzyszka i nauczycielka mądrości, a iż dzień dzi
siejszy jest uczniem wczorajszego, ponieważ, jako mówi 
Salomon: (Eccles. 1. 9.) ,,Co będzie, jest to, co było, 
a co było, jest to, co będzie." A dla tego z przeszłych 
rzeczy możemy rozsądek uczynić o niniejszych, a z ni

niejszych o przyszłych. Ale nade wszystko pomaga 1 
ku dostąpieniu tój cnoty głęboka a prawdziwa po
kora na sercu, jako znów pycha więcej, niżli co innego,
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do niej przeszkadza. Przeto jest napisano: ,,Kędy
jest pokora, (Prov. li.) tam mądrość." A nadto wszyst
kie pisma wołają, iż Pan Bóg (Prov. 3.) naucza pokorne, 
(Matth. li.) a iż jest mistrzem maluczkich, i onym 

objawia tajemnice swoje.
2 Ale przy tern wszystkiem nie ma być pokora taka, 

iżby się poddawała czyjemukolwiek widzeniu, i do

puszczała się każdemu wiatru unosić.
Albowiemby to nie była pokora, ale niestateczność 

i mdłość serca, której rzeczy chciał zapobiedz mędrzec, 
kiedy rzekł: (Prov. 19.) ,,Niecheiej być pokorny w two
jej mądrości;" dawając rozumieć, iż w prawdzie, którą 
człowiek dzierży ugruntowaną mocnymi i powszechnej 
wiary fundamentami w sercu swojem, ma być stateczny 
i nie ma się dać ruszyć za lada szelestem słomy, 
jako czynią niektórzy mdłego serca, ani się ma do

puszczać unosić lada czyjemu zdaniu.
3 Ostatnia rzecz, która pomaga ku dostąpieniu tej 

cnoty, jest pokorna i nabożna modlitwa. Albowiem, 
iż to jest jeden z przedniej szych urzędów Bucha świę
tego, oświecać rozum darem umiejętności, rady i ro
zumienia ; przeto im człowiek z większem nabożeństwem 
i pokorą stawi się Panu Bogu z lekkiem sercem, jako 
uczeń synaczek, tern będzie jaśniej nauczon i tern 
więcej napełnion tymi darami niebieskimi. Długośmy 
bardzo mówili o tej cnocie, albowiem, ponieważ ona 
jest wodzem inszych wszystkich, było potrzeba starać 
się, aby wódz nie był ślepy, bo jeżeliby wódz cnót 

był ślepy, toby całe ciało cnót zostało zaćmione i bez 
oczu. (Matth. 6.) A iż to wszystko k’ temu należy,
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aby się człowiek sam względem siebie stał lepszym, 

sprawiedliwszym, w czem zależy pierwsza część spra
wiedliwości : przystoi, abyśmy też o wtórej części po
wiedzieli, która to w sobie będzie zawierała, co się 
ma czynić względem bliźniego.

ROZDZIAŁ XI.

Powinność względem bliźniego.

1. Pięć grzechów miasta Sodomy.
2. Miłość Paweł święty w swych listach wielce za

leca.

Wtóra część sprawiedliwości jest, aby to czło
wiek czynił, co jest powinien względem bliźniego, to 
jest, aby człowiek dla bliźniego tej miłości i miło
sierdzia używał, które Pan Bóg przykazuje. Jak 
bardzo to jest przedniejsza część, i jako jest zalecona 

w piśmie świętem, które jest wodzem i sprawcą ży

wota naszego, nikt nie będzie mógł wierzyć, jeno 
ten, który przeczyta zakon i proroki. Czytaj ewan- 
gielie, czytaj listy apostolskie, a obaczysz, jako jest 
schwalona i wyniesiona ta sprawa tak, że się będziesz 
dziwował. (Esajae 58.) U Izajasza pokłada Pan Bóg 
fundament wszystkiej sprawiedliwości w miłości i usza

nowaniu bliźniego. I tak, gdy żydowie narzekali, mó
wiąc: ,,Czemuż, Panie, gdyśmy pościli, nie patrzyłeś
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na posty nasze? trapimy dusze nasze, a nic na to 
nie dbasz?" odpowiada Pan Bóg: ,,Albowiem w dzień 
postu żyjecie wedle woli waszej, a nie wedle mojej, 
i uciskacie i trapicie wszystkie wasze dłużniki."

Pośćcie, ale nie na waśnie i swary wasze, ani 
na złe bliźniego waszego. Nie jestci to post, któryby 
się mnie podobał, ale takowy: ,,Potargajcie fałszywe
zapisy i kontrakty około lichwy, złóżcie z ubogich 
ciężar, któremeście je przycisnęli, zostawcie w swej 
wolności utrapione i doległe, a wyprzągnijcie je 
z jarzma, któreście na nie włożyli; jeden chleb, 
który będziecie mieć, rozłamcie go na poły z ubogim, 
a przyjmujcie ubogie i pielgrzymy do domu waszego. 
A gdy to będziecie czynić, i otworzycie serce wasze 
żebrakowi, i wspomożecie go i nakarmicie go, na ten 
czas wam uczynię takie a takie dobra," które przed
kłada bardzo szeroce rzeczony prorok, aż do końca 
rozdziału, jakośmy w pierwszych księgach przytoczyli. 
Otóż tedy tu masz, bracie miły, w czem Pan Bóg 
położył fundament prawdziwej sprawiedliwości; a jako 
chce, abyśmy się litościwie zachowali względem bliźniego 
naszego. Toż zdanie najdziesz u proroka Zacharyasza 
(Zach. 7.), gdzie pytają żydowie Pana Boga, jeźli 
mieli pościć w takie i tak wiele dni, aby mu się 
podobali i wypełnili swój zakon. Odpowiada im Pan 
Bóg, i okazuje, jakim rodzajem uczynków mieli mu 
się podobać, mówiąc: ,,Baczcie, abyście strzegli spra
wiedliwości a sądźcie sprawiedliwie rzeczy waszych 
bliźnich; i używajcie miłosierdzia i uczynków litości

wych dla waszych bliźnich, a wdowy i sieroty, i obcego
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człowieka, i ubogiego nie potwarzajcie, i żaden niechaj 
nie myśli złego w sercu swojem, aby miał źle komu 
uczynić, tym sposobem podobacie mi się, i wypełnicie 
mój zakon."

Bardzo tu jest ta sprawa wyniesiona, a wszakże 
jeszcze daleko ją więcej wyniósł tenże Pan przez Iza
jasza, (Esajae 28.) kiedy rzekł: ,,To jest moje od-
pocznienie, abyście utrapionego pocieszyli; i to jest 
moja ochłoda." (Matth. 25.) Albowiem to się zda być 
jakoby najwyższy szczebel, na który się mogła wynieść 
ta sprawa, kiedy się Pan kładzie w osobie ubogiego, 
i przyjmuje za swe własne ono miłosierdzie, które dla 
niego było czynione utrapionym. Ale jeszcze nad to 
wszystko powiadam, iż się dziwuję temu, co czytamy 
w rozdziale szesnastym Ezechielowym, gdzie wyliczając 
tenże Pan Bóg grzechy, przez które ono bezecne 
miasto Sodoma przyszło ku ostatniemu upadku, jako 
przyczynę tak straszliwej plagi, położył pięć grzechów 
mówiąc: ,,Ta była złość siostry twej Sodomy: Pycha, 
sytość, obfitość i próżnowanie, a iż niechciała wyciągnąć 
rąk ku ratunku ubogiego i potrzebującego." A które 

większe złe chesz rozumieć nad ten grzech, gdyż go 
Pan Bóg położył między wielkimi grzechami, przez 
które przyszli oni nieszczęśliwi ku ostatecznemu, a tak 
srogiemu zginieniu? kędy są oni, którzy złoto groma
dzą, a w tern wszystkim są bezpieczni, mając towarzy
szami w tej winie mieszczany Sodomskie? Te i takowe 
rzeczy podobne mają prorocy. Zobaczmy Ewangielię, 
która jest więcej zakon miłości niżli gniewu. Co się 
może więcej powiedzieć ku zaleceniu tej cnoty nad to,

9
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iż Pan położył wszystką przyczyn§ i fundament wyroku 
sądu ostatecznego (Matth. 26.) tylko w okazaniu albo 
nieokazaniu miłosierdzia? Co się więcej może powie
dzieć nad to, co tam wnet po tern stoi w temźe miejscu? 
,,Coście jednemu z tych maluczkich uczynili, mnieście 
uczynili." Cóż większego powiedzieć można, jako po
łożyć w samych tych dwuch przykazaniach o miłości 
Pana Boga i bliźniego, fundament zakonu i proroków ? 
A w onej ostatecznej rozmowie przy wieczerzy, (Matth. 22.) 
którą rzecz inszą więcej zaleca Zbawiciel jako miłość 
i życzliwość dla bliźnich (Joannis 13.) tak mówiąc: 
,,To jest moje rozkazanie, abyście miłowali jeden dru
giego, jakom ja was miłował." I jeszcze niżej mówi: 
,,Po tern poznają wszyscy, żeście są zwolennicy moji, 
jeźli jeden drugiego będziecie miłować." A nie dosyć 
mając, że to tak pilnie zalecił, wnet modlitwę czyni 
do Boga Ojca dla zachowania zakonu, mówiąc: (Joan. 12.) 
,,Ojcze, proszę cię aby byli między sobą jedno, tak 
jako ty a ja jesteśmy, aby poznał świat, żeś ty mnie 
posłał," dawając przez to znać, że miłość i życzliwość 
między ckrześciany miała być taka nadprzyrodzona 
i tak wielka, i tak różna od tego, co z ciała i z krwi 
może pochodzić, iż rozumy ludzkie bacząc ją, miały 
być przywiedzione jakoby jakim jasnym cudem ku wie
rzeniu, iż nie jest rzecz podobna, aby to ludzie nie 
byli niebiescy, którzyby taką miłość między sobą 
mieli.

2 Ale co powiedzieć o apostole św. Pawle ? W któ
rym jego liście nie jest miłość u niego w największem 
zalecaniu? Jakie pochwały mówi miłości? jako ją wy-
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nosi? jako w szczególności wylicza wszystkie jej dosko
nałości? jako ją przekłada nad insze wszystkie cnoty 
i dary Ducha świętego, powiadając iż to jest droga 
najprzedniejsza ku Panu Bogu ? a nie dosyć mając na 
tem, na jednem miejscu mówi, iż miłość jest treścią 
doskonałości. (Colos. 3.) Na drugiem powiada, iż jest 
końcem wszystkiego przykazania. (l. Tim. l.) Na 
innem zaś miejscu, iż ten, który miłuje bliźniego, 
(Rom. 13.) wypełnił zakon. A jakichże większych 
chwał możem się spodziewać o jednej cnocie? Który 
człowiek pragnący wiedzieć, jakimi by się uczynkami 
Panu Bogu podobał, nie zakochał i nie rozmiłowałby się 
w tej cnocie, i nie postanowił ku niej kierować i pro
stować wszystkie swoje uczynki? A nad to wszystko, 
jest jeszcze jeden list onego tak bardzo umiłowanego 
i miłośnika Pana Chrystusowego, świętego Jana ewan- 
gielisty, w którym żadnej rzeczy więcej nie potwarza 
ani więcej nie wynosi, ani więcej nie zaleca, nad tę 
cnotę; a co czyni w tym liście, to jako świadczy jego 
historya, zwykł był czynić we wszystkim swym żywocie. 
A gdy go pytano, czemu tak często powtarzał tę naukę, 
odpowiedział, iż na tej jednej nauce jest dosyć ku 
naszemu zbawieniu, gdyby jak należy była wypełniona.

0 powinnościach albo uczynnościach miłości chrze- 
ściańskiej.

1. Pod imieniem miłości które uczynki się zamykają,

2. Stopnie miłości bliźniego.
3. Uczynki, których miłość bliźniego nie dopuszcza.
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4. Serce macierzyńskie względem bliźniego.
5. Jako sobie mamy pokładać bliźniego.
6. Miłość między krewnymi skąd.
7. Jednoczenie między wiernymi jak jest wielkie.

A tak kto prawdziwie pragnie Panu Bogu się po
dobać, niechaj wie, iż sposób, którymby do tego przyjść 
mógł, jest wypełnienie tej miłości, jednakże tak, aby 

nie była goła i próżnująca, ale złączona z wszystkiemi 
uczuciami i uczynkami, które z sprawiedliwej miłości 
zwykły pochodzić. Albowiem inaczej niebyłaby godna 
imienia miłości, jako to dał znać tenże Ewangielista, 
kiedy rzekł: ,,Jeźli kto będzie miał dobra tego świata, 
a widząc swego bliźniego w potrzebie, nie wspomoże 
go: jako jest miłość Boża w nim?" (l. Joana 3., 17.) 
,,Synaczkowie, niemiłujmy samemi słowy, ale uczynkami 
i prawdą."

1 A tak pod tern imieniem miłości między wiele 
inszymi uczynkami zamyka się mianowicie tych sześć. 
Miłować, radzić, wspomagać, znosić, odpuszczać i dawać 
dobry przykład, które uczynki mają takowe złączenie 
z miłością, iż ten, kto ich więcej będzie miał, miłości 
też więcej mieć będzie, a kto mniej, tedy też mniej. 
A przeto niektórzy miłują, lecz dalej nie postępuje ta 
miłość; drudzy miłują i wspomagają dobrą radą, ale 
ręki jałmużny nie podają, ani domu nie otworzą ku 
podpomożeniu bliźniego. Inni miłują, radzą i podpo- 
magają, czem mogą, ale nie znoszą z cierpliwością 
krzywd, ani krewkości drugich, ani wypełniają onych 
słów apostolskich: (Galat. 6. 2.) Noś każdy brzemię je
den drugiego, a tak wypełnicie zakon Pana Chrystusów.
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Drudży chociaż znoszą krzywdy z cierpliwością, ale ich 
jednak nie odpuszczają z miłosierdzia; a chociaż we
wnątrz na sercu nie mają nienawiści, niechcą pokazać 
dobrej twarzy zewnątrz. Ci aczkolwiek w pierwszej 
rzeczy dobrze czynią, wszakże w drugiej ustawają 
i niedostępują doskonałości tej cnoty. Inni znowu 
mają to wszystko, ale nie budują bliźniego swojemi 
słowy i przykłady, chociaż to jest najwyższa powinność 
miłości. A tak wedle tego porządku, będzie każdy 
mógł doświadczyć, wiele ma, a wiele mu niedostawa 
doskonałości tej cnoty. Albowiem kto miłuje, możem 2 
rzec, że jest na pierwszym stopniu miłości; a kto mi
łuje i radę dawa, na drugim; a kto podpomaga, na 
trzecim; a kto znosi, na czwartym; kto zaś znosi 
i odpuszcza, na piątym; a kto nad to wszystko buduje 
swojemi słowy i dobrym żywotem, co się dzieje u ludzi 
doskonałych i apostołów naśladujących, ten jest na 
najwyższym stopniu miłości. To są uczynki, które w so
bie zamyka miłość, i w których się pokazuje, co mamy 
czynić bliźniemu. Są atoli insze, które pokazują, czego 3 
czynić nie mamy, a te są: Nie sądzić nikogo, nie mó
wić o nikim źle, nie dotykać ani majątności, ani sławy, 
ani małżonki niczyjej; niegorszyć słowy dotkliwemi, 
ani nieuczciwemi nikogo, a zwłaszcza złymi przykła
dami i radami. Ktokolwiek tego się wystrzega, wypełni 
doskonale wszystko to, czego żąda doskonałość tego 
Bożego przykazania. A jeżli o tern wszystkiem chcesz 

mieć osobną pamięć, a zamknąć w jednem słowie; 
staraj się, jakośmy wyżej powiedzieli, abyś miał serce 
macierzyńskie względem bliźniego, a tak będziesz mógł 4
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łatwo wypełnić wszystko, co jest wyżej powiedziano. 
Patrz jak dobra a roztropna matka miłuje syna swego, 
jako go napomina, jak wspomaga w jego potrzebach, 
jak znosi wszystkie jego niedostatki, niekiedy pobła

żając mu z cierpliwością, niekiedy go karząc z spra
wiedliwością, a niekiedy przez palce patrząc i za
krywając z roztropnością. Albowiem wszystkim tym 
cnotom służy miłość, jako królowa i matka cnót wszyst
kich. Patrz, jako się weseli z jego dobrego, jako 
boleje z jego złego powodzenia, jako wszystko czuje 
nieinaczej, jakoby się jej samej działo, a jako pragnie 
jego czci i pożytku; z jakim nabożeństwem prosi Pana 
Boga zawżdy za nim, a nakoniec jak większą pracę 
ma o nim, niżli o sobie, a jako jest okrutna przeciw 
sobie, aby była litościwa przeciw niemu. Jeźli tedy ty 
będziesz mógł do tego przyjść, abyś miał takowe serce 
dla bliźniego, dostąpisz doskonałości w miłości, a jeźli 

nie możesz tak daleko dojść, przynajmniej masz to 
mieć jakoby cel twojej żądzy, i ku temu masz zawżdy 

żywot twój prowadzić.
Albowiem im wyżej będziesz chciał wstąpić, tern 

dalej od dołu będziesz wywyższony. A jeźli mnie spy
tasz: Jako ja do tego przyjść będę mógł, abym miał 

5 takowe serce dla obcego, odpowiadam ci, iż masz pa
trzeć na bliźniego, jako na dzieło rąk Bożych, jako 
na jego Syna, jako na członka żywego Pana Chrystusa; 

ponieważ tak wielekroć opowiada św. Paweł, iż wszyscy 
są członkami Pana Chrystusa; a iż przeto grzeszyć 
przeciw bliźniemu, jest grzeszyć przeciw Panu Chry
stusowi ; a czynić dobrze bliźniemu, jest czynić dobrze
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Panu Chrystusowi. Tudzież, że niemasz patrzyć na bli
źniego jako na człowieka; ale jako na samego Pana 
Chrystusa, albo jako na jeden z żywych członków tego 
Pana, jako też prawdziwie jest.

A dajmy na to, żeby nie był wedle ciała, cóż na 

tem, kiedy jest wedle uczestnictwa ducha jego, i wedle 
wielkości zapłaty, ponieważ Pan powiadać raczył, że 
będzie uznawał dobrodziejstwo, jakoby je sam wziął. 
(Matth. 25.) Nad to uważaj u siebie wszystkie zale
cenia i wynoszenia zacności tej cnoty, któreśmy wyżej 
położyli, a jako bardzo od Pana jest zalecona. Albo
wiem jeźli jest w tobie żywa żądza, abyś się Panu 
Bogu podobał, nie będziesz mógł zaniedbać rzeczy, 
która mu się tak podoba. Nad to jeźli patrzysz na 6 
miłość, którą mają między sobą krewni z krewnymi, 
przeto, że tylko mają społeczność w trosze ciała 
i krwi, sromaj się, że niemoże w tobie więcej zdziałać 
łaska, niżli przyrodzenie; a zjednoczenie ducha nie 

zdoła więcej niżli zjednoczenie ciała. Jeźli rzeczesz, 
iż między krewnymi najduje się zjednoczenie i spo
łeczność w jednem jakoby pniu i w jednej krwi, która jest 

społeczna wszystkim: patrz na zjednoczenie, (Ephes. 4.) 
które kładzie apostoł między wiernymi, ponieważ 

wszyscy mają jednego ojca, jedną matkę, jednego Pana, 
jeden chrzest, jedną wiarę, jedno posilenie i jednego 
ducha, który je miłuje i dawa im żywot. Wszyscy 

mają jednego ojca, który jest Bóg; jedną matkę, która 
jest kościół; jednego Pana, który jest Pan Chrystus; 
jedną wiarę, która jest światłość nadprzyrodzona, w któ

rej wszyscy udział mamy i jesteśmy różni od wszystkich
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innych narodów; jedną nadzieję, która jest jedno dzie
dzictwo chwały, w której będziemy wszyscy; równą 
duszę i równe serce, jeden chrzest, gdzieśmy zostali 

wszyscy przywłaszczeni za synów od jednego ojca, 
i staliśmy się jedną rzeczą z nim, tak jako z wielu 
ziarn zboża stawa się jeden chleb, a z wielu gron jedno 
wino. A nad wszystko mamy wspólność jednego Ducha 
świętego, który mieszka we wszystkich duszach wier
nych ludzi przez wiarę, potem i przez łaskę, albo przez 
wiarę i łaskę wespółek, i dawa im żywot i podporę 

w tym nędznym żywocie. A jeżli członki jednego ciała, 
chociaż mają różne działanie i kształty, między sobą 
tak bardzo się miłują, przeto iż mają wszystkie władzę 
i swój jakoby żywot od jednej duszy rozumnej: jako 
daleko jest większa przyczyna, aby się miłowali wierni 
między sobą, ponieważ wszystkich przenika, nie inaczej 
jako dusza przenika ciało, ten sam duch Boży, który im 
jest szlachetniejszy, tern jest mocniejszy ku uczynieniu 
jedności w tych rzeczach, w których się najduje. Jeźli 
tedy samo jednoczenie ciała i krwi ma takową moc, 
iż czyni tak wielką miłość między krewnymi: jako daleko 
więcej to zjednoczenie ducha i społeczności tak wielkie 
tę moc mieć będą? Nadewszystko podnieś oczy na 
on jedyny a osobny przykład miłości, którą ci Pan 
Chrystus okazał, który cię miłował tak łaskawie, tak 
statecznie aż do końca, tak bez pożytku swojego, i bez 
zasługi naszej, a to dla tego, abyś też wzruszony bę
dąc tak szlachetnym przykładem, i spowinowacony tak 
wielkiem dobrodziejstwem, do tego się miał, abyś bli
źniego według możności twej miłował, a tym sposobem
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wiernie wypełnił rozkazanie, które ci Pan tak bardzo 
zalecił przy odejściu z tego świata, kiedy rzekł: (Joann 11.) 
,,To jest moje przykazanie, abyście miłowali jeden dru
giego tak, jakom ja miłował was.

ROZDZIAŁ XII.

Powinność względem Pana Boga.

1. Wiara, nadzieja, miłość.
2. Dla Pana Boga mamy mieć serce synowskie.
3. Jakie jest serce dobrego syna dla ojca.
4. Ośm cnót, które czynią serce synowskie dla Pana

Boga.
5. I. Miłość ku Panu Bogu.
6. Jako wszystek człowiek ma Pana Boga miłować.
7. II. Bojaźń Boża.
8. Bojaźń niewolnicza.
9. Bojaźń synowska.

