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SLOW KILKA QD TŁUMACZA.

ie praktykowanie religii w życiu, przez pewną część naszego inteligentnego ogółu, nie pochodzi ze złej wiary,
lecz z nieznajomości zasadniczych prawd religijnych. Ludziom tym się zdaje, że to. co nazywamy religią, jest tylko
zbiorem kategorycznych nakazów, nieopartych na żadnych
głębszych racyach, lecz owszem, często przeciwnych rozumowi i niezgodnych z postępem nauki i z naturą ludzką.
Praca Pescha zbija właśnie znakomicie takie poglądy i dowodzi. .że wszystko w religii ma głębokie uzasadnienie w rozumie, w naturze ludzkiej i w historyi; że wszystkie prawdy
religijne, tak teoretyczne, jako też i praktyczne są ze sobą
cudownie powiązane i zespolone: że obalenie jednej prawdy
pociąga za sobą ruinę wszystkich. Pracy takiej piśmiennictwo polskie dotychczas nie posiadało, znakomite bowiem
Wieczory nad Lemanem" ś. p. o. Maryana Morawskiego, traktują o najogólniejszych zasadach religii, dzieło zaś Pescha
wchodzi w szczegóły, jest zatem doskonaleni uzupełnieniem
i rozwinięciem dzieła Morawskiego. Należało więc koniecznie
pracę Pescha na język polski przełożyć. Myślałem nad tem
oddawna. nawał jednak pracy obowiązkowej i inne przeszkody nie pozwalały mi myśli tej urzeczywistnić. Lecz
kiedy zaczęła wychodzić Biblioteka dzieł chrześcijańskich"
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i Redaktor jej. dowiedziawszy się o moim zamiarze, objawił
chęć wydania tłumaczenia swoim nakładem w zeszytach
„Biblioteki," jąłem się prac}7 i po dziesięciu blizko miesiecacli, doprowadziłem ją szczęśliwie do skutku. Ksiądz Chełmicki nie tylko że mi pomógł w tej pracy swoją doświadczoną
radą. lecz nadto, kilkadziesiąt pierwszych kartek sam sumiennie i gruntownie poprawił i na wiele błędów mego przekładu otworzył mi oczy. Kto wie, jaką to trudną jest rzeczą tłumaczenie prac naukowych, filozoficznych z obcych
języków w ogóle, a z niemieckiego w szczególności, ten zrozumie, jak cenną jest taka rozumna, przychylna, sprawiedliwa krytyka i pomoc, jaką mię darzył Szanowny Redaktor „Biblioteki." Dziękuję mu też za nie, niniejszem, serdecznie. Co do samej pracy, mam nadzieję, że znajdzie
u naszej czytającej publiczności takie same chętne przyjęcie,
jakie znalazła wśród obcych.

Tilman Pesch S. J.1)
śledzi postęp nauki katolickiej w ostatnich czasach
ten nie może nie zauważyć, że najwięcej do tego postępu przyczyniają się uczeni niemieccy. Zwłaszcza łiistorya, teologia i filozofia znakomitymi mogą się poszczycić
w Niemczech pracownikami. Komuż nie znane są nazwiska:
Weissa, Funk a, Krausa. Bardenhewera, Grisara i wielu
innych? Wśród tych mężów, nie naczelne wprawdzie, lecz
jedno z poczesniej szych, zajmował stanowisko Tilman Pesch,
autor „Chrześcijańskiej filozofii życia." Urodzony 1 lutego
1886 r. w Kolonii, tam też spędził lata młodociane i pierwsze odbył studya. Młodość jego przypadła na lata zamieszek w dyecezyi kolońskiej, z powodu grasującego tamże
pomiędzy teologami liermezyanizmu, uwięzienia, arcybiskupa
Droste-Vischeringa, prześladowań religii katolickiej przez
rząd pruski, lecz także przypadła ona na lata budzącej się
coraz bardziej samowiedzy katolickiej w katolickiej części
narodu niemieckiego. Pod wpływem też prawdopodobnie
tego ostatniego czynnika, wstąpił w r. 185'2 siedemnastoletni, pełen energii i zapału młodzieniec do nowicyatu
oo. Jezuitów w Monasterze. Po odbyciu nowicyatu studyów wyższych w Paderbornie i Bonn, został wysłany na
profesora łaciny do głośnego, arystokrotycznego, przez Jezuitów kierowanego, gimnazyum w Feldkirch w Tyrolu.

') Życiorys ten opracowany głównie na podstawie biografii Pescha
w „Stimmen ans Maria Laach", 1^09, t. 57, >tr. łtil i następ.
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Uczył tu tylko 4 lata, poczem, 13 stycznia 18S6, został wyświęcony na kapłana w Moguncyi, przez znakomitego biskupa Kettelera. Śluby zakonne uroczyste złożył 2 lutego
1871 r. w Akwisgranie.
Już za czasów swoich studyów w Bonn, odznaczał się
Pesck pracowitością, zdolnościami i szczególnem zamiłowaniem do filozofii. Pamiętali o tem jego przełożeni, to też
w r. 1867 kazali mu rozpocząć wykłady tego ulubionego
przezeń przedmiotu w kolegium Maria-Laacli. Badając tu
różne systemy filozoficzne, przyszedł do przekonania, że
uchronić myśl ludzką od błąkania się po bezdrożach, będzie
można wtedy tylko, gdy się ją zwróci do filozofii perypatetyczno-scholastycznej: przekonanie to często wypowiadał
na wykładach, rozpowszechniał w pismach i nawoływał do
poznania dzieł Arystotelesa i św. Tomasza. Długo jednak
i tym razem Pesch na katedrze profesorskiej nie zasiadał.
W r. 1809 wysłano go do Akwisgranu i kazano kierować
kongregacyą Maryańską, składającą się z ludzi wykształconych stanu kupieckiego. Przymiotami towarzyskimi, pieknemi kazaniami i naukami takie tu sobie wyrobił uznanie,
że w 30 lat po tem, kiedy już zwłokom jego ostatnią oddawano przysługę, miasto Akwizgran specyalną na pogrzeb
wysłało delegacyę.
W r. 1872. kiedy zostało wydane prawo skazujące Jezuitów niemieckich na wygnanie, wielu z nich wyemigrowało do Hollandyi, gdzie Ludwik baron von BongartPassendorf oddał im
• zamek swój Wynandsrade na mieszkauie. Ponieważ zamek ten był opuszczony, zrujnowany i niezamieszkały, przełożeni zakonni polecili Pesc-howi,
aby się zajął jego uporządkowaniem. Pomimo licznych i wielkich przeszkód, Pesch z zadania wywiązał się świetnie i do
odrestaurowanego zamku, już w tym samym roku można
było przenieść z Monasteru studyum kleryków jezuickich.
Zaledwo energiczny zakonnik dokonał tego dzieła, został powołany na współpracownika „Stimmen aus Maria-Laacli
(Grłosy z Maria-Laacli) do Belgii, do majętności Tervueren
należącej do hr. Stolberg-Rabiano, gdzie się redakcya tego
znakomitego miesięcznika czasowo osiedliła. Tutaj, poczy-

uając od stycznia 1873 r., wróciwszych do przerwanych
i ulubionych studyów swoich filozoficznych, rozwinął Pesch
wielką działalność naukową. Owocem studyów, były między
innemi prace: „Die scholastiche Bildungsmethode (Scholastyczna metoda wykształcenia);" Die Philosophe der Vorzeit in ihrer Bedeutung fur die Zukunft (Filozofia przeszłości w swem znaczeniu dla przyszłości): „Die Theologie
in der mittelalterlichen Naturphilosophie (Teologia w średniowiecznej filozofii natury)". Prace te wydane w r. 1875
i 1877, zwróciły uwagę uczonego świata na skromnego zakonnika i utorowały drogę odrodzonej scholastyce.
Miesięcznik „Stimmen aus Maria-Laaeh" był czytywany
głównie przez księży: szerokie warstwy inteligentne były
karmione dziełami i pismami przeważnie antychrześcijańskiemi. Należało temu złemu zaradzić, to też Pesch postanowił i zaczął wydawać osobne do miesięcznika dodatki, tak zwane „Erganzungshefte", w których, w formie
popularnej najważniejsze filozoficzne opracowywał kwestje.
Tak więc wydał przeciwko filozofii Kanta: „Die moderne Wissenschaft betrachtet in ihrer Grundfeste (Nowoczesna nauka
w swych zasadniczych podstawach);" „Die Haltlosigkeit der
moderner Wissenschaft. Eine kritik der kantschen Vernunftkritik furweitereKreise (Bezpodstawnośćnowoczesnej nauki. Krytyka krytyki rozumowej Kanta, szerszym kołom czytelników
podana)." Obydwa te pisma cieszyły się wielką poczytnością.
W r. 1876 znowu powołano Pescha do domu studyów
w Blienbeck. Wykładał tu przez 8 lat filozofię natury czyli
kosmologię, psychologię, zarządzał biblioteką i zaprawiał
alumnów jezuickich do kaznodziejstwa.
Jako profesor, zmuszał Pesch swych uczniów do samodzielnej pracy, wyznaczając im do czytania i oceny, wybrańsze pisma przeciwników, każąc robić excerpta z przeczytanego. Śledził bacznie za postępem nauk przyrodniczych, lecz
go nie przeceniał. Nie cierpiał powierzchownego sądu o pracach przeciwników, wyrywania z całości ustępów, nie wytrzymujących krytyki i znęcania się nad nimi i nad ich autorami.
W r. 1878 przestał pisywać do „Stimmen aus MariaLaach." lecz natomiast powziął wielką myśl wydania całego

VIII

kursu filozofii, opartego, z jednej strony na silnej podstawie
scholastycznej, z drugiej—na stanie obecnej nauki. Najprzód
wziął się do kosmologii (fiilozoiii przyrody ). W czasie pracy
nad tern dziełem wyszła Encyklika „Aeterni Patris u , 4 sierpnia 1879 r. Dokument ten papieski, pierwszorzędnej wagi
dla spawy studyów filozoficznych, napełnił Pescha najwyższą radością. Toż Ojciec św. nie do czego innego nawoływał
w nim .uczonych, jeno do badania dzieł mistrzów średniowiecznych, a w szczególności św. Tomasza, czego najbardziej Pesch pragnął. Zabrał się więc uczony zakonnik jeszcze
z większym zapałem do pracy nad kosmologią i wydał ją
w r. 1880. W dziele tem uwzględnił Pesch ostatni rezultat
badań naukowych i wyzyskał całą obszerną, najnowszą literaturę naukową. Za pracę tę otrzymał autor dyplom na
członka Akademii św. Tomasza w Bolonii. Po kosmologii
wyszły 3 tomy logiki p. t. Institutiones logicales (1888 —
1898) i 3 tomy psychologii p. t. Institutiones psychologicae
(1895—1898). Teodyceę i prawo natury cło tego kursu filozofii napisali Meyer i Hontheim. Cały kurs nosił ogólny
tytuł: Philosophia Lacencis od miejscowości Maria Laach,
gdzie było głośne kolegium jezuickie.
Jakkolwiek „Philosophia Lacensis" była dziełem w calem tego słowa znaczeniu znakomitem, za najważniejszą
wszakże swoją pracę, i nie bez słuszności, uważał Pesch —
wydane w latach 1883 i 1884 — 2 tomy p. t. „Die grosse
Weltratsel (Wielkie, zagadki świata). W dziele tem dał szerokim kołom świeckich czytelników jasny i harmonijny
pogląd na świat, na podstawie filozofii Arystotelesa. Grłówną
uwagę zaś zwrócił, na najniebezpieczniejszy i wrogi chrześcijańskim zapatrywaniom błąd — ma tttonizm. Cafy obszar
wiedzy ludzkiej został tu w tem dziele spożytkowany; to
też znalazło ono szerokie rozpowszechnienie i po czternastu
latach doczekało się drugiego wydania. Jedni znaleźli w niem
prawdę, której napróżno gdzieindziej szukali, drudzy—umocnienie w Wierze.
W r. 1881, jako dodatek do „Stimmen aus MariaLaach", wydał Pesch: „Das Weltphanomen, eine erkentnisstheoretische Studie zur Sacularfeier von Kants Kritik
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der reinen Yernunft" (Zjawisko świata. Srudyum teoretyczno-poznawcze na stuletni jubileusz kantowskiej krytyki
czystego rozumu), a następnie, chąc się poświęcić swobodnej pracy naukowej, uwolnił się od wykładów w kolegium.
Duszpasterstwa nigdy Pesch całkowicie nie zarzucał;
teraz, nie krępowany wykładami absorbującymi wiele czasu,
częściej mu się oddał. Odznaczał się jako kaznodzieja,
zwłaszcza missyjny i jako kierownik rekolekcyi dla duchownych i świeckich osób. Wielki i zbawienny wpływ, z powodu swej nauki i doświadczenia, wywierał na mężczyzn
wykształconych: wielu do Wiary św. nawrócił, wielu wierzących, lecz nie praktykujących, do praktykowania religii
nakłonił. Świetnym też był mówcą na zebraniach różnego
rodzaju i znakomitym polemistą. Artykuły polemiczne w rozmaitych umieszczał pismach, lecz się pod nimi nie podpisywał. Dla pewnych kół był prawclziwem straszydłem.
J a k mu zaś na sercu sprawa Boża leżała i jak biegł
z pomocą tam, dokąd go dobro religii wzywało, dowodzi
tego fakt następujący. Pewnej zimy siedmiu protestanckich
predykantów, członków związku protestanckiego, ogłosiło zapowiedź odczytów o Wierze katolickiej w Hamburgu. Celem
tych odczytów w czasie szalejącego kuturkampfu było —
oburzyć jeszcze bardziej protestantów na katolików, a w garstce katolickich miejscowych parafian zachwiać
wiarę
w prawdę i świętość religii katolickiej. Miejscowe nieliczne
duchowieństwo katolickie, obarczone pracą nad siły, lrie
mogło przeciwnikom sprostać, to też wezwało do pomocy
Pescha i ten, jakkolwiek prowadził jeszcze wtedy wykłady
w kolegium i miał zaledwo lichą bibliotekę pod ręką, przygotował szereg konferencyj apologetycznych i przyjechał
z niemi do Hamburga. Pastorzy protestanccy poruszyli
wszystko, aby do wygłoszenia tych konferencyj nie dopuścić. Żadne pismo hamburskie nie chciało ich drukować,
chociaż nakład miał opłacić miejscowy poboszcz; stenografowi. podczas wykładania konferencyj, nie dano nawet stołka.
Pomimo tych przeszkód konferencye zostały wygłoszone,
wydrukowane w „Grermanii" jako „Listy z Hamburga"
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i wi elki pozyskały rozgłos. Następnie, wyszły w oddzielnej
książce i w krótkim czasie trzech doczekały się wydań.
W r. 1883 protestanckie Niemcy obchodziły pięćsetletni jubileusz luteranizmu: powołano wtedy do życia „Związek Ewangelicki" i działalność 7 hamburskich predykantów
postanowiono rozszerzyć na cały kraj. Chcąc katolików ozbliżającem się niebezpieczeństwie ostrzedz, wydał wtedy Pesch:
„Krach von "Wittenberg. Blick in den religiosen Wirrwarr
der Gegenwart (Krach wittenberski. Rzut oka na religijne
zamieszanie obecnych czasów). Książce tej wy tykano jako
wady gwałtowność polemiki, napaści na osobistości. Dzieło
to rzeczywiście posiada te wady, lecz winni temu byli protestanci, którzy katolików prowokowali.
Potrzeba obrony katolicyzmu wywołała w umyśle Pescha postanowienie wydawania przy „Germanii" broszurek popularnych o różnych kwestyach, dla najszerszych warstw ludności. Niektóre z nich napisał sam Pesch, inne — jego
przyjaciele.
Do polemiki jednak zabierał się uczony zakonnik tylko
z musu, z konieczności, dla obrony prawdy katolickiej, rozkoszą za to dlań było pisanie dzieł treści religijnej i religijno-filozoficznej. Dla oświecenia w rzeczach Wiary ludzi
świeckich, dla dania im do rąk dobrego modlitewnika,
usunięcia niektórych religijnych nieporozumień i niejasności
wydał „Das religióse Leben (Życie religijne). Dziełko to już
w r. 1898 w dziewiątem wyszłe wydaniu, w licznych tysiącach rozeszło się egzemplarzy. Najulubieńszem wszakże dziełem Pescha była „Chrześcijańska filozofia życia (Christliche
Lebensphilosopliie), którą tu czytelnikom polskim w przekładzie z ostatniego niemieckiego wydania, za pozwoleniem
brata autora, znanego socyologa i ekonomisty, o. Henryka
Pescha S. J. i księgarni nakładowej Herdeera we Fryburgu
badeńskim, podajemy. Dzieło to, rozmiarami ni wielkie, nie
ma takiego naukowego znaczenia, jakie mają: „Philosophia
Lacensis" lub „Diegrosse Weltratsel", praktyczną jednak doniosłość posiada wielką, bo będąc niejako^, streszczeniem
wszystkich poprzednich prac autora, podaje najszerszym kołom czytelników, w formie przystępnej, w krótkich, lecz pełnych
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głębokich myśli i uwag, rozdziałach, systematyczny wykład
nauki i życia chrześcijańskiego. Prasa też niemiecka z największemi odzywała się o niem i odzywa pochwałami, a publiczność czytająca, w ciągu lat sześciu, sześć rozchwytała
tegoż wydań.
Pesch nie domagał od dawna: choroba cukrowa (diabetes), na którą cierpiał, z roku na rok objawiała się groźniej i w końcu sprowadziła zdrętwienie wszystkich członków i organów. Wszelkie usiłowania lekarzy, aby zło powstrzymać, były próżne. Chory, z największym tylko wysiłkiem woli, przygotował jeszcze do druku dwa ostatnie tomy
dzieła „Institutiones psychologicae (1897 i 1898), niektórych
jednak kwestyj nie mógł już tak gruntownie opracować,
jak to sobie zamierzał.
Filozofem będąc w dziełach, filozofem też był Pesch
w życiu, a szczególnie w ostatnich swych miesiącach. Kiedy
kolejno ręce, ramiona i wszystkie członki, wreszcie język,
wargi i słuch wypowiadały mu posłuszeństwo, znosił to
z największą chrześcijańską cierpliwością i rezygnącyą. Dopóki mógł. udającym się doń po rade radził, spowiadał, czytał i modlił się w długich, samotnych godzinach w swej celi.
Kiedy na krótko przed jego śmiercią kongregacya mężczyzn
z jednego z miast nareńskich, dla której wiele położył zasług,
odwiedziła Yalkenburg i zapragnęła swego ojca duchowego
zobaczyć, kazał się zanieść na salę, gdzie go miano pozdrowić i piękną, choć już z wielką trudnoścją, wypowiedział
jiiowę. Był to ostatni przebłysk jego gorliwości kapłańskiej
i mocy ducha.
Z początkiem października 1899 r. rozpoczęły się zaburzenia w duchowych czynnościach chorego. Przypadłości
tęsknoty zmieniały się letargią i lekkiem delirium. Przez 14
dni trwało pasowanie się ze śmiercią. 18 października, kiedy
liczni kapłani kolegium zabierali się do Mszy św, otrzymali polecenie, aby Najświętszą Ofiarę za duszę ś. p. Tilniana odprawili.
S. p. Tilman Pesch był znany daleko po za domem
zakonnym; od świata nie stronił, lecz będąc mężem czynu,
działał śród niego. I nie było miasta znaczniejszego w pół-
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nocnych Niemczech, w któremby z ambony, lub w kasynie
nie przemawiał. Wiele też osób, nawet wysoko postawionych. darzyło go swojem zaufaniem, powierzało mu tajniki
serca i pod jego pozostawało kierownictwem duchowem.
Towarzystwa Goerresowego do popierania nauki katolickiej był od jego powstania, przez wiele lat, najgorliwszym
członkiem.
Jak w swoich wystąpieniach publicznych, tak i w prywatnych stosunkach, starał się o wzmocnienie katolickich
przekonań. Nieprzyjaciół własnych zapatrywań i wrogów
zakonu nie unikał, owszem, w podróży nieraz ich wyszukiwał, aby z nimi módz rozmawiać. Rezultatem takiej rozmowy było zwykle to, że nienawiść i przesąd upadały
i zamieniały się w szacunek i dla Pecha i dla zgromadzenia,
którego byl przedstawicielem.
Zycie takie czynne budziło dla niego podziw, lecz i na
wiele przykrości go narażało. Że go krytykował i błotem
obrzucał „Związek Ewangelicki", temu się nie dziwił i śmiał
się z tego, lecz krytyki niesprawiedliwe ze strony katolickiej bolały go bardzo. W obronie jednak własnej, nigdy
nip występował; dopiero gdy sprawa Boża cierpiała, chwytał za pióro, lub występował w sali odczytów i napaści
odpierał.
Jednem słowem — Pesch był to mąż głęboko wykształcony, daleko widzący, uprzejmy i łatwy w obejściu, śmiały
jednak i często w słowach nieprzebierający. Niewyczerpana
inicyatywa, żywość wielka, szczera pobożność, nieustanne do
ciągłego udoskonalenia się dążenie, pracowitość prawdziwie
apostolska — oto wybitne jego cechy duchowe. Niemcy straciły w nim jednego z najlepszych swych synów, zakon —
jednego z najlepszych swych członków, a świat katolicki— jednego z głębokich swych myślicieli. Grdyby było
więcej w społeczeństwie takich rozumnych patryotów,
takich dobrych zakonników i kapłanów, takich myślicieli
chrześcijańskich, byłoby lepiej na świecie, nie bylibyśmy
świadkami za dni naszych tego ucisku słabszych przez
silniejszych, tych wstrętnych walk narodowościowych, tych
gromadnych odrywań się od Kościoła pod hasłem „Los
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von Rom", wygłaszanem przez ludzi bez czci i wiary,
tego postępu zatrważającego socyalistycznych i innych
przewrotnych doktryn, tego zgubnego wpływu żydostwa
i masoneryi na narody chrześcijańskie. To też prosić Boga
potrzeba, aby jak najwięcej takich jak Pesch ludzi dawał, a oni, choć ziemi w raj nie zamienią, lepsze jednak
mogą sprowadzić czasy.

Tfu 111 Q cs.

WSTĘP.
Sażdy człowiek, odpowiednio do swej natury, jest filozofera; nazwano go też stworzeniem—bez wytchnienia
przyczyn rzeczy poszukującem, gdyż je wszędzie stara się
wyśledzić i nie spocznie, póki pierwszej racyi i ostatecznego celu rzeczy nie znajdzie. Flozofiia jest poznaniem rzeczy najgłębszych w ich przyczynach, które to przyczyny
wybiegają ponad sferę zmysłowego doświadczenia. Popęd
do filozofowania jest w człowieku niezniszczalny i posiadający prawo istnienia: należy on do istoty rozumu i przez
samego Stwórcę w naturę ludzką został włożony. Cały
świat doświadczalny jest pytaniem narzucającem się człowiekowi; odpowiedź na to pytanie leży w nadzmysłowej
dziedzinie myśli.
Człowiek posiada nietylko filozoficzne, lecz i religijne
usposobienie; popęd religijny pcha go do tego, ab}* się
uznał zależnym od pierwszej przyczjmy i ostatecznego celu
swego bytu. Dosyć jednak często, ten popęd religijny ludzkiej istoty był powodem do wielu fantastycznych, z prawdą
i rzeczywistością niezgodnych, wyobrażeń.
I w dziedzinie religii powinien człowiek używać rozumu. a ten rozum doprowadzi go do poznania najwyższej
Istoty, wskaże mu obowiązek uległości Panu Bogu, lecz
w taki sposób, w jaki Bóg przepisał. Rozum jednak z natury swojej jest słaby i już z powodu tej swej słabości
powinien się garnąć do Boga; Bóg chciał mu przyjść z pomocą. Dar wszakże łaski, przeznaczony przez Boga ludzko-
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ści, został z winy człowieka stracony. Bóg, pomimo to, ulitował się nad ludzkością i dla usług Chrystusa, nie tylko
poszczególnemu człowiekowi, lecz całemu rodzajowi ludzkiemu, w sposób ludzko - społeczny przyszedł z pomocą
w chrystyanizmie. Chrystyanizm też jest największem dziełem miłości Bóstwa.
Objawienie chrześcijańskie przechodzi naturę i rozum,
mieści jednak w sobie pierwiastek rozumowy i przyrodzenie-dobry i prowadzi go cło najpiękniejszego udoskonalenia.
W chrystyanizmie posiadamy filozofię życia. Przedstawić wybitne punkta tej filozofii jest zadaniem 'tego
dzieła. Bierz je więc, czytaj i rozważaj.
Grłówne działy tej książki nazwane są „tygodniami,,
a to na podobieństwo ćwiczeń św. Ignacego, których tok
myśli jest tu naśladowany.
Wniknąć w tę filozofię życia jest rzeczą ważną, nad
tem jednak najwięcej należy się zastanawiać, na czem nam
najwięcej zależy. Nie jest to łatwo, bo ogół ludzki we
wszystkiem lubi powierzchowność. Świat pomiata filozofią
życia, lecz świat błądzi i szaleje często. I ten tylko kto
nadzwyczajnych dopuszcza się szaleństw, bywa zamykany
w domu waryatów, kto zaś zwyczajne i w danym kraju
przyjęte czyni głupstwa, ten odbiera pochwały, nazywają
go człowiekiem żyć na świecie umiejącym. Lecz jakież to
jest życie?
Dwa razy się nie żyje, a jednak jakaż to jest wielka
liczba ludzi, którzy nawet raz prawdziwie na świecie nie żyją!
Większości ludzi przechodzi życie na oczekiwaniu tej. chwili,
w której by mogli rozpocząć żyć prawdziwie.
Jest to rzeczą niezmiernie korzystną, pisze W. von
Humbold, siebie często brać za przedmiot rozmyślania. Pośpieszne czytanie żadnej nie przynosi korzyści; należy się
nad poszczególnemi prawdami gruntownie zastanawiać.
Dopóki żyjesz, powinieneś się uczyć żyć.
Nie przywiązuj się do miłych ci, na uprzedzeniu opartych. mniemań. Często więcej potrzeba odwagi do tego, aby
zmienić mniemanie, niż do wytrwania w starem. Kto chce
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wstąpić na prawdziwą drogę życia, musi rozpocząć od wyrzucenia za okno wszystkich swoich przesądów i bóstw
fałszywych.
Prawdziwem złem i nieszczęściem naszych czasów jest
ta niecierpliwa pracowitość, wszystkie zmysły do tego celu
absorbująca, aby przez pracę możliwie najprędzej niebo na
ziemi pozyskać. W uganianiu się za środkami do życia, naraża się człowiek kulturalny na niebezpieczeństwo stracenia z przed oczu samego celu życia.
Innem złem są to ci niecierpliwi marzyciele, którzy
lubią tylko powierzchowne rzeczy poznanie i w nieustannem pragnieniu nowości, interesujących zjawisk żyją.
Strzeż się tych głupstw i bądź mądrym! Mądrość po
dobna jest do źródła; im więcej się zeń czerpie, tein silniej ono wytryska.

CZĘŚĆ PIERWSZA PIERWSZEGO TYGODNIA.
MIŁOŚĆ P R A W D Y .
ROZDZIAŁ I.
Walka
1.

o

byt.

J g z ł o w i e k urodzony z niewiasty, żywiąc przez czas
^ T O krótki, napełnion bywa wielą nędz. Który wy•
• chodzi jak kwiat, i skruszony bywa, a ucieka
jako dzień, i nigdy nie trwa w tymże stanie (Job. 14, 1 2)".
Człowiek żyje na tej ziemi otoczony wielorakiemi dobrami:
jedne z nich są przeznaczone do zaspokojenia jego koniecznych potrzeb, inne — aby mu dostarczały uciech godziwych. Jest obdarzony zmysłami, ażeby te dobra poznawał,
rozróżniał i onych używał. Spotykają też człowieka w tejże
sferze życia zmysłowego liczne utrapienia, byt jego wypełniony troską i staraniami o utrzymanie się i doczesną pomyślność. Zdobycie i użycie — oto najbliższy cel zi emsK
istnienia.
Nie bez słuszności przeto owe starania, zabi(i
ski nazwano walką. Rzeczy bowiem i ludzie, który
Chrześcijańska filozofia życia. Tom I.
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człowiek jest otoczony, znajdują się często we wrogim do
niego stosunku. I w tem właśnie znaczeniu można mówić
0 „walce o byt."
Tę walkę, w godziwych prowadzoną granicach, nie ludzie wywołali, jest ona konieczna dla człowieka, bo leży
w jego naturze, i dlatego też ma dla niego wielkie znaczenie.
Walka ta o byt nie jest pozbawiona świetnych nieraz
zdobyczy dla ziemskiej pomyślności człowieka. Te zaś owoce, ten dorobek walki nie mały mają pożytek dla bytu ludzkiego i byłoby nierozsądkiem odmawiać im tej wartości.
Ale nie są one jeszcze tem, coby mogło człowieka zaspokoić
1 zadowolnić zupełnie; dają one tylko zaspokojenie pozorne,
chwilowe, o ile człowiek w gmatwaninie zewnętrznych zabiegów sam o sobie zapomina.
Biada jednak temu, kto z całą siłą swego rozumu
i woli w tej walce ulega.
Dotychczas walka o byt, od czasu jak jest prowadzona, nie zdołała zmniejszyć nędzy człowieczej w spłeczeństwie ludzkiem. „Tu dźwięki radosnej pieśni, tam jęki żałobne—mówi jedna staroindyjska księga;— tu rozrywka uczonych, tam kłótnie pijaków; tu luba młodość, tam zgangrenowani i trądem pokiyci. Nie wiem, dodaje autor, czy świat
się z nektaru, czy z trucizny składa." — Jak było wtedy,
tak jest i obecnie.
Jeżeli się znaczenie życia sprowadzi do walki o byt
doczesny i nią się je ograniczy, to takie życie dla większej
części łudzi, a zwłaszcza dla klas niższych, będzie okrutne i niesprawiedliwe. Serce ludzkie pchane nigdy nieustającym bodźcem natury tęskni za czemś, czego mu nie może
dać żaden, nawet najświetniejszy owoc walki o byt.
Dlatego to już autor księgi Eklesiastes w Starym Zakonie pyta z boleścią: „Co więcej ma człowiek (co pozostaje
człowiekowi) ze wszystkiej pracy swej, którą się pracuje
pod słońcem (Ekl. i, 3)?"
Nawet najświetniejszy wynik walki o byt w najkorzystniejszych okolicznościach nie zapewni ci tyrle szczęścia,
żebyś nie był kiedyś zmuszony wyznać z Goethem: „Przy
tem wszystkiem czułem się, jak pewiem szczur, który zjadł
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truciznę, biegał po wszystkich norach, próbował wszystkich
cieczy, pożerał wszystko jadalne, jakie na drodze spotkał,
a pomimo to wnętrzności jego gorzały nieugaszonym i niszczącym ogniem." Poeta ten tak szczodrze obdarzony ziemskiemi dobrami mówił w starości, że „jego życie było jakby
ciągłem toczeniem się kamienia, który co chwila musiał być
przez coś nowego popchnięty; w 75 latach życia nie zaznał
czterech tygodni prawdziwego zadowolenia."
2. I jakże mogło być inaczej? Toż dobra, o które chodzi
w walce o byt nie są dobrami takiemi, któreby mogły zaspokoić człowieka w jego szlachetniejszych dążeniach. A gdyby
i zdołały tego dokazać, jakże one są przemijające!
Wszystko jest jak gdyby w locie; zaledwo się czegoś
dotkniemy, już go niema; zaledwo coś zauważymy, już uleciało. Prędko niknie nawet sława i chwała świata. Gdzież
są ci mocarze, ci bogacze, ci sławni uczeni, co swoją chwałą
świat napełnili, nic jednak nie zrobili takiego, coby samo
w sobie było wielkie i cenne? Inni zajęli ich miejsce i ledwie kto o nich wspomni. A gdzie ich dusze? I cóż im to
pomoże, że w życiu zdawało się im, iż wszelkie posiedli
znaczenie? „Co mi z tego, że byłem wszystkiem?" skarżył
się umierający Sewerus. Kto tylko o ziemskie dba rzeczy,
podobny jest do wstępującego na zieloną górę życia, aby
tam wysoko umrzeć na lodowej powierzchni.
Dlatego to niezmierzona, nieograniczona i bezwględna
żądza dóbr ziemskich jeszcze nigdy nikogo szczęśliwym nie
uczyniła. Czyż wobec tego od pomyślnych owoców, walki
0 byt mam oczekiwać dobra, którego nikt z ludzi dotychczas
nie otrzymał?
3. Walka o byt jest koniecznością, jest jednak koniecznością za niską, abyś jej miał całe swoje życie poświęcać.
„W człowieku, mówi znany niedowiarek zeszłego wiekjj,
natura nie tylko chciała się wznieść wysoko w ogóle, lecz
chciała się wznieść ponad siebie samą. Musi on przeto b% ć
niet}'lko zwierzęciem, lecz czemś wyższem, czemś lepszem.
A ztąd że być musi, wypływa to, że być może. Zmysłowe
żądze i rozkosze wypełniają i wyczerpują ż}Tcie zwierzęce;
1 nie dla nich jest tu człowiek, podobnie jak i każda inna
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istota w ogóle istnieje nie dla tego, co już otrzymała na
niższych stopniach życia, lecz dla nowych przeznaczeń. Powinien przeto człowiek przeniknąć w sobie pierwiastek zwierzęcy pierwiastkiem wyższ}rm, jaki w nim złożony i opanować zdolnościami, które go od zwierzęcia różnią. W świecie
zwierzęcym dzika walka o byt jest bez hamulca. Człowiek,
o ile jest dziecięciem natury, nie może jej całkiem uniknąć,
lecz w miarę swoich wyższych zdolności powinien ją uszlachetniać i łagodzić. Dzika, nieokiełznana istota natury winna
w człowieczeństwie się uspokoić, winna być jak ptacidum
capuł, którą wergiliuszowski Neptun ze wzburzonych wyjmuje bałwanów, by ją uciszyć" (1). F. Strauss, Der alte
und der neue Glaube [9 wyd.] str. 163.)
A więc „sursum corda!" Rzecz, której przyznajemy wartość nie może tarzać się w ziemi; sercu ludzkiemu nie wolno
pozostawać w pyle.
Lecz jak się mam wznosić do rzeczy wyższych? Bardzo
łatwo; szukaj życia ponad życiem.
Ludzkość według jasnego i wyraźnego świadectwa
dziejów świata, tylko w zasadach prawdziwego chrystyjanizmu znalazła ową moc, dzięki której przez wyższe pragnienia walkę o byt może miarkować i we właściwy sposób uzupełnić.

ROZDZIAŁ II.
Walka

o

ideały.

1. W miarę tego, jak człowiek poczyna mieć coraz więcej poczucia godności ludzkiej, z walką o byt łączy się walka
o ideały. Kto tego tylko pragnie, aby bez troski i spokojnie swoje potrzeby zwierzęce zaspokoić i ziemię tę za wystarczającą dla siebie uważa, dlatego, że mu ona daje wszy-