10. Zkąd rośnie w nas bojaźń Boża.
11. Bojaźń Boga grzech wypędza.
12. Uczciwość przy służbie Bożej.
13. III. Ufność.
14. Lekarstwo przeciw grzechom przeszłym.
15. Na co patrzyć mamy dla ufania w Panu Bogu.
16. Ufanie Zuzanny w panu Bogu.
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17. IV. Gorąca żądza czci Boskiej.
18. Y. Szczerość ku Panu Bogu.
19. Cnota.
20. Na intencyę czyli umysł, którym się co dzieje,

patrzyć mamy.
21. VI. Modlitwa.
22. VII. Wdzięczność i wyznawanie dobrodziejstwa

Bożego.
23. VIII. Posłuszeństwo powszechne.
24. Trzy stopnie posłuszeństwa.
25. a. Przykazania Boskie.
26. b. Rady.
27. c. Natchnienia Boskie.
28. Nauka o doświadczaniu, jakie jest natchnienie.
29. Służby należące się Panu Bogu z potrzeby,

które są.
30. Zamknienie podziału między wolnemi a obo-

wiązkowemi posługami.
31. Rozdział wolnych posług.
32. Doskonałe poddanie pod wolę Bożą.
33. Trzy stopnie wysokiej cierpliwości.

Gdy się już powiedziało, cośmy powinni czynić 
względem nas i bliźnich naszych, powiedzmy też to, 
cośmy powinni czynić względem Pana Boga. Bo to 
jest przedniejsza i najwyższa część sprawiedliwości, 
której służą one trzy cnoty z daru Ducha świętego 

1 pochodzące, wiara, nadzieja i miłość, które mają ja
koby za cel, do którego zdążają, Boga. A tej części 
służy także cnota, którą teologowie zowią religią, która 
ma za cel służbę i chwałę Bożą. Przez wypełnienie
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tych powinności, które w tych wszystkich cnotach są 
zamknięte, dosyć czyni człowiek miłości ku Panu Bogu; 
bo do tego przychodzi, aby miał takie serce dla niego, 
jakie ma dobry syn dla ojca swego. Tym sposobem 2 
jako czyni samemu sobie dosyć, kto ma przeciw sobie 
serce sędziego, jako też czyni dosyć bliźniemu, jeźli 
ma przeciw niemu serce macierzyńskie, jakośmy wyżej 
powiedzieli: tak też niejako uczyni dosyć Panu Bogu, 
kto będzie miał serce synowskie dla niego, ponieważ 
jedna z przedniej szych spraw Ducha Pana Chrystuso
wego jest, dawać takowe serce ku Panu Bogu. Oba- 3 
czajcie już pilnie serce, które ma dobry syn dla ojca 
swego, co za miłość ma ku niemu, co za bojaźń, co 
za uczciwość, co za posłuszeństwo, co za wiarę, jako 
się zastawia o cześć jego, jako mu, nie oglądając się 
na swój pożytek, służy, z jakiem zaufaniem ucieka się 
do niego we wszystkich potrzebach, jak pokornie przyj
muje jego napominania i kaźni, i wszystko inne. Miej też 
ty toż serce ku Panu Bogu, a wypełnisz całą w tej 
mierze sprawiedliwość.

Abyśmy tedy mieli to serce, przede wszystkiem 4 
ośm cnót zdadzą mi się potrzebne. Między któremi 
pierwsza i najprzedniejsza jest miłość, druga bojaźń 
i uszanowanie, trzecia ufność, czwarta żądza gorąca 
czci Bożej, piąta szczerość umysłu czyli intencyi 
w sprawach służby jego, szósta modlitwa i ucieczka 
do niego we wszystkich potrzebach, siódma wdzię
czność za dobrodziejstwa jego, ósma posłuszeństwo 
i zupełne zgadzanie się z jego świętą wolą.
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51 Wedle tego porządku pierwsza przedniejsza rzecz, 
którą mamy czynić jest, abyśmy miłowali tego Pana, 
tak jako on rozkazuje, to jest, wszystkiem sercem na- 

szem, wszystką duszą naszą, wszystką myślą naszą
6 i wszystkiemi siłami naszemi tak dalece, aby wszystko, 

cokolwiek jest w człowieku, każda rzecz w sposób 
odpowiedni miłowała a służyła temu Panu. Myśl i ro
zum myśląc o nim; wola miłując go; żądze zmierzając 
do tego, czego wymaga cześć jego; i siły wszystkich 
członków i zmysłów usiłując, aby przywiodły do skutku 
wszystko to, coby tę miłość wywoływało. Do tej miłości 
nas wzywają i ciągną wszystkie te przyczyny i pobudki 
miłości, którekolwiek się najdują w każdem stworzeniu. 
Albowiem wszystkie te są przyczyny i pobudki razem 
w samym Panu Bogu, i wszystkie w najwyższym stopniu 
doskonałości, jako się potem pokaże, gdy o tern bę- 
dziem mówić na swem miejscu.

Wtóra rzecz, którą mamy mieć, abyśmy się Panu
711 Bogu podobali, jest bojaźń; nie bojaźń niewolnicza,
8 która się kaźni lęka, ale bojaźń synowska, która prze-
9 strzegą, aby nie był obrażon tak łaskawy i miłościwy 

ojciec i pan. Albowiem takowa jest bojaźń, która po
wściąga dobre syny, aby nie czynili rzeczy, które im 
nie przystoją; i ona to czyni ostrożną i pilną do
brą małżonkę, aby nie cierpiała żadnej rzeczy w domu 
swoim, któraby miała oczy męża jej obrazić. Ta święta

10 bojaźń, która jest osobny dar Ducha świętego, rośnie 
i pomnoży się na duszy naszej, gdy u siebie uważamy 

te cztery rzeczy, to jest, wysokość majestatu Boskiego,
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głębokość sądów jego, ogrom sprawiedliwości jego, 
wielkość grzechów naszych, a zwłaszcza sprzeciwianie 
się, które popełniamy przeciw natchnieniom Boskim.
A przeto jest potrzeba, abyśmy czasem zabawiali serce 11 
rozmyślaniem tych czterech rzeczy. Albowiem to roz
myślanie k temu jest pożyteczne, iż karmi i zachowywa 
w sercach naszych to święte uczucie, (Eccles. l.) które 
odpędza precz od duszy grzech wszelki. Ku tejże 12 
bojaźni należy, gdy jesteśmy przy służbie Bożej w ko
ściele, zwłaszcza gdzie stoi sakrament, abyśmy z usza
nowaniem stali, gadania nie strojąc, ani się przechadzając, 
ani oczu na różne strony nie obracając, jako ich wiele 
czyni, ale wielką bojaźń i uczciwość” w sobie mając ku 
onemu Majestatowi Pańskiemu, przed którym stoimy, 
który osobliwym sposobem jest na onem miejscu.

Trzecia cnota jest ufanie: To jest, jako syn we 13IV 
wszystkich doległościach i potrzebach, które nań przy
padają, jeźli ma ojca bogatego i możnego, jest tego 
pewien i bezpieczen, że mu nie zejdzie na ratunku za 
łaskawą opatrznością ojca swego: tak też człowiek ma 

mieć w tej mierze serce synowskie ku Panu Bogu, aby 
rozmyślając, jako ma za ojca onego, w którego ręku 
jest wszystko panowanie nieba i ziemi, był tego bez
pieczny we wszystkich uciskach, któreby nań przyszły, 
iż gdy się do niego obróci i w miłosierdziu jego nadzieję 

położy, raczy go wybawić z wszelkiej doległości i obróci 
mu ją w większe dobre i pożytek jego. Albowiem jeźli 
takowy sposób ufania ma syn w ojcu swoim, i z nim 
śpi bezpiecznie: jako daleko więcej ma ufność i bez
pieczeństwo w tym pokładać, który jest więcej ojcem
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niżli wszyscy ojcowie, bogatszy niżli wszyscy bogacze; 
i prawdziwie nie mniej jest ojcem, niżli bogatym, ani

14 mniej bogatym niżli ojcem. A jeźlibyś rzekł, iż odwagę 
odbiera niedostatek uczynków i zasług twych, a wiel
kość grzechów przeszłego żywota, to na to jest lekar
stwem, nie patrzyć obecnie na to, ale patrzyć na Pana 
Boga i na Syna jego jedynego, Zbawiciela naszego i po
średnika, i w nim wiarę i nadzieję pokładając. Albowiem 
jako i na tych, którzy się przewożą przez bystrą rzekę, 
gdy się im głowa zawraca dla prędkości wód, wołamy, 
aby na wodę nie patrzyli, ale żeby podnieśli oczy a do 
góry je dzierżeli, obiecując im, że się bezpiecznie prze
wiozą : takowa też rada ma być dawana mdłym a słabym 
w tej mierze, napominając je, aby natenczas nie patrzyli 
sami na się, ani na swoje grzechy przeszłe. Ale rzeczesz: 
Na cóż mają patrzyć, aby mocnie a z dobrą nadzieją

15 a ufaniem trwali? Na to ci odpowiadam: Abyś patrzył 
najprzód na ona niezmierną dobroć i miłosierdzie Bo
skie, które się rozciąga na cały świat jako lekarstwo 
wszystkiego złego na świecie; abyś patrzył na prawdę 
słowa jego, przez które obiecał wspomożenie i łaskawy 
ratunek wszystkim, którzybykolwiek pokornie wzywali 
imienia jego świętego i poddali się pod obronę jego. 
Bo widzimy, że i nieprzyjaciele, którzy wielkie nieprzy- 
jażni między sobą wiodą, gdyby jeden do drugiego domu 
dla obrony swojej przeciw komu się uciekł, iż go w tej 
mierze zasłania i broni: daleko więcej tedy Panu Bogu 
to mamy wierzyć, choćby był najbardziej przedtem 
obrażon, gdy się kto z prawdziwą pokorą i ufnością 
w jego miłosierdzie do łaski jego w przygodach swych
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i doległościach uda, że pozna miłościwą pomoc 
i obronę. Taką to ufność w dobrotliwości jego ojcowskiej 
mieć mamy. A nie tak jako zwykle czynimy, iż ujrzawszy 
zaledwie niebezpieczeństwo przed oczyma, serce tracimy 
i idziemy do Egiptu, to jest do świata, szukać obrony, 
pod cieniem i wozami Faraonowymi. Jakże wiele najdziesz 
sług Bożych, którzy wiele poszczą, i wiele się modlą, 
i jałmużn wiele czynią i inszych cnót są pełni, ale 
mało ich jest takich, którzy by mieli takowe ufanie 
w Panu Bogu, jakie miała Zuzanna, która będąc potę-16 
piona na śmierć a gdy się już prawie wyrok nad nią 
miał spełnić, powiada pismo, iż serce jej miało mocne 
ufanie w Panu Bogu. Ktoby chciał przywodzić więcej 
świadectw dla pokazania tej cnoty, będzie mógł użyć 
wszystkiego pisma świętego a najwięcej psalmów i pro
roków. Albowiem ledwie się najdzie w nich która 
rzecz częściej powtórzona nad nadzieję w Panu Bogu 
i obietnicę pewnego ratunku tym, którzy w nim na
dzieję pokładają.

Czwarta cnota t. j. gorąca żądza czci miłego Boga, 17IV 
w tern zależy, aby największe nasze staranie i największe 
żądanie było, widzieć, jako się mnoży i dobry postęp 
bierze chwała miłego Boga; i widzieć jako się święci 
i bywa wielbione święte imię jego; i widzieć nareszcie 
to, żeby była czyniona wola jego na ziemi i w niebie.
Tak samo z drugiej strony aby to było największą 

naszą boleścią, widzieć, że się nie tak dzieje, ale owszem 
przeciwnie. Takie było serce i żądza gorąca, którą 
mieli wszyscy święci, o których osobie były rzeczone 
te słowa: ,,Z gorącej żądzy naszej, Panie, ku chwale
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twojej, która bierze umniejszenie, starzało się ciało 
moje." Albowiem z tej przyczyny czuli tak wielkie 
trapienie, iż boleść serdeczna wychodziła na twarz, 
suszyła ciało, psowała krew i okazowała znaki na całym 
zewnętrznym człowieku. Ta jest żądza, a nie insza, 
przez którą bywamy naznaczeni onym chwalebnym 
znakiem, o którym rzeczono u Ezechiela proroka, 
(Eze. 9.) aby było naznaczone czoło tych, którzy boleją 
i wzdychają dla wszystkich obrzydliwości przeciw chwale 
Pańskiej, a przez ten znak będziemy wybawieni od 
wszelkiego karania i plag sprawiedliwości Bożej.

18 Y Piąta cnota jest szczerość przedsięwzięcia w spra
wach i w postępowaniu naszem, ku której należy, abyś
my we wszystkich uczynkach, które czynimy, nie szu
kali nas samych, ani własnej jakiej korzyści naszej, 
ani wiecznej ani doczesnej, ale szczerze chwały i po
słuszeństwa i woli Pana Boga, mając za rzecz pewną, 
iż jako wiele ich używa takiej gry, którą tracąc 
zyskują, i zyskując tracą: tak im więcej bez szukania 
korzyści naszej z Panem Bogiem w tej mierze będziem 
się obchodzić, tern więcej na nim zyskamy; a zasię 
na drugą stronę w sposób przeciwny. To jest jedna 
rzecz, której się mamy najpilniej przypatrować i do
świadczać w uczynkach naszych, i której się najbar
dziej nam obawiać potrzeba, bojąc się, aby oczy nasze 
nie obracały się ku czemu innemu, niżli ku Panu 
Bogu. Albowiem natura ludzka, jakośmy już wyżej 
powiedzieli, jest wątła, a w każdej rzeczy swej ko
rzyści szuka. Wiele ich jest bogatych w dobre 
uczynki, którzy podobno, gdy przyjdą na próbę przed
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stolicę sprawiedliwości Bożej, będą znalezieni bez tej 
szczerości umysłu i przedsięwzięcia. (Matth. 6.) A to 
jest ono oko w ewangielii, które jeźli jest światłe, 
wszystko ciało twe czyni światłem, a jeźli jest ciemne, 
też całe ciało ciemnem czyni. Wiele ludzi jest posta-19 
nowionych w dostojeństwach tak w rzeczy pospolitej, 
jako w kościele, którzy widząc, iż cnota na takich urzędach 
jest zawżdy wdzięczna i przyjemna, starają się, aby 
byli dzielnymi, i cnotliwie żyli, strzegąc się wszelkiej 
zelżywości i rzeczy, któraby mogła ich sławę zmazać; 
ale to czynią dla tego, aby nieutracili dobrego u ludzi 
mniemania, które jest o nich wzięto, aby byli w łasce 
swych książąt i panów, ażeby byli wdzięcznymi 
i sławnymi na swych urzędach i na inszych większych 
potem postanowieni. Oto, że te uczynki nie pochodzą 
z żywej iskry miłości i bojaźni Bożej, ani mają za 
przyczynę i za koniec posłuszeństwo i chwałę jego, 
ale swoją własną korzyść i chwałę.

Takowy tedy, który tak czyni dobrze, w oczach 
świata może się zdać być czemkolwiek, ale w oczach 
Boskich wszystko to dym i cień; taka sprawiedliwość, 
właśnie niesprawiedliwość prawdziwa; ponieważ cnót 
tych powierzchownych, bez ducha miłości i bojaźni 
Bożej, wiele mieli poganie, jako Sokrates, Kato, Plato 
i inni sławni Grekowie i Łacinnicy, a przecię z temi 
cnotami poszli do piekła. Albowiem się Panu Bogu 
nie podoba ani umiejętność, ani wymowa, ani wy
sokość rozumu, ani zacność, ani cnoty powierzchowne 
same przez się, ani utrapienia cielesne, chociażby też 
znać i syny kto ofiarował; ale tylko ten duch mi-

8
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łości z nieba zesłany, a to co wyrasta z tego ko
rzenia, i z niego pochodzi. Nie jest żadna rzecz, 
któraby się podobała Panu Bogu w żywym kościele 

duszy naszej, jeźliby nie była miłość, albo wonności 
20 jej w sobie nie miała. A przeto sługa Boży, niechaj 

tak dalece nie patrzy na to, co się dzieje, ale 
którym umysłem się co dzieje.

Albowiem podłe uczynki z bardzo wysokiem przed
sięwzięciem dla chwały Pańskiej, są bardzo wysokie; 
i zasię na drugą stronę bardzo wysokie i bardzo po
żyteczne uczynki z podłem przedsięwzięciem dla ko
rzyści doczesnej, są bardzo podłe a nikczemne. Bo 
Pan Bóg nie tak dalece patrzy na ciało uczynku, to 

jest, na zewnętrzną ozdobę, jako na duszę jego, to 
jest na przedsięwzięcie wnętrzne, które pochodzi ze 
źródła miłości.

21 VI Szósta cnota jest modlitwa, za pomocą której

jako synowie uciekamy się do ojca naszego w czasie 
ciężkości, jako czynią małe dziatki, które przy jakim
kolwiek postrachu albo ulęknieniu wskok bieżą do 
matek swych. A tak przez modlitwę mamy ustawiczną 
pamięć na ojca naszego i chodzimy zawżdy przed 
obliczność jego i często z nim obcujemy. Bo to 
wszystko należy ku sprawie i powinności, którą mają 

dobrzy synowie dla ojców swoich.
22 VII Siódma cnota jest wdzięczność i wyznawanie

dobrodziejstwa ojcowskiego. A to jest dług największy, 
któryśmy winni Panu Bogu a najgorzejeśmy go 
zwykli płacić. O tej cnocie i o powyższej będziem 
mówić na swojem miejscu.
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Ósma cnota jest posłuszeństwo powszechne w tern 23 VIII 

wszystkiem, co Pan Bóg rozkazuje; która w sobie mieści 
wypełnienie i zamknienie wszelkiej sprawiedliwości. Ta 24 

cnota ma trzy stopnie. Pierwszy stopień jest: Być po
słusznym przykazaniom Pańskim. Wtóry: Być po
słusznym radom. Trzeci: Być posłusznym natchnieniom 
i wzywaniom Boskim. Chowanie przykazania koniecznie 25 
jest potrzebne ku zbawieniu; rady zaś pomagają ku 
chowaniu przykazania, bez których często bywa nie
bezpieczeństwo.

Albowiem nie przysięgać, chociaż rzecz jest pra-26 
wdziwa, pomaga do tego, abyśmy nie przysięgali, 
kiedy nieprawda; nie prawować się, pomaga do tego, 
abyśmy nie stracili pokoju i miłości; nie pożądać 
cudzej rzeczy a czynić dobrze temu, co nam źle 
czyni, pomaga do tego, abyśmy się dalej oddalili od 
myśli, którąbyśmy komu źle uczynić chcieli. Tym 
sposobem rady służą, jako parkany lub baszty przy
kazania. A przeto kto pragnie, aby nie zbłądził, nie
chaj nie przestawa na jednem, t. j. na przykazaniach, 
ale niechaj też usiłuje wedle możności swej i wezwania 

stanu swego, aby sobie i z drugiego, t. j. z rad pomoc 
czynił. Albowiem ten, który zapasy z drugim chodzi, 
niedosyć ma na tern, aby się nie dał na ziemię po
walić; ale usiłuje, jako może najbardziej, aby prze
ciwnika swego powalił. Bo tak czyniąc, jest potężniej
szy i bezpieczniejszy, aby nie był na ziemię powalon; 
a jako także ten, który się wiezie przez bystrą rzekę, 
nie dosyć ma na tern, aby się wiózł prosto pośrodkiem, 
ale wypiera ku górze i przerywa wodę przeciwko jej

8+
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biegu, aby tem bezpieczniejszy był, iżby go nie uniosła: 
tak sługa Boży nie tylko ma na to patrzyć, bez czego 
zbawiony być nie może, ale i dalej ku radom postę
pować, a to dla tego, jeźliby mu się nie zdarzyło, co 
przedsiębierze, t. j. to, co jest lepsze i doskonałe, 
aby przynajmniej za taką pomocą przyszedł do tego,

27 co jest potrzebne. Trzeci stopień posłuszeństwa, po
wiedzieliśmy, że jest: Być posłusznym natcbnieniom 
Boskim. Albowiem nie jest to mniejsze posłuszeństwo 
niżli przeszłe; ponieważ dobrzy słudzy nie tylko są 
posłuszni temu, co im icb Pan rozkazuje; ale też 
i temu, co im dawa znać przez znaki. A ztąd 
wynika, aby człowiek był ostrożny na dotknienia 
i natchnienia Boskie, aby się wnet udał z onemi 
świętemi zwierzętami u Ezechiela proroka, (Ezech. l.) 
za pobudzeniem i wezwaniem Ducha świętego. A iż 
w tem mogłaby być omyłka, biorąc to za natchnienie 
Boskie, któreby mogło być ludzkie albo djabelskie; 
przeto potrzeba tu czynić to, co Jan święty mówi: 
(l. Joan 4.) ,,Niechcieć wierzyć każdemu duchowi, ale