stko do zaspokojenia tycli potrzeb, ten zrzeka się pl'a\va,
ab}* go uważano za człowieka. Lecz kto lepszej treści szuka
w życiu, ten podnosi swój wzrok ponad zmysłowe drobiazgi codziennego życia i wytwarza sobie przekonania, których prawda i pewność żywo go obchodzą. W ciaśniejszem
kole i umysł ludzki się zacieśnia, maleje, wzrasta zaś, gdy
ma wyższe i wznioślejsze cele, i te właśnie prowadzą go do
„ideałów."
Ideał — to najpierwotniejszy i najwyższy wzór, jest
on czemś, co wyrasta ponad bezpośredni i zmysłowy świat,
jest on doskonałością, od której pochodzi otaczająca nas
rzeczywistość; jest doskonałością, jakiej ta rzeczywistość nigdy tu osiągnąć nie może, a za którą pomimo to ciągle
i usilnie tęskni. Ideał — to nadziemskie światło, które na
te małe dolegliwości ziemskiego bj^tu rzuca wyższą jasność
i daje im pewnego rodzaju namaszczenie święte.
Bezpośrednia rzeczywistość życia jest tak pozioma, tak
trywialna, tak niezadowalniająca, tak niedoskonała, żc każdy
myślący człowiek, każde szlachetne serce tęskni za ideałami.
2. Lecz chociaż konieczność natury wszystkich rozumnych ludzi pcha ku idyałom, to jednak różne są poglądy
na to, co pod tym wyrazem „ideał" rozumieć należy.
Nasz wiek pod nazwą ideału chce widzieć zupełne zaspokojenie zmysłowych żądz: materyalne potrzeby są dlań
tem wielkiem bożyszczem, któremu wszystkie siły winny
pańszczyznę odrabiać, wszystkie talenty hołdować. Tak sobie
wyobrażając ideał ludzie naszego wieku wszystkim doczesnym zabiegom o tyle większą przypisują wartość, o ile one
więcej się nadają do zapewnienia zwierzęcego szczęścia ludzkiej społeczności.
I jakże uzasadniają te swoje zapatrywania?
Jedni mówią: na świecie niema nic prócz prochu i przypadku. Z błota przez przystosowanie czyli przez przypadek
powstało zwierzę, ze zwierzęcia — człowiek, gdyż on niczem
innem nie jest, jak z mułu rozwiniętem zwierzęciem, które
nie ma nic ponad sobą i nic pod sobą. Stąd też możliwie
najwyższa zwierzęca błogość jest najwyższym ideałem człowieka. Lecz dla rozumniej szych obrońców tej nauki przy-
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szedł wreszcie dzień Damaszka. Oświeceni światłem innych
nauk mówią oni: nie, człowiek jest czemś więcej, jak zlepkiem z biota; świat jest czemś więcej, jak igraszką ślepego
przypadku; lepiej więc powiedzmy: Ignoramus tj. że człowiek ma się tylko starać o zaspokojenie potrzeb i pomyślność
swojej zwierzęcej natury — to tylko bowiem czujemy i poznajemy; co zaś za obręb natury zwierzęcej wybiega, o tem
nie mamy pojęcia: nauka kończy się tam, gdzie się kończy
działalność zmysłów.
Gdy zaś myślący człowiek przyjdzie do przekonania,
że natura ludzka nie tylko zawiera w sobie pierwiastek
zwierzęcy, lecz że posiada także pierwiastek duchowy, który
ją pcha w sposób nieprzeparty po za granice zmysłowości,
wtedy taką usłyszy od bezbożnej filozofii pociechę: korzystaj ze swej wyobraźni, ze swej siły, i z marzeń twórz sobie jaki chcesz idealny obraz, taki lub owaki według swego
upodobania i potrzeby, albo przyłącz się do istniejącego już
jakiegoś marzenia; marzenie to pozostanie marzeniem, chodzi tylko oto, byś sobie przedstawił ideał, któryby zaspokoił wymagania twego serca, nie zmniejszając i nie ograniczając zwierzęcych rozkoszy życia.
Ale i w kołach przyjaciół nowoczesnej kultury- przychodzi się nie raz do przekonania, że wymarzone ideały
nie zaspokoją n^ślącego człowieka, duch bowiem ludzki
wszędzie pragnie rzeczywistości nie zaś urojeń i marzeń.
„Cnoto, ty nie jesteś pustym dźwiękiem," zawołał na równinie pod Filippi umierający Brutus.
3. Świat nowożytny na wszystko znajduje radę. Z licznych katedr głosi się monizm (panteizm) tj. naukę, która
twierdzi, że bóstwo, jakie poznać możemy jest jedynem źródłem ideałów; że to bóstwo nie jest czem innem, jeno światem
z człowiekiem na czele, z człowiekiem jako najszlachetniejszym kwiatem, najwspanialszym promieniem istoty bożej.
Często już to bóstwo wchodziło samo ze sobą w walkę,
dostawało się do szpitali i domów karnych; nie trudno
więc przekonać się, że takie bóstwo nie może być źródłem
ideałów. Jeżeli bowiem przyjmiemy za prawdę, że człowiek
nie ma żadnego Boga po nad sobą, że sam dla siebie jest
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Bogiem, wtedy otworzymy na rozeież wrota bezsumienności we wszystkich jej formach: wtedy najbrzydszy egoizm
zostanie usprawiedliwiony; wtedy błąd tyle będzie znaczył,
co prawda, występek — tyle, co cnota; wtenczas to wszystko, co nazywamy wykształceniem, będzie tylko pobiałą,
powłoką obrzydliwego błota.
Starano się też niektóre pojęcia i rzeczy ziemskie
przyoblec w szaty wysokiego ideału. Idealnemi tedy nazywano zdolność radzenia sobie w życiu, wysoką naukę, wykształcenie akademickie, ideę państwa, ojczyznę, wyrobienie charakteru, męskość, ludzkość, miłość bliźniego i t. d.
Rzeczy te posiadają bezwątpienia swoją wartość, ale
jedynie wtedy, gdy stoją w związku ze źródłem wszelkiego dobra, prawdy i piękna; kiedy korzeń swój mają
w prawdzie istotnej. Odcięte od źródła swego życia, podobne są do zerwanych, więdnących kwiatów. Nigdy proza
zwierzęcego życia nie zdoła tym dobrom nadać wyższej
wartości. Dotychczasowe poszukiwania prawdziwych ideałów okazały się bezowocne.
4. inaczej rzecz się ma z nauką opartą na chrystyanizmie. Według niej, człowiek szuka podstawy każdego
ideału w tej Istocie, która będąc wolną od wszelkich ograniczeń i niedoskonałości, różną jest od świata i po nad
świat wyniesioną: szuka jej nie w wymarzonym szlachetnym
obrazie, lecz w rzeczywistości, do poznania której chrześcijanin wznosi się na skrzydłach myśli. Tą rzeczywistością, do której m}7śl ludzką prowadzi cała natura, jest Bóg
osobowy, który stworzył niebo i ziemię.
Myśli o tej nadzmysłowej, wiecznej, Boskiej istocie
żaden człowiek nie zdoła nam z duszy wyrwać. Jest ona
jak pochodnia gorejąca, choć jej płomień do ziemi nachylisz, on zawsze ku niebu zwracać się i płonąć będzie.
Według tego zapatrywania cały wszechświat, wszystko
stworzenie jest jedną, wielką ręką Bożą, zapisaną księgą, która na każdej karcie głęboką zawiera treść. Nie każdy, co widzi litery, rozumie ich znaczenie. Aby je umieć
czytać, należy szukać wewnętrznego sensu, który się ukrywa po za zewnętrznemi zjawiskami. Z tego pierwszego źró-
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dła rozlewa się nadzmysłowy, nadnaturalny ideał na wszystko, co istnieje, a więc i na człowieka.
Nasze życie ziemskie nie jest tem szczęściem, do któregobyśmy mieli być wyłącznie przeznaczeni. Życie to jest
tylko krótką drogą, która do owego szczęścia doprowadzić
może. Dobra i rozkosze tego świata, są to kwiatki na drodze, które nas mogą bawić i zachwycać, ale nas nie nasycą. Utrapienia doczesne powinny odrywać nasze serca od
przemijających roskoszy świata, a powiększać w nas żądze
posiadania roskosz}^ trwałych, Bożych. Pan Bóg ustanowił
stosunki ludzkie, wyznaczył powołania, i prace wskazał
rozmaite. Wszystko, nawet rzeczy najdrobniejsze, są postanowione według Jego woli i ku Jego woli, i noszą na
sobie jej piętno. Wszystko, i miłość ojczyzny, i zdolności
odpowiednie powołaniu każdego człowieka swoją podstawę
i miarę mają w tej najwyższej idealności.
Ten wielki Bóg, to źródło wszelkiego dobra, to bezgraniczne świetlane morze prawdziwego, rzeczywistego
ideału przyszło do nas, stało się dla nas zrozumiałe w Jezusie Chrystusie. W Nim mamy nie tylko Bóstwo, lecz
i człowieka idealnego. J a k słońce oświeca niezliczone krople rosy, tak i On miliony serc świętych i chrześcijan napełnia ideałem, jakiego świat dać nie może. Ten Chrystus,
aby z nami mógł pozostawać, ustanowił Kościół, w którym działa dalej i w którym przedziwne bogactwo ideałów
urzeczywistnia, sięgając aż w dziedzinę sztuki.

ROZDZIAŁ I I I
S t a n o w i s k o c z ł o w i e k a w życiu.
1. Rzućmy wzrokiem na stanowisko człowieka na ziemi i jeżeli chcemy tego człowieka dobrze zrozumieć, zastanówmy się nad nim, jako nad istotą towarzyską, społeczną.
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Człowiek, rozważany jako istota, albo nic nie będzie
znaczył, albo będzie znaczył wszystko.
W pierwszym razie będzie on tylko animal bipcs,
obrzydliwym jak stonóg: będzie zbiornikiem wszelkiej nędzy; bezwolną igraszką zwierzęcych potrzeb, która tylko
dlatego ma rozum przed innemi zwierzętami, aby roskoszy
zmysłowych, danych zwierzęciu przez przyrodę w celach
naturalnych, używała za przedmiot najwyszukańszego wyrafinowania.
W drugim razie, przez wzgląd na jego duchowe zdolności, będzie się mu oddawać cześć bałwochwalczą; ducha
ludzkiego wyniesie się na najwyższe szczyty, jako najwspanialszy wykwit ożywionej duchowością materyi; cały świat
będzie się uważać za wypromienioną z człowieka panoramę, a samego człowieka za zjawisko boskie.
Lecz człowiek ani na taką wzgardę, ani na taką bałwochwalczą cześć nie zasługuje.
Rozpatrywany jako zjawisko zewnętrzne, człowiek jest
iytotą bardzo maluczką we wszechświecie. Życie swoje pędzi
on w całkowitej zależności od materyalnych względów; jest
mniej trwały, jak kamień na roli; zmuszony żyć pomiędzy
nierozumnemi zwierzętami, pod niejednym względem im
ustępuje; rzucony jest na ten świat, na tę małą planetę
niby rzecz jakaś bagatelna, którą się w kąt ciska. A jednak to małoznaczące, to znikome dziecię ziemi, czuje taką
ważność swej istoty, że się stawia po nad ten świat szeroki
w bezgranicznej rozpostarty przestrzeni!
Naturo, niezwykłem ty jesteś stworzeniem: z jednego
końca materyą, z drugiego uduchowieniem, a w całości bez
początku i końca pierścieniem. I czemże jest człowiek na
ziemi tej nędznym padole? Westchnieniem chwilowein,
w tem kole eteru bez granic i robakiem na górę wysoką
się pnącym, i kwieciem na wodach oceanu płynącem, i kroplą w bezmiernych mórz bezdenności, i chwilką wśród podwójnej wieczności; atomem drobniutkim na ziemskim obszarze, co w miliony bytów bogaty; a jednak on może sobie tworzyć całe światy. Słabym jest człowiek! W najdrobniejszej rzeczy nie może zmienić praw natury; w malu-
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czkiej tylko cząstce jest panem swego losu. A jednak pomimo to, jakże wysoko stoi wśród otaczącej go przyrody
dla siły woli i rozumu, którą posiada!
Pismo św. z jednej strony porównuje człowieka do
więdnącego kwiatka na polu, z drugiej jednak mówi o nim,
iż jest mało co niższy od Aniołów. Tak, bo człowiek jest
połączeniem ducha z materyą.
Prawdą to jest, że rozwój nauki poniżył jeszcze bardziej zewnętrzne zjawisko człowieka. Im większa jego wiedza, tem ten postęp wydaje mu się marniejszy, gdyż każdy nowy krok naprzód nieprzejrzane i nowe otwiera horyzonty. Lecz rozwój nauk. poniżając człowieka, podwyższa
go zarazem i daje mu samowiedzę jego przewagi duchowej nad materyą.
2. Działalność człowieka wychodzi daleko po za granice materyalnej czynności. Wzrokiem swoim sięga on
aż do świata gwiaździstego, oblicza drogi planet, rozpoznaje
ich skład chemiczny, to znowu wejrzenie swoje rzuca na
zoomie i życie mrówek bierze za przedmiot naukowych dociekań.
I dlatego to słusznie powiedział stary Sofokles: „Wiele
cudów jest na obszarze ziemi, ale większego nad człowieka
niema." Człowiek jest obdarowany bogatemi zdolnościami
rozumu i woli. Xie jest on ograniczony w ten sposób, aby
tylko tego lub owego dobra pragnął; chce i dąży do dobra
w ogóle. Posiadając wolną wolę, często bardzo postępuje
z tem przeświadczeniem, że może postępować, może działać tak lub inaczej. Mając zaś wolną wolę często znajduje
się w takiem położeniu, że musi wybierać pomiędzy złem,
a dobrem. Zło przedstawia się przyjemnie, dobro—nieprzyjemnie. 1 gdyby zło nie miało uroku, nikłby go nie pragnął; gdyby dobro nie było przykre, wszyscyby je pełnili.
Dałeś, o Boże, wiecznemu duchowi marną osłonę; rzuciłeś go w doczesność, żeby się tu spełniły jego losy. Przybądź mu ku wspomożeniu ze swoją łaską świętą! Pomóż
mu, o Panie, wzmocnić się i podnieść, gdyż jego zbawienie
całkowicie w Twoim ręku się znajduje.
Tylko jeden c-hrystyanizm daje ludzkiej zdolności dą-
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żenią,.ową moc, dzięki której ludzie ze względną łatwością
mogą się utrzymać na wysokości człowieczeństwa.
I nic niema gorszego nad rodzaj ludzi zdechrystyjanizowanych! Kto na nich patrzy, może dojść do uczucia
pogardy dla całego rodzaju ludzkiego i może z Goethem
powiedzieć: „Już nie mam wiary do świata; nauczyłem się
wątpić. Ludzie są tacy płascy, podli i niedorzeczni, że trzeba tak długo żyć jak ja. aby się nauczyć nimi gardzić".
Tak mówił spoganiony chrześcijanin. Kto jednak zechce
rozważać człowieka w darowanej mu przez Stwórcę doskonałości, ten musi mieć dla niego szacunek. 1 niema na całym widzialnym świecie przedmiotu godniejszego badania
nad człowieka.
Gdyby Pan Bóg stworzył człowieka takim, jakim go
chce mieć świat niechrześcijański, to już pierwszego dnia
po stworzeniu trzebaby takiego człowieka zamknąć w więzieniu lub w domu waryatów.
3. Ażeby człowieka i jego zadanie życiowe dobrze
zrozumieć i ocenić, należy go rozpatrzyć także pod względem towarzyskim i sppłecznyin. Istnieją bowiem nietylko
prywatne, lecz i społeczne obowiązki.
Społeczność ludzka nie jest tłumem złożonym tylko przypadkowo z poszczególn}rch istot, z których każda mogłaby
się dowolnie do ogółu przyczepiać lub od niego odrywać.
Człowiek należy wprawdzie przedewszystkiem do siebie,
lecz jest on również postawiony w ograniczonym związku
ze społecznością i do niej należy. Stąd też nikt nie żyje
wyłącznie jako pojedyncza odrębna jednostka, lecz żyje jako
członek całego rodzaju; dlatego to musi mieć wzgląd na
innych i na innych względy liczyć.
W społeczeństwie ludzkiem widzimy rozmaite organiczne zbiorowiska, które ludzie potworzyli, pchani samym
instynktem natury. Życie ludzkie z natury ma rozmaite
przed sobą cele; osiągnąć się one dają li tylko przez porządnie uregulowane współdziałanie wielu. Stąd też ludzie,
jako tacy, do rozmaitych należący zbiorowisk, muszą się
nawzajem wspierać, aby te cele życiowe osiągnąć.
Jak w organizmie jakimś, członki, które się na ca-
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łość składają, są rozmaite, nie jednakowe i nierówne, podobnie w każdem z poszczególnych ludzkich zbiorowisk,
należący do nich, różnią się między sobą i ukształtowaniem ciała, zdolnościami duchowemi i stanowiskiem w życiu. To naturalne prawo wspólności i wzajemności przenika wszystkie sfery życia; najwyższe i najniższe. I dlatego
nikt nie może powiedzieć: „Ja żyję tylko dzięki sobie i dla
siebie; powodzenie lub niepowodzenie innych i ogółu wcale
mnie nie obchodzi." Takie powiedzenie i takie przekonanie byłoby nienaturalne, gdyż z prawa natury postępowanie każdego człowieka oddzielnie nie jest bez znaczenia dla innych, oraz dla ogółu i odwrotnie: ogół pociąga za sobą pod
pewnym względem każdego człowieka z osobna. Sława
więc i hańba poszczególnych ludzi spada na ogół i z wartości ogółu korzystają poszczególne jednostki. Człowiek
może się nie raz sam ratować, ale są wypadki, że jedyny
środek ratunku, leży w szukaniu ratunku u drugich. I nieraz najlepiej zabezpieczamy własny interes, gdy mamy
na względzie interesy innych. Stąd też błędne jest to
mniemanie, które w korzyści innych widzi szkodę dla swej
własnej sprawy.
Ta wspólna przynależność wielu do jedności, jest
naturalnym i koniecznym warunkiem, na którym się ugruntował chrześcijanizm. I dlatego wiele z jego nauk, z jego
urządzeń, z jego przykazań, wtedy tylko stanie się zrozumiałemi, kiedy się zwróci uwagę na wzajemną solidarność
ludzi.
0 tej też wspólnej przynależności wszystkich ludzi
myślał Pius IX, kiedy pisał następujące słowa: „Oby nasze wspólne usiłowania cel osiągnęły: uleczyły niedomagania społeczne i zapewniły zwycięstwo prawdzie na ziemi!
Pomiędzy zasadami nowoczesnej cywilizacyi wiele jest błędnych. Zamiast się przed niemi uginać, należy im przeciwstawić prawdą."
Tak więc stoi człowiek w życiu nietylko jako istota
poszczególna, lecz także jako społeczna: jako część wielkiego zbiorowiska. Pod obydwoma tymi względami zna-
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czenie człowieka leży nie w tem, co widoczne i czasowe,
lecz w dziedzinie wewnętrznej, prowadzącej do wieczności.
Feldmarszałek Moltke w 80 roku życia tak pisał:
„Stoję już na końcu drogi życia i przeczuwam, że w świecie przyszłym całkiem inną miarą będą mierzone uczynki
nasze, niż tu na ziemi. Nie świetność rezultatów, lecz czystość chęci i dążeń, wierne wytrwanie w obowiązku nawet
tam, gdzie wynik usiłowań będzie najmniejszy, rozstrzygną o wartości życia ludzkiego. Jakież cudowne będzie
tam, na tej wielkiej rewii świata, uszeregowanie wszystkich
od najwyższego do najniższego. Nie wiemy tylko, co wtedy sobie będzie należało przypisać, co innym, a co woli
wyższej. Stąd też lepiej za wiele nie liczyć obecnie na
swoje zewnętrzne sprawy".

ROZDZIAŁ IV.
Ciekawość.
1. Zbawienie wielu jest wystawione obecnie na niebezpieczeństwo skutkiem iałszywej wiedzy i ciekawości.
Każdy z natury jest ciekawy. Pewna wiedza jest dla
bytowania człowieka na ziemi niezbędnie potrzebna, lecz
właściwy cel życia ziemskiego wcale nie leży w zaspokojeniu popędu do wiedzy, owszem wiedza powinna być tylko pochodnią do dobrego życia. Coby człowiekowi bowiem
pomogło, coby mu przyszło z tego, gdyby wszystko poznał, a nie żyłby przytem tak, jak żyć powinien?
Prawdziwa nauka ma wielką wartość. Ale już Plato
wymaga jako konieczego do niej warunku: „oczyszczenia
duszy z namiętności, gdyż tylko dusze czyste mogą pojąć
i uchwycić to, co jest czyste, prawdziwe i wieczne." Staraj
się o dobrą wolę, gdyż jeżeli oko nie zechce patrzeć, nie
pomogą ani świece, ani okulary.
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Nieraz nauka naraża na niebezpieczeństwo. Przez
naukę przyswaja sobie człowiek dany przedmiot więcej,
aniżeli przez zewnętrzne posiadanie, dlatego to mówią
0 nauce, że zwykła ludzi nadymać. Zbyteczna ciekawość
1 żądza wiedzy łatwo prowadzi do szkodliwego rozszerzenia
i najgorszych ułud.
Plato był zdania, że złem największem nie jest zupełna ciemnota, lecz raczej niegruntowna znajomość wszystkiego. Mądrym jest ten, kto o tyle pragnie posiąść naukę,
o ile ona może być potrzebna do osiągnięcia prawdziwej
szczęśliwości. Postaw szranki swojej ciekawości i bądź
przekonany, że ograniczony duch ludzki może tęsknić za
oceanem rzeczywistości, ale go pojąć nie zdoła. Świat jest
jDełen zagadek i czasem najprostsze zjawiska są największemi tajemnicami. Małem jest to, co poznać możemy,
a wielkiem, czego nie znamy. Nauka powiększająca się wciąż
jest podobna do wzrastającej kuli: im więcej się powiększa
tem więcej dosięga punktów stycznych z tem, co leży po
za jej obrębem. Zresztą z nauką i wykształceniem wzrasta
też odpowiedzialność. Niewinne nieuctwo służy nie jednemu za uniewinnienie.
Strzeż się wyniosłości z powodu twej mniemanej uczoności; od błędu zaś tego uchroni cię najskuteczniej prawdziwe poznanie siebie samego. Staraj się trzymać o innych wysoko, a o sobie nisko. Bądź zadowolony, gdy cię
zapoznają lub niedoceniają.
Wielkiego jest znaczenia poznanie prawdy i rzeczywistości takiemi, jakiemi one są. Zmysłowe poznanie i samo domniemanie nie wystarczą nam. Aby poznać to, co
nam jest użyteczne, trzeba od rzeczy zmysłowych wznieść
się do nadzmysłowycli. Trzeba przytem modlić się i zachować w sercu żywą miłość prawdy. Bardzo często uczona
dyalektyka w poznaniu prawdy więcej przeszkadza, niż
pomaga.
Wszyscy chcą prawdy, lecz bardzo wielu szuka jej
z samolubstwa bez granic: stąd ta gmatwanina nieskończona najrozmaitszych mniemań i sądów. Kto Boga poznał,
musi szukać prawdy z uczuciem uległości względem Nie-
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go; musi jej szukać tak, jak Bóg przykazał, musi jej szukać, aby się prawdzie poznanej podobać. Bóg niech będzie
twoim nauczycielem: jeżeli On do ciebie przemawia, niech
zamilknie wszelkie stworzenie. Kto w uczuciu prostoty
szuka Boga, będzie oświecony światłem bożem, a do poznania prawdy więcej się przyczyni, niż wszelkie usiłowania ludzkie.
Cała wiedza ludzka nurza się w morzu niewiadomości. Stąd też najlepszą wiedzą będzie ta, kiedy się wie, że
się jest niczem z samego siebie, a że wszystkiem, czem się
jest, jest się tylko z woli Boga i dla Boga.
2. Nie dowierzaj zbytecznie swemu osobistemu przeświadczeniu, lecz słuchaj chętnie zdania tych, którzy są
lepsi i sumienniejsi od ciebie. Bezpieczniejszą jest rzeczą
przyjmować radę, aniżeli dawać. Myśl o tem, co wielcy
ludzie myśleli, lecz i sam myśleć nie przestawaj. Nie daj
się otumanić inaczej myślącym dla ich przeważającej liczby. „Nic niema, mówi Góthe, bardziej niedorzecznego
nad większość; składa się ona zazwyczaj z kilku zdolniejszych przewodników, z nicponiów, przystosowujących
się łatwo do wszystkiego, i z tłumu, który biegnie za przywódcami, a nie pojmuje dlaczego i poco." A Szyller: „Większość jest niedorzecznością, rozum i słuszność mają zawsze
tylko nieliczni."
W wielkiem zamieszaniu obecnych czasów, strzeż swego przekonania. Wszystko chce obecnie człowiek dociec,
wszystko zgruntować. Prawdo, gdzie się ty kryjesz przed
tą okrutną pogonią? Miej pieczę nad swemi dobremi uczuciami serca. Serce bowiem ma swoje racye, o których rozum nic nie wie. Jest nawet zdanie, że cały system myślenia
człowieka jest pod wpływem serca. Nie bój się trudności
i ofiar, jakie z poznaniem prawdy zwykły się łączyć. Prawda chce być zdobytą siłą i cierpieniem. Naukę szanuj.
Zbyt wielu stroi się obecnie w szatę „nauki", to też nie
jest rzeczą obojętną, jaką naukę masz szanować. Nauka
jest potęgą, jak w publicznem tak i w prywatnem życiu.
Prawdę," którą poznajesz, staraj się uczynić pożyteczną.
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Tam tylko posiadanie prawdy ma zapewnione bezpieczeństwo, gdzie życie według prawdy z nauką się łączy.

ROZDZIAŁ V.
Prawdziwa 1 fałszywa nauka.
1. Nauka jest to poznanie albo wyjaśnienie zjawisk
i rzeczy przez ich przyczyny. Gdyby wszyscy ludzie uprawiali naukę w sposób godny, to wszystkie nauki złożyłyby
się na jedną, jednolitą i harmonijną ogólną naukę. Lecz
wielu przykłada się do nauki nie dla zbadania prawdy, ale
raczej z pożądliwości oczu, z pożądliwości ciała i z pychy
żywota.
„Prawdą to jest zbyt dowiedzioną, mówił Leibnitz,
że ci, co zanadto są uczeni, nie zawsze oświeceni są światłem prawdziwem". A to dlatego, że obok prawdziwej, wartościowej nauki, jest nauka mniej warta, a nawet fałszywa.
Nauka dla jednych jest boginią nieśmiertelną, a dla drugich — dojną krową, która im dostarcza masła.
Człowiek rozumny szuka światła, któreby go oświeciło
odnośnie do niego samego, co do celu jego życia, jego przeszłości i przyszłości, a szuka go przez wzgląd na
siebie samego tylko, a nie przez wzgląd na istnienie nauki.
Czuje się on wprawie lekceważyć każdą taką naukę, która
nie spełnia ciążącego na niej obowiązku — wyjaśnienia
i poprawienia w jaki bądź sposób warunków bytu ludzkiego.
2. Nauka jest dobrem, lecz nie jest dobrem najwyższem. Mówi się o „wolności nauki". I słusznie, gdyż nauka
powinna być wolna od wszelkich nieuprawnionych wpływów. Lecz absolutnej wolności nauka nie może się domagać. Granice nosi już sama w sobie i gdyby tych granie
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nie miała, byłaby tylko oszukaństwem. i kłamstwem. Granice te stanowi prawda. Nauka, która się z prawdą nie liczy, jest źródłem zamieszania i nieszczęść. Są bowiem prawdy trwałe i te powinny być dla nauki święte. Ten, kto
uprawia naukę, nie powinien naruszać prawdy.
• Nauka dogmatyczna Kościoła katolickiego stoi tak nie
mniej silnie, jak nauka o zasadach geometryi Euklidesa: obie
one bynajmniej nie powstrzymują postępu kultury i wiedzy. Nauka, powiedział jeden z nowszych pisarzów, jest
nie\Volnicą; sprzedaje się ją i kupuje, na wszystko się ona
musi zgodzić, co jej tylko narzuci okrutny jej władca.
Prawda, przeciwnie, jest panią, z którą żartować nie można, ona się sama nie sprzedaje i nie pozwala sobą frymarczyć, trzeba jej bez zastrzeżeń ulegać.
Wskazują nam na wyniki najnowszej filozofii. I jakież one są? Takie, jakie były przed stu i więcej laty. Jeden
mówi: „Ponieważ rzeczy istnieją, musi być jakaś przyczyna tych wszystkich rzeczy; w tej przyczynie wszystkich
rzeczy pływamy całkowicie." Drugi: „Ja przeciwnie utrzymuję: niema żadnej rzeczy prócz mnie; wszystko inne powstaje we mnie, jak bańka na wodzie." Trzeci: „Dwie tylko
istnieją rzeczy: świat i dusza; jedna o drugiej nie wie,
a jednak obie znaczą jedno." Czwarty: „Ani o rzeczy jakiejś, ani o duszy nic nie wiem, obie zdają mi się tylko
być, lecz nie są faktem widomym." Piąty: „Ja jestem i samego siebie wyobrażam i wyobrażam samego siebie jako
niewyobrażonego, a więc wyobrażam sobie jakieś nie—ja."
Szósty: „Przynajmniej jakieś wyobrażenie istnieje! Istnienie zaś wyobrażenia zmusza do uznania istnienia trzech
rzeczy, mianowicie: osoby wyobrażającej, przedmiotu wyobrażonego i samej czynności wyobrażenia."
3. Nie można się dziwić, że podobna nauka pomimo
niejasności znajduje poszanowanie u wielu. Wiadomo nieraz bowiem, że największa niedorzeczność naukowa dlatego nabiera rozgłosu, że jest niezrozumiała. Ludzie czczą to,
czego nie mogą zrozumieć, byle tylko ich namiętności nie
zostały zadraśnięte. Wielu chwali coś, zapytaj się dlaczego, nie potrafią ci wskazać powodu.
Chrześiejańska filozofia życia. Tom T.
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Zdobycie prawdziwej nauki jest możliwe, ale tylko
dla tego, kto koclia prawdę. Tysiące szpiegów czatuje na
twoje ślady, o prawdo! ale ty powolnym krokiem pośród
nich przechodzisz. Staraj się o prawdziwą naukę, ale nie
przeceniaj przytem sił swoich. Twoja nauka pozostanie zawsze odrobiną. Nie wielu wie, jak dużo powinno się wiedzieć, żeby wiedzieć, jak niezmiernie mało się wie. I nawet tę trochę wiedzy, jaką posiadasz, zawdzięczasz więcej
Bogu, aniżeli sobie. Bardzo często, jakieś bezwiedne przeczucie, jakiś fakt naturaln}' prędzej na prawdę trafia, aniżeli samowiedna refleksya. Często dopiero razem z zastanowieniem rozpoczyna się błąd? I czyż nie wszystkie zdolności i przedmioty twego zastanowienia zawdzięczasz Bogu,
nie sobie? W Kościele katolickim prawdziwa nauka uchodziła zawsze za najwyższe naturalne dobro człowieka. Jeżeli kiedy, to dziś fałszywej nauce trzeba przeciwstawić
prawdziwą. Dlatego walka o prawdę obecnie jest tak niebezpieczna, ponieważ duch ciemności owładnął naturalną
nauką i całego stworzenia, z jego przepychem i wspaniałością, używa jako broni przeciw Stwórcy.

ROZDZIAŁ VI.
Indyferentyzm.
1. Są i tacy ludzie, co się uważają za wykształconych,
dlatego, że są obojętni względem wszelkiej prawdy, byle
tylko mogli zaspokoić swoje zmysły.
Cóż to jest prawda? Prawdziwe jest to, co jest rzeczywiste, co stoi w pewnym stosunku do siły rozpoznawczej rozumu t. j. o ile może być poznane przez swą racyę bytu i z tą racyą się zgadza. Ludzkie poznanie jest
prawdziwe, o ile się zgadza ze swoim przedmiotem. Odpowiednio do swojej natury człowiek wanien używać rozumu. Odpowiednio do swojej natury rozumu winien przedstawiać prawdę nie jako coś zależnego od siebie, lecz
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owszem musi ją pojmować jako coś od siebie niezależnego
i jej się powinien poddawać. Dziedzina prawdy jest dla
człowieka dziedziną rzeczywistości, o ile się ludzkiemu poznaniu nastręcza, i o ile ją to poznanie ocenia. Duch ludzki
mógłby objąć cal}'" obszar zmysłowej rzeczywistości, lecz
on na tem nie poprzestaje; pchany instynktem natury,
musi wychodzić po za ten świat zjawisk, nie poto, żeby
marzyć, ale aby rozpoznać to. co jest, skąd'? i dokąd? Z zapytaniem na ustach chce on się dowiedzieć, skąd wszystkie
rzeczy, jako ze swej najgłębszej przyczyny pochodzą i dokąd, jako do ostatniego swego celu dążą. I to jest największy znak zapytania prawdy! Względem tej prawdy myślący człowiek nie może być obojętny, gdyż odpowiednio do
zwykłego stanu rzeczy, prawda ta musi być tem, do czego
cały ludzki byt dąży. Tylko człowiek głupio przeceniający
siebie, może być względem prawdy obojętny i używać pozoru jej do zakrycia swej pychy.
Stary Cycero mniema, że „większość ludzi w swych
sądach kieruje się miłością lub nienawiścią, przychylnością
lub wstrętem, nadzieją lub obawą, albo też innem jakiem
uczuciem; mniejszość tylko sądzi według prawdy i prawa."
My winniśmy tak sądzić, jak ta mniejszość. Obojętność
wtedy tylko może mieć racyę bytu, gdy chodzi o rzeczy
bezwartościowe, albo o rzeczy jednakowej wartości. Prawda
zaś jest rzeczą najcenniejszą, prawda jest tylko jedna
i przechodzi wartością swoją wszystkie przeciwne jej błędy. Któż tedy może być względem prawdy obojętny.
2. Indyferentyzm t. j. lekceważenie prawdy, jest punktem wyjścia nowoczesnych błędów. Poszukiwanie prawdy
jest dziś tylko środkiem do celów próżności, pycliy i żądzy
v złota. O tyle tylko dziś wierzy się w rzeczywistość rzeczy,
o ile one mogą zaspokoić namiętność. Za głupca uważają
tego, kto po nad to troszczy się o prawdę i rzeczywistość.
Wielu wyrzeka się obecnie prawdy, bo sądzi, że ona nie
wychodzi po za materyę (materyalizm); albo mniema, że
zdolność poznawania rozciąga się tylko do rzeezy zmysłowych (pozytywizm); albo też są zapatrywania, że błądzenie tak samo jest dobre i boskie, jak poznanie prawdy

20
(panteizm). A jednak wszyscy uważają prawdę za swoją
własność, bronią swoich życiowych poglądów, a zdania innych poczytują za nieprawdziwe. I tak, nowoczesny świat
jest wielkim kłamstwem, jest błędnym ognikiem na bagnisku grzesznych namiętności.
Każdy człowiek z natury swojej szuka prawdy, pragnie jej. To badanie i poszukiwanie nie jest dla człowieka
myślącego jakąś zabawką myśliwską; ma ona gorzką powagę, gdyż w prawdzie leży cała siła żywotna, a w fałszu
tylko — trucizna i zguba. Dla kogo prawda jego przekonań jest obojętna, ten iest niedorzeczniejszy od mieszkańca dziewiczych lasów, który brudną ziemią napełnia próżnię swego głodnego żołądka. Pracuję, abym żył, a żyję
nie dla życia, lecz abjon poznał cel tego życia; abym go
chciał, abym go osiągnął. Pierwszą ze wszystkich rzeczą
jest interesowanie się prawdą; i w tem to właśnie zainteresowaniu leży przeznaczenie człowieka, do którego ma on
dążyć przez panowanie nad sobą.
Człowiek powinien chcieć poznać prawdę i poznanej
się podobać, to jest uznać swoją od niej zależność; zależność ta leży w istocie całego człowieka. Poddając się prawdzie, człowiek nie przestaje być wolny i odpowiedzialny
za swoje skłonności przy badaniu prawdy. Biada człowiekowi, jeżeli dzieła jego są złe, jeżeli więcej kocha ciemności, niż światło!
3. Zgubnem jest oszukaństwem wyrzeczenie się szacunku dla prawdy, aby służyć bałwanowi dowolnego „przekonania". Sofizmatami są podpory wszelakiej anarchii; wszak
każdy morderca i rewolucyonista działa pod wpływem jakiegoś „osobistego przekonania".
Czasy, w których wolność myślenia miała prawne tamy, już upfynęły. Stąd to współczesna wolnomyślność stawia zasady. Myśl, jak ci się podoba, biada ci jednak jeżeli
inaczej myśleć będziesz, jak ja! Współczesny człowiek ponad prawdę stawia własną osobę i dlatego to można doń
zastosować słowa, które Cycero wyrzekł o Epikurejczykach:
„Czytasz tylko to, co ci pochlebia, co się zgadza z twoim
interesem; wszystko inne potępiasz, nie zadawszy sobie na-
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wet trudu poznania." Człowiek robi się bóstwem; w swojem pyszałkowatem ubóstwieniu mierzy prawdę według
interesu swej pychy i zmysłowości. Człowiek nie jest Bogiem,
lecz też nie jest i zwierzęciem tylko, przywiązanem do powierzchni zmysłowych wrażeń i zmysłowych instynktów.
Zwierzęciem jest człowiek i nosi w sobie zwierzęce chuci,
ale jednak pomiędzy nim, a zwierzęciem istnieje niezmierzony przedział.
Całe znaczenie zwierzęcia zamyka się li tylko w dziedzinie ziemskiego bytu i zmysłowego użycia zwierzęcych
potrzeb. Wartość, według, której należy mierzyć człowieka, nie zależy od względów materyalnych, lecz odnosi się
do jego ducha. Różnice pomiędzy człowiekiem, a zwierzęciem stanowią: abstrakcyjne myślenie, mowa, ogólne pojęcia i sądy, wypływające stąd opanowanie natury, które się
przejawia w postępie przemysłu, w różnolitości wielu różnych
wytworów sztuki; dalej, możność ocenienia tego, co jest prawdziwe, dobre, piękne, prawe, mądre, moralne; wolność woli,
właściwe człowiekowi pragnienie czegoś, coraz doskonalszego,
które tu na ziemi niczern zaspokoić się nie daje, wreszcie,
sumienie i samopoczucie odpowiedzialności przed Bogiem.
Zrób człowieka najdoskonalszem nawet zwierzęciem,
a zrobisz go zarazem najnieszczęśliwszą istotą. Człowiek musi
chcieć być czemś więcej niż zwierzęciem. Na drodze swego
życia musi on pragnąć ujrzeć gwiazdę wiecznej- prawdy,
w przeciwnym bowiem razie, spadnie niżej od zwierzęcia.
Zwierzę może żyć jak zwierzę, ale człowiek musi żyć jak
człowiek i dlatego nie może być obojętny względem prawdy.
4. Poznanie w zupełności całej prawdy nie jest dane
człowiekowi, bo jakkolwiek rzeczywiście nie jest on tylko
zwierzęciem, ale nie mniej nie jest przecież Bogiem;
a zresztą okazuje się to jawnie i z zależności jego bytu,
i z nędzy jego istoty, i z chaosu jego dążeń i pragnień,
i z ograniczoności jego poznania.
W dziedzinie tego, co ziemskie, jak i w dziedzinie tego,
co nadziemskie zawiera się wiele tajemnic dla ducha myślącego. Nie jedno potrafią ludzie zbadać, lecz bardzo wiele innych rzeczy pozostanie przed nimi zakryte. Im więcej wie-
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cłza ludzka postępuje, tym więcej powstają ciemności w rozszerzonym widnokręgu ludzkiego poznania. Lecz dla tych
wielu rzeczy, których człowiek nie pozna, nie powinien
gardzić tą odrobiną, którą poznać może i poznać powinien.
Dla zwierzęcia prawda jest najciemniejszą nocą; dla
anioła jest ona jaśniejsza nad słońce; dla człowieka jest ona
światłem o zmroku, jest odbiciem wiecznego słońca w stworzonych rzeczach. Zadanie życia człowieka na tem zależy,
aby przez dobre użycie dóbr ziemskich dotarł do źródła
prawdy. I jakżeż człowiek mógłby być obojętny względem
prawdy?
Przy ograniczności poszczególnego człowieka poznanie
prawdy i rzeczywistości we wszystkich dziedzinach jest takiem trudnem zadaniem, że musi być uzupełniane tylko przez
poleganie na cudzem dociekaniu. Odpowiednio do swej istoty
człowiek nie tylko jest zależny od sił natury, które dla niego
są obce, lecz od cudzej powagi. Ktoby we wszystkich rzeczach chciał polegać jedynie na własnem dociekaniu, ten
byłby szalonym zgoła nie zdolnym do istnienia na ziemi.
Ten tylko znajdzie prawdę, o ile ona od niego zależy, kto
ją ukochał, kto sam jest prawdziwy tj. kto bez obawy dla
siebie i dla innych chce posiąść prawdę.
Nieprawdziwość jest cechą ludzi przykutych do ziemi.
Stąd też Apostoł upomina: „Nie kłamcie jedni drugim (Kolos.
3, 9)." Człowiek nie jednokrotnie może bez własnej winy
zagrzęznąć w błędach. Zupełne posiadanie prawdy, które, jako
wielki gościniec do zbawienia, Opatrzność przeznaczyła dla
ludzi, nie jednemu człowiekowi bez jego winy może być
niedostępne. Każdemu jednak, kto jest dobrej woli, Opatrzność daje taki stopień łaski i światła, jaki jest konieczny
do uniknięcia wiecznej zaguby. Błądzący bez winy, jako taki,
jest godzien pożałowania. Indyferentyzm jest więc występkiem względem ludzkiej natury: domaga się on od rozumu
przyjęcia tego sofizmatu, że wszystkie przeciwieństwa są
w gruncie rzeczy ze sobą zupełnie zgodne; domaga się od
człowieka, aby ten bezmyślnie szedł naprzeciw strasznej
alternatywy, która w krótkim czasie stanie przed nim w godzinę śmierci. Od trucizny indyferentyzmu najlepiej się
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zabezpieczymy, jeżeli życie prowadzić będziemy według nauki Kościoła katolickiego.

ROZDZIAŁ

VII.