28 doświadczać duchów, jeźli są z Boga." A dla tego 
oprócz tego napomnienia pisma świętego, i nauki 
świętych, wedle której mają być te rzeczy próbowane, 
będziesz mógł użyć tej powszechnej reguły: Ponieważ 
są dwojakie sposoby służby Bożej, jedne wolno, a dru
gie, któreśmy czynić powinni, przeto kiedy o tych 
obojgu razem przyjdzie dać rozsądek, zawżdy mają 
iść najprzód obowiązujące przed wolnemi jakkolwiek 

wielkiemi i płatnemi, i tak się ma rozumieć ona 
przypowieść Samuelowa, tak bardzo wsławiona: ,,Lepsze
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jest posłuszeństwo, niżli ofiara." (2. Reg. 15.) Albo
wiem najprzód cbce Pan Bóg, aby człowiek był po
słuszny słowom jego; a potem niechaj czyni wszystkie 
posługi, nie ujmując tego posłuszeństwa. A pod imie-29 
niem służb z powinności potrzebnych rozumiemy naj
przód chowanie przykazania Bożego, bez którego 
zbawienia być nie może, potem chowanie przykazania 
tych, którzy dzierżą miejsce Boże. Albowiem kto się 
tym sprzeciwia, sprzeciwia się postanowieniu Boskiemu. 
(Rom. li.) Po trzecie rozumiemy przestrzeganie tych 
wszystkich powinności, które są złączone z stanem 
każdego, jako są powinności, które ma przełożony 
w swym stanie, także duchowny i równie małżonek 
w swym stanie. Po czwarte chowanie tych rzeczy, 
które aczkolwiek nie są zgoła tak potrzebne, iżby 
okrom nich zbawienie być nie mogło, a wszakże 
bardzo pomagają ku zachowaniu potrzebnych. A prze
to zawięzują też w sobie niejaką potrzebę względem 
drugich. Dajmy przykład. Doświadczyłeś już przez 
niemały czas, iż kiedy na każdy dzień jaką chwilkę 
myśl swą uspokoisz, abyś sam wszedł w siebie, i po
rachujesz się z sumieniem swojem, i kiedyś z Panem 
Bogiem miał sprawę około lekarstwa sumienia, zejdzie 
twój żywot porządniej i lepiej, władniesz sam sobą 
i żądzami twemi, i bywasz sprawniejszy ku wszelakiej 
cnocie, a jako znowu, kiedy się w tej mierze zanie
dbujesz, wnet ustawasz i upadasz w wiele niedo
statków, i przychodzisz w niebezpieczeństwo wrócenia 
ku pierwszym obyczajom, ponieważ jeszcze niemasz 
dostatecznej miary łaski, aniś jest jeszcze ugrunto-
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wany w cnocie. A przeto jako ubogi, który tego 
dnia, którego nic nie zyska, głód cierpi: tak ty dnia 
tego, którego ci nie jest dany ratunek nabożeństwa, 
zostawasz głodnym, i mdłym, i skłonnym ku upadku 
w rzeczy mniejsze, które drogę do rzeczy większych 

torują W tej mierze tedy miej za to, że cię Pan 
Bóg wzywa ku temu ćwiczeniu, gdyż widzisz, że cię 

pospolicie przez ten środek wspomaga, a okrom tego 
zwykłeś ustawać. To mówię, nie żebyś w tem miał 
pokładać potrzebę przykazania, ale potrzebę bardzo 
odpowiedniego środku, abyś tem lepiej dosyć czynił 
powołaniu twemu. Równie jesteś rozkosznym i miłu
jącym samego siebie i nieprzyjacielem jakiegokolwiek 

utrapienia i przykrości na ciele i widzisz, że przeto 
bierze wielkie trudności poprawa w żywocie twoim, 
albowiem z tej przyczyny opuszczasz wiele dobrych 
i pobożnych uczynków, przeto iż są mozolne; i upa
dasz w wiele występków, przeto iż się udawasz na 
odpoczywanie z krotochwile. Wiedzże, iż cię w tej 
mierze Pan wzywa do męstwa, i do ostrości, i do 
trapienia ciała swego, i do pracy martwienia jego, 
i wszystkich twoich rozkoszy i żądz, ponieważ widzisz 
przez doświadczenie, jako wiele na tem zależy. I tym 
sposobem możesz przejść wszystkie te uczynki, których 

ustawiczność czyni ci większy pożytek, a opuszczenie 
większą szkodę; a do tych rzeczy, rozumiej, że cię 
wzywa Pan nasz; jednak w tem, jako we wszystkich 
rzeczach, masz zawżdy naśladować rady lepszych. 
Z tego, co się powiedziało, zda się, iż ku umiejętności 

obierania albo rozeznawania nie ma człowiek na to
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patrzyć, co jest samo z siebie lepsze, ale na to, co 
dla niego jest lepszego i potrzebniejszego. Albowiem 
wiele jest uczynków bardzo wysokich i bardzo wielkiej 
doskonałości, które, aczkolwiek są same w sobie lepsze, 
nie będą przeto lepsze dla mnie, ponieważ ja nie 
mam siły dla nich potrzebnej, anim nie jest na nie 
powołany. A przeto każdy niech trwa w swem powo
łaniu i niechaj się mierzy sam sobą, i niechaj patrzy 
na to, co się do niego więcej stosuje; (Prov. 23. 5.) 
a nie na to, co we wszystkiem przewyższa jego siły, 
jako radzi mędrzec, mówiąc: ,,Nie podnoś oczu na
bogactwa, których nie możesz dostać; albowiem pod
niosą skrzydła jako orzeł i wzlecą do nieba." Zasię 
tych, którzy przeciwnym sposobem czynią, strofuje 
prorok, mówiąc: ,,Chcieliście mieć więcej, a ono się30 
obróciło w mniej; zagarnęliście wiele, a małoście 
odzierżeli." To jest różnica, która ma być zachowana 
między posługami Bożemi wolnemi a obowiązkowemi; 
a znowu między temi, które są wolne, będziesz mógł 
mieć rozdział takowy, jaki ci oto pokażę. Niektóre 
są jawne, niektóre tajemne; za niektóremi idzie cześć, 
i korzyść, i miłość; a za innemi nic takiego.

Oto między temi, jeźli niechcesz błądzić, masz 31 
zawżdy mieć nieco więcej wątpienia o jawnych, niżli
0 tajemnych; o tych, które mają w sobie jakąkolwiek 
korzyść, niżli o onych, które nie mają żadnej. Albo
wiem jako już wiele razy powiedzieliśmy, natura mi
łości siebie samego jest bardzo słaba, i zawżdy szuka 
sama siebie, nawet w bardzo wysokich ćwiczeniach
1 przeto mówił jeden człowiek nabożny: ,,Wiecie,
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kędy się najduje Pan Bóg? Kędy się wy nie najdu
jecie." Dawając rozumieć, iż ten uczynek zupełnie 
ku Panu Bogu przystępuje, w którym się nie znaj
duje własna korzyść. Albowiem tu się nie pokazuje, 
żeby się insza rzecz miała szukać albo przedsiębrać, 
jeno Pan Bóg. Lecz nie mówię, żeby tutaj nie było 
w zastosowaniu wyjątków, owszem nie należy prze
sadzać tej reguły. Albowiem z drugiej strony może się 
zdarzyć, że właśnie dla tych okoliczności, któreśmy 
tu wytknęli jako niedostatki, może mieć jaki uczynek 
pierwszeństwo z przyczyn przeważających. Ja rzekłem 
to tylko dla przestrzegania o ckytrości i zdradach 
własnej miłości, aby jej człowiek nie ufał, chociażby 
przychodziła w płaszczu cnoty. Te trzy stopnie za
mykają w sobie doskonałe posłuszeństwo, (Rom. 12.) 
które podobno dał znać apostoł, (Efez. 3.) kiedy 
rzekł: ,,Niechciejcie być, bracia mili, niebacznymi, ale 
roztropnymi i ostrożnymi ku wyrozumieniu, któraby 
była wola Boża dobra, wdzięczna i doskonała.K Z tych 
słów się zdaje, iż chce rozumieć te trzy stopnie po
słuszeństwa. Albowiem dobre jest posłuszeństwo 
w przykazaniach a wdzięczne w radach a doskonałe 
w natchnieniach i powołaniu Boskiem. Bo na ten czas 
człowiek przyjdzie ku doskonałości posłuszeństwa, 

32 gdy wszystko przywiedzie do skutku, co Pan Bóg 
rozkazuje, radzi i przez natchnienie w serce wpuszcza. 
Ku tym trzem stopniom przydawa się czwarty, który 

jest doskonałe poddanie się pod wolą Bożą we wszyst
kiem tern, cokolwiek z nami czynić będzie raczył; 
dopuszczając się nawracać, ajako owce, (2. Cor. G.)
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jego opatrzności pasterskiej, przez cześć i zelżywość, 
przez niesławę i dobrą sławę, przez zdrowie albo 
niemoc, przez śmierć albo żywot, uniżając pokornie 
i z weselem głowę pod to wszystko, co o nas posta
nowić będzie raczył; a przyjmując z tym samym 
umysłem kaźni i łagodności, szczęścia i nieszczęścia 
z ręki jego; nieoglądając się na to, co podawa, ale 
z jaką miłością podawa, ponieważ nie z mniejszą mi
łością karze ojciec rózgą syna, niżli go pieści, kiedy 
widzi, że tego potrzeba. Temu stopniowi służy cier
pliwość w utrapieniu i doległościach; której kładą 
doktorowie trzy stopnie wysokie. Pierwszy jest zno-33 
szenie utrapienia z cierpliwością; wtóry pragnąć ich 
z miłości Bożej; trzeci weselić się w nich. Pierwszy 
stopień okazuje się jawnie w cierpliwości Joba świę
tego. Wtóry w żądzy, którą mieli niektórzy męczen
nicy ku męczeństwu; trzeci w weselu, które mieli 
apostołowie, iż byli godni cierpieć za imię Pana 
Chrystusowe. (Rom. Ó.) Taką radość miał apostoł 
Paweł, gdy na jednem miejscu mówi, iż się chlubi 
z doległości; na drugiem, (2. Cor. 12.) że się weseli 
w swoich niedostatkach, w uciskach i w utrapieniu 
dla Pana Chrystusa; i na trzeciem miejscu, gdzie 
mówiąc o swem więzieniu (Fil. l.) prosi Filipień- 
czyków, aby mu byli towarzyszami wesela, które 

miał, gdy się widział być więźniem w onych łańcu
chach dla Pana Chrystusa. Albowiem powiedział, że 
taż łaska była dana w on czas wiernym w kościołach 
Macedońskich, którzy mieli bardzo obfite wesele w po
środku wielkiego ucisku. To jest jeden z wysokich
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stopni cierpliwości, i miłości, i doskonałości, ile stwo
rzenie dostąpić go może, którego bardzo ich mało 
dostępuje, a przeto Pan Bóg do niego nie obowięzuje, 
jako i do wtórego. Ale jednak nie rozumie się przez 
to, abyśmy się mieli radować z śmierci, i z nędz, 
i ucisków bliźnich naszych, ani też naszych krewnych 
i przyjaciół, a daleko mniej kościoła Bożego; ponie
waż taż miłość, która się zowie radością z jednej 
strony, wzrusza się żałością i litością z drugiej strony. 
Albowiem ona to jest, która się umie radować z tymi, 
którzy się radują (Rom. 12.) i płakać z tymi, którzy 
płaczą, jako widzimy, że prorocy czynili, którzy tra

wili wszystek żywot w płaczu i w litowaniu nędz 
i kaźni ludzkich. Kto tedy przyjdzie do tych czterech 
stopni posłuszeństwa, ten na ten czas już dostąpił 
onego stanu, który tak bardzo wysławiają mistrzowie 
żywota duchownego, który podaje człowieka w ręce 
Boskie, że nie inaczej jako trochę miękkiego wosku 
albo gliny jest w ręku rzemieślnika; aby z nim Pan 
raczył czynić wszystko, coby raczył, bez sprzeciwia
nia, ponieważ w tej mierze poddawszy swą własną 
wolę, nie inaczej, jeno jako kiedy kto urząd oddawa 
w ręce przełożonego, zostawa człowiek w tym stanie, 
który dał znać prorok, kiedy rzekł: (Esajae 50.) 
,,Pan mi w ucho mówi, a ja się nie sprzeciwiam, ani 
idę na wstecz wymawiając się z tego, co mi rozkazał." 
Toć jest środek i droga, która może być wstęp do 
najwyższej doskonałości, ażeby był człowiek wedle 
woli Bożej, jako jest powiedziano o Dawidzie. Kto 
tedy będzie miał tych ośm warunków albo cnót rze
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czonych, będzie miał dla Pana Boga serce synowskie, 
i doskonale dosyć uczyni tej ostatecznej i największej 
części sprawiedliwości, która w tern zależy, abyśmy 
oddawali Panu Bogu, cośmy powinni.

ROZDZIAŁ XIII.

0 powinnościach stanu.

1. Powinności przełożonego.
2. Wielkie staranie dla czego jest czynione.
3. Powinności poddanego.
4. Trzy stopnie świętego posłuszeństwa.
5. Małżonka jako się ma zachować.
6. Ojcowie mają mieć na przykład Heliego kapłana
7. Ojcowie do czego mają wychować syny swe.
8. Gospodarze co powinni.

Po tern, co się teraz powiedziało w ogóle, co do 
wszystkich należy, przystoi z osobna rozbierać, co 
każdemu w swym stanie przystoi. Ale, iżby to długą 

rzecz uczyniło, tymczasem będzie dosyć, krótko na
pomknąć, że nad to, co się wyżej powiedziało, każdy 
ma mieć wzgląd na zakon i obowiązek swego stanu, 
który jest rozmaity wedle rozmaitości stanów w ko
ściele.
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1 Albowiem niektórzy są przełożoni, niektórzy małżon

kowie, inszy zakonnicy, inszy gospodarze, a każdemu 
z tych ma być zakon przez się osobny.

(Rom. 12.) Przełożony, mówi apostoł, niech swój 
urząd wypełnia z wszelką pilnością i czynnością. 
I toż radzi Salomon, kiedy mówi: (Prov. 6.) ,,Synaczku 
mój, jeźliś się obowiązał i przyrzekłeś za którego 

przyjaciela swego, obaczaj, żeś na się wziął wielkie 
brzemię; a przeto biegaj, staraj się, uciekaj się do 
twoich przyjaciół, nie dawaj snu twym oczom, ani 
dopuszczaj, aby się zamykały twoje powieki tak długo, 
aż przywiedziesz rzecz ku takiemu końcu, żebyś mógł

2 wynidź z obowiązku który na sobie niesiesz." A nie 

dziwuj się, iż ten mędrzec chce tak wielkiego starania 
w tej mierze. Albowiem przez dwie przyczyny ludzie 
zwykli czynić wielkie staranie w rzeczach: albo że są 
wielkiej wagi, albo że są w wielkiem niebezpieczeń
stwie. A obiedwie przyczyny zbiegają się w sprawie 

około dusz ludzkich w tak wysokim stopniu, że ani 
cena może być większa, ani też niebezpieczeństwo, 
a przeto potrzeba, aby około nich była pilność naj-

3 większa czyniona. Poddany ma patrzyć na swego 
przełożonego nie jako na człowieka, ale jako na 
Boga, aby go miał w uczciwości a czynił, co mu roz
kazuje z takową ochotą i miłością, jakoby mu Pan 
Bóg rozkazał. Albowiem jeźli pan, któremu ja służę, 
rozkazuje mi, bym słuchał starszego sługi: kiedym 
jest temu słudze posłuszen, a komum jest posłuszen, 
jeno panu? A jeźli mi Pan Bóg rozkazuje, abym był 
posłuszen przełożonemu: gdy to czynię, co mi prze-
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łożony rozkazuje, komum jest posłuszny, przełożo
nemu czyli Panu Bogu? (Efez. 6.) A jeźli Paweł 

święty chce, aby niewolnik był posłuszny panu swo
jemu, nie jako człowiekowi, ale jako Panu Chrystu
sowi, będąc tylko poddanym przez uniżenie fortuny: 

jak daleko więcej ma być posłuszny poddany swemu 
przełożonemu, którego zwierzchności podległ przez obo
wiązek posłuszeństwa ? W tern świętem posłuszeństwie 4 

kładą trzy stopnie. Pierwszy, być posłusznym samym 
uczynkiem; wtóry, uczynkiem i wolą; trzeci, uczynkiem 
i wolą i rozumem. Albowiem niektórzy czynią to, co 
im bywa rozkazowane, ale nie czynią tego z chęcią. 
Drudzy czynią z dobrą wolą, ale się im nie zda 
dobrze, co im bywa rozkazywano; a inni są, którzy 

zniewoliwszy rozum swój na służbę Bożą, są posłuszni 
przełożonemu, jako Bogu, to jest uczynkiem, wolą 
i rozumem, czyniąc to, co im bywa rozkazowano, 
dobrowolnie, i przyjmując to, co im bywa rozkazo
wano, pokornie; niechcąc się czynić sędziami tych, od 
których mają być sądzeni. A tak, bracie miły, 
z wszelaką pilnością o to się staraj, abyś był po
słuszny twemu przełożonemu, pomnąc, że jest napi
sano: (Luc. lO.) ,,Kto was słucha, mnie słucha, a kto 
wami gardzi, mną gardzi." Nie puszczaj się nigdy 
językiem na nich, aby ci nie rzeczono z strony Pań
skiej: (Exod. 16.) ,,Wasze szemranie nie jest przeciw 
nam, ale przeciw Panu Bogu." Nie lekce ich sobie 
waż, aby ci nie rzekł tenże Pan: (l. Reg. 8.) ,,Nie 
wzgardzili ciebie, ale wzgardzili mnie, abych nad nimi 
nie królował."
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Nie obchodź się z nimi fałszywie ani obłudnie, 
aby ci nie rzeczono: ,,Nie skłamałeś ludziom, (Act. 5.) 
ale Bogu;" a tak nagłą śmiercią mógłbyś zapłacić 
winę zuchwałości twojej, jako ci, którzy to uczynili.

5 Niewiasta, która jest za mężem, niechaj pilnuje 

sprawy domu swego i opatrowania swego, ażeby mał
żonkowi swemu k’ woli czyniła wszystko, co jest 
powinna. A gdy tej powinności dosyć uczyni, niechaj 
rozpuści żagle na wszystko nabożeństwo, które się jej 
podoba, pierwej uczyniwszy dosyć powinności stanu

6 swego. Ojcowie, którzy mają syny, niechaj mają za

wżdy przed oczyma onę straszliwą kaźń, którą zesłał 
Pan Bóg na Heliego za to, że zaniedbywał karać 
i uczyć synów swoich, którego niedbałość skarał Pan 
Bóg nietylko nagłą śmiercią jego i onych synów, 
(l. Beg. 4.) ale też zabraniem skrzynie Testamentu 
i odjęciem na wieki najwyższego kapłaństwa, i pospo
litą klęską i pobiciem wszystkiego ludu. Obacz, że 
grzechy synowe są ojcowe; i zginienie synowe jest 
ojcowe; a iż niegodzien imienia ojcowskiego ten, 
który urodziwszy syna temu światu, nie rodzi go też 

niebu. Niechaj go karze, niechaj napomina, niech mu 
odejmuje złe towarzystwo, niechaj się stara dla niego 
o dobrych nauczycieli, wychowuje (Tob. 4.) go w cno
cie, niech go uczy z dzieciństwa jego z Tobiaszem 
bojaźni Bożej, niechaj mu przerywa często jego wolą, 
a ponieważ przedtem w narodzeniu na świat stał mu 
się ojcem wedle ciała, potem niechaj mu będzie

7 ojcem wedle duszy. Albowiem nie przystoi, aby czło

wiek na tem miał dosyć, iżby był tak ojcem, jako
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są ptacy, i zwierzęta, które nie czynią nic innego, 
jeno karmią a żywią dzieci swoje. Niechaj będzie 
ojcem, jako człowiek, a jako człowiek chrześciański, 
a jako prawdziwy sługa Boży; który wy chowy wa syna 
swego, aby był synem Bożym, dziedzicem nieba; 
a żeby nie był niewolnikiem szatańskim, a mieszcza
ninem piekielnym. Gospodarze, którzy mają sługi 8 
i robotników, niechaj pomną na one srogie groźby 
Pawła świętego, który mówi: (l. Tim. 5.) ,,Jeźli kto 
nie ma pieczy o swych, zwłaszcza domowych, takowy 
się zaprzał wiary albo wierności, którą miał zachować, 
i jest gorszy niżli niewierni." Niechaj pamięta, że to 
są jako owce trzody jego, a że on jest jako pasterzem 
i stróżem ich, a tern więcej tych, którzy są niewolni

kami, a niechaj pomni, że swego czasu zechcą od 
niego liczby ze wszystkich, i będzie mu rzeczono: 
(Hier. li.) ,,Gdzie jest trzoda, która ci była zlecona, 
i szlachetne owieczki, któreś miał w straży twej?"
A zowie je z wielkiej przyczyny szlachetnemi: dla 

zapłaty, którą są kupione, i dla najświętszego czło
wieczeństwa Pana Chrystusowego, którem są uszlaeh- 
cione, ponieważ żaden niewolnik nie jest tak podły, 
któryby nie był wolny, i szlachetny przez człowie
czeństwo i krew Pana Chrystusową. Niechaj tedy 
ma dobry chrześcianin pieczę, aby ci, którzy są 
z domu jego, byli próżni jawnych grzechów, jako są 
nieprzyjaźnie, gry, przysięgi fałszywe, bluźnierstwa, 
nierządy, a nadto, aby mieli naukę cbrześciańską, 
ażeby chowali przykazania kościelne, a z osobna to, 
aby mszy i kazania słuchali w niedziele i w święta,
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i pościli w dni postne, jeźliby słusznej przeszkody 
nie było, jako wyżej jest opisane.

ROZDZIAŁ XIY.

Pierwsze napomnienie około dostojeństwa cnót dla 
lepszego wyrozumienia nauki wyżej położonej.

1. Dwojakie cnoty.
2. Duchowne i wnętrzne.
3. Zewnętrzne cnoty bardziej widome.
4. Cnoty duchowne zacniejsze i potrzebniejsze.

5. Zamknienie i samotność do czego pomaga.
6. Milczenia co za pożytek.
7. Postu co za pożytek.
8. Czytanie ksiąg świętych co za pożytek przynosi.
9. Nabożeństwo jak wiele dobrego przynosi.

10. Nabożeństwa jako trzeba szanować.
11. Podobieństwo nabożności do żelaza z ognia wy

jętego.
12. Jakiej straży trzeba do nabożeństwa.
13. Dwa błędy około cnót.
14. Jeden Faryzeuszów.
15. Drugi Luteranów.
16. Nauka prawdziwa około cnót.