Wolnodumyślnośe.
1. Są ludzie, którzy interesują się* prawdą li tylko dla
przepędzenia czasu. Wychodzą oni z tego założenia, że prawda
nie istnieje lub jeżeli istnieje, to przez ludzi nie może być
poznana. I chociaż znalezienie prawdy uważają za nie możliwe, w szukaniu jej jednak dopatrują się wielkiej mądrości.
Według nich może sobie człowiek do woli, według upodobania, tworzyć przekonania; może je uważać za prawdę,
chociaż wie, że prawdy poznawalnej niema. Jakimkolwiek
sposobem być przekonanym o czemś, byle nim być, to już
według nich znaczy wszystko: a o czem mianowicie jest się
przekonanym, — czy o prawdzie, czy o fałszu -— to rzecz
obojętna.
Wolnodumstwo przeszłych wieków tak pojęte w następującą ujęto przepowieść. Był pewien mąż, który posiadał drogocenny pierścień. Ponieważ zaś miał trzech
synów i każdemu z nich chciał pierścień pozostawić w spadku,
kazał zrobić dwa fałszywe pierścienie zupełnie do prawdziwego podobne. Po śmierci ojca wszyscy synowie otrzymali
pierścienie i każdy był przekonany, że tylko jego pierścień
prawdziwy. I cóż to szkodziło, że dwaj z nich byli w błędzie, kiedy wszyscy byli zadowoleni? Na posiadaniu więc
prawdziwego pierścienia nic tu nie zależało; jedno tylko podmiotowe zapatrywanie miało znaczenie.
Podobnie rzecz się ma — mówią wolnomyślni — z prawdziwą i fałszywą religią; wszystkie, nawet najbardziej z sobą sprzeczne religie, mogą człowieka zadowolnić, nic więc
nie zależy na prawdziwości religii.
2. Taka wolnomyślność nie jest godna człowieka; jest
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ona córką kłamstwa, a matką hipokryzyi. Fałszem jest,
ażeby prawda i błąd miały jednaką wartość. Wolnomyślność
jest nieszczęściem człowieka. Człowiek może znaleźć szczęście tylko w dziedzinie przedmiotowej prawdy i rzeczywistości; musi się starać o jej poznanie w uczciwy sposób.
Pozór prawdy nigdy nie zdoła zastąpić samej rzeczywistej
prawdy. Tylko rzeczywista prawda może uczynić nas wolnymi i sprawić, że nie staniemy się niewolnikami ani pracy,
ani rozkoszy. Błąd jest chwiejny, słaby, prawda zaś stoi
mocno, tak, jak armata: w którąkolwiek nakierujesz ją stronę,
zawsze w błąd trafić może.
Nic niema fałszywego i bardziej zgubnego, jak to osławione zdanie Lessinga, że wieczne dążenie do prawdy należy
przekładać nad samo jej posiadanie. W tem znaczeniu możnaby powiedzieć, że i pragnienie lub uczucie zimna jest lepsze, aniżeli znalezienie orzeźwiającego źródła lub ciepłego
promienia słońca.
Duch wolnodumcy nie uznaje nawet wiecznego prawa
moralnego. A byłoby przecież rzeczą doprawdy dziwną,
gdyby tylko „człowiekowi zwierzęciu" wolno było deptać
wszystkie prawa, dla zaspokojenia swoich zachcianek i kaprysów. Wskutek takiej wolnomyślności doszło do tego, że pewTien myśliciel mógł się odważyć na takie zdanie iż: „świat
dzieli się na łotrów i głupców;" różnicy pomiędzy dawnym,
a nowoczesnym poganizmem dopatrzył się w tem, że dawny
niebo napełniał bóstwami, dzisiejszy zaś zaludnia świat
dyabłami.
Życie ludzkie wtedy tylko ma znaczenie, kiedy się je
wyprowadza od pierwszej przyczyny, a prowadzi do ostatecznego celu. Człowiek żyje na ziemi, aby zależeć od prawdy; kto zaś człowieka pozostawia samemu sobie, ten go
czyni straszydłem. Zycie ludzkie jest drogą wiodącą do określonego celu; ono nie jest spacerem dla spaceru; każda droga jest prosta, ale nie każda jest prostą dla życia. Zycie
twoje nie jest dla siebie celem, jest ono tylko placówką dla
osiągnięcia celu. Życie powinno być rolą, w którejby mądrość mogła zapuścić korzenie; jeżeli w tę rolę nie rzucisz
ziarna, to nie wyrośnie z niej drzewo przynoszące owoc.

25
Ponieważ istnieje cel życia to można go osiągnąć w przyszłości, boć sz}'bko mknąca i ograniczona obecność nie może
być celem; może być tylko środkiem wiodącym do celu.
Chrześcijanin, katolik potrafi rozróżnić pomiędzy błądzącym, a błędem, pomiędzy błądzącym bez swej winy, a błądzącym dobrowolnie. Błędu nienawidzi i gardzi nim, błądzącego w dobrej wierze żałuje i uniewinnia, ale przez to
nie jest 011 jeszcze wolnodumyślnym, gdyż pomiędzy błędem
nawet z dobrej wiary pochodzącym, a prawdą widzi on
istotną, głęboką różnicę.

ROZDZIAŁ

VIII.

P y t a n i e celowe.
1. Najważniejsze z pytań, nastręczające się myślącemu
człowiekowi, jest właśnie pytanie o celu, o celowości i o celowem dążeniu. Cel określa wartość każdej poszczególnej
rzeczy; określa również wykonanie każdej praktycznej myśli,
każdego przedsięwzięcia. Zegarek ma za cel w możliwie
dobry sposób oznaczać różne chwile czasu; jeżeli to zadanie spełnia, nazywa się zegarkiem dobrym, jeżeli nie spełnia — złym, może też mieć zegarek pewną wartość bez względu na dobre lub złe wskazywanie czasu, jedynie jako drogocenny metal lub dzieło sztuki. Cel oka zależy na tem, aby
widziało w sposób odpowiedni organizmowi. I jeżeli temu
celowi dobrze odpowiada, jest dobre, jeżeli zaś tego celu
nie spełnia — złe.
Jeżeli ktoś przedsiębierze jakąś sprawę, musi przedewszystkiem mieć wyobrażenie o celu przedsięwzięcia, gdyż
odpowiednio do tego będzie wybierał środki, a więc np. nie
wchodzi on do pociągu idącego na północ, gdy cel jego
podróży jest na południe. Człowiek działający bezcelowo,
dowodzi, że nie posiada należytego rozumu. J a k oko, ucho,
ręka, noga mają określony cel, tak też bezwątpienia i cały
człowiek cel taki mieć musi.
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2. Pomiędzy rozmaitymi celami, jakie każdy człowiek
ma tu na ziemi, musi być cel jeden najw}'ższy i ostatni,
do którego się inne odnoszą. A wszystko tu na ziemi pomaga człowiekowi do tego, aby odpowiedział najwyższemu
i ostatniemu celowi.
I kto temu swemu najwyższemu i ostatniemu celowi
życia odpowiada, ten jest dobrym człowiekiem. Może więc
być ktoś dobrym malarzem, lecz złym człowiekiem i przeciwnie, złym malarzem, a dobrym człowiekiem.
Zdrowie, możność należytego użycia członków —•
wszystko to ma dla człowieka pewną wartość, lecz cel życia człowieka nie na tem polega. Do celu, wyznaczonego
dla człowieka winno się dążyć, używając dobrze tych zdolności, które posiada człowiek, jako człowiek. Kto swemu
najwyższemu i ostatecznemu celowi nie odpowiada, ten nic
nie jest wart, ten żyje napróżno, na swoją zgubę. Sługę,
który swemu celowi nie odpowiada, oddala się; miotłę, którą
już nie można zamiatać, łamie się na części i rzuca w ogień.
Niezmiernie ważną jest rzeczą dla człowieka, aby znał
swój najwyższy i ostateczny cel; musi on wiedzieć, dlaczego
jest na tym świecie.
A czyż może pątnik pomiędzy wielu drogami wybrać
prawdziwą jeżeli nie wie, dokąd iść powinien, i dokąd iść
chce? Czyż może człowiek żyć dobrze, jeżeli nie wie dlaczego żyje? Pytania celowego nie zaspakaja ziemskie istnienie, ani doczesne wysiłki i prace.
Nie w zakresie zewnętrznego świata leży cel życia
człowieka. Tego, co świat dać może, nie otrzymują ci, co
na to zasługują, a to, co w ogóle ludzie otrzymują, nie
zaspakaja ich zgoła. Pewne powaby życia mogą zaspokoić
człowieka na jakąś chwilę, lecz zawsze potem nasuwać się
będzie pytanie: Co dalej? Po co to wszystko? Jaki jest najwyższy i ostatni punkt widzenia, z którego człowiek ma
się zapatrywać i przedsiębrać swoje prace? Ale w jaki sposób człowiek ma poznać swój ostatni i najwyższy cel życia? Nie zawsze poznaje się cel jakiejś rzeczy z jej właściwości; można używać kamieni dla wbicia gwoździa, ale
stąd nie wypływa, że w tem leży cel kamienia. Lecz jeżeli
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przyczyna wewnętrzna jakiejś istoty, nadała jej odpowiednio określone przeznaczenie, to można stąd wnosić, że
w tem przeznaczeniu jest to, co wskazuje na cel tej istoty.
Zachodzi więc pytanie: skądżeśmy wyszli i w czem leży
najgłębsza przyczyna naszej ludzkiej istoty?

ROZDZIAŁ IX.
Nasze p o c h o d z e n i e .
1. Zewnętrzne i wewnętrzne doświadczenie mówi mi
0 istnieniu świata i o mojem własnem istnieniu. I ta znajomość oparta na doświadczeniu nie ulega żadnej wątpliwości. Lecz skąd pochodzi moje własne „ja"? Skąd cała
natura? Czy sam jestem przyczyną swojego bytu? Skąd to
świetlane prawo mojego poznania; skąd ten potęgi pełen
porządek, któremu czuję się w moich pragnieniach uległy?
Skąd ta celowa harmonia instynktów, które żądają odemnie jakiegoś kierunku, odpowiedniego zasadzie moralnej?
Skąd to cudowne urządzenie mego organizmu, którego żaden duch ludzki nie może pojąć? Skąd moje sumienie? —
Bo chociaż jego święte nieprzedawnione nigdy prawa wypływają z mojego poznania, nie pochodzą one wszakże z mojej prawodawczej powagi. Nie ludzka wola mię związała, gdyż ona
dosyć często burzy się przeciwko więzom, i tylko zmuszona nosić je musi. Skąd cały świat z jego zmianami, przeobrażeniami i rozwojem? Rozwija się poszczególny człowiek, rozwija się zwierzę, roślina się rozwija, rozwija się
system gwiazdzisty i planetarny. A wszystko co się rozwija, jak twierdzi nauka, ma jakiś początek. Mniemanie, że
rozwój ten może być odwieczny, jest niedorzecznością.
1 któż na początku świat stworzył? Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź: „Na początku stworzył Bóg niebo
i ziemię."
2. Już to samo, że przekonanie o bycie jakimś nie-
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skończonym, o istocie wszechwładnej, istnieje u wszystkich,
tak różnych pomiędzy sobą narodów, jest wskazówką, że
ono ma podstawę w rozumnej naturze człowieka. Wszystkie
rzeczy na tym świecie są warunkowe, przypadkowe, mogłoby ich nie być lub mogłyby być innemi niż są, od czegoś więc innego mają przeznaczenie ażeby były, a były
takiemi, jakiemi są. To coś innego nazywa się „przyczyną
pierwotną", która znów domniemywać się każe jakiejś innej przyczyny pierwszej. Cała zaś serya warunkowych
„przyczyn pierwszych" każe przypuszczać jakąś pierwszą
bezwarunkową przyczynę, gdyż inaczej byłoby większe
działanie, niż przyczyna. Tak więc jest przyczyna pierwsza,
która racyą swego bytu -.ma sama w sobie, nie w czem
innem.
Wszystkie rzeczy na świecie, przy zmianach, jakim
podlegają, zależne są od obcych wpływów. Stąd zaś wynika, że musi być jakaś istota, która jest przyczyną zmiany, a sama zmianie nie ulega.
Zmianom podlegają przedewszystkiem rozum ludzki
i wola. Dobro i prawda, które wywierają wpływ na naszego ducha, poruszają go, i chociaż wr ogólnem pojęciu
mogą nie być rzeczywistemi, to jednak muszą mieć podstawę w czemś, co jest rzeczywiste. Podstawy tej nie mają
przecież w moim rozumie, boć mogłyby istnieć, gdyby nawet mego rozumu nie było; nie mogą też mieć tej podstawy w przypadkach i zmiennych stosunkach świata. A ponieważ 'przedstawiają mi się jako wieczne i niezmienne,
muszą przeto swoją najgłębszą podstawę mieć w wiecznej
i niezmiennej rzeczywistości. Po za tem przeto zmiennym
światem musi być jakaś rzeczywistość, na której się dobro
i prawda opiera. Ta rzeczywistość musi być wieczna i niezmienna. A że wszystko, co jest na tym świecie jest zmienne, musi przeto wszystko zależeć od tej istoty, czyli od
tej rzeczywistości. Tę zaś rzeczywistą istotę, która sama
w sobie niezmienna i niezależna potęgą prawdy i dobra na
wszystko wpływa i wszystkiem rządzi, nazywamy Bogiem.
Mamy więc ściśle logiczny dowód, że Bóg istnieje.
3. Bytności Boga można prócz tego dowieść z celo-
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wego urządzenia natury: „A iście nie ostawił samego siebie bez świadectwa: czyniąc dobrze z nieba, dawając deszcze i czasy urodzajne, napełniające pokarmem i weselem
serca wasze - (Dzieje Apost. 14, 16)."—„Pytaj się bydła i nauczy cię, i ptactwa niebieskiego^ i okażeć. Mówi do ziemie, a odpowie tobie, i będąc powiadać ryby morskie... to
wszystko ręka Pańska uczyniła" (Job. 12, 7—9).
Wszystkie siły w naturze działają według pewny cli
praw, wszystkie gatunki istot w niezliczonych jednostkach
przez swój byt i działanie przeznaczone są do pewnych
skutków, w których panuje ład i celowość. Oznaczonym
celom natury podległe są wszystkie rzeczy, a także ludzie
pod najrozmaitszymi względami. Przytem, pomiędzy niezliczonemi i tak różnemi istotami zachodzi jakaś wspólność,
jakiś nierozwikłany związek, jakiś porządek, który świat
cały przenika. Gdzie zaś porządek i celowość w działaniu,
tam i w przyczynie musi być porządek i celowe dążenie.
Wyraz „przypadek" jest wyrazem nieuctwa. Bo gdyby
nawet przez wieki nieskończone surowe siły materyalnie
i bezcelowo działały, nie zdołałyby wytworzyć ani jednej
rzeczy. „Przypadek" jest i pozostanie bożkiem głupców tylko.
Gdzie jest cel, tam też musi być przyczyna ten cel stanowiąca. Postawienie zaś celu i dążenie do niego może wyjść
tylko od istoty obdarzonej rozumem i wolą. Wszechświat
zatem jest dziełem jakiejś istoty posiadającej nieskończoną
mądrość, i wszechwładzę. Ta istota nazywa się Bogiem.
•1. Na szczególną uwagę zasługuje prawo moralne, przedstawiające się w umyśle człowieka jako sumienie. Nie jest
ono tylko ideą istniejącą w umyśle naszym przez poznanie,
ale jest raczej rozkazem, prawem, do zachowania, którego
człowiek czuje się zobowiązany. Stoi ono silniej niż najjaśniejszy czyn naszej samowiedzy. Sumienie jest wyrażeniem woli wyższej, której się człowiek czuje bezwarunkowo
i we wszystkich szczegółach podległy. Żadna moc w świecie, żadne usiłowanie, żadne nawet przyzwyczajenie nie
zdolne jest zagłuszyć głosu sumienia. Sumienie jest wszczepione w samą istotę człowieka. Ten, który stworzył człowieka, dał mu też i sumienie.
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W naturze ludzkiej leży dalej popęd do szczęśliwości,
do dobra nieskończonego, a ponieważ w naturze rzeczy
nie ma popędów, któreby nie były zaspokojone, przeto musi
być jakieś nieszkończone dobro, któreby mogło uszczęśliwić i zaspokoić człowieka.
5. Dalszy dowód istnienia Boga leży w konieczności
wiary w Boga. Żaden błąd nie może być koniecznym warunkiem istnienia rodzaju ludzkiego. A ponieważ dla istnienia człowieka koniecznem jest na rzeczywistości oparte
przekonanie o istnieniu Boga, więc przekonanie to nie może być błędem. Nasienie poznaje się z owoców. Jakież więc
owoce wydaje wiara w Boga? Jakie owoce wydaje zaprzeczenie istnienia Boga? Z twierdzenia, że nie masz Boga,
wypływa przekonanie o własnej naszej niezależności, a z przekonania o naszej niezależności pochodzi wszelkie zło. Bez
uznania Boga, byłby rodzaj ludzki zbiorowiskiem zarozumiałych gapiów i wyrafinowanych zwierząt, których nie
możnaby nawet grozą bata powstrzymać od rozszarpywania się wzajemnie. Dlatego to już Plato powiedział: „kto
religię usuwa, usuwa fundament ludzkiego społeczeństwa."
A Plutarch! „Łatwiej jest miasto w powietrzu zbudować,
jak społeczność jakąś ludzką utworzyć bez wiary w nadziemskie potęgi." Fryderyk TI pruski rzekł: „Wielki tłum
jest to kanalia, z którąbym bez Boga nie chciał mieć do
czynienia." Słowa te nietylko do tłumów prostych mogą
być zastosowane, ale więcej jeszcze do stanów tak zwanych wyższych i do całej ludzkości.
Gdy uczony, nibyto oświecony nauką, twierdzi, że nie
masz Boga, słuchając tych słów zwierzchnik, mówi: „Nie
masz więc i sprawiedliwości." Słuchając tego przemysłowiec
dodaje: „A więc niema racy i być uczciwym;" złodziej i morderca twierdzi: „wszelkie więc poczucie odpowiedzialności
jest głupstwem;" miotana namiętnościami młodzież woła:
„Nie masz więc cnoty". A uciśniony robotnik pyta: „Po co"
cierpliwość i praca?" Wreszcie każdy poddany nie wie, dlaczego ma dalej słuchać zwierzchności.
Słusznie tedy powiedział pewien mąż stanu: „Jeżeli
nauka, że nie ma Boga, przeniknie do tłumów, których
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nędza grozi ciągiem niebezpieczeństwem buntu i rozpasania się chciwości — to z wszelką pewnością wybuchnie rewolucya; krew poleje się po ulicach i wśród huku strzałów,
można będzie słyszeć straszne wołania rozbestwionego pospólstwa: Nie chcemy słyszeć o Bogu, o życiu przyszłem,
0 niebie. Nauka dowiodła, że to wszystko przywidzeniem
jest i kłamstwem. Nie chcemy tego. Chcemy zaś piekła,
pragniemy nicości, ze wszystkiemi rozkoszami, jakie ją mogą poprzedzać". Gdyby tak tłumy postąpiły, cóżby zrobiły
nielogicznego ? Wyciągnęłyby tylko wnioski z przypuszczeń niedowiarka profesora, którego może dziś państwo
opłaca. Pojętnym uczniom zagrożonoby armatami, a uczonego ich mistrza wzięłoby państwo w opiekę. Czyż to nie
krwawa ironia?
6. Jest więc Bóg i od niego wszystko pochodzi: i ja,
1 to, czem jestem i to co mam. Ja jestem własnością Boga. A mój byt możeż być bezcelowy? Czy mogę być igraszką przypadku lub jakiegoś grymasu?
Musiał Bóg, kiedy świat stwarzał, postępować z celem, kto bez celu postępuje, tem samem postępuje nierozumnie. Bóg musiał, stwarzając świat, uszanować siebie
samego o ile jest prawdą, prawem i porządkiem, Bóg jest
z siebie samego wszystkiem, a inne rzeczy same z siebie
są niczem. Musiał więc Bóg wszystko dla swej czci stworzyć. Wszystko tedy jest od Boga i wszystko dla Boga,
lecz każda rzecz na swój sposób Bogu służy. Człowiek,
najszlachetniejsze stworzenie boże na tym widzialnym
świecie, dlatego jest stworzony, aby jako człowiek Boga
uczcił. Człowiek więc, jako stworzenie czci Boga przez
swoje istnienie; jako człowiek — przez swoje zachowanie
się względem Niego; jako dobry człowiek przez dobrowolne
spełnianie woli Jego świętej.
Czasy obecne mają wiele dobrego, ale też i wiele złego. Największe zło leży w lekceważeniu Boga i w chęci
obchodzenia się bez Boga, owszem pozbycia się Boga. Do
największych dobrodziejstw, jakie zawdzięczamy Kościołowi katolickiemu, trzeba zaliczyć to, że Kościół ten podaje
n a m w pełnej żywotności prawdę o istnieniu Boga.
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ROZDZIAŁ X.
Stworzenie.
1. Bóg stworzył świat z niczego; wszelkie inne wyjaśnienie istnienia świata, jest niedorzecznością. Mówiono
niegdyś o jakiejś wiecznej materyi. Lecz niemożliwą jest
rzeczą, aby materya była niestworzoną i od samej siebie
pochodzącą rzeczą. Istota taka odpowiednio do swego określenia byłaby niezłożona, niezmienna i nieskończenie doskonała. Materya zaś, jak to wskazuje już samo jej pojęcie, jest złożona, zmienna i ograniczona. Z siebie samej
materya nie jest przeznaczona do tego lub owego położenia, do tego lub owego rodzaju ruchu, owszem właściwością jej jest być poruszaną przez inną istotę. Odpowiednio
do swej istoty jest materya obojętnem przystosowaniem się
do siebie, ułożeniem się obok siebie wielu części. A więc
przed materya i po nad materya musi być pierwsza jakaś
istota, która pierwotnej materyi dała byt i siły natury,
w cudownym ułożyła je porządku. W taki wTięc sposób świat,
którego kiedyś nie było, w pewnym czasie został powołany do bytu. A jeżeli cały świat został przez kogoś stworzony, to i człowiek taż drogą stworzenia, a nie inną otrzymał swój byt.
Objawienie Boże opowiada historyę stworzenia świata
i mówi, że świat ten został utworzony z materyi „pustej
i próżnej". Pismo św. mówi o sześciu dniach stworzenia,
nigdzie jednak nie objaśnia, jak ma być wyraz „dzień"
rozumiany. Stąd to jedni przez „dzień" rozumieją przeciąg
czasu dwudziestoczero - godzinowy; drudzy w tych dniach
widzą niezmiernie długie, następujące po sobie, epoki; inni
zaś twierdzą, że pod tym wyrazem należy rozumieć sześć
obrazów, w jakich Bóg przedstawił duchowi Mojżesza
stworzenie świata.
2. Jeżeli człowiek jest stworzony, to stworzon,- jest
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nie przez siebie, lecz przez kogoś innego, przez Boga.
Przez siebie albo z siebie człowiek nic nie posiada. Przez
Boga ma wszystko: byt i istotę; cielesność i duchowość,
rozum i wolę. Jest on od Boga zależny w całym swoim
bycie i w wykonywaniu wszystkich swoich czynności.
W Bogu jesteśmy, w Nim żyjemy i w Nim działamy.
Z tytułu naszego stworzenia przez Boga wypływa najprzód
całkowita nasza zależność od Niego. Jesteśmy zupełną własnością Boga t. j. zależni jesteśmy od Boga i do Niego należymy. Stworzenie należy do Boga, jako do swego pierwowzoru, jako do przyczyny swego bytu, jako do swego przeznaczenia i swojej szczęśliwości. Jakkolwiek każde stworzenie posiada własną istotę i naturę, przez którą tak, a nie
inaczej działa, to jednak nie przestaje być od Boga zależnem, owszem więcej jest zależnem od Niego, niż figura
albo kształt jakiś od przedmiotu ukształtowanego; Bóg jest
mi milszy, niż ja sam sobie, i od Niego więcej zależę, jak
od siebie.
Z tytułu stworzenia naszego przez Boga wypływa
dalej najściślejsza nasza do Niego należność. Bóg nie tworzy wskutek potrzeby, albo chęci wyniesienia się; tworzy
On tylko z czystej dobroci, chcąc każdej rzeczy dać właściwą jej doskonałość, przez którą stałaby się podobną do
Boga. Każda rzecz stworzona jest śladem Boga, człowiek
zaś jest czemś więcej, bo wizerunkiem Bóstwa. Każde
stworzenie nosi w głębi swej istoty urzeczywistnioną myśl
Bożą, w jego zaś bycie, w jego naturze, w jego działaniu
przegląda w najrozmaitszy sposób doskonałość Boża.
Stworzenia istnieją przez Boga, są u Boga i w Bogu. Żadna istota nie trwa tak w łonie rodzicielskiem, jak stworzenie w łonie Stwórcy. Ta zależność i przynależność musi
nas z Bogiem łączyć w najściślejszy sposób. Sam z siebie
jestem biedny, słaby, bezradny, jestem niczem; z Boga
muszę być czemś wielkiem, wzniosłem, boskiem.
Z tytułu stworzenia przez Boga wypływa dla człowieka jako obowiązek, ze wszystkich obowiązków najgłówniejszy, uznanie się zależnym od Boga, uznanie się za
Jego własność. Człowiek jest od Boga i dla Boga; nigdy
Chrześcijańska filozofia życia.
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się on z poci tej zależności i przynależytości uchylić nie
zdoła. Z tytułu stworzenia wypływa także, że wszystko co
jest, jest własnością Boga. Wszystko pochodzi od Boga
i do Boga winno wrócić. Stworzenie sarno z siebie nic nie
ma, nic więc nie może sobie przywłaszczać. Gdy zaś otrzymanych od Boga darów, Bogu nie zwraca, lecz dla siebie
zatrzymuje, popełnia rabunek i niesprawiedliwość. Wskutek samopoznania człowiek bardzo łatwo się oszukuje
i uważa się być panem tego, co mu Bóg tylko pożyczył,
i mniema, że ofiarę Bogu przynosi ze swej własności, gdy
coś u Jego stóp składa. To oszukiwanie się rodzi w nas
uczucie samolubstwa, wskutek którego wszelką pochwałę
przyjmujemy za słusznie nam się należącą zapłatę; wypływa też stąd ta przesadna draźliwość, gdy nas kto na honorze dotknie; stąd również to nasze zdziwienie, gdy kto
zaparłszy się wszystkiego na świecie, wstępuje do klasztoru.
3. Prawdziwa mądrość prowadzi do Boga i w Bogu
znajduje spoczynek i życie. To czego Bóg od człowieka żąda
i czem człowiek być winien, wskazuje najprzód sumienie. Sumienie jest głosem Boga. Kto sumienie obraża, ten
nietylko postępuje szkodliwie, nierozumnie, nieszlachetnie,
lecz nadto staje się nieposłusznym względem swego Stwórcy,
podnosi bunt przeciwko swemu Panu, wywyższa się po
nad Boga. I tego nie dosyć. Człowiek jest na to stworzony,
ażeb}* uczcił Boga przez spełnianie Jego woli świętej. Kto
więc grzeszy, ten Go okrada z przynależnej Mu czci, ten
Boga obraża. Czyż Bóg święty, sprawiedliwy ma być
na to obojętny? Czyż stanowisko, jakie człowiek zajmie
wobec woli Bożej niema mieć znaczenia odnośnie do wiekuistego jego losu?
Kto wypełnia wyznaczone sobie przez Boga zadanie
musi w końcu zostać szczęśliwym; kto się z tego zadania wyłamuje, musi być w końcu nieszczęśliwym. Stąd
to pochodzi i owa bojaźń obrażonego sumienia. Bóg oprócz
sumienia, dał jeszcze człowiekowi pragnienie szczęścia; postanowił go szczęśliwym uczynić. Ziemskie istnienie nie
może być ani piekłem, ani niebem, powinno być drogą
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wiernego spełniania obowiązków, która do nieba prowadzi.
Wszystko ziemskie prędko przemija; to tylko trwałe, co
jest wieczne. Człowiek czuje, że całą jego istotę, jego wolę,
jego serce coś pociąga do Boga, jako pierwszego początku
i ostatniego celu. Stąd to religia najwięcej obchodzi serca
ludzkie i dzieje świata.
Zależność jest istotną cechą człowieka. Zależnym czuje się człowiek w swym bycie naturalnym od rzeczy zewnętrznego świata, a więc zależy od powietrza, którem
oddycha; od ziemi, która go nosi; od pokarmów, które spożywa; od światła, ciepła i niezliczonych innych sił natury. A jak w swoim zewnętrznym bycie czuje się zależnym
od natury, tak również w swojej myślącej duchowości zależnym się czuje od prawdy, której się musi poddawać;
w t swojem sumieniu od praw świętej moralności, które zachowywać powinien.
Sumienie jest jakąś wewnętrzną siłą, wychodzącą
z Boga, jako początku wszystkich rzeczy i prowadzącą do
Boga, jako ostatecznego końca. Droga wskazywana przez
sumienie, jest jedjmą, która chroni od wiecznego nieszczęścia, a do wiecznej szczęśliwości prowadzi. W sumieniu
więc twojem słyszysz głos Boży, a w pragnieniu szczęścia
musisz widzieć wolę Bożą, która cię chce uczynić szczęśliwym. Lecz gdzież ja znajdę me szczęście? Gdzie znajdę
siłę, wobec tylu namiętności, do zachowania świętej woli
B o g a ? Czyż zdołam przy tylu zwodniczych pokusach
utrzymać swe serce w ciągłem pragnieniu prawdziwego
szczęścia.

ROZDZIAŁ XI.
Co p o w i e d z i a ł g ł u p i w s e r e u s w o j e m ?
1. „Rzekł głupi w sercu swojem: nie masz Boga"
(Psalm 13, 1). Zaprzeczenie Boga może być albo jawne
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i publiczne, albo ukryte, nieśmiałe. Jawne i śmiałe zaprzeczenie Boga znajdujemy u ateistów, którzy mówią: Wiemy
napewno, że nie może być Boga; świat powstał przypadkowo z wiecznej materyi. Niejasne i nie od razu rzucające się
w oczy zaprzeczenie Boga spotykamy u pozytywistów (agnostyków), którzy całą swoją władzę rozpoznawczą ograniczają do tego, co zmysłami dotknąć i sprawdzić można;
podobni są oni do tej ostrygi z bajki, która utrzymuje, że
w całym świecie prócz jej muszli i wody niema nic ciekawego. Przecinają oni wszystkie nici, które ducha myślącego z Bogiem wiążą.
Zasłonięte i ukryte zaprzeczenie Boga widzimy we
wszelkich odcieniach panteizmu, który utrzymuje, że jest
Bóg jeden, lecz tym Bogiem jest świat z człowiekiem na
czele. Już istotne różnice, jakie zachodzą pomiędzy różnymi odcieniami panteizmu, wskazują, że w tej doktrynie
nie masz prawdy.
Człowiek, który zaprzecza Boga, sam siebie czyni Bogiem. Jest to rzeczą prawie konieczną dla człowieka, czcić
jako Boga to, co uważa za najwyższe. Człowiek zwykle
albo ulega prawdziwemu Bogu, albo wymarzy sobie jakąś
larwę do Boga podobną i w nią się wślizga. Lecz człowiek
ani w ogóle, ani w szczególności, nie może być przedmiotem czci Boskiej. Człowiek, który nic nie uznaje po nad
sobą, staje się z czasem marnym pyszałkiem, plugawą
istotą, nędznikiem, który, aby mógł istnieć musi przybrać przynajmniej jakiś pozór cnoty i wykształcenia. Zarozumiała igraszka z prawdą wńedzie do samoubóstwiania.
Pokorne poddanie się prawdzie prowadzi do Boga prawdziwego.
2. Głupi mówi w swem sercu, że niemasz Boga. Racye, które popychają do zaprzeczenia Boga, nie z rozumu
pochodzą, lecz z namiętności serca. Ten tylko zaprzecza
Boga, kto widzi dla siebie potrzebę, żeby Boga nie było.
„Powiadając się mądrymi, głupimi się stali'' (Rzym. 1, 22).
Znany wolnodumca X V I I I w., d'Alembert, był zdania,
że „chęć zapewnienia namiętnościom zupełnej swobody,

37
połączona z próżnością, więcej zrobiła niedowiarków, niż
wszystkie wykrętne, fałszywe dzieła."
Jest niezliczona liczba ludzi słabego umysłu, którzy
ulegając zmysłowym popędom, dają się pociągnąć w głęboką
kałużę występków i, stając się niewolnikami swych złych
nałogów, w końcu wpadają w rozpacz o miłosierdziu Boskiem lub w zwątpienie o bytności Boga. I wtedy nic dziwnego, że nienawidzą Tego, którego się bać muszą, że
walczą przeciw Temu, którego się boją. Dopóki Wolter był
zdrów i pełen sił, używał i szydził, ale kiedy mu śmierć
zajrzała w oczy, wściekał się, krzyczał i niemal wył
z gniewu.
3. Głupcem jest ten, kto utrzymuje, że nie masz Boga. Pewien chrześcijański astronom był zapytany przez
uczonego niedowiarka, skąd się wziął wspaniały globus.
Astronom odpowiedział: „Sam z siebie powstał"! Kiedy na
te słowa niedowiarek się roześmiał, rzekł astronom: „Niewierzysz pan, żeby mały globus miał powstać sam z siebie, a jakimże tedy sposobem ten wielki, gwiaździsty świat
z całym swoim porządkiem i wspaniałością mógł powstać
sam z siebie?"
Gdyby ktoś na jakiejś niezamieszkałej wyspie znalazł
zegarek kieszonkowy lub piękną marmurową statuę, powiedziałby bezwątpienia, że to są dzieła człowieka. A gdyby
ktoś chciał utrzymywać, że deszcz i wiatr kawałkowi skały
przypadkowo nadafy formę statuy, a proszkowi metalicznemu formę zegarka kieszonkowego, musianoby go nazwać
głupcem.- Jakimże tedy głupcem jest ten, kto utrzymuje,
że świat przebogaty swoim ustrojem, najróżnolitszy w swoich przemianach, nie psujących zgoła pierwotnego porządku, niema żadnego twórcy?
Gdy okręt żeglujący spokojnie po morzu burzliwem,
przybywa nareszcie do portu, nikt nie wątpi, że doświadczony kierował nim sternik, a my czy mielibyśmy powód
wątpić, że ten porządek w niezliczonych rzeczach świata,
te według praw matematycznych następujące ewolucye całego świata, nie mają swej podstawy, w jednym wszystko ogarniającym umyśle?
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Trzy dziwy świata — mówi pewien pobożny biskup—
niebo ze swemi gwiazdami, ziemia z górami i morze ze
wszystkiem, co w sobie zawiera, uczą nas wiele. Lecz nie
mniej pouczające są i najmniejsze twory natury; fiołek,
truskawka, robaczek w trawie; abyśmy tylko mieli tyle
uszu do wyrozumienia ich objawień, ile one mają języków
do wypowiedzenia wielkości Boga!
Mówią niektórzy, że ludzie wynaleźli Boga we własnym interesie. Lecz w takim razie, dlaczegóż nie wynaleźli sobie Boga dogodniejszego, aniżeli ten, którego istnienie uznaje rozum ludzki?
Utrzymują, że bojaźń popchnęła ludzi do wiary w Boga, mianowicie bojaźń podczas burzy. Ale jakżeż wiara
w Boga mogła podobną bojaźń uspokoić? Toż Bóg więcej
każe się bać siebie, niż zjawiska natury. Ażeby się ukryć
przed prawdziwym Bogiem, starożytny i nowoczesny poganin wynalazł sobie bożków.
Mówią, że Boga nie można pojąć. Kto z tego względu bytność Boga zaprzecza, ten podobny jest do chłopca,
który siedząc nad brzegiem oceanu i nie będąc w stanie
przelać wszystkiej wody do swego naczyńka glinianego,
powiedział: nie masz oceanu, gdyż moje naczynie nie może
go pomieścić. Można zmierzyć nawet tak trudne rzeczy,
jak drogi gwiazd błądzących, ale głupoty ludzkiej nigdy.

ROZDZIAŁ XII.
Świadectwo

nauki.

Mówią, że nauka może o Bogu nic nie wiedzieć; że
powinna nawet- być ateistyczną; że zadaniem jej jest wyjaśnienie świata z rzeczy światowych. Nie może być nic
fałszywszego nad te twierdzenia.
Wyjaśnić rzecz naukowo, znaczy wyjaśnić ją przez
przyczynę. Zadaniem więc nauki jest wyjaśnienie świata
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przez jego przyczyny, gdziebykolwiek one były. Przyczyny zjawiska świata leżą naprzód w jego rzeczywistości;
przyczyny zaś jego rzeczywistości leżą po za nim. Dotknij
się świata, gdzie chcesz, a na każdym punkcie doprowadzi
cię on przy rozumnem myśleniu do Boga. Bez Boga nie
możliwe jest wyjaśnienie świata.
Starano się wspaniałe zewnętrzne zjawisko świata wytłumaczyć przestrzenią, ruchem, czasem, prawem natury,
pierwotną materyą; któż jednak choćby jedną z tych rzeczy wyjaśnił bez Boga? Któż wyjaśnić zdoła początek
wspaniałego rozwoju świata bez Boga? Lecz nietylko świat
zewnętrzny jest śladem, objawieniem Boga. Po nad światem zewnętrznym stoi wewnętrzny. Są ludzie, którzy podziwiają wielkość tylko w przestrzeni i w czasie i tam się
jedynie zachwycają, gdzie mają coś do rachowania i mierzenia; a czyż Stwórca dlatego tylko jest wielki, że wam
daje możność mierzenia?
Skądże się wziął ten cudownie ukształtowany mechanizm organicznych tworów, do wyjaśnienia którego za słaby nawet najbystrzejszy umysł ludzki? Skąd ' t a celowa
harmonia instynktów, które są potrzebne do podtrzymania
zmysłowego życia? Skąd cuda wyobraźni i świat cały pamięci? Skąd ten przepotężny porządek, któremu czuje się
podległym w swoich pragnieniach? Skąd sumienie? Skąd
świetlane prawo mojego poznania? Skąd prawda i dobro
ze swemi wiecznemi i niezmiennemi zasadami? Któż to
wszystko potrafi objaśnić bez Boga?
Niezliczone są zagadnienia, które myślącego człowieka
potęgą nauki pchają koniecznością do Boga.
J a k skutki, chociaż wymagają długich wyjaśnień, są
jednak prawdziwe i rzeczywiste, tak również prawdziwe
i rzeczywiste muszą być odpowiadające im przyczyny, chociaż ich zmysłami ująć nie możemy. Twórca świata był
przed światem.
Bóg więc jest Istotą rzeczywistą, bo tego dowodzi
nauka; nie jest On samą ideą, samem wyobrażeniem, nie
jest On modyfikacyą, nie jest pierwszą przyczyną wszystkiego, co jest i co się dzieje na świecie, przeto jest Isto-
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tą w samym sobie, mającą podstawę i samodzielną. Bóg
jest Istotą różną od istoty świata, gdyż działalność Boga
jest różna od działalności rzeczy światowych. Bóg jako
pierwsza przyczyna wszystkich rzeczy, jest istotą niezależną, owszem, od niej wszystko inne zależy. A chociaż rzeczy świata są także istotami i nawet różnemi od Boga, to
jednak wszystkie one ściślej od Boga zależą, niż własności od rzeczy, których są własnościami. Bóg jest jedyny
i nie złożony, ponieważ jest nieskończenie doskonały i nie
zależny. To, co Bóg ma, jest Nim samym; i On jeden jest
wszystkiem, czem jest. stąd też w Objawieniu czytamy
o Bogu: „Bóg jest miłością" (1 Jan. 4, 16). Takie jest
świadectwo nauki.