Jako na początku tej nauki położyliśmy reguły 
niektóre, których było przed nią potrzeba: tak po niej
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trzeba dać niektóre napomnienia, żeby się lepiej wy
rozumiało to, co się w niej zamyka. A tak najprzód, 
ponieważ się wykładały rozmaite cnoty, potrzeba wy
łożyć dostojeństwo ich, które mają jedne przed drugiemi, 
abyśmy umieli każdą rzecz tak szacować, jako jest, 
i dać każdej odpowiednie miejsce. Albowiem jako ten, 
który handluje perłami, potrzeba, aby wiedział ich 
wartość, żeby się na cenie nie omylił, i jako starszemu 
słudze, na którego cała sprawa domowa jest położona, 
przystoi, aby wiedział godność i zasługi tych, których 
ma pan w domu swoim, żeby z każdym się obchodził, 
jako się godzi: tak też kto się ma z cnotami obierać, 
ma wiedzieć, jako są ważne między sobą, aby gdy 
rzeczy przyjdą na porównanie, wiedział, które mają 
być nad drugie przełożone, żeby się niestał, jako mó
wią, takim, który zbiera popiół, a mąkę rozsypuje, 
jako się wielu ludziom zdarza. A przeto masz wiedzieć, 1 
iż wszystkie cnoty, o którycheśmy dotąd mówili, mogą 
być na dwa rzędy podzielone. Albowiem niektóre są 2 
duchowne i wnętrzne; drugie bardziej widome i zer 
wnętrzne. W pierwszym rzędzie kładziemy wiarę, na
dzieję i miłość ze wszystkiemi innymi, które się odnoszą 
do Pana Boga; a najprzód miłość, która ma pierwsze 
miejsce jako królowa między temi wszystkiemi. A do 
tych cnót są przyłączone insze cnoty bardzo zacne 
i bardzo tym bliskie, które są: Pokora, czystość, mi
łosierdzie, cierpliwość, roztropność, nabożeństwo, ubó
stwo w duchu, wzgarda świata, zaprzenie własnej woli 
naszej, miłość krzyża i utrapienia Pana Chrystusowego, 
i inne tym podobne, które zowiemy cnotami duchownemi
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i wnętrznemi, przeto iż najprzód mieszczą się w duszy, 

aczkolwiek też wychodzą ku sprawom zewnętrznym, 
jako się okazuje w miłości i nabożeństwie ku Panu

3 Bogu. Drugie cnoty są, które się okazują więcej wi
dome, jako: Post, karność, milczenie, zamknienie, czy
tanie, ustne modlenie, śpiewanie, pielgrzymowanie, mszy 
i kazania słuchanie, i trwanie przy służbie Bożej, 
która się w kościele dzieje, ze wszystkimi innymi 
obrzędy i ceremoniami żywota chrześciańskiego, albo 
zakonnego. Albowiem aczkolwiek te cnoty z duszy 
pochodzą, wszakże ich własne sprawy więcej się na 
zewnątrz okazują, niżli cnoty duchowne, które często 

są zakryte i niewidome, jako jest wierzyć, miłować, 
nadzieję mieć, Panu Bogu cześć i chwałę dawać, jego 
sprany nabożnie rozmyślać, pokorzyć się wewnątrz, 
żałować grzechów, roztropnie rozsądek czynić i insze

4 podobne, Między tymi dwiema rodzajami cnót nie trzeba 
wątpić, że pierwsze czyli duchowne są daleko zacniejsze 
i potrzebniejsze niżli wtóre, czyli zewnętrzne; jako 
Pan powiedział do Samarytanki: ,,Niewiasto, wierz mi, 
(Joann 4.) że już przyszła godzina, kiedy prawdziwi, 
Boga chwalcę będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie." 
Bóg jest duch, a przeto ci, którzy go mają chwalić, 
przystoi, aby go w duchu i w prawdzie chwalili. 
Przeto Dawid prorok wypisując piękność kościoła, albo 
duszę, która stoi w łasce, mówi: (Ps. 74.) że wszystka 
chwała i piękność jej jest wewnątrz zakryta, gdzie 
jest ozdobiona haftowaniem złotem; i odziana rozmai- 
temi farbami cnót. Toż dał znać apostoł, (l. Tim. 4.) 
kiedy rzekł do swego ucznia Tymoteusza: ,,Ćwicz się
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w pobożności. Albowiem cielesne ćwiczenie do mału 
rzeczy jest pożyteczne, ale pobożność do wszystkiego 
jest pomocna, mając obietnicę dóbr niniejszego i przy
szłego żywota.u Gdzie przez pobożność, rozumie chwałę 
Panu Bogu powinna i miłosierdzie dla bliźniego; a przez 
cielesne ćwiczenie, posty i nasze cielesne utrapienia, 
jako doktorowie święci wykładają. Doszli rozumem 
tej prawdy filozofowie pogańscy; a przeto Arystoteles, 
który tak mało o Panu Bogu pisał, jednak to powie
dział: ,,Jeźli bogowie mają pieczę o rzeczach ludzkich, 
jakoż przystoi wierzyć, wtedy jest podobieństwo, że 
się kochają w tych rzeczach, które są lepsze, a im po- 
dobniejsze, a te są umysł i duch człowieczy. Przeto 
ci, którzy będą chwalić tego ducha z poznaniem prawdy, 
i z umiarkowaniem swoich żądz, ci muszą być Bogu 

bardzo wdzięczni."
Toż wyrozumiał dziwnym sposobem najpierwszy 

między lekarzami, Galen, który mówiąc w jednych księ
gach o złożeniu i dziwnem urządzeniu ciała człowie
czego, przyszedłszy do jednej części, gdzie się osobliwie 
okazowała wielkość mądrości i opatrzności Boskiej, 
wielce się zadziwowawszy rzeczom tak dziwnym, a pra
wie zapomniawszy swego zawodu lekarskiego, a przy
stąpiwszy do tego, który teologom należy, zawołał, 
mówiąc: ,,Niechajże insi chwalą Boga swemi hekatom- 
bami, to jest ofiarami stu wołów: ja go będę chwalił 
wyzna’wając wielkość mądrości jego, która tak głęboko 
umiała porządek wszystkich rzeczy naleść, i wielkość 
jego mocy, która porządek rzeczy skutecznie wykonała; 
i wielkość jego dobroci, która żadnej rzeczy swemu
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stworzeniu nie zazdrościła, ponieważ tak doskonale 
opatrzyła każde tern wszystkiem, czego mu było po
trzeba bez żadnego niedostatku." To powiedział ten 
filozof pogański. (Galenus. De usu partium. lib. III. 

cap. lO.)
Powiedz mi już, proszę cię, cóż mógł więcej powie

dzieć doskonały chrześcianin ? Coby więcej powiedział, 

gdyby był czytał proroka Ozeasza: ,,Miłosierdzia chcę 
a nie bydlęcej ofiary, i poznania Boga więcej niżli cało
palenia, czyli ofiary gorejącej ?" Odmień hekatomby w ca
łopalenia, a obaczysz zgodę tego filozofa pogańskiego z pro
rokiem. A wszakże przy tej wszystkiej chwale, która 
się dawa tym pierwszym cnotom, drugie, któreśmy 
położyli we wtórym rzędzie, aczkolwiek są mniejsze 
w dostojeństwie, jednak są bardzo należne ku dostą
pieniu tych większych, i ku zachowaniu ich. A nie
które z nich są potrzebne na sposób przykazania Bo-

5 żego, albo ślubu, który około nich bywa czynion. To 
się jaśniej okazuje, rozbierając te cnoty, któreśmy 
mianowali. Albowiem zamknienie i samotność uchowywa 
człowieka od widzenia i słyszenia, mówienia i spra
wowania wielu zdarzających się rzeczy, przez które 
przychodzi w niebezpieczeństwo nietylko pokój sumie-

6 nia, ale też i czystość i niewinność. Milczenie, jasna 
rzecz, jako pomaga ku zachowaniu nabożeństwa, i uwa
ł’owaniu się grzechów, które popełniamy mówiąc. Po
nieważ powiedział mędrzec: (Prov. lO.) ,,Iż w wiele

7 mówieniu nie może być bez grzechu." Post okrom tego, 
że należy ku cnocie powściągliwości, i jest uczynek, 
którym błagamy gniew miłego Boga i ku miłosierdziu
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go pobudzamy, jeźli go w miłości wykonujemy, nadto 
uskramia ciało, i podnosi ducha i zwątla naszego nie
przyjaciela, i czyni nas zdolniejszych do modlitwy, 
czytania i rozmyślania, i uchrania od żądz, w których 
żyją służący jadłu i piciu, i od kuglarstw i żartów, 
zwad i rozpustów, na które się ludzie udawają, gdy 
brzuch natkają i naleją. Zasię czytanie ksiąg świętych 8 
i słuchanie kazania, i modlenie, śpiewanie i bytność przy 
służbie Bożej pobudzają ku nabożeństwu, i są środkami 
ku oświeceniu większemu rozumu i ku zapaleniu serca 
w rzeczach duchownych. Co się pokazuje doświadcze
niem tak jasnem, iż gdyby się byli kacerze na to 
oglądali, nigdyby się byli dalece na stronę nie unieśli 
i nie zboczyli od prawdy. Albowiem widzimy na każdy 
dzień, a prawie ręką dotykamy, iż we wszystkich kla
sztorach, kędy kwitnie zachowanie w zakonie postano
wione i straż zwierzchnia we wszystkiem, że zawżdy 
jest więcej cnoty, więcej nabożeństwa, więcej miłości, 
więcej powagi, i więcej bojaźni Bożej, i nakoniec wię
cej chrześciaństwa. I zasię przeciwnie, kędy tego nie
masz, że zachowanie zakonu bywa zepsowane, tak też 
i sumienie, i obyczaje i żywot. Bo im są większe 
powody do grzeszenia, tern też więcej grzechów i wy
stępków ; nie inaczej jeno jako w winnicy dobrze obwa
rowanej i obmurowanej każda rzecz stoi bezpieczna, 
a w tej która niema straży, ani muru. wszystko skra- 
dną i oberwą: tak się ma z zakonem, kiedy bywa 
przestrzegane zachowywanie reguły, albo nie bywa prze
strzegane. A co za wywodu chcesz nad ten, który po
chodzi z tak jasnego doświadczenia, abyś obaczył po- 9
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żytek i konieczność tej to zwierzchniej ostrożności? 
A jeźli człowiek tego pragnie, aby przyszedł ku tej 
największej cnocie nabożeństwa, i zawżdy w niej ufał, 
która to cnota będąc tylko sama, czyni człowieka ocho
tnego i sprawnego ku każdej cnocie, i jest jakoby 
ostroga i bodziec pobudzający nie ku jednej tylko rze
czy dobrej, ale ku wszystkiemu dobremu: jako będzie 
rzecz podobna, dostać tego uczucia nadprzyrodzonego 

10 i tak rozkosznego, albo w niem trwać, jeźli kto jest 
niedbały w straży samego siebie ? Albowiem to uczucie 
jest tak rozkoszne i, jeźli się rzec może, tak płoche, 
iż na jedno głowy obrócenie, niewiem jako, wnet zginie: 
ponieważ śmiech nieumiarkowany, jedna zbytnia mowa, 
jedna wieczerza długa, trochę gniewu albo obłudności 
albo inszego któregokolwiek myśli rozerwania, jako 
chcieć widzieć, słyszeć, albo wiedzieć rzeczy niepotrze
bne, chociażby same w sobie złe nie były, dosyć da 
przyczyny ku straceniu wielkiej części nabożeństwa, tak 
dalece, iż nie tylko grzechy, ale też sprawy niepotrzebne 
i którakolwiek rzecz odrywająca nas od bogomyślności, 

llczyni wielkie nabożeństwa umniejszenie. Albowiem jako 
żelazo, ma-li się rozpalić jako ogień, trzeba, aby usta
wicznie, albo niemal ustawicznie w ogniu było, gdyż 
jeźli je wyjmiesz z ognia, po małej chwili wróci się do 
swej przyrodzonej zimności: tak też to szlachetne 
uczucie polega na złączeniu woli człowieczej z Panem 
Bogiem przez ustawiczną miłość, tak, iż jak skoro 
się człowiek od niego odchyli, wnet się wróci wstecz 
do matki, to jest do własności zepsutej natury swojej. 

12 A przeto kto chce dostać tego świętego uczucia, i trwać
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w niem, ma tak pilnie dzierżeć straż koło samego sie
bie, to jest koło oczu, słuchu, języka, serca, ma być 
tak powściągliwy w jedzeniu i piciu, i uporządkowany 
we wszystkich swoich słowach i postępkach, ma tak 
miłować milczenie i samotność, ma tak pilnować obrzę
dów służby Bożej i tych wszystkich rzeczy, które go 
mogą pobudzić ku nabożeństwu, aby za takową pilno
ścią mógł bezpiecznie tak drogi skarb zachować. A jeźli 

tego nie uczyni, niech wie zapewme, że się mu ta sprawn 
dobrze nie powiedzie. Wszystko to, co się powiedziało, 
dostatecznie okazuje potrzebę tej cnoty, zostawując 
jednak insze cnoty w swej mierze i nie umniejszając 

ich dostojeństwa.
Bo z tego wszystkiego będzie się mogła poznać 

różność między cnotami różnemi. Albowiem jedne są 
jako koniec, drugie jako środek wiodący ku temu końcu; 
jedne jako zdrowie, drugie jako lekarstwa, przez które 
zdrowia dostawamy. Jedne są jako dusza zakonu 
chrześciańskiego, drugie jako ciało jego, które aczkol
wiek jest mniej zacne niżli dusza, jednak jest częścią 
człowieka i którego dusza potrzebuje dla swych spraw. 
Jedne są jako skarb, drugie jako klucze, którymi się 
strzeże ten skarb. Jedne są owoc drzewa, a drugie 
jako liście, które ozdabiają drzewo, i zachowywają 
owoc na niem. Jednak w tern ostatniem porównaniu 
to podobieństwo dla tego nie jest zupełne, iż liście na 
drzewie nakrywają i zachowywają owoce, lecz nie są 
częścią owocu. Te zaś cnoty w taki sposób są strażą 
sprawiedliwości, że też są częścią jej, ponieważ wszystkie 
te cnoty są uczynkami takowymi, które gdy w miłości
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bywają czynione, mają w sobie zasługę łaski i chwały. 
Toć tedy jest, bracie, staranie, które masz czynić około 
cnót, o którycheśmy w tej nauce mówili. A z tą nauką

13 będziemy bezpieczni od tego, abyśmy się nie unieśli na 
dwie strony, obiedwie bardzo złe, to jest, abyśmy się 
uwarowali dwuch błędów bardzo wielkich, które w tej

14 rzeczy się najdują na świecie: jeden stary faryzeuszów,
15 drugi teraźniejszy luteranów. Albowiem faryzeuszowie, 

jako lud cielesny i czci pragnący, a jako ludzie wycho
wani w zasadach onego zakonu, który też był wedle 
ciała, niedbali nic o prawdziwą sprawiedliwość, która 
zależy w cnotach duchownych, jako wszystka historya 
ewangielii świętej to pokazuje; atak przestawali, jako 
mówi apostoł, tylko na obrazie i kształcie cnoty, nie 
mając istności jej, ukazując się dobrymi z wierzchu, 
a będąc obrzydliwymi wewnątrz. Ale luteranowie 
teraz przeciwnym sposobem wyrozumiawszy ten błąd 
i rzekomo się go strzegąc, wpadli w przeciwny błąd, 
gdyż wzgardzili zgoła i porzucili wszystkie cnoty ze
wnętrzne ; a przez to, jako mówią, uciekając z deszcza,

16 wpadli pod rynnę. Ale prawdziwa a powszechna nauka 
strzeże się tych dwuch fałszywych ostateczności, a szuka 
prawdy w pośrodku; i takim sposobem jej szuka, iż 
dawając swe miejsce i przodek cnotom wewnętrznym, 
dawa toż odpowiednie miejsce zewnętrznym, jedne 
stawiając jakoby na miejscu radnych i panów, drugie 
na miejscu szlachty i mieszczan i wieśniaków, którzy 
wszyscy wespółek czynią jednę rzecz pospolitą, aby 
się wiedziała ważność i wartość każdej rzeczy, i każdej 
było oddane to, co jest jej powinno.
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ROZDZIAŁ XV.

0 czterech punktach, które mogą być wyprowadzono 
z nauki wyżej położonej.

1. Do cnót duchownych mają być zewnętrzne dodane.
2. Fałszywa sprawiedliwość.
3. Modlitwa faryzeuszowa.
4. Dwa obyczaje przykrytości czyli obłudy.
5. Reguła życia.
6. W Hiszpanii i we Włoszech jest to rzecz zwykła.
7. Sławy i czci bliźniego przestrzegać mamy.
8. Nauka o cnotach, jedne są powszechne, drugie

osobne.
9. Bojaźń Boża ma być w sercu ugruntowana.

10. Na bojaźni Bożej może budować co chce.

Pierwszy punkt, iż oboich cnót potrzeba, 
wewnętrznych i zewnętrznych.

Z tej nauki teraz przedstawionej mogą być wy
brane cztery punkta bardzo potrzebne do żywota du
chownego. Pierwszy jest, iż człowiek doskonały, a sługa 1 
Boży, nie ma na tem mieć dosyć, aby tylko szukał 
cnót duchownych, chociaż są zacniejsze, ale też ma 
do nich dodać cnoty drugie, t. j. zewnętrzne, tak dla 
zachowania ich, jako dla całego dostąpienia zupełności 
wszelkiej sprawiedliwości. Albowiem ma to u siebie 
uważać, iż jako człowiek nie jest sama dusza, ani też 
samo ciało, ale ciało i dusza wespółek (bo dusza sama 

bez ciała nie czyni człowieka; a ciało bez duszy nie 
jest nic inszego jeno wóz pełny robaków): tak też

9
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prawdziwa i doskonała chrześciańska sprawiedliwość 
nie jest tylko zwierzchnia, ani też jedynie wewnętrzna, 
ale jedno z drugiem wespółek. Albowiem wnętrzne 
dobro nie może się zachować bez czegokolwiek zewnę
trznego wedle obowiązku i stanu każdego, ani nie 
wystarczy do zupełnej i wszystkiej sprawiedliwości; 
a zewnętrzne rzeczy bez wewnętrznych nie mogą same 
przez się człowieka dobrym uczynić, tak jako ciało bez 
duszy nie stanowi człowieka. Bo jako wszystką władzę 
i żywot, który ma ciało, bierze od duszy: tak wszystkę 
wagę i cenę, którą ma zewnętrzne dobro, bierze od 
dobra wnętrznego a mianowicie od miłości. Przeto ten, 
który chce bez omyłki żyć, tak jakoby nie dzielił 
ciała od duszy, chcąc uczynić człowieka, tak też niech 
nie dzieli dobra cielesnego od dobra dusznego, jeźli 
chce uczynić doskonałego chrześcianina, ale niechaj 
wespółek złączy ciało z duszą, skrzynię ze skarbem, 
który w niej chowają, winnicę z płotem; niechaj złączy 
cnotę z jej obroną i obwarowaniem, które też jest 
częścią samej cnoty. Albowiem inaczej niech ma za 
rzecz pewną, iż zostanie bez jednego i bez drugiego. 
Bo jednego, to jest wewnętrznych cnót, nie będzie 
mógł dostać bez zewnętrznych, a drugie, to jest ze
wnętrzne cnoty, bez wewnętrznych nic mu nie pomogą, 
chociażby ich dostał. Niechaj wspomni, iż jako natura 
i sztuka, która naśladuje naturę, nic nie czynią bez 
ozdobienia rzeczy: tak też nie jest rzecz przystojna, 
aby łaska inaczej czynić miała, ponieważ ma doskonalsze 
wykonanie niżli natura i sztuka, i swe sprawy daleko 
doskonalej czyni. (Eccl. 19.) Niechaj wspomni, co napi
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sano, iż ten, który się boi Pana Boga, żadną rzeczą 
nie gardzi, a ten który sobie nie waży rzeczy niniej
szych, prędko w większych upada. Niechaj wspomni, 
cośmy wyżej mówili, iż dla jednego ufnala ginie pod
kowa, a dla jednej podkowy koń. Niechaj wspomni na 
niebezpieczeństwa, któreśmy wyliczyli, i które rosną 
ztąd, że sobie małych rzeczy nie ważymy. Albowiem 
strzedz się małych błędów, jest drogą, którą większych 
ujść można. Niechaj się przypatrzy, iż w porządku plag 
Egipskich, po muszkach przyszły muchy wielkie albo 
szarańcza, abyśmy ztąd wyrozumieli, iż zaniedbanie 
rzeczy niniejszych otwiera drzwi większym, tak iż kto 
niedba na muszki, które gryzą, narazi się na muchy, 
które kąsają i plugawią.

Wtóry punkt, iż o wnętrznych większa 
pilność ma być czyniona.

Ztąd się też pozna, około których cnót więcej 
pilności mamy czynić, a około których mniejszą pilność. 
Albowiem jako ludzie więcej sobie ważą sztukę złota 
niżli dwie takież sztuki śrebra, i więcej oko, niżli palec 
u ręki: tak przystoi, abyśmy czynili pilność i pracę 
około cnót wedle ich dostojeństwa i zasługi. Bo ina
czej, jeźlibyśmy byli pilniejszy około mniejszego, a nie- 
dbalszy około większego, wszystka sprawa duchowna się 
pomięsza. Przeto mądrze czynią przełożeni żywota ducho
wnego, którzy lubo często w swych zebraniach przypo
minają staranie i pilność około obrzędów kościelnych, 
jednak jeszcze daleko częściej miłość, pokorę, modlitwę, 
nabożeństwo, rozmyślanie spraw Boskich, bojaźń Bożą,
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miłość bliźniego, i insze tym podobne cnoty; a tern 
więcej przystoi o nich mieć pieczą, im jest więcej 
zakryta wada wnęti:zna, niżli zewnętrzna, a zatem też 
jest niebezpieczniejsza. A zwłaszcza, iż ludzie zwykli 
więcej patrzeć na wady albo ułomności, które widzą, 
niżli których nie widzą. Przeto się trzeba obawiać 
niebezpieczeństwa, aby z tej przyczyny nie przyszły 
w zaniedbanie wady i ułomności wewnętrzne, ponie
waż ich nie widać, a abyśmy około zewnętrznych 
większej pieczy nie mieli, ponieważ je widać. A nadto 
cnoty zewnętrzne o ile są bardziej widome i okazałe 
w oczach ludzkich, tak też są w większej wadze u nich, 
jako np. jest post i powściągliwość, ranne wstania, 
biczowania, karności i ostrości na ciele. Lecz wnętrzne 
cnoty, jako jest nadzieja, miłość, pokora, roztropność, 
bojaźń Boża, wzgarda świata itd. są bardziej zakryte 
przed oczyma ludzkiemi i oprócz tego aczkolwiek są 
wielkiej wagi przed oblicznością Bożą, ale jednak nie 
mają takiej czci w rozsądku ludzkiem. (l. Reg. 16.) 
Albowiem tenże Pan rzekł: ,,Ludzie patrzą na to, co 
się z wierzchu okazuje, ale Pan patrzy na serce." 
Podobnie mówi apostoł: (Rom. 2. 28.) ,,Nie jest wdzię
czny Panu Bogu, który tylko na widoku jest wiernym, 
i który jawnie nosi obrzezanie ciała, ale ten, który 

we wnętrzności duszy swej jest wiernym i nosi obrze
zane serce swoje, nie nożem cielesnym, ale bojaźnią 
Bożą, którego chwała nie jest u ludzi, którzy nie widzą 
tego duchownego obrzezania, ale tylko u Boga." Gdy 
tedy te rzeczy zewnętrzne mają taką ozdobę i cześć, 
a żądza czci i własnej zacności może być między naj-
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możniejszemi i najdelikatniejszemi żądzami człowie- 
czemi poczytana: jest ztąd wielkie niebezpieczeństwo, 
aby nas nie przywiodła ta skłonność do tego, żebyśmy 
więcej patrzyli na te cnoty, z których większa cześć 
idzie, i więcej ich żądali, niżli tych, z których mniej
sza cześć wypływa. Albowiem do miłości cnót we
wnętrznych duch nas wzywa, ale do miłości zewnętrznych 
wzywa nas duch i ciało wespółek, które jest najmoż
niejsze w żądzach swoich. A ponieważ tak jest, trzeba 
się bać, aby dwie żądze jednej nie zwyciężyły. A przeto 
przeciw temu niebezpieczeństwu stawiamy tę światłość 
nauki, która ukazuje część lepszą, a drugiej części 
też bez żadnego ubliżenia swe miejsce ma być dane, 
napominając tylko, aby było żądano i szukano z większą 
pilnością to, na czem więcej zależy.