ROZDZIAŁ XIII.
Bóstwo.
1. Świat jest istotą stworzoną od Boga; Bóg jest istotą samodzielną, od nikogo i od niczego nie pochodzącą.
A ponieważ świat jest istotą pochodzącą od innej istoty,
w takim przeto stopniu jest doskonały, w jakim go chciał
mieć doskonałym jego sprawca. Bóg zaś, ponieważ jest
istotą przez siebie, jest nieskończony pod każdym względem : nieskończony w wiedzy, w woli i we wszelkiej doskonałości.
Żadne słowo ludzkie, żadna myśl ludzka nie może
objąć boskości; wszystko, co się nad Boga wynosi, robi
wrażenie czegoś niegodnego Boga. Ktoby dokładnie chciał
opisać, czem Bóg jest, musiałby sam być Bogiem. Jeżeli
się Bogu przypisuje jakąś doskonałość właściwą stworzeniom, to trzeba ją wpierw oczyścić w myśli od wszelkiej
niedoskonałości. Bóg żyje, ale nie żyje tak, jak żyje stworzenie. Bóg posiada wiedzę, lecz ta Jego wiedza nie powstała, ani została nabyta, tak jak wiedza stwTorzenia, ale
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jest niezależna i niezmienna. Bóg jest wielki bez miary,
bez objęcia, bez rozciągłości; On jest wszędzie, a jednak
po za przestrzenią; jest wieczny, a jednak bez liczby czasów. W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Od Boga
zależymy we wszystkiem, czem jesteśmy i co robimy. Bez
Niego nie świeci żadne światło, nie huczy żaden grzmot,
nie kwitnie żadna róża, nie szczebiocze żadne dziecko. Bóg
jest wszechmocny, wieczny, niezmierzony, niepojęty; On jest
nieskończonej doskonałości, świętości, szczęśliwości; jest
Stwórcą i Panem wszystkich rzeczy. Bóg jest dobrocią.
Bóg to wlewa w serce matczyne tę wielką tkliwość ku dzieciom; daje ojcu takie dobre serce, że wszystko dla dzieci
robi, kocha je i zawsze im przebacza. Czyż źródło tych
wszystkich właściwości nie musi być nieskończenie bogate,
skoro taką miłością serdeczną miliony ludzi obdziela? Bóg
jest czynny na zewnętrz, nie dlatego, żeby Mu miało czegoś brakować, lecz że z nadmiaru dobroci chce inne istoty
uczynić do siebie podobnemi.
2. Stara rada: poznaj siebie samego, ma tylko względną, nawiasową wartość; ważniejszą jest: poznaj Boga
i ustanowiony przezeń porządek. Kto to czyni, zabezpieczył
się od przeceniania siebie i świata ziemskiego. Poznanie
Boga tam, gdzie i jak się objawia, to jest właściwą szczęśliwością na ziemi. Wszystko, co na świecie może być nazwane dobrem, jest tylko tą kropelką dobroci, jaką Bogu
spodobało się wlać w rzeczy ziemskie: Bóg nie stał się jeszcze
wysokim i wielkim dla tego człowieka, dla którego może
być wysoką i wielką rzecz mniejsza od Boga. Tylko ten,
kto się czuje wobec Boga małym, może być wobec ludzi
potężnym. Boga poznaje tylko ten, kto szczerze i rzetelnie
stara się Mu służyć. Kto się z Bogiem łączy, w tym Bóg
żyje. Dobre serce w Bogu spoczywa, zepsute odwraca się
od Niego. Najprzód przychodzi obojętność, potem zwątpienie, następnie zaprzeczenie, wreszcie nienawiść i szyderstwo:
połowiczne myślenie prowadzi do szatana, całkowite — do
Boga. Bóg łatwo pozwoli człowiekowi być mądrym, lecz
człowiek w mądrości nigdy Bogu nie dorówna. Nie sądź
tego, czego nie rozumiesz; nie gań tego, co Bóg zrobił,
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gclyż On jest wieczną mądrością, wieczną wszechmocą i wieczną miłością.
8. Ponieważ Bóg jest wieczny, jest przeto cierpliwy
i łagodny. Tobie często brakuje cierpliwości, Bogu — nigdy.
Bóg nie przestaje witać nie jednego, który Boga już witać
nie chce. Żarna Boże mielą pomału, ale dobrze. Bóg wszystko mądrze opatruje. Kto Boga chce oszukać, oszukuje
samego siebie. Jeżeli Bóg według swojej woli z tobą postępuje, szczęśliwyś! nie zginiesz; jeżeli postępuje z tobą
według twojej woli, przepadłeś! Bóg nikomu krzywdy nie
uczynił, kto się dobrowolnie w Jego ręce oddał. Co Bóg
posadził, to i polewać będzie. Bóg nie zamyka nigdy jednych
drzwi tak, aby drugich nie otworzył. Bóg ma rękę potężną
i serce ojcowskie. Gdzie cię Bóg postawił, stój odważnie
i pokornie. Bóg każe się nieraz długo prosić, ale nie da się
odstraszyć. Kto ma Boga za przyjaciela, nie ma się potrzeby
obawiać wrogów. Bóg jest miłością, lecz jest także i sprawiedliwością. W jakiej mierze chce okazać obydwa te przymioty poucza nas o teru objawienie chrześcijańskie.
4. Za nic w świecie nie można sobie pozwalać na
najmniejszą rzecz przeciwko Bogu i własnemu sumieniowi.
Przed grzechem bój się sprawiedliwości Bożej: po grzechu licz na miłosierdzie Boże. Bóg najpierw woła po przyjacielsku, później grozi surowo, wreszcie potępia nieodwołalnie. Bóg nie codzień zapisuje, ale prowadzi dokładny rachunek, i gdy będzie potrzeba odrazu wszystko policzy.
Kogo Bóg chce ukarać, to albo zamyka mu oczy, albo
otwiera mu wszystkie drzwi.
Bóg stworzył człowieka wolnym nie dlatego żeby
ten człowiek czynił źle, lecz aby dobro wybierał. Wszystko,
cobyś mógł wielkiego i pięknego wymyślić, przed Bogiem
jest tylko parą i pyłem. Najwyższem szczęściem jest pozyskać Boga, przez kochanie Go; największem nieszczęściem
jest utrata Boga. Jeżeli w Bogu rozbijesz swój namiot, zwyciężysz w każdej bitwie i na każdem polu. Nie jeden służy
światu — bez nagrody i nieszczęśliwie: inny służy sobie
i marną również ma za to zapłatę; kto służy Bogu, ten ma
w Nim zawsze najlepszego Pana.
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O ile jesteś w Bogu, mawiał pobożny Tauler, o tyle
masz spokój; o ileś po za Bogiem, o tyłeś po za spokojem. Jeden mądry książę zwykł był mawiać: jest dla
mnie największą rozkoszą kochać Boga i Pana mego,
więcej niż siebie samego. Uczmy się cieszyć w Bogu, gdyż
w wieczności czynić nic innego nie będziemy. Pamiętajmy, że jesteśmy przez Boga, jesteśmy w Bogu i jesteśmy dla Boga.

ROZDZIAŁ XIV.
Panteizm.
1. Bóg jako jedyny, jest niezłożoną i niezmierną duchowną istotą rzeczywiście i istotnie różną od świata, w sobie i z siebie najszczęśliwszą; On to stworzył świat z niczego;
jest wyższy ponad wszystko, co tylko się da pomyśleć i co
jest po za Nim. Jest to p r a w d a , przeciwko, której powstaje
panteizm. Według nauki panteizmu, Bóg jest to świat,
a świat jest to Bóg. Doktryna ta sprzeciwia się rozumowi
i nauce. Wszyscy bowiem ludzie nie są jednym człowiekiem;
wszystkie zwierzęta nie są jednem zwierzęciem; wszystkie
organizmy nie są jednym organizmem; wszystkie rzeczy nie
są jedną rzeczą i nie są tembardziej Bogiem.
Świat, jak go widzimy, składa się nie tylko z najrozmaitszych oddzielnych źródeł działalności, lecz także
z najrozmaitszych przeciwieństw, które koniecznie każą uznawać wielość istot. Jedna i ta sama istota nie może pod tym
samym względem być rozumną i nierozumną, dobrą i złą,
kochającą i nienawidzącą.
Dalej, istota, która przyczynę swego bytu ma w sobie, jest nieskończenie doskonała i byt jej nie może być
w żaden sposób ograniczony. Ma ona charakter bezwzględnej
konieczności. Jest bezwzględnie nie zależną, niezłożoną i żadnych części mieć nie może. Tymczasem świat jest złożony,
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zależny, niedoskonały, zmienny, skończony. Możliwość innego
istnienia świata związana jest ściśle z jego istotą. Kto więc
mówi, że świat jest Bogiem, sprzeciwia się prawdzie, rzeczywistości i nauce.
2. I niektóre inne jeszcze niedorzeczności głoszą panteiści. Człowiek to kwiat bóstwa, mówią. Czyżby jednak
mogły wszystkie miliardy ludzi, tycli „kwiatów bóstwa" razem
wziętych, dokonać najmniejszej zmiany choćby w jednem
prawie natury! Czyż mizerny człowiek w każdej swej cząsteczce nie jest zależny od natury! I taki nędzarz nnałżeby
być uosobieniem wszeckjedności?
Mówią: Człowiek „kwiat bóstwa", a tu z roku na rok
płaci ludzkość z przerażającą regularnością taki ogromny
podatek kryminalnym domom karnym i szubienicom. Czyny
szlachetne pomiędzy ludźmi są prawie wyjątkiem, nieuczciwe—regułą. Dzieje ludzkości są dziejami niedorzeczności i błędów. I tożby miał być „promień bóstwa, kwiat bóstwa?"
Przyjmując panteizm, mówi Schopenhauer, musimy się zgodzić na to, że Bóg tworzący, cierpi nieskończenie i umiera
na tej ziemi w każdej sekundzie i to z własnej woli. Czyż
to nie absurd? raczej, należałoby świat utożsamić ze złymi
duchami.
Słusznie twierdził Spinoza, że z panteistycznego punktu
widzenia wszelki żal za czyny najgorsze, jest niedorzecznością. Dlaczegóż bowiem żałować tego, co jest tylko momentem w życiu rozwijającego się bóstwa? co jest boską koniecznoścną? 0 grzechu i o złem nie może być nawet mowy w nauce, która wszystko, co jest i co się dzieje, całkowicie i zupełnie odnosi do bóstwa. Niektórzy panteiści
w doktrynie swojej tak daleko zaszli, że najpotworniejsze
czyny, do których człowiek jest zdolny, uznawali jako największe dzieła boskie.
3. Goethe tak się wyraża o tej wszech-jedności panteistycznej: „Rozciągnęła się ona przed moją duszą jak zasłona. Obraz nieskończonego życia zamienia się przede mną
w przepaść wiecznie otwartego grobu i nie widzę nic, tylko
potwora, który wiecznie wszystko pochłania i przeżuwa."
W jednej z jaśniejszych chwil swego życia, Henryk
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Heine takie robi wyznanie: „Grdy człowiek leży na śmiertelnem łożu, staje się wtedy bardzo czułym i miękim
i chciałby pokój zawrzeć i z Bogiem i ze światem... Tak
ze stworzeniem, jak i ze Stwórcą zawarłem przymierze
i pokój ku największemu zgorszeniu moich oświeconych
przyjaciół, którzy mi robili wyrzuty z powodu tego mego
zabobonu, jak zwykle byli nazywać mój powrót do Boga...
Tak wróciłem do Boga, jak syn marnotrawny, zajmując
się przed tem, długi czas pasieniem trzody u Heglistów.
Czyż to nędza spowodowała mię do powrotu? Nie, inna nie
tak marna przyczyna. Niebieska tęsknota opadła mię i pchała
przez lasy i parowy, przez zawrotne górskie ścieżki dyalektyki. Na tej drodze spotkałem i Boga panteistów, lecz nie
mogłem go uznać. Biedna ta wymarzona istota, zlana w jedno
ze światem i z nim wyrosła, jest w nim jakby uwięziona
i bezsilna. Aby mieć wolę trzeba być osobą; aby tę wolę
módz ujawnić, trzeba mieć ręce wolne. Kiedy się pragnie
Boga, któryby mógł pomódz — i to jest rzeczą główną — to
musi się przyjąć jego osobistość, jego zewnątrz świata istnienie, jego święte przymioty: wszechdobroć, wszechwiedzę,
wszechsprawiedliwość i t. d. Mówiłem o bogu panteistów,
lecz muszę nadmienić, że bóg ten nie jest wcale Bogiem;
tego również pominąć nie mogę, że panteiści są ukrytymi
ateistami, bojącymi się bardziej cienia, jak rzeczy samej. a
Niestety byłto u tego nieszczęśliwego człowieka tylko krótki przebłysk lepszego rozpoznania; po tym przebłysku nastąpiły jeszcze większe ciemności.
4. Jak blisko każdego błędu, tak również i blisko panteizmu znajduje się prawda. Bóg i świat są wprawdzie różnemi i oddzielnemi istotami, lecz Bóg jest blisko świata;
nic nie ma bez Boga; nic się nie dzieje bez Boga, Bóg jest
w świecącej gwieździe na niebie, jest i w skromnym kwiatku przy drodze rosnącym. W Nim jest i działa wszystko,
jak było na początku, jest teraz i będzie zawsze. Istoty
przyrodzone są w najściślejszej zależności od istoty Boskiej.
Cały świat otrzymuje swój byt ciągle w ten sam sposób
od Boga, jak go otrzymał w chwili stworzenia. W Bogu
wszystko spoczywa; Bóg wszystko utrzymuje nad przepaś-

46
c ią

nicości; Bóg jest nieustającym rozdawcą bytu i życia.
On to wszystkim rzeczom udziela doskonałości, piękności
i dobroci; od Niego pochodzi i zależy wewnętrzna treść
i natura rzeczy. I rzeczy przyrodzone są istotami i Bóg
jest istotą, ale nie w jednakowem znaczeniu. Każde poruszenie wietrzyku, każdy szum strumyka, listek spadający
z drzewa, utwór poety, akt cnoty sumiennego człowieka,
wszystkie te czynności wymagają bezpośredniego współdziałania Bożego. Powinniśmy więc szukać Boga we wszystkich rzeczach i starać się przez czyste i święte rozważanie natury dążyć do Boga.

ROZDZIAŁ XV.
Nasze p r z e z n a c z e n i e .
Wszystko na tem zależy, ażebyśmy odpowiedzieli swemu celowi życia. Co mi pomoże wszystko na świecie, jeżeli
się raz minę z mym celem, z mem przeznaczeniem? Im
więcej podziwiamy w wielkich i drobnych rzeczach zarysy
tego wspaniałego świata, tym bardziej nastręcza się nam
pytanie: Co to jest to wszystko? Jakie ma znaczenie człowiek pośród bezgranicznego świata? Jakie ma znaczenie życie ludzkie na szerokich i niestałych falach wielkich
i małych wypadków? Dokąd dążę? Czy życie moje w ogóle
ma jakie przeznaczenie, jaki cel, jaką wartość?
Jeżeli Bóg coś działa, to musi mieć przy tem jakiś
zamiar, jakiś cel. Postępować bezcelowo znaczy tyle, co
postępować bezrozumnie. Człowiek, który się zdaje postępować bez celu, wzbudza w nas litość. O ileż przeto więcej Bóg, nieskończenie doskonała inteligencya, musi mieć
jakiś cel! Radości, cierpienia tego życia dowodzą, że użycie doczesności nie może być celem mojego życia. Jakiż
tedy cel miał Bóg, kiedy postanowił powołać mię do bytu? Bóg jest nieskończenie doskonały i pod każdym wzglę-
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dem niezależny. Pierwsza pobudka Jego postępowania mogła się tylko do Niego samego odnosić. Bóg, że tak rzec
można, jest związany własną istotą. Jest zaś Bóg prawdą,
porządkiem, sprawiedliwością. A prawda, porządek, sprawiedliwość wymagają, aby Bóg miał na celu przedewszystkiem Siebie.
Ostatecznym końcem Boga musi być coś, co Boga
dotyczy, jakieś boskie dobro. Tem zaś dobrem nie może
być nic innego, jedno zewnętrzna Jego cześć, uwielbienie.
„Świeć się Imię Twoje". Czci tej musi Bóg szukać dla siebie samego: nie z potrzeby, lecz dlatego, że ona Mu się
należy. Wszystko Pan stworzył dla siebie samego.
2. Bóg ma upodobanie we wszystkich swoich doskonałościach, w przestawaniu na swojem i w dobrotliwem
udzielaniu się stworzeniom. Chęć ta udzielania się skłoniła
Boga do stworzenia świata. Tak więc z powodów najgłębszych
nie jestem dla siebie, lecz jestem dla Boga. Bóg z siebie
jest wszystkiem, ja z siebie jestem niczem. Każde stworzenie co do swej natury jest objawieniem boskiej doskonałości, jest uczczeniem Boga. Gwiazdy na niebie i ździebełka
trawy opowiadają chwałę Boga; mają one swoje przeznaczenia w Bogu, którego sławią, jak dzieło sławi swego
sprawcę.
To się da zastosować i do mnie. Jeżeli człowiek chce
być wiernym przeznaczeniu swojej istoty, musi Boga, Stwórcę
swego czcić i wielbić. Bo chociaż człowiek stoi nieskończenie niżej od Boga, to nad inne stworzenia świata widzialnego jest on wyniesiony niezmiernie wysoko. Jest
w szczególniejszy sposób obrazem Boga, objawieniem boskiej Jego doskonałości. Jako zewnętrzne zjawisko poszczególny człowiek jest nikłym pyłkiem, lecz pod względem
swojej wartości wewnętrznej jest on czemś wielce wzniosłem.
Jako dzieło Boże, jako stworzenie, winien człowiek
naprzód z konieczności przysparzać chwały swemu Stwórcy;
winien Boga wysławiać, czy chce, czy nie chce. Może zaś
to robić jak mu się podoba. Jeżeli się zaś wydziera w swojej pysze, z pod tego porządku Boskiej miłości, podlega
porządkowi sprawiedliwości Bożej i w tym porządku za-
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wsze, czy chce, czy nie chce, będzie służył ku uczczeniu
Boga. „Pan wszystko zdziałał sam dla siebie; też i niezbożnika na zły dzień." (Ks. Przypowieści 16. 4).
3. Lecz po nad tym zasadniczym porządkiem uczczenia Boga, z pod którego się żadne stworzenie wyłamać nie
może, wznosi się w człowieku z powodu natury danej mu
przez tego Boga porządek wyższy. Człowiek nie jest w zbiorowisku tworów stworzeniem takiem, jak kamień lub zwierzę; nie, jest on stosownie do swojej natury, przeznaczony
do tego, ażeby w sposób szczególny i sobie właściwy czcił
Boga; do tego czuje się zobowiązany i w tem winien znaleźć szczęście.
Bóg, mój Stwórca, oczekuje ode mnie tego szczególnego rodzaju czci, jaka odpowiada naturze przez Niego
mi danej. W naturze mojej leży popęd nieskończony do
szczęścia; leży w niej sumienie i wolność woli.
4. Czegóż więc Bóg ode mnie oczekuje? On oczekuje
ode mnie, abym Go z mojej woli chwalił, czcił, Jemu
służył i abym na tej drodze osiągnął wreszcie szczęście, do
którego jestem przez Niego przeznaczony. Chwalić znaczy
tyle, co godne szacunku przymioty i cechy drugiego uznawać. Chwała Boga jest to wyznanie, że Bóg jest najwyższą istotą, najwyższem dobrem, źródłem wszystkich naszych
dobroci i że my do Niego zupełnie należymy. To uznawanie Boga musi się objawiać przez uniżoność i bojaźń t. j.
przez wewnętrzne i zewnętrzne czczenie Boga i przez bojaźń obrażenia Go. Służenie jest to poddanie swojej woli
i swego postępowania woli tego, któremu służymy. Wola
Boża objawia się w naszem sumieniu, w przykazaniach
Bożych, w obowiązkach naszego stanu, w dopuszczeniach
i zrządzeniach Bożych w ciągu naszego życia. We wszystkiem tem winniśmy pokornie Bogu się poddać. A więc
co tylko ofiarować możemy, z zupełnego zdania się na
Boga, z dobrowolnej służby Boskiemu majestatowi, z zachowania przykazań, z codziennych dobrych myśli i z największych wysiłków miłości, z pragnień doskonałości —
wszystko to mieści się w obrębie tej chwały i służby v
którą człowiek Boga uczcić może.
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Bóg jest mojem dobrem jedynem i całkowitem. Kto
Boga kocha, ten potrafi wszędzie dobro znaleźć i ocenić.
Kto się niepotrzebuje obawiać wzroku Boga, ten i wzrok
każdego człowieka wytrzymać potrafi. Znajdziesz Boga
tam, gdzie sam siebie opuścisz; gdy zaś samego siebie po
za Bogiem szukać będziesz, Boga stracisz. Powinieneś więc
zrozumieć, do czego ci stosunki ze światem służyć mogą.
Powinny cię one prowadzić do twego przeznaczenia, chronić cię od pychy i podnieść do Boga.
Świat nie jest dla ciebie celem, lecz środkiem do celu. Winien ci on dostarczać potrzebnych warunków dla
ziemskiego bytu i, jeżeli tak rzec można, mateiyału do twoich usiłowań; powinien on twemu myślącemu duchowi dostarczać treści do rozmyślań, z których byś czerpał coraz
dokładniejsze zrozumienie twego przeznaczenia.
5. Zastanawiając się nad ludzką naturą, przychodzimy
do przekonania, że człowiek jest przeznaczony także do
własnego szczęścia. J a k bowiem czuje on w sobie jakąś
świętą potęgą, która mu nakazuje dobro, a złego zabrania,
tak podobnież czuje w sobie jakiś nieprzezwyciężony pociąg do szczęścia. Pociągu tego sam człowiek nie wymyślił i nie wytworzył sumienia. Obie te rzeczy — i sumienie
i pociąg — leżą w ludzkiej naturze; obie pochodzą od tego,
który stworzył naturę; obie są w człowieku nieodzowne,
stąd to ów podwójny święty nakaz.
Wypływa to także i z samej istoty Bożej. Bóg jest
miłością. Kiedy Bóg tworzy, to tworzy dlatego, aby stworzenia w miarę ich natury, upodobnić sobie. Człowiek może odpowiednio do swej natury mieć pełne użycie szczęścia. Musiał Bóg przeto stworzyć człowieka dlatego, aby
był szczęśliwym. Popęd do nieskończonego szczęścia winien człowieka utrzymać na stałej ścieżce obowiązku i zniewalać go do spełnienia tego obowiązku.
Wszystko jedno czy się powie: stwrorzeni jesteśmy
abyśmy Bogu służyli, czy też: celem naszego życia jest
szczęście. Jeżeli jakieś stworzenie nie chce odpowiednio do
swojej wolnej woli Bogu, jako Stwórcy swemu służyć, gotuje sobie zgubę, ale czcić Boga nawet w tej zgubie nie
Chrześcijańsku filozofia tycia.
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przestaje, gdyż miłość Boska nie może być zmniejszona
przez złość ludzką i zamiarów Bożych, żadne stworzenie
udaremnić nie zdoła.
Jeżeli stworzenie szuka czci Bożej, już tem samem
znajduje własne szczęście. Bóg bowiem nie wymaga nigdy
dla siebie takiej służby, któraby nam pożytku nie przynosiła i nie wymaga takiej czci, któraby jednocześnie nie
służyła ku naszej własnej czci.
6. Oto więc prawda, którą ci clirystyanizm przypomina we wszystkich swoich naukach i zarządzeniach. Człowiek nie jest na ziemi dlatego, aby jadł, pił, zaspokajał
swoje pożądliwości cielesne, o to tylko się starał aby on
sam, jego bliźni i następcy mogli tu żyć mniej więcej
wygodnie.
Nie, człowiek jest do czegoś wyższego stworzony.
Jako do Boga należący winien on w Bogu szczęście znaleźć. Kto nie jest z Bogiem, ten jest przeciw Bogu. Któryś uczony chwalił się przed pewnym chrześcijaninem, że
w rzeczach wyższych niema żadnych przekonań, mówiąc:
„Nie mam żadnego przekonania; jestem pod tym względem jak arkusz białego, nie zapisanego papieru." Chrześcijanin odpowiedział: „Przyjacielu, strzeż się aby dyabeł
na nim nie wypisał swego imienia".
Po to jest więc człowiek na tej ziemi, aby na swojej
drodze życia poddawał się prawdzie, wedle swych sił dobrze czynił i wreszcie, aby na końcu drogi w posiadaniu
tego, co jest nieskończenie piękne, znalazł swoje szczęście.
Jeden mędrzec grecki powuedział: „Podobny jesteś do
aktora. Jeżeli ci twój dyrektor wyznacza rolę żebraka,
g r a j żebraka dobrze. Jeżeli ci wyznaczy rolę chromego,
księcia, mieszczucha, graj je dobrze. Do ciebie bowiem należy daną ci rolę dobrze odegrać, wyszukać zaś tę rolę
jest rzeczą kogo innego."
Człowiek wreszcie jest nie dla świata. Nierozsądkiem
jest utrzymywać, że najw}Tższem zadaniem człowieka na
ziemi jest powiększanie sumy dobrobytu ziemskiego całej
ludzkości. Jakiż bowiem będzie koniec tego wszystkiego?
Skończony i ograniczony świat nie przestaje nas drę-
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czyć i uciemiężać, ponieważ do świata nieskończonego
stworzeni jesteśmy. W uciskacli świata pamiętaj zawsze na
to złote przysłowie: „Gdyby mi świat nie był zaciasny,
niebo nie byłoby moje".
Chcesz wiedzieć na jakiej jesteś drodze do swego
celu, badaj jakie myśli rządzą w twojem sercu, gdy chodzi o jakieś postanowienie lub jakiś wybór. Czy to dla
mnie będzie wygodne? Takie pytanie zadaje sobie zmysłowy człowiek. Czy mi to przyniesie korzyść? tak pyta się
skąpiec. Co powie na to świat? pyta pyszałek. Co powie
na to moje sumienie? tak się pyta człowiek, który ma głowę i serce na swojem miejscu.