Trzeci punkt jest, że kiedyby się obom ro
dzajom cnót dosyć uczynić nie mogło, mają 
być wnętrzne i duchowne przełożone nad 

zewnętrzne.

Ztąd też wynika, że kiedy się niekiedy trafi, żeby 
jedne cnoty zetknęły się z drugiemi tak, iżby się nie- 
mogło dosyć uczynić wszystkim wespółek: wtenczas 
wedle opisania i porządku, który się znajduje i w samych 
przykazaniach Bożych, ma ustąpić mniejsze większemu, 
albowiem inaczej byłaby wielka przewrotność. A to 
mówi św. Bernard na jednem miejscu temi słowy, że 
wiele rzeczy postanowili ojcowie dla zachowania i roz
mnożenia miłości. ,,A tak zawżdy te cnoty, które będą 
służyć miłości, nie mają być odmieniane, ani unikane,
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a jeźliby kiedy przypadki były przeciwne między sobą, 
jasna jest rzecz, iżby słuszno było, aby rzeczy, które 
są postanowione dla miłości, gdy z nią zgodzić się nie 
mogą, albo były opuszczone, albo przerwane, albo 
w inne odmienione władzą tych, którym to należy. 
Albowiem inaczejby było źle, gdyby to, co jest posta
nowione dla miłości, byłoby pełnione przeciw zakonowi 
miłości. To tedy ztąd wynika, iż te wszystkie rzeczy 
mają być zachowane, ile służą i pomagają tej cnocie 
miłości, a nie inakszym sposobem.u Te są słowa świę
tego Bernarda, które przywodzi ku utwierdzeniu dwu 
dekretów papieża Gelazyusza a Leona. Ztąd się okazuje, 
wracając się do naszej rzeczy, iż gdyby kapłan, który 
jest zdolny ku kazaniu i słuchaniu spowiedzi, i mógł 
uczynić w tern wielki pożytek, lecz byłyby takie sto
sunki, żeby nie mógł temu sprostać, gdyby nie był 
wolny od chóru i od postu albo i od inszych rzeczy 
podobnych: byłoby przeciw miłości, jeźliby dla tego, 
aby chór był pełniejszy tych, którzy śpiewają, albo dla 
tego, aby się w mniejszych rzeczach żadna odmiana 
nie stała, te większe rzeczy, które są zacne uczynki 
miłości, opuszczał. Albowiemby to było tak wielką 
opaczn ością, jako kiedy by kto chcąc obronić ręki, głowę 
pod miecz nastawił. Prawda, że ten przykład poje
dynczy niema się rozumieć o tych zakonach, które są 

poświęcone żywotowi w bogomyślności tylko położonemu, 
jacy są Kartuzowie, albowiem ci, jako mają insze 
przedsięwzięcie, tak też mają inne reguły i środki ku 
dostąpieniu końca swego.



199

Czwarty punkt o dwu rodzajach sprawie
dliwości: jednym prawdziwym, drugim fał

szywym.
Ztąd też możemy to powziąć, że są dwa sposoby 

sprawiedliwości; jeden prawdziwy, a drugi fałszywy. 
Prawdziwa sprawiedliwość ta jest, która zamyka w sobie 
rzeczy wewnętrzne ze wszystkiemi zewnętrznemi, których 
ku zachowaniu jej potrzeba; fałszywa, która ma nie- 2 
które cnoty zewnętrzne bez wnętrznych, to jest bez 
miłości Bożej, bez bojażni, bez pokory, bez nabo
żeństwa i bez inszych podobnych cnót. Takowa była 
sprawiedliwość onycb faryzeuszów, do których rzekł 
Pan: (Matth. 22.) ,,Biada wam zakonnicy i faryzeuszo- 
wie, którzy dawacie dziesięcinę ze wszystkich waszych 
ziół i ogrodnych rzeczy, a nie macie pieczy o rzeczach 
więcej należnych, które przykazuje zakon, jako jest 
sąd, miłosierdzie i prawda." A na drugiem miejscu 
mówi, ,,iż byli pilni w omywaniu naczynia, i ręku, 
i inszych rzeczy podobnych, mając serca pełne dra- 
piestwa i złości." A jeszcze na innem miejscu im mówi, 
,,że byli grobami pobielonymi, które się zdały z wierzchu 
ludziom cudne, a wnątrz były pełne kości umarłych." 
Tać jest sprawiedliwość fałszywa, którą tak wiele razy 
gani Pan w piśmie i prorokach: (Ezaj. 29., Matth. 15.) 
i przez usta jednego tak mówi: ,,Ten lud usty mię
chwali, ale serce ich daleko jest odemnie. Próżno mię 
chwalą chowając nauki i stanowienia ludzkie, a opu
szczając zakon, którym ja im dał." I na drugiem 
miejscu mówi: (Ezaj. l.) ,,Aza ją chcę wielkości waszych 
ofiar, jestem już syt ofiar gorejących waszych bydląt
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i tłustości waszych trzód. Nie ofiarujcie mi od tego 
czasu ofiar próżno; wasze kadzenie jest mi brzydliwe, 

wasze zgromadzenia są przewrotne, wasze święta, które 
czynicie na początku każdego miesiąca, i insze święta 
przez rok, ohydziła sobie dusza moja; są mi przykre 
i mierzione, i są mi ciężkie ku znoszeniu." A cóż to 

znaczy, proszę cię ? czyli Pan Bóg potępia to, co sam 
postanowił, i tak szczegółowo rozkazał, a zwłaszcza 
iż to są uczynki onej najszlachetniejszej cnoty, która 
jest nazwana religią, która w sobie niesie powinność 
chwalenia Bożego tymi uczynkami, które ku jego samej 
czci należą? Nie rozumiej tego w taki sposób, ale 
potępia ludzi, którzy przestawali tylko na tem, nie- 
dbając o prawdziwą sprawiedliwość i bojaźń Bożą, jako 
się wnet wykłada, mówiąc: ,,Omyjcie się, bądźcie czyści, 
odejmcie złość z myśli waszych przed oczyma moimi, prze
stańcie źle czynić, a nauczcie się dobrze czynić, a na 

ten czas wam przepuszczę wasze grzechy, i zetrę plu
gastwa z dusz waszych." I na drugiem miejscu jeszcze 
wyraźniej to mówi temi słowy: (Ezaj. 66.) ,,Ten kto 
mi ofiaruje wolu, tak to sobie mam, jakoby człowieka 
zabił; ten, który mi ofiaruje insze bydlę, jakoby psu 
mózg wyjął; ten który mi ofiaruje obiatę, jakoby mi 
ofiarował krew świnią; ten który mi ofiaruje kadzenie, 
jest mi tak, jako ten, który błogosławi bałwanowi." 
A co to jest za rzecz Panie? A czemu się raczysz tak 
brzydzić temi rzeczami, któreś raczył rozkazać ? Wnet 
dawa przyczynę tego, mówiąc: ,,Te rzeczy obrali
w swoich drogach, aby mi się niemi podobali, a przy- 
tem wszystkiem kochają się w swych złościach i obrzy-
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dliwościach." Otóż tedy masz, jako wiele ważą wszystkie 
rzeczy zewnętrzne, bez fundamentu cnót wewnętrznych.
Do tego przez inszego proroka tak mówi: ,,Odejmij
od moich uszu dźwięk twoich pieśni, albowiem niechcę 
słuchać melodyi twoich instrumentów." I na drugiem 
miejscu jeszcze jaśniej mówi: ,,Rozrzucę na waszą twarz 
łajno świąt waszych." A cóż po tem tak wiele? Aby 
ludzie wyrozumieli, jako mało są ważne wszystkie 
rzeczy zewnętrzne, choćby były najwyższe i najszla
chetniejsze, kiedy im niedostawra fundamentu sprawie
dliwości, polegającego na miłości i bojaźni Bożej 
i nienawiści grzechu. A jeźli mię spytasz, co za przy
czyna jest, dla której Pan Bóg tak się brzydzi tym 
sposobem służby, porównywając ofiary do mężobójstwa, 
i kadzenie do bałwochwalstwa i zowiąc dźwiękiem 
śpiewanie, i łajnem święta ich uroczyste? odpowiedź 
jest: Przeto, iż okrom tego, że te rzeczy nie mają 
w sobie żadnej zasługi, kiedy im nie dostawa fundamentu 
wyżej powiedzianego, nadto tacy ludzie biorą wielki 
pochop ku pysze i butności i wzgardzie innych, którzy 

tego nie czynią, co oni czynią; a co gorszego jest, 
ztąd biorą fałszywe bezpieczeństwo, które rośnie z onej 
fałszywej sprawiedliwości; a to jest jedno między naj- 
większemi niebezpieczeństwy, które mogą być w onej 
drodze; bo przestawając na tem, o nic się więcej nie 
starają, ani nic więcej nie szukają. Chcesz to widzieć 
jaśnie, wejrzyj na modlitwę onego faryzeusza w ewan- 
gielii, (Lucas 18.) który tak mówił: ,,Panie, dziękuję 3 
ci, iżem nie jest, jako inszy ludzie, drapieżni, cudzo
łożnicy, niesprawiedliwi, jako jest ten jawno grzeszny.
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Poszczę dwakroć do tygodnia, i dawam wiernie dzie
sięcinę ze wszystkiego, co mam." Obacz tedy, jako się 
jaśnie tu okazują trzy bardzo szkodliwe błędy, któreśmy 
mianowali. Butność, kiedy rzekł: Jam nie jest, jako
inszy ludzie; wzgarda innych, kiedy rzekł: Jako ten 
jawno grzeszny; fałszywe bezpieczeństwo, kiedy rzekł, 
iż dziękuje Bogu za takowy sposób żywota, który wiódł, 
mając za to, żeby był bezpieczny w nim, i że się nie- 
miał czego bać. Ztąd to pochodzi, iż ci, którzy w taki 
fałszywy sposób są sprawiedliwi, wpadają w jeden ro- 

4 dzaj obłudy bardzo niebezpiecznej. Albowiem trzeba 
wiedzieć, iż są dwa rodzaje obłudy: jedna obłuda 
bardzo niska i gruba, która jest tych, którzy jaśnie 
widzą, iż są źli a okazują się z wierzchu dobrymi, 
aby ludzi podchodzili; druga jest subtelniejsza i roz
koszniejsza, przez którą nietylko człowiek oszukiwa 
innych, ale też samego siebie. Albowiem będąc pra
wdziwie złym, ma się za dobrego. Tenci to jest rodzaj 
obłudy, o którym rzekł mędrzec: (Prov. 16.) ,,Jest 
jedna droga, która się zda człowiekowi prosta, a idzie 
ku śmierci." I na drugiem miejscu, między czteremi 
rodzajami złych, którzy są na świecie, liczy ten, mówiąc: 
(Prov. 30. li.) ,,Kodzaj, który złorzeczy ojcu swemu, 
a nie błogosławi swej matki; rodzaj, który się ma za 
czysty, a przy tern wszystkiem nie jest omyty od swego 
plugastwa; rodzaj, który nosi oczy wysokie a podnosi 
swoje powieki w górę, a pożywa ubogie na ziemi." Te 
cztery rodzaje ludzi liczy tu mędrzec między najgor
szych i najniebezpieczniejszych na świecie, a między 
nimi policzą ten, o którym tu mówimy, to jest obłudnych
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ludzi, którzy się mają za czystych, będąc nieczystymi, 
jako faryzeusze.

Ten jeden stan jest tak niebezpieczny, iż pra
wdziwie byłoby lepiej, być bardzo złym temu czło
wiekowi, gdyby się za złego miał, niżli być takim 
fałszywym sposobem sprawiedliwym, a mieć się za 
bezpiecznego. Albowiem niech będzie człowiek, jako 
chce, zły, nakoniec poznanie niemocy i nędzy, w któ
rej leży, jest początek zbawienia jego; ale ten, który 
nie zna złego swego, który będąc niemocnym, nie- 
chce się znać za takiego, jako będzie chciał lekar
stwo przyjąć? Z tej przyczyny rzekł Pan do fary
zeuszów: (Matth. 21.) ,,Iż jawnogrzeszni i nierządnicy 

uprzedzą was do królestwa Bożego," a w greckiem 
czytamy ,,uprzedzają was," w niniejszym czasie, zkąd 
się jeszcze jaśniej pokazuje to, co mówimy. To samo 
nam też jaśnie dawają znać one tak srogie i stra
szliwe słowa, które Pan wyrzekł w tajemnicach Jana 
świętego: ,,Wolałbym, abyś był albo gorącym albo 
zimnym, ale iżeś ostygły, pocznę cię wyrzucać z ust 
moich." A jako być może, aby Pan Bóg miał chcieć, 
iżby człowiek był zimny? A jako dalej być może, 
aby był w gorszym stanie ostygły, niżli zimny, kiedy 
bliżej przystępuje do gorącego? Słuchajże odpowiedzi. 
Gorący jest ten, który z ogniem miłości ma wszystkie 
cnoty tak wnętrzne jako zewnętrzne, o których teraz 
mówimy. Zimny jest ten, który jako jest próżen mi
łości, tak też niema ani tego, ani owego, t. j. ani 
cnót wnętrznych ani zewnętrznych. Ostygły jest,
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który ma nieco z zewnętrznych cnót ale wewnętrznych 
nie, a daleko mniej miłości.

A przeto dawa temi słowy rozumieć Pan, iż 
ostygły jest w gorszym stanie, niżli ten, który jest 
wszystek zimny; nie żeby miał więcej grzechów niżli 
on, ale iż jest tern dalszy od lekarstwa, im się bez
pieczniejszym być poczyta. Albowiem z onej zwierz
chnej sprawiedliwości, którą ma, bierze przyczynę, 
aby o sobie rozumiał, iż jest czemś, gdyż w prawdzie 
niczem nie jest. A że to jest prawdziwy wykład tych 
słów, jaśnie się pokazuje z tego, co wnet za tern na
stępuje. Albowiem wykładając Pan jaśniej, kogo zwał 
ostygłym, rzekł: ,,Powiadasz się być bogatym, a że 
ci nie brakuje żadnej rzeczy, a nie rozumiesz, żeś 
jest nędzny, ubogi, ślepy i nagi." Co ci się zdaje? 
aza nie widzisz w tych słowach wymalowanego obrazu 
onego faryzeusza, który mówił: (Lucae 2.) ,,Dziękuję 
ci Panie, żem ja nie jest jako inszy ludzie." Pra
wdziwie ten był takowy, który się miał w swem 
sercu za bogatego w duchownych bogactwach, gdyż 
za to Bogu dziękował. Ale bez wątpienia był ubogi, 
ślepy i nagi, ponieważ wewnątrz był prożen spra
wiedliwości, pełny pychy, i ślepy ku nieznaniu swoich 
win i niedostatków. Okazało się tedy póty, jako są 
dwa rodzaje sprawiedliwości: jedna fałszywa, a druga 
prawdziwa; a jako jest wielka zacność prawdziwej, 
i jakie niebezpieczeństwo fałszywej. A niechaj kto 
nie myśli, żeby się czas strawił, tak wiele o tem 
mówiąc. Albowiem jeźli ewangielia święta, która jest 

5 najgłębsza między wszystkiemi pismy Bożemi, i która
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osobliwie jest jakoby zwierciadło i wzór naszego 
żywota, tak często gani ten rodzaj sprawiedliwości, 
jeżeli to samo czynią, tak wiele razy prorocy, jakośmy 
wyżej przedłożyli: nie godziło się, abyśmy mieli lada 
jako przebiegnąć to, co tak często powtarzają pisma 
Boskie, zwłaszcza iż niebezpieczeństwa jasne i jawne 
każdy pozna, ponieważ są jako kamienie, które stoją 
na morzu odkryte, a przeto mniej potrzebują nauki; 
ale zakryte i tajemne, jako też nizkie i wodą nakryte 
potrzeba, aby były jaśniej naznaczone i narysowane 
na karcie żeglarskiej, abyśmy się mogli niebezpie
czeństwa uwarować. A niechaj się nikt nie myli, 
mówiąc, że na on czas było potrzeba tej nauki, kiedy 
bardzo ta wina panowała, ale teraz nie tak.

Bo daleko rychlej wierzę, że świat zawżdy był 
niemal jakoby kształtu jednego. Albowiem tacy sami 
ludzie, i taka sama natura i te same skłonności, 
i tenże grzech pierworodny, w którymeśmy wszyscy 
są poczęci i który jest źródło wszystkich grzechów, 
musiał rodzić te same skutki. Bo gdyż jest tak 
wielkie podobieństwo w przyczynach złego, musi też 
być w ich skutkach, a jakie one były na on czas 
w takich albo w owakich osobach, takie też są 
i teraz; aczkolwiek są nieco odmienione imiona osób, 
nie inaczej jako komedye Plautusowe albo Terencyu- 
szowe są te same, które były przed tysiącem lat, 
chociaż na każdy dzień, kiedy je przedstawiają, od
mieniają się osoby je przedstawiające. Przetoż jako 
na on czas lud on gruby i cielesny mniemał, żeby 
Boga za nogę dzierżał, kiedy ofiarował one ofiary,
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i pościł one posty, i zachowywał one święta wedle 
litery a nie duchownie: tak najdziecie i teraz wiele 
chrześcian, którzy słuchają na każdą niedzielę swej 
mszy, i odmawiają swoje godzinki i koronki, i poszczą 
wszystkie soboty najświętszej pannie, i miło im słu
chać kazania i insze rzeczy podobne, lecz czyniąc 
takie rzeczy, które wprawdzie dobrze bywają czy
nione, mają tak żywe żądze czci i łakomstwa i gniewu, 
jako wszyscy inni ludzie, którzy nic takowego nie 

czynią.
Nie pamiętają na powinność swych stanów, mało 

mają pieczy około zbawienia swoich domowych, i tych, 
którzy są przy nich obecni; trwają w swych waśniach, 
aniby się upokorzyli ani uniżyli za cały świat; i nie
którzy z nich dla lekkich przyczyny targną się na 
sławę swojego bliźniego; i wiele ich, którzy źle 
płacą długi, które winni swym sługom i inszym. 
A jeźlibyście z przygody dotknęli czci albo majątku 
jego, albo inszej rzeczy podobnej, ujrzycie, że zaraz

6 wszystko się na ziemię obali. A niektórzy z tych 

są bardzo dłudzy w mówieniu wiele koronek, ale 
bardzo skąpi w dawaniu jałmużny i wspomaganiu 
bliźniego. A drugich najdziecie, którzy by dla naj
większej przyczyny nie jedli mięsa w który dzień 
postny, ale przytem zdzierają bez żadnej bojaźni 
Bożej bliźniego, i okrutni są przeciw niemu, tak że 
bojąc się zbytnie jeść mięso bydlęce, nie mają ża
dnego sumienia, pożerać ciało i żywot człowieczy,

7 czego Pan Bóg tak srodze zakazuje. Albowiem pra
wdziwie między rzeczami, których ma z wielką uprzej-
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mością przestrzegać chrześcianin, jest sława i cześć 
bliźniego; o której owi ludzie bardzo małą pieczę 
mają, mając tak wielką o rzeczach bez porównania 
mniejszych. Te rzeczy i inne podobne żaden mi za
przeć nie może, żeby na każdy dzień nie zdarzały się 
między ludźmi tego świata, i między tymi, którzy się 
odłączyli od świata; a ponieważ to jest tak wielkie 
i powszechne oszukanie, było potrzeba dać przeciw 
temu przestrogę, zwłaszcza iż ci wszyscy, którzy 
ją z powinności dawać mają, jej nie dawają. A przeto 
przystało, aby się jasną nauką wypełnił ten brak dla 
napominania, którzyby chcieli nie zbłądzić w tej 
drodze.

Ażeby czytelnik chrześciański mógł większy po
żytek wziąć z tego, co jest powiedziano, a nie roz- 
niemógł się z lekarstwa, przystoi pierwej, aby obaczył, 
do czego się więcej skłania jego duch i usposobienie. 
Albowiem są nauki powszechne, które służą każdej 8 
osobie, jako około miłości, pokory, cierpliwości, posłu
szeństwa; drugie są osobne, które służą za lekar
stwo pojedyńczym osobom, a innym tak nie służą. 
Albowiem temu, który ma bardzo wątpliwe sumienie, 
potrzeba mu je niejako rozprzestrzenić, ale ten, który 
jest przestronego sumienia, trzeba mu je ścieśnić. 
Bojaźliwemu i zlękanemu trzeba opowiadać miłosierdzie, 
butnemu i nieobawiającemu się sprawiedliwość, a tak 
wszystkim innym; (Eccles. 27.) jako radzi Eklesiastyk, 
mówiąc: Abyśmy z niesprawiedliwym sprawę mieli
o sprawiedliwości, z bojażliwym o walce, z zazdrośei- 
wym o wdzięczności, z okrutnym o ludzkości, z le-
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niwym o pracy; a tak ze wszystkimi innymi. Gdyż 
tedy są dwa rodzaje łudzi, jedni, którzy się bardziej 
przybliżają do wnętrznycb cnót, nie tak się wiele ba
wiąc zewnętrznemi, a drudzy, którzy są bardziej 
skłonni ku zwierzchnim: jednym przystoi zalecać 
jedno, a drugim drugie, aby tak przyszły (nie inaczej 
jako wilgotności w ciele) do właściwego stosunku. 
My w tej nauce staraliśmy się o to, abyśmy tak pi
sanie umiarkowali, jakoby każda rzecz była na swem 
właściwem miejscu, wynosząc rzeczy większe bez ubli
żenia mniejszym, i chwaląc mniejsze bez ubliżenia 
wszystkim. A tym sposobem będziem bezpieczni od 
tych dwuch bardzo szkodliwych wiar, któreśmy tu 
chcieli na ziemię obalić. Jedna tych, którzy ważą 
wnętrzne rzeczy, a gardzą zewnętrznemi; druga tych, 
którzy mocno się dzierżą zewnętrznych a są niedbali 
na wewnętrzne, a najwięcej niedbali na bojaźń Bożą i na 
nienawiść grzechu. Główna treść tedy wszystkiej nauki 
tej niech będzie, ugruntować w sercu bardzo głęboką

9 bojaźń Bożą, z którjebyśmy drżeli na same imię grze
chu. A kto ją będzie miał wkorzenioną w duszy swej, 
niechaj się ma za szczęśliwego, a na tym fundamencie

10 niech buduje, co chce. Ale ten, który się najdzie 
łatwym ku popełnianiu grzechu, niechaj się ma za 
nędznego, ślepego i nieszczęśliwego, chociażby miał 
wszystkie okazania świątobliwości, które są na świecie.
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ROZDZIAŁ XVI.

Wtóre napomnienie, abyśmy nie sądzili powołania 
niczyjego.

1. Me sądzić innych w ich sposobie życia.
2. Żywot bogomyślny.
3. Żywot dzielny.

4. Rozmaite środki w szukaniu łaski Bożej.
5. Rozmaite sposoby modlitw i rozmyślania.
6. Me jedna droga do nieba.
7. Błąd Koryntczyków.
8. Kościół Boży jako ciało najpiękniejsze z członkami.
9. Dobroć Boska okazuje się w rozmaitych drogach

ku zbawieniu.

Wtóre napomnienie ku temu służy, abyśmy nie 1 
sądzili innych w sposobie życia, który przedsięwzięli 
w drodze Bożej. Albowiem trzeba wiedzieć, gdyż jest 
wiele cnót, których potrzeba ku żywotowi chrześeiań- 
skiemu, iż jedni się udawają więcej na jedne, drudzy 
na drugie. Albowiem niektórzy się więcej udawają 2 
na te, które człowieka obracają ku Panu Bogu 
i które po większej części należą ku żywotowi bogo- 
myślnemu. Drudzy na te, które obracają ku bliźniemu, 
i które należą żywotowi dzielnemu. A ponieważ 3 
wszystkie uczynki cnotliwe są środki ku dostąpieniu 
łaski, dla tego niektórzy jej więcej szukają przez 
jeden środek, a drudzy przez drugi. Albowiem nie- 4 
którzy jej szukają przez posty, karności i ostrości 
ciała; drudzy przez jałmużny i uczynki miłosierne,
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inni przez modlitwy i rozmyślania ustawiczne. A w tym 
ostatnim środku jest takowa rozmaitość, jako jest

5 wielu sposobów modlenia i rozmyślania. Albowiem 
jednemu dobrze służy jeden sposób modlenia i roz
myślania, drugiemu drugi. A jako jest wiele sposobów 
rozmyślania: tak między nimi ten jest najlepszy każ
demu, w którym sobie znajduje więcej nabożeństwa 
i więcej pożytku. Ale w tern bywa oszukanie bardzo 
pospolite między osobami, które się cnocie i nabo
żeństwu oddaj a, a to takowe oszukanie: iż ci, którzy 
uczynili postęp, przez który z tych środków, mniemają, 
że niemasz inszego środka ku postępowaniu w drodze 
Pańskiej, a tego jednego środka chcieliby nauczyć 
wszystkich i mniemają, żeby błądzili ci, którzy tą 
drogą nie idą; mając za to, jakoby nie była tylko 
jedna droga do nieba. Ten, który się wiele udawa 
na modlitwę, mniema, aby bez tego nie było zba-

6 wienia. Ten, który się udawa bardzo na posty, zda 
mu się, żeby wszystko było błazeństwo, okrom postu. 
Ten, który się udawa na żywot bogomyślny, mniema, 
aby ci wszyscy, którzy się takiemu życiu nie oddają, 
żyli w wielkiem niebezpieczeństwie, i tak mocnie to 
wierzy, iż za nic ma albo przynajmniej lekce sobie 
waży żywot dzielny. Przeciwnie ludzie dzielni, to jest 
ci, którzy się oddają uczynkom bliźniemu pożytecznym, 
ponieważ nie wiedzą przez doświadczenie, co za obco
wanie jest między Panem Bogiem a między duszą 
w pokoju bogomyślności położoną, a widzą jasny po
żytek, (Matth. 25.) który pochodzi z dzielnego żywota, 
gdyż jako mówi Ewangielia, dnia sądnego ma być
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dano królestwo niebieskie onym, którzy sięudawająnaten 
żywot: psują, ile mogą, żywot bogomyślny; a ledwie 
mogą pochwalić żywot szczerze bogomyślny, chyba wtedy, 
jeżeli jest złożon z życia bogomysinego i dzielnego, ja
koby to każdemu łatwo było, prowadzić żywot bogomyślny. 
Tak samo ten, który się udawa na modlitwę, którą czyni 
myślą ku Panu Bogu podniesioną, zda mu się, aby 
każda insza modlitwa, okrom tej, była niepożyteczna; 
a ten, który się udał na modlitwę ustną, mówi, że ta 
jest większej pracy, a przeto będzie pożyteczniejsza. 
Oto każdy kupiec, jako mówią, chwali swój towar; 
a tak każdy z cichą pychą i z niewiadomością 
chwali sam siebie, wynosząc to, w czem się więcej 
ćwiczy; i przychodzi do tego, że takowa bywa sprawa 
około cnót, jako około nauk, w których każdy chwali 
i wynosi aż pod niebo tę naukę, w której on kwitnie, 
lekce ważąc i uniżając wszystkie inne, a żadnemu 
nie braknie na przyczynach, aby wierzył, iż jego 
nauka jest lepsza i potrzebniejsza. To tedy, co się 
najduje w naukach jaśnie, najduje się i w cnotach, 
acz zakryciej; ponieważ każdy miłośnik cnoty z jednej 
strony chce obrać, co lepsze, a z drugiej strony szuka 
tego, co miłuje jego natura i ztąd pochodzi, iż to, 
co się jemu lepiej zda, wierzy, żeby wszystkim 
lepsze być miało, i trzewik, który się jemu trafił, 

mniema, aby się inszym wszystkim miał trafić. Z tego 
tedy korzenia rosną sądzenia żywota innych, i różnice, 
i odwrócenia myśli między bracią, gdy jedni mnie
mają, żeby drudzy błędnie szli, chybiwszy drogi, po-
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7 nieważ nie idą tym tropem, którym oni. W tern 
błędzie żyli oni Koryntczykowie, (l. Cor. 12.) którzy 
wziąwszy wiele dobrodziejstw i różnych darów od 
Pana Boga, każdy poczytał swój dar za lepszy, a tak 
się przekładali jeden nad drugiego, wysławiając jedni 
więcej języki, drudzy proroctwo, inni wykładania pisma, 
trzeci czynienia cudów, a tak wszyscy inni! Przeciw 
temu obłądzeniu niemasz inszego lepszego lekarstwa 
nad to, którego używa apostoł w tym liście przeciwko 
tej niemocy, kędy szeroce okazuje, iż Duch święty

8 chciał, aby kościół był ciało najdoskonalsze i naj
piękniejsze, godne takowej głowy, jaka jest Pan 
Chrystus. Albowiem jako w jednem ciele przystoi, 
aby były różne członki, które mają między sobą 
różny kształt i różne czynności: tak przystoi, aby 
w tern ciele duchownem była taka sama rozmaitość 
różnych stanów i sposobów żywota, aby ze wszystkich 
urosło jedno społeczne budowanie tego ciała i jedna

9 społeczna melodya różnych głosów. W czem oprócz 
piękności tej sprawy, okazuje się wielkość dobroci 
i miłosierdzia Boskiego, która jhko się chce użyczyć 
wszystkim, i chce wszystkich przywieść do królestwa 
swego, tak nie chciała, aby do tego królestwa tylko 
jedna droga była, ale wiele a rozmaitych, wedle 
różności usposobień i serc ludzkich, aby ta,k łatwiej
sza była ta sprawa, a żadeu się nie mógł wymówić, 
że tej drogi przedsięwziąć nie może. Kto tedy pilnie 
się temu przypatrzy, zostawi każdego w swem powo
łaniu, to jest, aby noga była nogą, (l. Cor. 12.) 
ręka ręką, a nie będzie chciał, aby wszyscy byli no-
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gami, ani rękami. Toć jest, czego chciał długiemi 
słowy nauczyć apostoł w liście wyżej wymienionym. 
Toż zaleca święty Bernard, napominając, aby wyjąwszy 
tych, którym to dano, aby byli sędziami, nikt nie- 
chciał badać, ani sądzić powołania żywota innych, ani 
swego porównywać z drugimi, aby mu się to nie zda
rzyło, co jednemu zakonnikowi, któremu się to zdało 
krzywdą, aby jego ubóstwo miało być porównane 
z bogactwy świętego Grzegorza, a któremu było rze- 
czono, że on był bogatszy z jedną kotką, którą miał, 
aniżeli św. Grzegorz z tak wielkiemi bogactwy.

ROZDZIAŁ XVII.

Trzecie napomnienie o powszechnej cnocie, która 
wszystek żywot ma sprawować.

1. Powszechna cnota, która wszystko zamyka,
2. Pilności jakiej potrzeba do żywota wedle woli Boźój.
3. Jakim sposobem zawsze będziesz ostrożny w żywocie.
4. Roboty cielesne nie przeszkadzają podniesieniu serca

ku Panu Bogu.

Ponieważ w tej nauce położono wiele rozmaitych 
cnót i dróg ku postanowieniu żywota, a nasz rozum 
nie może wespołek wielu rzeczy ogarnąć, przeto 1 
trzeba szukać jednej cnoty powszechnej, któraby je 
wszystkie w sobie zamknęła i ich miejsce wypełniła,
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ile to jest rzeczą podobną. A tą cnotą jest ustawiczna 
piecza i czynność, i nigdy nieustawająca ostrożność 
około tego wszystkiego, co mamy czynić i mówić, aby 
wszystko było urządzone wedle rozsądku i woli Bożej. 
Jako poseł, który ma poselstwo sprawować przed jaką 
zacną a poważną radą, na ten czas wszystką myśl 
obróci ku rzeczom, które ma mówić, i ku słowom, 
i ku ruchom ciała, i ku innym rzeczom podobnym: 
tak sługa Boży usiłuje, ile mu jest rzecz podobna, 
aby miał ustawiczną czujność i pieczę sam na się i na 
wszystko, co czyni, aby mówiąc, milcząc, pytając, od
powiadając, sprawując, u stołu, na polu, w kościele, 
w domu, i kiedy z domu wyjdzie, miał niby kompas 
w ręce, mierząc i miarkując w swych uczynkach swe 
słowa i myśli ze wszystkiem innem, aby wszystko szło 
wedle zakonu Bożego, i rozsądku rozumu, i wedle 
przystojności swej osoby. Albowiem jako jest tak 
wielka różność między złem a dobrem, Pan Bóg ra
czył to wrodzić w duszach naszych, dając światłość 
i poznanie dobrego i złego, a ledwa jest człowiek tak 
prosty, który gdyby pilnie patrzył na to, co czyni, 
niemiał poznać, jeden mniej, drugi więcej, co ma czynić. 
A tak ta pilność i piecza zawiera w sobie wszystkie 

nauki tutaj powiedziane i wiele innych. To jest owa 
pilna opatrzność, którą zalecił Duch święty, kiedy 
rzekł: ,,Patrz człowiecze, sam na się i na duszę twoją 

bardzo pilnie i z wielkim staraniem.u To jest trzecia 
część z owych trzech części, których dotknął Micheasz 
prorok, (Mich. 6.) i któreśmy wyżej przytoczyli: 
Być pilnym a czujnym przed oblicznością Bożą, która
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czujność w sobie zamyka ustawiczną pracę i straż, 
aby człowiek żadnej rzeczy nie uczynił, któraby była 
przeciwko świętej woli jego.

To okazuje wielkość oczu, które miały one zwie
rzęta pełne tajemnic u Ezechiela, (Ezech. l.) a które 
nam dawają poznać wielką pilność i czujność, 
z którą mamy stać w tej walce, gdzie jest tak wiele 
nieprzyjaciół, i tak wiele rzeczy, przeciw którym się 
opatrować mamy. (Cant. 3.) To jeszcze okazuje ona 
straż sześćdziesiąt mężów bardzo mężnych, którzy 
strzegli łoża Salomonowego, którzy dzierźeli w ręku 
miecze po gotowiu, mając je zawsze ku dobyciu, 
przez co się dawa rozumieć ten obyczaj i pilności 
i czujności, z którą przystoi, aby ten chodził, który 
jest zawżdy między tak wieloma ufami nieprzyjaciół.

Przyczyna tak wielkiej pilności jest okrom wiel
kości niebezpieczeństwa, wysokość i subtelność tej 
sprawy najwięcej u tych ludzi, którzy pragną i sta
rają się o to, aby przyszli ku doskonałości żywota 
duchownego. (Col. l.) Albowiem żyć, jako Pan Bóg 
żąda (Jak. 5.) i ustrzedz się czystym i niepokalanym 
od tego świata, i żyć w tym ciele, a zachować się 
bez zmazy, i bez skargi na dzień Pański, jako mówi 
apostoł, (l. Tes. 5.) są rzeczy tak wysokie i tak 
przyrodzenie przewyższające, iż tego wszystkiego, co 
się powiedziało, bardzo do tego potrzeba, a oprócz 
tego daleko więcej jeszcze nakoniec wielkiej a osobnej 
łaski Bożej. Patrz tedy na pilność, którą ma czło- 2 
wiek, kiedy robotę subtelną na rzeczy subtelnej robi.
A iż zbawienie jest najsubtelniejsza sprawa, jaka się
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naleźć może, przeto też więcej pilności potrzebuje. 
Patrz też jeszcze, jeżeli kto niesie w ręku naczynie 
równo z wierzchem pełne drogiej rzeczy jakiej, która 
się przelać może, z jaką ostrożnością stąpa, aby nie 
przelał. Patrz, jaką pilność ma ten, który przechodzi 
przez rzekę po jakich kamieniach źle położonych, 
aby nie upadł, albo żeby się nie zmazał w wodzie. 
A nadewszystko patrz, jaką pilność i ostrożność ma 
ten, który chodzi po powrozie, aby się nie nachylił ani 
na prawą stronę ani na lewą, żeby nie upadł. Tak 
samo usiłuj, abyś i ty zawżdy chodził, a tem więcej 
na początkach, iżbyś zwyczaju dostał z takową pil
nością i pieczą, abyś nie mówił jednego słowa, ani 
myśli żadnej nie przypuścił, ani się na koniec ruszył, 
i gdybyś się miał chociażby o krok jeden od cnoty 
odchylić. Na to dawa Seneka jedną bardzo zwyczajną 
a dziwną radę, iżby miał człowiek pragnący cnoty 
przedstawić sobie, jakoby miał zawżdy przed sobą 
jaką osobę zacną, któraby wielkiej poczciwości była 
godna, i tak czynić i mówić wszystkie rzeczy, jakoby 
czynił i mówił, gdyby ją istotnie a prawdziwie miał 

3 przed sobą. Drugi środek ku temu jest jeszcze poży
teczniejszy, niżli pierwszy, a ten środek jest, aby 
człowiek myślał, iż nie ma więcej żywota jeno dzień 
dzisiejszy i czynił przeto wszystkie rzeczy nie inaczej, 
jakoby tegoż dnia przyszłej nocy miał być posta- 
nowion przed stolicę Pana Chrystusową i dać liczbę 
z siebie. Bo daleko zacniejszy i lepszy jest środek, cho
dzić zawsze, ile jest podobna, przed oblicznością Pań
ską, i mieć go zawsze przed oczyma, ponieważ on
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prawdziwie jest na każdem miejscu obecny, i czynić 
wszystko ku rzeczy, jako przystoi temu, który ma 
ustawicznie przed sobą takowy majestat, takowe świa
dectwo, i takowrego sędziego, prosząc zawżdy łaski; 
żeby się tak mógł zachować, aby nie był niegodnym 
oczu Pańskich. Oto ta pilność, którą tu radzimy, 
ma zmierzać ku dwom celom. Jeden jest, abyśmy 
Pana Boga wrewnątrz w umyśle i w pamięci mieli, 
przed oblicznością jego być się poczytali, uniżoną 
chwałę dawając, wielbiąc, w uczciwości mając, miłując, 
dzięki czyniąc, i ofiarując zawżdy ofiarę nabożeństwa na 
ołtarzu serca naszego. A drugi, abyśmy pieczą mieli 
na to wszystko, co czynimy, myślimy i mówimy, że
byśmy tak czynili uczynki nasze, abyśmy w żadnej 
rzeczy z drogi woli Bożej i cnoty nie zboczyli. Oto 
jednem okiem mamy patrzeć na Pana Boga, prosząc 
o łaskę a drugim na dobry porządek żywota naszego, 
używając go dobrze.

A tak mamy obracać światłość, którą nam Pan Bóg 
dać raczył, na oglądanie rzeczy Boskich, a na sprawie
dliwość uczynków ludzkich; z jednej strony pilnie myśl 
swą ku Panu Bogu prostując, a z drugiej ku temu 
wszystkiemu, co czynić mamy. A jeźli to ustawicznie 
zachowywano być nie może, przynajmniej starajmy się, 
abyśmy w tern zawżdy jak najdłużej trwali, nie prze
rywając, ponieważ tej ostrożności nie przeszkadzają 4 
sprawy i roboty cielesne, i owszem w nich może być 
serce wolne, aby wiele razy od sprawy odeszło, a za
kryło się w ranach Pana Chrystusowych.

10
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ROZDZIAŁ XVIII.

Czwarte napomnienie około mężności, której potrzeba 
ku dostąpieniu cnót.

1. Dwoją trudność w cnocie jako ma być zwyciężona.
2. Mężność jaka do cnót potrzebna.
3. Pociechy, które Pan Bóg dawa wiernym sługom

swym.
4. Odmiana pociechy Boskiej za świecką.

Przeszłe napomnienie sprawiło nam oczy, abyśmy 
pilnie obaczyli, co mamy czynić: to zaś napomnienie 
sprawi nam ramiona mocne, abyśmy to mogli wy-

1 konać. Albowiem gdyż jest dwoją trudność w cnocie, 
jedna w rozeznaniu i oddzieleniu dobrego od złego, 
druga w zwyciężeniu jednego, a naśladowaniu dru
giego; do jednego potrzeba ostrożności i czujności, 
a do drugiego mężności i pilności. Czegokolwiek 
z tych dwu rzeczy zabraknie, zawsze zostanie postęp 
w cnotach niedoskonały, a jeźli zabraknie mężności, 
ten postęp mdły a słaby zostanie. Ta mężność nie 
jest owa mężność, której zadaniem jest kierować 
śmiałość i bojaźń, a która jest jedna ze czterech

2 cnót głównych, ale jest jedna powszechna mężność, 
która pomaga ku zwyciężeniu wszystkich trudności, 
przeszkadzających oddaniu się cnotom. A przeto idzie 
zawżdy w towarzystwie ich, jako miecz w ręku, czy
niąc im drogę kędykolwiek idą. Albowiem cnota, jako 
mówią mędrcy świata tego, jest rzecz twarda a trudna, 
a przeto trzeba, abyśmy mieli zawżdy przy boku tę
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mężność, 8by im pomagała ku zwyciężeniu tych tru
dności. Ztąd jako kowalowi potrzeba, aby zawżdy 
młot w ręku nosił dla materyi, którą robi, ponieważ 
jest twarda ku kowaniu: tak też człowiek cnoty na
śladujący potrzebuje tej mężności, jakoby młota du
chownego, dla trudności, która się w cnocie najduje. 
Bo jakoby kowal bez młota nic nie sprawił, tak też 
miłośnik cnoty bez mężności nicby nie uczynił. Albo
wiem powiedz mi jednę cnotę, któraby z sobą nie 
niosła osobliwej pracy i trudności? Obacz każdą 
z osobna, modlitwę, post, posłuszeństwo, powściągli
wość, ubóstwo na duchu, cierpliwość, czystość, pokorę, 
nakoniec wszystkie, zawsze mają jaką trudność z sobą 
złączoną, albo z powodu miłości samego siebie, albo 
z powodu nieprzyjaciela naszego, albo przez przyczynę 
samego świata. Odłożywszy tedy mężność na stronę, 
co będzie mogła miłość cnoty goła i niezbrojna?

Albowiem się pokazuje, iż bez tej cnoty wszystkie 
,inne są jakoby związane za nogi i za ręce, niemogąc 
się wyprościć. A przeto ty, bracie miły, który chcesz 
uróść w cnotach, tak rozumiej, jakoby sam Pan cnót 
do ciebie mówił one słowa, które mówił do Mojżesza, 
aczkolwiek w inszem znaczeniu: (Exod. 4.) ,,Weźmij 
tę laskę Bożą w rękę, albowiem tą masz uczynić 
wszystkie znaki i cuda, którymi masz wywieść lud 
mój z Egiptu." Miej za pewną, iż jako ona laska była 
narzędziem onych wszystkich cudów i uczyniła koniec 
onemu chwalebnemu boju z Faraonem: tak ta laska 
cnót i mężność ma zwyciężyć wszystkie trudności, 
które ci miłość samego siebie i nieprzyjaciel sprawi,

!O’15
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i ma cię wywieść na światłość z tern ehwalebnem ry
cerstwem. A przeto nigdy ta laska nie ma być z ręku 
wypuszczona, albowiem żaden z tych cudów nie może 
być uczynion bez niej. A tu zda mi się, obaczam 
wielką omyłkę, która się zdarza tym, którzy dopiero 
poczynają Panu Bogu służyć. Bo ci czytając niektóre 
księgi duchowne, które mówią, jako są wielkie po
ciechy i słodycze Ducha świętego i jaka słodkość 
i wdzięczność miłości, mniemają aby wszystka ta 
droga była rozkoszą, a iż niemasz w niej pracy ani 
utrapienia, a tak się na nię puszczają, jako na rzecz 
łatwą i rozkoszną, tak iż się nie ubierają we zbroją, 
jakoby mieli na bitwę wyjść, ale się ubierają, jakoby 
mieli iść do tańca, a nie baczą, iż aczkolwiek miłość 
Boża sama z siebie jest bardzo słodka, ale droga jej 
jest bardzo przykra. Bo dla miłości Bożej trzeba 
zwyciężyć miłość samego siebie, i zawżdy walczyć 
samemu z sobą, nad którą walkę większa być nie 
może. Jedno i drugie dał znać prorok Izajasz, kiedy 
rzekł: (Iz. 52.) ,,Otrzęśmy się z prochu, wstań, siądź, 
Jeruzalem." Albowiem prawda jest, że w siedzeniu 
pracy niemasz, ale w otrząsaniu żądz ziemskich i w po
wstaniu z grzechów i ze snu, którymeśmy zasnęli.

3 A to jest, czego potrzeba, abyśmy przyszli ku temu 
sposobu siedzenia.

Aczkolwiek jest prawda, że Pan raczy dawać 
wielkie i dziwne pociechy tym, którzy wiernie pracują 
i wszystkim, którzy odmienili rozkosze świata za te, 
które z nieba bywają dawane; jednak jeźli się nie

4 stanie ta odmiana, a człowiek nie chce upuścić ko-
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rzyści, którą dzierży w ręku, t. j. rzeczy tego świata, 
niechaj wierzy, że mu nie będzie dana ta ochłoda, 
ponieważ wiemy, iż nie jest dana manna synom Izra
elskim na puszczy, aż się skończyła mąka z Egiptu.

Wracając się tedy ku rzeczy, którzykolwiek nie 
uzbroją się tą mężnośeią, mogą być iści, że tego nie- 
dojdą, czego szukają, i niechaj wiedzą pewnie, póki 
umysłu nie odmienią, iż tego nie najdą.

Niech za pracą bywa dostawan pokój, i za walką 
zwycięstwo, i za płaczem wesele, i za nienawiścią 
samego siebie najsłodsza miłość Boska. A ztąd po
chodzi, iż tak wiele razy w przypowieściach Salomo
nowych bywa ganione lenistwo i niedbalstwo, a bywa 
tak bardzo chwalona mężność i pilność, jakośmy w dru
giej części okazali. Albowiem wiedział dobrze Duch 
święty, sprawca tej nauki, jako wielka przeszkoda ku 
cnocie jest z jednego, a jako wielka pomoc z drugiego.

ROZDZIAŁ XIX.

0 środkach, przez które dostępujemy tej mężnoścL
1. Miłość samego siebie czem bywa wypędzona.
2. Przykład sług Bożych pomaga do mężności.
3. Przykład męczenników.
4. Przykład Pana Chrystusa na krzyżu zawieszonego.
5. Jako wielkie męki Pan Chrystus raczył cierpieć.
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6. Droga do nieba.
7. Krzyż.
8. Przykład Uryaszów.
9. Paweł święty.

Alebyś podobno chciał wiedzieć, co za środek 
jest ku dostaniu tej mężności, ponieważ i ona jest 
trudna, jako insze cnoty. A przeto nie bez przyczyny 
począł mędrzec one swoje księgi, (Prov. 31.) tak 
pełne nauki duchownej tą sentencyą: ,,Niewiastę
mężną kto najdzie? drogość jej jest nad wszystkie 
skarby i nad kamienie drogie przyniesione z ostate
cznych krajów ziemie." A przeto przez jaki środek 
rzeczy tak kosztownej będziem mogli dostać ? Najprzód 
wracając jej drogość. Albowiem bez wątpienia ona rzecz 
jest droga, która tak wiele pomaga ku dostąpieniu 
skarbu nie oszacowanego cnót, których z taką trudno
ścią nabywamy. Albowiem okrom tego, któraż rzecz 
jest poczciwsza, poważniejsza, cudniejsza i pożyte
czniejsza, niżli cnota? Lecz sama trudność, która jest 
w niej, czyni, (Prov. 26.) że ustawają na umyśle 
gnuśny a leniwy. Mówi leniwy: ,,Lew stoi na drodze 
w pośrodku rynku i mię zje." A na drugiej stronie 
dodaje mędrzec mówiąc: (Eccles. 4.) ,,Głupi kładzie 
ręce w zanadrze i je swoje mięso, mówiąc: Lepsza 
jest trocha z spokojem, niżli pełne ręce z pracą i utra
pieniem." Gdyż tedy jedna tylko trudność oddala od 
cnoty, przeto mając mężność, wnet dostaje człowiek 
królestwo cnót. Kto tedy to jedno przedsięweźmie 
i będzie usiłował, aby dostał tej mężności, pozyska 
królestwo cnót, a z niem ono niebieskie, którego nie
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mogą dostąpić jeno ci, którzy sami sobie gwałt czynią.
Tą mężnością jest zwyciężona miłość samego siebie, 1 
ze wszystkiem swojem wojskiem. A gdy będzie wy- 
pędzon precz ten nieprzyjaciel, wnet się wprowadzi 
miłość Boża, albo żeby się lepiej powiedziało, sam 
Pan Bóg, ponieważ, jako mówi Jan święty: (l. Joann 4.) 
,,Kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka a Bóg w nim." 
Pomaga też do tego przykład wielu sług Bożych, któ- 2 

rych i teraz widzimy na świecie ubogich, nagich, bo
sych, bladych i potrzebujących wszystkich rzeczy ku 
żywotowi należących, z których niektórzy tak pragną 
i miłują prace i utrapienia, iż jako kupcy jeżdżą szu
kając jarmarków najbogatszych, a żacy nauk zacniej
szych: tak oni chodzą szukając klasztorów i krajów, 
gdzie jest większa surowość i ostrość, gdzieby naleźli 
nie nasycenie ale głód, nie bogactwa ale ubóstwo,

. nie pieszczoty ciała, ale krzyże i karania. Któraż tedy 
rzecz jest przeciwniejsza biegowi świata, i żądzom 
ludzkim pospolitym, jako aby człowiek chodził po zie
miach obcych, szukając nauki i sposobu, jakoby mógł 
głód większy, ubóstwo, utrapienie i nagość cierpieć?
Są to uczynki przeciwne ciału i krwi, ale bardzo po
dobne duchowi Pańskiemu. A daleko więcej szczególnie 3 
pomaga i k’ temu potępia nasze rozkosze przykład 
męczenników, którzy takiemi i tak rozmaitemi mękami 
dostali nieba. Ledwa jest dzień jeden, aby nam kościół 
niemiał przedstawić którego z nich, nie tylko dla tego, 
aby je uczcił świętami, które im przeznaczył, ale jeszcze 
więcej, żeby nam pomógł przykładem ich, który nam 
dawa jakoby za upominek. Jednego dnia przedstawia
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nam męczennika upieczonego, drugiego ze skóry dar
tego, jednego utopionego, drugiego za szyję do morza 
wrzuconego, trzeciego odartego, innego na śmierć 
ustrzelanego, innego rozmaitemi naczyniami Żelaznemi 
zdrapanego, znów innego we wrzący kocie! oleju wrzu
conego, także innych innemi sposoby umęczonych. 
I wiele ich między nimi przeszło nie przez jeden 
tylko sposób tych mąk, ale przez wszystkie, które 
natura i organizm ludzki mógły cierpieć. Albowiem 
wiele ich z więzienia wychodziło na biczowanie, z bi
czowania na skrzypce, na których je rozciągano, 
z skrzypców na grzebienie żelazne, a z nich pod 
miecz, który sam mógł odjąć żywot, ale nie mógł 
odjąć wiary ani mężności. A cóż powiem o rozmaitych 
wynalazkach i wymysłach, które zmyślna okrutność, 
już nie ludzka, ale szatańska, nalazła ku zwalczeniu 
wiary i mężności dusz mękami cielesnemi? Niektórzy 
dawszy im okrutne plagi, kazali je wrzucić na łoże 
ciernia kolącego i kamieni bardzo ostrych, aby tak ze 
wszystkich stron ciało rozciągnione zaraz wzięło tysiąc 
ran, i cierpiało powszechną boleść we wszystkich 
członkach, a tak żeby była zburzona wiara wielkiemi 
a niewycierpianemi boleściami. Drugim kazano chodzić 
bosemi nogami po węglach rozpalonych, innych włó
czono po miejscach kamienistych i ostrych, uwiązanych 
u koni nieujeżdżonych. Na drugich wynajdowano koła 
okrutne, nabite brzytwami bardzo ostremi, aby ciało 
na wierzchu mocno przypewnione, wydzierżało stos 
całego tego rzędu brzytw, które je krajały. Drugich 
rozciągano na pewnych narzędziach wymyślonych
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z drzewa, a tam wyciągnąwszy ciało, drapano je 
z góry na dół pewnemi narzędziami żelaznemi. Co 
rzekę? Jeszcze niemając dosyć okrucieństwo tyranów 
na tych wszystkich wymysłach mąk, naleźli drugi 
sposób nowszy, a to ten, iż nachyliwszy gałęzie dwu 
drzew wielkich gwałtem aż do ziemi, uwiązywali mę
czennika za nogi u obudwuch a potem puszczali, aby 
tak wracając się na swoje miejsce, każda gałąź, lecąc, 
zaniosła z sobą na powietrze część ciała rozerwanego. 
Był drugi męczennik w Nikomedyi, a z tym było 
dosyć innych niezliczonych, który zostawszy ubiczowan 
tak okrutnie, iż nietylko skóra była podrapana, ale 
też bicze wyjadły ciało, i na wielu miejscach były 
odkryte kości przez wiele ran; gdy się dokonała ta 
męka, polewali mu na rany ocet z solą a nie przesta- 
wając na tern, widząc że przecie jeszcze dusza w ciele 
zostawała, rozciągnęli go na jednej kracie na ogniu 
a tam go obracali z jednej strony na drugą narzędziem 
Żelaznem tak długo, aż upieczone i upalone święte 
ciało oddało ducha Panu Bogu. Tak to ci złośliwi 
chcieli żądać jeszcze co cięższego niżli śmierć, która 
jest ostateczna z rzeczy straszliwych. Albowiem nie 
tak myśleli zabić, jako mordować tak wielkiemi 

i straszliwemi mękami, aby bez rany żadnej śmier
telnej wypędzili dusze z ciała przez gwałtowność 
wielkiej męki.

Niebyliż ci męczennicy inszych ciał, niżli naszych, 
ani z inszej materyi, albo inakszego złożenia, niżli jest 
nasze; ani mieli na pomocy nikogo innego, jeno Pana 
Boga, a to jest wszystko, co my też mamy; ani nie
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oczekiwali inszej chwały, jeno tej, której my oczeki- 
wamy. A jeźli ci tak straszliwemi śmierciami kupili 
sobie wieczny żywot: jakże my dla tejże przyczyny 
nie umorzymy przynajmniej złych żądz ciała naszego? 
Jeźli ci umierali od głodu, czemu ty nie będziesz 
pościł jednego dnia? Jeźli oni trwali przybici na 
krzyżu modląc się, czemuż ty nie zetrwasz trochę 
klęcząc na modlitwie? Jeźli oni tak łatwo dopuszczali 
rzazać i w sztuki siekać swe ciała, czemu ty nie zwy
ciężysz i nie umorzysz twych żądz i namiętności ? 
Jeźli oni siedzieli tak długo zamknieni w ciemnych 
wieżach, czemu ty nie zmieszkasz przynajmniej małą 
chwilkę, zamknąwszy się w twem pomieszkaniu. Jeźli 
oni dopuścili tak wielkiem biciem posiekać swe plecy, 
czemu ty niekiedy dla Pana Chrystusa twoich żądz

4 nie będziesz karał? A jeźli ci jeszcze niedosyć na 
tym przykładzie, podnieś oczy ku drzewu krzyża 
świętego, a obacz, kto tam cierpi tak okrutne męki 
dla ciebie? ,,Wejrzyjcie," mówi apostoł, ,,na tego, który 
tak wielkie przeciwieństwa wycierpiał od grzesznych, 
(Hebr. 12.) abyście sobie nie tęsknili, ani ustawali 
na umysłach waszych." Dziwny to jest przykład, 
z którejkolwiek strony będziesz mu się chciał przy
patrzyć. Bo jeźli wejrzysz na utrapienia, nie mogą 
być większe; jeźli na osobę, która cierpi, nie może 
być zacniejsza; jeźli na przyczynę, dla której cierpi, 
nie jest wina jego, albowiem on jest szczera nie
winność, ani dla swojej potrzeby nie cierpi, albowiem 
on jest Panem wszystkiego, ale przez same miłość.

5 A jednak raczył cierpieć na ciele swem i na duszy
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tak wielkie męki, iż wszystkie boleści męczenników 
i wszystkich ludzi na świecie, nie mogą być porównane 
z niemi; rzecz ta była takowa, iż się ulękło niebo, 
i ziemia drżała, i opoki się padały, i czuły to wszystkie 
rzeczy, które innego uczucia nie mają. A jako 
człowiek będzie tak nieczuły, aby nie poczuł tego, 
co czuły tamte rzeczy? A jako będzie tak bardzo 
niewdzięczny, aby nie chciał w jakiejkolwiek części 
naśladować tego, co jest uczyniono dla przykładu jego, 
a tern więcej, gdyż widzi, że było potrzeba, aby Pan 
Chrystus cierpiał, a tak wszedł do chwały swojej? 6 
On przyszedł na świat, aby nas prowadził do nieba, 
a droga do niego była krzyż, który on raczył najprzód 7 
nieść, aby tak nabył śmiałości poddany ku zniesieniu 
mniejszego utrapienia, widząc, iż jego król jest ob- 
ciążon większemi. A któż tedy będzie tak niewdzię
czny albo rozkoszny, albo pyszny, albo tak niewsty- 
dliwy, któryby widząc Pana Majestatu ze wszystkimi 
swoimi przyjaciółmi i wybranymi idącego w takowem 
utrapieniu, chciał labować na lektyce, albo strawić 
żywot na rozkoszach? (2. Reg. li.) Rozkazywał król 8 
Dawid Uryaszowi, który się wracał z wojny, aby szedł 
spać i odpocząć sobie w domu i wieczerzać z mał
żonką swoją, ale dobry sługa odpowiedział: ,,Skrzynia 
Boża jest pod namioty, a słudzy króla pana mego 
spią na gołej ziemi: a ja mam iść do domu mego, 
jeść i pić i odpoczywać? Przez zdrowie twoje i przez 
zbawienie duszy twojej, tej rzeczy nie uczynię!"
O wierny a dobry sługo, któryś tak jest godzien, 
abyś był cliwalon, jakoś niezasłużenie jest o gardło
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przyprawion! A jako ty, chrześcianinie, mając to przed 
oczyma, iż widzisz Pana swego na krzyżu, sam się 
w tern nie obaczysz ? Skrzynia Boża uczyniona z drzewa 
cedrowego, które się nie psuje, cierpi boleść i śmierć, 
a ty szukasz rozkoszy i odpocznienia ? ona skrzynia 
gdzie była manna i ckleb anielski zakryty, skoszto
wała octu i żółci dla ciebie, a ty szukasz rozmaitych 
smaków i obżarstwa? Ona skrzynia, w której były 
tablice zakonu, to jest wszystkie skarby mądrości 
i umiejętności Bożej, jest zhańbiona i za sprosną po
czytana, a ty szukasz czci i chwały? A jeźli nie- 
dosyć na przykładzie o tej skrzyni duchownie rozu
mianej, abyś się sam siebie zawstydził, przyłącz do 
niej utrapienia sług Bożych, którzy spią na okręgu 
ziemi, to jest przykłady i męczeństwo tak wielu świę
tych, tak wielu proroków, męczenników, wyznawców, 
panien, którzy z takowemi boleściami i przykrościami 
przeszli przez ten żywot, jako to powiada jeden z nich, 

9 mówiąc tak: (Hebr. li.) wŚwięci cierpieli naigrawanie, 

biczowanie, więzienia wieży, byli kamienowani, piłą 
przetarci, pokusami doświadczani, od miecza pobici, 
żyli w ubóstwie, chodzili w skórach owczych i kozich, 
w niedostatku, uciśnieni, utrapieni, których nie był 
godzien świat, mieszkali na pustyniach, w jaskiniach 
i w jamach ziemie, a ci wszyscy w pośrodku utra
pienia byli nalezieni wierni Bogu." A jeźli ten żywot 
był świętych, i co większe, świętego nad świętymi, 
nie wiem zaprawdę, z jakiem prawem i z jakim przy
wilejem myśli kto wnijść, dokąd oni weszli, jeźli nie 
idzie tą drogą, którą oni szli, która była z krzyżem
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i utrapieniem. A przeto, bracie miły, jeźli pragniesz 
być towarzyszem ich chwały, staraj się, abyś też miał 
część ich uciążenia; jeźli chcesz z nimi królować, 
staraj się, abyś też z nimi cierpiał. To wszystko 
niechaj cię pobudzi ku tej szlachetnej cnocie mężności, 
abyś się stał naśladowcą onej świętej duszy, o której jest 
rzeczono: (Prov. 31.) BOpasała biodra swe mężnością 
i zmocniła ramiona swe ku trudnościom." A żebyś 
zawżdy nosił to przedsięwzięcie w sercu, napisz na 
murach mieszkania twego te słowa Zbawicielowe: 
,,Królestwo niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy do- 
stawają je." (Matth. li.)

Także i te tegoż Pana:
,,Kto chce za mną iść, niechaj się sam siebie 

zaprze, a niechaj weźmie krzyż swój, a idzie za mną." 
(Matth. 16.)

Nadto i te Joba świętego:
,,Krzyż obrała dusza moja, a śmierci pragnęły 

kości moje." (Job 7.)

Ku tejże rzeczy należy pierwsza przemowa, któ- 
rąśmy położyli przed tą nauką, w którejśmy mówili 
około martwienia żądz i około świętej nienawiści sa
mego siebie, abyśmy ze wszystkiego tego napominania 
i z tych przyczyn przedsięwzięli statecznie ten umysł 
i mężność, przez którą wnet się stanie równa i łatwa 
droga cnoty. A nadewszystko Boga i Pana naszego 
Jezusa Chrysta pilnie a ustawicznie prosić mamy, aby, 
jako nam przykład na sobie ciasnej drogi do królestwa 
swego w pracach i trudnościach pokazać raczył, aby
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nas Duchem swym ku mężnemu wykonaniu sprawy 
zbawienia clo końca żywota naszego wspomagać raczył: 
który jest z Ojcem i z Duchem świętym Bóg na wieki 
błogosławiony. Amen.







Przedmowa dziedzictwa.

Książka obecna, którą ci, czytelniku, podajemy, 
napisana została pierwotnie w hiszpańskim języku 
przez Ludwika z Granady, męża bardzo świątobliwego, 
z języka hiszpańskiego zaś została przetłumaczona na 
język włoski. Z włoskiego przełożył ją na język polski 
Stanisław Warszewicki, scholastyk kościoła Gnieźnień
skiego, i została wydana w polskim języku w roku 1579, 
w Krakowie u Mateusza Siebenejchera. Musiała to 
być jedna z najpierwszych książek, które wyszły dru
kiem w polskim języku. Trzy sta lat upłynęło, jak 
opuściła prasę drukarską, a więc tego roku przypada 
jej rocznica 300-letnia, która z tak zacnej książki nie 
może być godniej obchodzona, jako powtórnem jej 
wydaniem, aby się jej nauki cudne znowu rozeszły po 
polskiej ziemi. Wydaliśmy tę książkę, o ile było można, 
prawie zupełnie bez zmiany, i zostawiliśmy nawet takie 
wyrazy staropolskie, które obecnie już bardzo mało są 
używane w języku piśmiennym, lubo jeszcze są zro
zumiałe, a na Śląsku między ludem nawet powszechnie 

używane, np. bez pochyby, warować się, liczba (tyle 
co rachunek), sprawnie (tyle co trafnie, ładnie), uczci
wość (tyle co uszanowanie), labować (tyle co hulać, 
w zbytkach żyć) itd. Kilka wyrazów musieliśmy jednak 
odmienić, które w każdym razie byłyby niezrozumiałe,
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i świadczą o dawności wieku i języka tej książki, 
a mianowicie te wyrazy: ,,Wobec" tyle co w ogóle, 
,,przekażą" tyle co przeszkoda, ,,przelisz" tyle co bardzo, 
zbyt, ,,i" tyle co ,,go", wyraz, który już bardzo dawno 
wyszedł z używania, gdyż ani u Kochanowskiego, ani 
u Klonawicza się nie znajduje. Także składnia zna
cznie czasem się różni od obecnej, jednak i onę zosta
wiliśmy nienaruszoną, wyjąwszy w kilku tylko miejscach, 
gdzie była zmiana konieczna. W każdym razie widać, 
jak piękny i rozwinięty był już w ten czas język nasz, 
a jak polski język na Śląsku prawie ten sam jeszcze 

się zachował, którym wtedy mówiono w całej Polsce. 
Tyle co do formy książki obecnej. Co zaś do treści, 
to ta książka jest niezmiernej wartości, a tern zacniej
sza w naszym wieku, w którym pojawiają się ustawi
cznie bez liczby książki płoche i płytkie, które ludzie 
biorą na to do rąk, aby nie natężać myśli albo aby 
zabawić się przyjemnie, nie zaś na to, aby albo nabyć 
gruntownej wiedzy albo nauczyć się bojażni Bożej. 
Otoż nPrzewodnik" pokazuje każdemu prawdziwą drogę 
życia i uczy prawdziwej mądrości, a to w taki sposób, 
że i rozum przekonać i wolę do dobrego nakłonić jest 
zdolny. Mianowicie w świecie obecnym, który prawie 
cały oddał się używaniu i ugania się za cielesnością, 
,,Przewodnik" jest prawdziwą solą ewangieliczną, która 
może zachować od zepsucia i od zgnilizny grzechowej. 
Dziedzictwo za niemałą zasługę i oraz niemałą pociechę 
sobie poczyta, że może podać takową książkę członkom 
swoim. Jest to prawdziwie złota książka, która powinna 
się znajdować w każdój rodzinie chrześeiańskiej na naj-
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znakomitszem miejscu. Czytaj ją, czytelniku, dla całej 
rodziny w niedziele i w inne chwile spokojne, lecz 
czytaj ją, jak mówi już tłumacz, nie pobieżnie, jako się 
teraźniejsze książki czytają, ale trzeba ją czytać z roz
wagą i często, a wtedy co pierwszy raz było ci może 
ciemne i niejasne, stanie ci się drugi lub trzeci raz 
zrozumiałem, bo to nie jest jedna z tych książek, którą 
raz przeczytawszy na bok się odkłada, lecz taka, że 
możesz ustawicznie do jej czytania powracać przez 
całe życie, a zawsze z równym pożytkiem, albo nawet 
coraz z większym. Masz ją też czytać nie wtedy kiedyś 
jest wzburzony gniewem lub jaką namiętnością, ale 
kiedy masz umysł spokojny i uciszony i podniósłszy 
go najprzód do Boga. Wtedy znajdziesz w tej książce 
pociechę w smutku i w utrapieniu, pokrzepienie w do
legliwościach i pokarm duchowny.

A tak oddajemy ci, czytelniku, tę zacną książkę, 
życząc, aby ci Bóg udzielił łaski do czytania jej 
z pożytkiem.

W Cieszynie, dnia 24. października 1879.



Imprimatur.

Cieszyn, dnia 21. października 1879.

Franciszek Śniegoń,

Ks. b. Jeneralny wikary.
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Sprawozdanie.
Rok bieżący był dla dziedzictwa pomyślniejszy od 

poprzednich. Liczba członków stosunkowo znacznie się 
powiększyła, bo aż do chwili, kiedy sprawozdanie po
dano do druku, dało się zapisać nowych członków 73, 
liczba wszystkich członków wynosi zaś obecnie 270. 
W ten sposób dziedzictwo coraz głębiej i silniej 
zapuszcza korzenie w nasz lud śląski, a miano
wicie w niektórych okolicach i parafiach jest stan 
dziedzictwa kwitnący. Niestety są natomiast inne 
okolice, gdzie dziedzictwo zapewnie ani z imienia nie 
jest znane. Z tej przyczyny umieściliśmy spis członków 
śląskich według dziekaństw i parafii, aby każdy z takiego 
zestawienia przekonał się, jaka różnica zachodzi po
między pojedyńczemi okolicami. W tych zaś okolicach, 
gdzie nasze dziedzictwo dotąd tak mało znalazło po
parcia, wzywamy wszystkich mężów gorliwych, którym 

dobro narodu, moralność ludu i sprawa religijna leży 
na sercu, aby z nami się łączyli i drugich do tego 
zachęcali, i w taki sposób zjednali sobie zasługę przed 
Bogiem względem dobra i zbawienia bliźniego. Przy
pominamy, że każdy chcący się stać członkiem dzie
dzictwa, powinien złożyć 10 r. raz na zawsze do kasy
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dziedzictwa, a za to odbiera każdą książkę, jaką dzie
dzictwo wyda, przynajmniej jedną każdy rok. Ktoby 
nie mógł złożyć 10 r. naraz, może składać w ratach 
np. co miesiąc 2 r. albo w podobny sposób. Pieniądze 
złożone przez członków zostają nienaruszone, a koszta 
druku opłacają się tylko z ich procentu. Rzecz jasna, 
że czem więcej członków, tem większy kapitał, zatem 
tern większe procenta, a w skutek tego tern większe 
i lepsze będą książki. Za członków zmarłych odprawia 
każdy rok mszą św. każdy ksiądz należący do dzie
dzictwa.

Innym członkom winniśmy tu na tern miejscu 
publiczne podziękowanie za ich zasługi koło dziedzictwa 
i za gorliwość, z którą rozszerzali nasze stowarzyszenie, 
bo ich czynności zawdzięczamy wielką część naszych 
członków. Jako takich wymieniamy ks. Źmijkę, pro

boszcza w Lutyni, ks. Kuczerę, proboszcza w Pogwizdo wie, 
ks. Dziekana, proboszcza w Brennej, ks. Gałuszkę, 
wikarego w Strumieniu, ks. Paździorę, wikarego w Sko
czowie; dalej Gurnioszka Józefa, kowala i posiadacza 
gruntu w Wielkich Kończycach, i Fołtyna Pawła w Ka
czycach, którym wszystkich niech za ich prace Bóg 
zapłaci.

Pomiędzy członkami zmarłymi w roku bieżącym 
wymienić nam wypada ks. Józefa Prusenowskiego, pro
boszcza w Wielkich Kończycach, gdzie był proboszczem 
przeszło 30 lat, i wspierał chętnie sprawy tyczące się 
dobra publicznego. Już dawniej był członkiem wie

czystym w towarzystwie naukowej pomocy, a w testa
mencie przeznaczył dla dziedzictwa dwie obligacye
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państwowe po 100 r., które znajdują się już w posia
daniu dziedzictwa, znaczny zaś kapitał zapisał dla 
funduszu ubogich w Wielkich Kończycach.

Na tem kończymy sprawozdanie, z życzeniem, aby 
ziomkowie nasi coraz liczniej przystępowali do dzie
dzictwa.

W Cieszynie, dnia 24. października 1879.

Ignacy Świóży,

prezes.

Paweł Matuszyński,
sekretarz.
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Spis członków.

Członkowie duchowni.
1. Przewielebny ks. biskup Pukalski w Tarnowie.
2. n ,, prałat Henryk Matzke w Kra

kowie.
3. Przewielebny ks. Jen. wik. Franciszek Śniegoń 

w Cieszynie.
4. Przewielebny ks. komisarz Józef Michałek w Sko

czowie.
5. Baran Jan, dziekan i proboszcz w Goleszowie.
6. Biołek Józef, katecheta gimnazyalny w Bielsku.
7. Cieplik Antoni, proboszcz w Pietrowicach.
8. Danel Franciszek, proboszcz w Bielsku.
9. Dudek Tomasz, wikary w Bielsku.

10. Dziekan Henryk, proboszcz w Brennej.
11. Duś Jan, proboszcz w Dobracicach.
12. Ferfecki Józef, wikary w Jabłonkowie.
13. Findyński Karol, dziekan i proboszcz w Frydku.
14. Gałuszka Karol, wikary w Strumieniu.
15. Gondek Feliks, proboszcz w Krzyżanowicach.
16. Hawlas Tomasz, katecheta szkoły realn. w Cie

szynie.
17. Harbut Michał, proboszcz w Wysokiej.
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18. Hrubec Józef, proboszcz w Mostach.
19. Monsignore Hudziec Karol, dziekan i proboszcz 

w Frysztacie.
20. Janik Teodor, członek tow. Jezusowego w Kra

kowie.
21. Jurczyk Józef, proboszcz w Ochabach.

22. Knopek Antoni, dziekan i proboszcz w Między

rzeczu.
23. Kończycki Franciszek, wikary w Rudzicy.
24. Koziar Franciszek, proboszcz w Puńcowie.
25. Kuczera Jędrzej, proboszcz w Pogwizdowie.
26. Langer Antoni, proboszcz w Pierscu.
27. Matuszyński Paweł, proboszcz w Łąkach.
28. Mądry Karol, proboszcz w Końskiej.
29. Minster Antoni, proboszcz w Jabłonkowie.
30. Muzyczka Franciszek, proboszcz w Jasienicy.
31. Moroń Piotr, sekretarz Jen. wik. w Cieszynie.
32. Nogol Antoni, proboszcz w Starych Hamrach.
33. Oreł Alojzy, proboszcz w Gnojniku.
34. Paździora Karol, wikary w Skoczowie.
35. Paszek Józef, wikary w Jabłonkowie.
36. Piesna Karol, wikary w Skoczowie.
37. Rduch Szymon, proboszcz w Wielkich Kończycach.
38. Rychtarski Ignacy, proboszcz w Ligocie.
39. Skiba Józef, proboszcz w Ustroniu.
40. Śliwka Tytus, proboszcz w Rudzicy.

41. Skupnik Wincenty, proboszcz w Lesznej.
42. Ściskała Antoni, proboszcz w Ropicy.

43. Sikora Jan, wikary w Cieszynie.
44. Skupin Henryk, proboszcz w Ogrodzonej.

ll
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45. Speil Ferdynand, spirytualny we Wrocławiu.
46. Strzyżyk Franciszek, proboszcz w Żebrzydowicach.
47. Świeży Ignacy, katecheta gimn. w Cieszynie.

48. Szebesta Walenty, proboszcz w Wielkich Górkach.
49. Szindler Emilian, proboszcz w Istebnej.
50. Wicherek Karol, proboszcz w Próchnej.
51. Witko Jan, proboszcz w Kosocicach.
52. Źmijka Jan, proboszcz w Lutyni.

53. Zubek Wincenty, wikary w Karwinej.

Spis świeckich członków według parafii.

Parafia Bielska.

54. Danel Jan, woźnica w Bielsku.
55. Lupiński Alojzy, kupiec w Bielsku.
56. Dr. Pszczółka Jan w Bielsku.
57. Stańko Jan, aptekarz w Bielsku.
58. Waliczek Jan, robotnik w Bielsku.

Parafia Czechowska.

59. Sabuda Jan, kowal w Dziedzicach.
60. Rzehak Agnieszka, wdowa w Dziedzicach.
61. Malewski Andrzej w Dziedzicach.
62. Fuks Katarzyna w Dziedzicach.
63. Wójcik Antoni w Czechowicach.

Parafia Rudzicka.

64. Sztwiorok Andrzej, drab w Iłowniey.
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Parafia Zabrzeska.

65. Czytelnia w Zabrzegu.

Dziekaństwo Bielskie ma członków 11, ducho

wny cb 8, razem 19.

Parafia Cieszyńska.

66. Dr. Fiszer Józef, prof. gimn. w Cieszynie.
67. Filasiewicz Hilary, urzędnik kasy zal. w Cieszynie.
68. Feitzinger Henryk, księgarz w Cieszynie.
69. Wenglarzy Jadwiga w Cieszynie.
70. Szajer Jadwiga w Cieszynie.
71. Zamarska Anna w Cieszynie.
72. Koteria Maryanna w Cieszynie.
73. Danek Andrzej, stolarz w Cieszynie.
74. Macura Katarzyna w Cieszynie.
75. Koteria Anna w Cieszynie.
76. Gabzdyl Paweł, młynarz w Ligocie pod Cie

szynem.
77. Panna de Schill.

Parafia Goleszowska.

78. Staśko Paweł, chałupnik w Goleszowie.

Parafia Łęcka.

79. Siuda Marya, siedlaczka w Łąkach.

Parafia Pogwizdowska.

80. Owczarzy Karol w Otrębowie.
81. Czyż Franciszek, chałupnik w Otrębowie.

IV
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82. Herman Maryanna w Marklowicach.
83. Glac Marya w Pogwizdowie.
84. Tomala Wawrzyniec, siedlak w Kaczycach.
85. Handzel Jan w Kaczycach.
86. Rojczyk Paweł, serkarz w Kaczycach.
87. Fołtyn Wincenty w Kaczycach.
88. Gawłowski Franciszek w Otrębowie.
89. Fołtyn Paweł, krawiec w Kaczycach.
90. Kula Mateusz, mularz w Kaczycach.
91. Kasza Magdalena w Kaczycach.

Parafia Puńcowska.

92. Stokłosa Maryanna w Koj ko wicach.
93. Stokłosa Zuzanna w Kojkowicach.

Dziekaństwo Cieszyńskie ma członków duchownych 
12, innych 27, razem 39.

Dziekaństwo Frydeckie ma członków duchownych 

4, razem 4.

Parafia Bogumińska.

94. Wolf Wiktoryn w Boguminie.
95. Lekki Franciszek w Szonichlu.
96. Kudła Józef, chałupnik w Szonichlu.
97. Podeszwa Walencin, chałupnik w Pudłowie.
98. Zeman Franciszek w Szonichlu.

Parafia Dziećmoro wska.

99. Stanioszek Jan, siedlak w Dziećmoro wicach.
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Parafia Frysztacka.

100. Kuczera Tekla w Frysztacie.

Parafia Lutyńska.

101. Halfar Franciszek, siedlak w Polskiej Lutyni.

102. Szywala Józef, siedlak w Niemieckiej Lutyni.
103. Wojtek Franciszek, chałupnik w Polskiej Lutyni.
104. Bednarczyk Walenty, kowal w Niemieckiej Lutyni.

Parafia Rychwałdska.

105. Górnioszek Franciszek, kowal w Rychwałdzie.

Parafia Pietrowska.

106. Koezwara Magdalena w Pietrowicach.
107. Radecki Wiktoryn, posiadacz gruntu w Pietro

wicach.
108. Sztebel Jan, młynarz w Pietrowicach.

Parafia Żebrzydowska.

109. Sztemon Wiktoryn w Zebrzydowicach.
110. Drapa Józef w Żebrzydowicach.
111. Świeży Józefa w Żebrzydowicach.
112. Płonka Ludwik w Żebrzydowicach.
113. Cholewik Antoni w Żebrzydowicach.
114. Kiełkowski Karol w Żebrzydowicach.
115. Kiełkowski Józef w Żebrzydowicach.
116. Śmiga Mateusz w Żebrzydowicach.
117. Pańczyk Antonia w Żebrzydowicach.
118. Szkoła ludowa w Żebrzydowicach.
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119. Konieczny Teresa w Żebrzy do wicach.
120. Popek Johanna w Żebrzydowicach.
121. Kopel Dominik w Żebrzy do wicach.
122. Golasowski Franciszek w Żebrzy do wicach.

123. Kopel Johanna w Żebrzydowicach.
124. Rychły Antoni w Żebrzy do wicach.
125. Somerlik Józef w Żebrzydowicach.
126. Fusik Wawrzyniec w Żebrzydowicach.
127. Kopel Antoni, woźnica w Żebrzydowicach.
128. Kopel Antoni, siedlak w Żebrzydowicach.

129. Szewczyk Alfons, owczarz w Marklowicach.
130. Rygiel Franciszek, kowal w Marklowicach.

131. Sztemon Walenty w Marklowicach.
132. Sznapka Jędrzej, wymównik w Marklowicach. 

Dziekaństwo Frysztackie ma członków duchownych

4, innych 38, razem 42.

Parafia Jabłonkowska.

133. Niedoba Rozalia w Jabłonkowie.
134. Motyka Ewa w Jabłonkowie.
135. Cyhan Rozyna w Jabłonkowie.
136. Słama Karolina w Jabłonkowie.
137. Herman Anna w Jabłonkowie.
138. Paduch Paweł, kościelny w Jabłonkowie.
139. Cwiling Ignacy, złotnik w Jabłonkowie.
140. Katolicka Czytelnia ludowa w Jabłonkowie.
141. Marcinek Adam, chałupnik w Łomnej.
142. Byrtuś Anna w Łomnej.
143. Byrtuś Zuzanna w Łomnej.
144. Szkandera Paweł, zagrodnik w Nawsiu.
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145. Szkandera Adam, chałupnik w Nawsiu Nr. 35.

146. Słowioczek Marya, wdowa w Boconowicach.
147. Słowioczek Paweł, posiadacz gruntu w Bocono

wicach.
148. Marcinek Paweł, zagrodnik w Milikowie.
149. Jeżowicz Anna w Kosiarzyskach.
150. Szkandera Adam, chałupnik w Łomnej Nr. 37.

Parafia Istebniańska.

151. Stańko Anna w Istebnej.

Parafia Mościańska.

152. Kowalewska Elżbieta w Mostach.

Parafia Ropicka.

153. Kokotek Paweł, chałupnik w Ropicy.
154. Mrozek Jerzy, zagrodnik w Ropicy.
155. Trombik Jan, chałupnik w Ropicy.

Dziekaństwo Jabłonkowskie ma członków du
chownych 7, innych 23, razem 30.

Parafia Górno-Suska.

156. Stiasny Adolf, nauczyciel w Stanisłowicach.
157. Dziekan Adolf, nauczyciel w Radwanicach.
158. Wałoszek Karol, chałupnik w Suchej.
159. Malik Franciszek, chałupnik w Suchej.

160. Dziekan Antoni w Stonawie.

Dziekaństwo Karwińskie ma członków duchownych 

l, innych 5, razem 6.
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Parafia Breniańska.

161. Heller Jan, zagrodnik w Brennej Nr. 44.

Parafia Dębowska.

162. Gabzdyl Anna w Dębowcu.

Parafia Górecka.

163. Chrapek Jan, chałupnik w Małych Górkach.
164. Mojeścik Zuzanna w Małych Górkach.
165. Bojda Ewa, wymównica w Wielkich Górkach.
166. Madej Anna w Wielkich Górkach.

Parafia Lipowska.

167. Mach Maryanna w Lipowcu.
168. Mach Józef w Lipowcu.
169. Kubień Jan w Lipowcu.
170. Gawlas Zuzanna w Lipowcu.
171. Wantulok Anna w Lipowcu.
172. Mach Anna w Lipowcu.
173. Kisiała Maryanna w Lipowcu.
174. Rycko Maryanna w Lipowcu.
175. Maciejiczek Jan, chałupnik w Lipowcu.

Parafia Pierściecka.

176. Gamrot Jan w Kowalim.

Parafia Skoczowska.

177. Czaputa Michał, mieszczanin w Skoczowie.
178. Gawlas Jan, mieszczanin w Skoczowie.
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179. Wawerka Jan, mieszczanin w Skoczowie.
180. Motyczka Józef, mieszczanin w Skocżowie.
181. Nalewajka Jan, mieszczanin w Skoczowie.
182. Katolicka Czytelnia ludowa w Skoczowie.
183. Sławiczek Marya w Skoczowie.
184. Herda Anna w Skoczowie.
185. Hołamek Ewa w Skoczowie.
186. Raszka Franciszek, mieszczanin w Skoczowie.
187. Górniok Helena w Skoczowie.
188. Świderek Anna w Skoczowie.

189. Tomaszko Helena w Skoczowie.
190. Gruszka Karolina w Skoczowie.
191. Czepel Agnieszka w Skoczowie.
192. Szostok Anna w Skoczowie.
193. Wysłych Anna w Skoczowie.
194. Heresin Maryanna w Skoczowie.
195. Heczko Jerzy, drab w Pogorzu.
196. Wysłych Anna w Nierodzimiu.
197. Gębala Franciszek, drab w Pogorzu.
198. Zając Helena w Nierodzimiu.
199. Kędziur Anna w Harbutowicach.
200. Trąbala Anna w Pogorzu.

Dziekaństwo Skoczowskie ma członków ducho

wnych 6, innych 40, razem 46.

Parafia Wielko-Kończycka.

201. Górnioszek Józef, kowal w Wielkich Kończycach.
202. Tomica Mateusz, posiadacz gruntu w Wielkich 

Kończycach.
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203. Szajter Franciszek, posiadacz gruntu w Wielkich 
Kończycach.

204. Matuszek Jan, chałupnik w Wielkich Kończycach.
205. Brahaczek Franciszek, młynarz w Wielkich Koń

czycach.
206. Wawrzyczek Józef, siedlak w Wielkich Koń

czycach.
207. Wawrzyczek Franciszek w Wielkich Kończycach.
208. Szajter Antoni, siedlak w Wielkich Kończycach.
209. Żyła Jan, siedlak w Wielkich Kończycach.

210. Skupin Franciszek, nauczyciel w Wielkich Koń

czycach.
211. Górnioszek Katarzyna w Wielkich Kończycach.
212. Wawrzyczek Józef, wymównik w Wielkich Koń

czycach.
213. Owczarzy Józef, zagrodnik w Wielkich Kończycach.
214. Parchańska Katarzyna w Wielkich Kończycach.
215. Wawrzyczek Jadwiga w Wielkich Kończycach.
216. Żyła Franciszek, posiadacz gruntu w Wielkich 

Kończycach.
217. Fołtyn Jerzy w Wielkich Kończycach.
218. Wawrzyczek Karol w Wielkich Kończycach.
219. Tomica Anna w Wielkich Kończycach.
220. Handzel Mateusz, zagrodnik w Wielkich Koń

czycach.
221. Gogler Maryanna w Wielkich Kończycach.
222. Matuszek Jerzy, pogrzebacz w Wielkich Koń

czycach.
223. Żyła Anna w Wielkich Kończycach.

224. Brahaczek Filomena w Wielkich Kończycach.
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225. Wawrzyczek Barbara w Wielkich Kończycach.
226. Wawrzyczek Maryanna w Wielkich Kończycach.
227. Lebiodzik Johanna w Wielkich Kończycach.
228. Fołtyn Maryanna w Wielkich Kończycach.
229. Tomica Józef w Wielkich Kończycach.
230. Fołtyn Józef w Wielkich Kończycach.
231. Wawrzyczek Jan w Wielkich Kończycach.
232. Janko Terezya w Wielkich Kończycach.
233. Wenglarzy Franciszek w Wielkich Kończycach.
234. Baron Johanna w Wielkich Kończycach.
235. Piekar Terezya w Wielkich Kończycach.
236. Parchańska Katarzyna w Wielkich Kończycach.
237. Pucek Franciszek w Wielkich Kończycach.
238. Bijok Maryanna w Wielkich Kończycach..
239. Żyła Jan w Wielkich Kończycach.

240. Poloczek Jan, stolarz w Haźlachu.
241. Krzemień Ewa w Haźlachu.
242. Botorek Jan, chałupnik w Wielkich Kończycach. 

Dziekaństwo Strumieńskie ma członków ducho
wnych 4, innych 37, razem 41.

Członkowie pozaśtąscy,
243. Fuczek Józef, rolnik w Ruptawej.
244. Nowacki Tomasz, księgarz w Mikułowie.
245. Sandany Franciszek, wyższy komisarz policyi 

w Wiedniu.
246. Biblioteka teologów Wrocławskich w Ołomuńcu.
247. Br. Sękowski Aleksander, obywatel w Krakowie.
248. Rachfał Karol, obywatel w Bochni.
249. Rduch Franciszek, siedlak w Połomi.
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Członkowie zmarli (dawniejsi).
250. Ks. Koczwara Józef.
251. Ks. Rusin Józef, proboszcz w Lipowej.
252. Ks. Schuller Albert, proboszcz w Kopicy.
253. Ks. Bilowicki Józef, dziekan i proboszcz w Ja

błonkowie.
254. Ks. Onderek Józef, proboszcz w Skalicy.
255. Ks. Bażyński Franciszek, proboszcz w Poznaniu.
256. Ks. Hudeczek Karol, proboszcz w Pruchnej.
257. Plechaczek Franciszek, posiadacz gruntu w Dzie- 

ćmor o wicach.
258. Stanioszek Franciszek, posiadacz gruntu w Dzie- 

ćmorowicach.
259. Fusik Roza w Źebrzydowicach.

260. Handzel Anna w Wielkich Kończycach.
261. Marcinek Johanna w Pietrowicach.
262. Górnioszek Mateusz w Wielkich Kończycach.
263. Parchański Józef w Wielkich Kończycach.
264. Matula Andrzej w Cieszynie.

Umarli w roku bieżącym.
265. Ks. Prusenowski Józef, proboszcz w Wielkich 

Kończycach.
266. Ks. Kawka Marcin, proboszcz w Brennej.
267. Studzieńska Eufemia w Wielkich Kończycach.
268. Handzel Maryanna w Wielkich Kończycach.
269. Bijok Jan w Wielkich Kończycach.
270. Gogler Dominik w Wielkich Kończycach.
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Rachunek roku 1878.

Do funduszu stałego wpłynęło:
a) W gotówce............................................ 268-62 r.
b) W obligacyach...................................... 50-00 ,,

Razem 268’62 r. i obi. 50 r.

Fundusz obrotowy.
Dochody....................................................... 267-14 r.
Wydatki   228’35 ,

Nadwyżka 38 35 r.

Rachunek bieżącego roku aż do chwili 
druku.

Dochody funduszu stałego.
a) W gotówce......................................................... 543 r.
b) W obligacyach............................L _.__ .__ _.__ .__ 200 n

Razem 543 r. i obi. 200 r.

Fundusz obrotowy.
Dochody....................................................... 260-27 r.
Wydatki   242-87 ,

Nadwyżka 17-40 r.
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Całkowity majątek czyli fundusz stały dziedzictwa.
1. Dochody w roku 1878 265-00 r. i obi. 50-00 r.
2. Dochody w tym roku

aż do chwili druku . 543’OO ,, ,, 200-00 ,,
3. Majątek z lat poprze

dnich   1939-59 ,, 8 1450-00 B

Wykaz majątku.
W kasie oszczędności i zaliczek . . . 2621 - 18 r.
W funduszu obrotowym........... 66-42 ,,
W gotówce................................ 60-00 ,,

Czyni razem powyższe 2747-60 r.
(60 ct. miasto 59 pochodzi ztąd, źe 1 cent pro

centu w pierwszych początkach nie został wciągnięty do 
księgi rachunkowej, lecz znajduje się tylko w książeczce 
kasy zaliczkowej.)

W kasie kościelnej przechowują się obi. 1700 r.

W drukarni Henryka Foitzingera w Cieszynie.
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