ROZDZIAŁ XVI.
W o l a Boża.
1. Najszlachetniejsza nauka człowieka na tem polega,
ażeby poznał, iż jak sam z siebie jest niczem, tak wszystkiem się stać może przez podobanie się Bogu.
Wola Boża przeto po nad wszystko! Bóg nie mógł
ci przyznać niezależności, któraby sprzeciwiała się twojej
i Jego naturze. Ty jesteś Bożym poddanym, Bóg położył
rękę swą na tobie i powiedział ci: należysz do mnie. I zaiste stworzył cię Bóg, aby cię uczynić szczęśliwym; chce
jednak, ażebyś był współsprawcą twego szczęścia przez
służenie Mu dobrowolne. Twoja służba niech będzie służbą
stworzenia, które Bogu więcej jest poddane, niż sługa swemu Panu.
Twoja służba niech będzie służbą żołnierza, który pomimo wszelkich przeszkód wypełnia rozkaz swego wodza.
Twoja służba niech będzie służbą dziecka, które w Bogu widzi i uznaje swego ojca i największego dobroczyńcę.
Wola Boża objawia ci się w sumieniu.

52
Wolę swoją objawia ci Bóg w dziesięciu przykazaniach.
Wolę swoją objawia ci Bóg w obowiązkach twego
stanu i powołania.
Wolę swoją objawia ci Bóg we wszystkich zrządzeniach i dopuszczeniach swej świętej Opatrzności.
Wolę swoją objawia ci Bóg w nauce Jezusa Chrystusa i Jego świętego Kościoła, we wszystkich godziwych
rozporządzeniach twoich przełożonych.
Wolę swoją objawia ci Bóg w tych wewnętrznych
poruszeniach i zachętach do dobrego, które w sobie czujesz, że od Boga pochodzą.
2. Wolę Bożą poznawać i jej ulegać — to jest cały
człowiek.
Wykonać coś, co w oczach ludzi zdaje się być wielkiem, nie wiele znaczy. Kto szuka przedewszystkiem uczczenia Boga i to tylko czyni, czego Bóg od niego wymaga, ten spełnia wielkie rzeczy, gdyż czyni wszystko, co
czynić powinien. Bóg jest nieskończenie wielki, wszystko
co stworzone jest nieskończenie małe, dlatego stworzone
rzeczy powinieneś cenić tylko przez wzgląd na najświętszą
wolę Bożą. Lepiej jest z wolą Bożą podnieść słomkę z ziemi, jak bez woli Bożej opanować świat cały.
Wola boża po nad wszystko. Gdyby ci ktoś powiedział: obejrz się poza siebie, gdyż inaczej cały świat w gruzy
się rozsypie, a gdyby ci Bóg oglądać się zabronił, powinieneś Boga słuchać choćby świat cały miał runąć.
Najświętszą wolę Boga możesz zawsze wypełniać we
wszystkich okolicznościach życia. Będzieszże się więc wahał? Patrz, jak blisko ciebie jest dobro! Ucz się chwytać
szczęście, bo ono jest właśnie w dobrem. To, co się godzi,
czyń raczej z miłości ku Bogu, niż dla tego, że chlubę przynosi człowiekowi. Tego, co nie przystoi, nie czyń z bojaźni Boga, nie zaś ze względu na godność swoją własną.
Seneka tak mówi: ? ,Tak żyj z ludźmi, jak gdyby na
to Bóg patrzał; rozmawiaj tak z Bogiem, jak gdyby tego
ludzie słuchali." Tylko wola boża ma dla ciebie znaczenie.
W dzień sądu przyjdą niektórzy i powiedzą: Panie, albo-
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śmy to wielkich rzeczy nie zdziałali, albośmy to nie piastowali ważnych urzędów? A Pan odpowie: Nie znam was.
Ty Bogu, Panu swojemu, nie powinieneś nic odmawiać,
czy On dużo, czy mało od ciebie wymaga. Szczęśliwy ten,
od którego Bóg wiele oczekuje. Jeżeli chcesz, ażeby twoje sprawy i czyny podobały się Bogu, czyń wszystko z chętnem i radosnem sercem, a nie z oporem i goryczą. Uważaj się za rzecz ściśle z Bogiem złączoną: bądź—że tak powiem—bezosobisty, a pozwól niech Bóg w tobie myśli, chce
i działa, inaczej będziesz tylko naczyniem próżnem.
3. Jakże ograniczone są: siła, życie i znaczenie poszczególnego człowieka! Ten tylko jest wielki kto wolą
swoją jednoczy się z Bogiem; choć mały w sobie, w Bogu
i przez Boga, może lekceważyć wszelką doczesną potęgę
i chwałę. Niedostatek dóbr ziemskich nie poniża go, zbytek ich nie wywyższa go. Mądrym on jest i wszystko ziemskie uważa za śmiecie, byle tylko pozyskał Chrystusa.
„Cała Europa nie imponuje mi", powiedział jeden potężny mąż stanu: „Cały świat nie imponuje mi", może powiedzieć chrześcijanin, gdy chodzi o najświętszą wolę Boga.
Bóg niech będzie twojem światłem, a zobaczysz wtedy coś widzieć powinien. Bóg niech będzie twoją siłą,
a będziesz chciał tego, co w Nim zobaczysz. Bóg niech
będzie twojem błogosławieństwem, a wypełnisz wszystko,
co zechcesz. Wiara powinna być twoją łodzią, miłość żaglem, nadzieja kotwicą, bo wtedy będziesz mógł śmiało
wypłynąć na fale świata.

ROZDZIAŁ XVII.
V e r e digrium e t j u s t u m est, a e ą u u m e t
salutare.
1. Służba Bogu powinna być podstawą całej twojej
istoty; służyć Bogu jest rzeczą g o d n ą , s ł u s z n ą , s p r a -
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w i e d l i w ą i z b a w i e n n ą . Jest rzeczą g o d n ą . Godność
i wzniosłość stworzenia na tem polega, że jest ono odpowiednio do swej natury objawieniem wspaniałości Boga.
Ta godność i ten honor tem są jeszcze większe, że stworzenie i co do swego sposobu myślenia winno b}^ć również
przejawem wspaniałości Bożej. Im bliżej twoje myśli dotyczą Boga, tym są wznioślejsze i cenniejsze. W pragnieniu uczczenia Boga przyswajasz sobie niejako myśli i zamiary Boga.
Nic nie jest wielkiem ani na niebie, ani na ziemi, co
nie zmierza do uczczenia i wysławienia Boga. Chrystus nie
miał innego celu życia na ziemi, jedno przez życie, cierpienie i prace swoje stać się narzędziem czci i uwielbienia
Boga.
Uległość Bogu jest ogniwem wszystkich doskonałości
i punktem środkowym wszelkiego prawdziwego szczęścia.
Czyni ona człowieka mądrym, roztropnym, odważnym,,
ofiarnym, prawdomównym, prawym, uprzejmym, zadowolonym. Nic się więcej ludziom nie podoba nad tę cnotę, która
wszystko do Boga pociąga i nic niema wstrętniejszego nad
człowieka, który wszędzie tylko siebie szuka. Wszyscy,
którzy nie szukają Boga, są bałwochwalcami: jedni są służalcami próżnej chwały, drudzy — interesu, inni przyjemności. Ten jest najszlachetniejszym człowiekiem, kto wychodząc z zasady, że jest stworzeniem bożem, życie swoje
według niej układa. Powinieneś raczej pozwolić, aby tysiące światów runęło w przepaść nieskończoną, niż okiem
mrugnąć przeciwko Najświętszej woli Boga.
2. Służenie Bogu jest nadto obowiązkiem s p r a w i e d l i w o ś c i : należysz nie do siebie lecz do Boga; Bóg musi
cię uważać za swoją własność. On mógł cię stworz3Tć tylko
dla siebie, dla swej chwały. Wszystko należy do Boga —
do ciebie nic; strzeż się, ażebyś nie przywłaszczył sobie cudzych dóbr. Gdy oddaliwszy się od Boga, własnej czci
i wygody szukasz, okradasz Boga z tego, co Mn się należy; targasz się na nieprzedawnione prawo Boże.
Konieczność należenia do Boga, odnosi się nie do jednego tylko jakiegoś zewnętrznego urzędu lub stanu; leży
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ona w głębinach istoty każdego stworzenia: jest podstawą
wszelkich innych obowiązków, jest osią wszelkiego osobistego i społecznego postępu.
Boga się bać i Jego przykazania zachowywać jest naturą, zadaniem i głównym obowiązkiem człowieka; jest jego
historyą, jego wielkością, jego chwałą i jego szczęściem.
A więc o to przedewszystkiem powinno nam chodzić, aby
tę prawdę postawić jako niewzruszoną zasadę wszystkich
naszych przedsięwzięć i starań. Tego domaga się prawo
i sprawiedliwość. Czyń tak i nie bój się nikogo.
3. Służenie Bogu jest rzeczą zupełnie s ł u s z n ą .
Wszelka wielkość, wszelka władza musi mieć odpowiednie
•uznanie. O ileż przeto więcej muszę uznawać wielkość
i władzę Boga, która nieskończenie wszystko przewyższa,
a tak blisko mnie się znajduje! Czyż to nie jest rzeczą
słuszną, w pokorze wznosić wzrok ku Bogu, gdy On z miłością na nas spogląda? Czyż to nie jest słuszne, zanosić
Mu hołdy dziękczynne, gdy od Niego nieustannie tyle dobrego otrzymujemy? Czyż nie jest słuszna, wznosić modły
do Boga, gdy od Niego oczekujemy szczęścia swego?
Im więcej świat się stara obdzierać Boga z przynależnej Mu czci, tym więcej i my powinniśmy się starać tę
cześć Mu oddawać.
Obecny duch czasu, który panuje w życiu codziennem, w świecie przemysłu, w polityce, w sztuce i nauce,
a nawet w religii, jest duchem rewolucyi przeciw żyjącemu Bogu. Na miejsce Boga stawia się obecnie człowieka,
który nie jest niczem innem, jedno połączeniem nędzy
i słabości.
Albo się obecnie przemilcza Boga zupełnie, albo też
widzi się w Nim przedmiot, do zaspokojenia roszczeń serca,
albo do spełniania obowiązków policyanta, lub też do zabezpieczenia interesów i celów państwowych.
Świat obecny nie uznaje żyjącego Boga; nie uznaje
Stwórcy nieba i ziemi, który dał przykazania, któremu
potrzeba służyć, który nas kiedyś ma pociągnąć do odpowiedzialności. Przypadkowo on tylko uznaje Boga za budowniczego świata, gardzi jednak wszelkiem prawem mo-
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ralnem od Boga pocłiodzącem. Świat obecny jeżeli uznaje
Boga, to takiego, który z zamiłowania spokoju, albo ze
ścisłego przestrzegania przyzwoitości, nie troszczy się o nie;
upojony swoją wielkością i szczęśliwością, znaku nawet życia o sobie nie daje; świat uznaje Boga, ale takiego, który, gdy Go chwalą, nie zważa na to; gdy się modlą do
Niego — nie słucha; gdy Go miłością otaczają nieodwzajemnia się; gdy Go obrażają nie gniewa się; gdy Mu blużnią nie uczuwa tego. Świat uznaje Boga, który jako posąg stoi nieporuszony, obojętny na występek i cnotę; jednakowem okiem patrzy na pobożnych i bezbożników.
I taki to Bóg, któremu żaden naród od początku żadnej
nie wybudował świątyni, jest przedmiotem tych religij, do
których się ci ludzie przyznają. A czemże jest według nich
człowiek? Materya, ciałem, niczem więcej, jedną maszyną,
pod względem swojei organizacyi kunsztowniejszą trochę
od zwierzęcia, z któreni zresztą ma jednakowy początek
i koniec.
Jest zaś poto na świecie, aby jadł, pił. by mógł żyć;
żyje, ażeby wkrótce przeminął; porywany potrzebami ciała,
rządzony instynktem, szarpany namiętnościami, nigdy nie
błądzi, ponieważ nigdy prawdy nie widzi; nie czyni źle,
ponieważ nie zna dobrego, nie zasługuje na karę, ani na
pochwałę, ponieważ zawsze ulega fatalności.
To wykoszlawienie pojęcia o Bogu, które jest wielką
zbrodnią naszych czasów, sprawia, że nowoczesny pogląd
na świat jest tak marny. Czyż to nie wystarcza, aby nas
pobudzić do czci Boga prawdziwego, aby na Jego ołtarzu
złożyć ofiarę z naszego serca?
4. Służenie Bogu jest wreszcie obowiązkiem naszym
ze względu na n a s s a m y c h . Człowiekowi przedewszystkiem o to powinno chodzić, by osiągnął szczęśliwość, do
której jest stworzony.
Bóg włada nami, aby nas przez siebie i u siebie
uczynić szczęśliwymi. Powinniśmy się poddać Bogu, abyśmy się w Nim odnaleźli. Tylko w Bogu człowiek może
być szczęśliwy, gdyż dla Boga jest przeznaczony. Stąd też
serce ludzkie niespokojne jest dopóki nie spocznie w Bogu.
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Kto siebie szuka we wszelkich ułudnych przyjemnościach — znajdzie siebie; kto szuka Boga we wszelkich doświadczeniach — znajdzie Boga.
Bóg tak wszystko urządził, że każdy, kto nie chce
poddać się miłościwym jego rządom, okrutnie sam przez
się rządzonym będzie.
Kto Bogu służy, nietylko posiada prawdę, lecz i spokój zdobywa; wie bowiem, iż jest na prawdziwej drodze,
że stoi na właściwem względem Boga stanowisku i Bóg
mu to poświadcza przez głos sumienia. A spokój ten nic
jest spokojem bezczynnym, lecz nieustannie pobudzającym
do coraz doskonalszego woli Bożej pełnienia.
Bóg o tyle szuka dla nas szczęścia, o ile my Jego
czci szukamy. Stąd też, tytuł sługi Bożego więcej przynosi
czci i pożytku, niż wszystkie ziemskie zaszczyty.
Kto Bogu nie służy, podobny jest do zwichniętego
członka. Jeżeli chcesz, by piekło dla ciebie ucichło, porzuć
samowolę.
Początkiem wszystkiego złego na tym świecie jest
duch niezależności, pewnego rodzaju sprzeciwianie się
Stwórcy. Szatan był tego ducha pra-rodzicem. Adam sam
z siebie chciał być tem, czem tylko wskutek zależności od
Boga mógł i powinien być.
„Każdego dnia w tym roku, każdej godziny w tym
dniu i każdej chwili w tej godzinie—tak się modlił pobożny—pragnę o Panie, chwalić i kochać Cię więcej, niż Cię
chwalił i kochał jakikolwiek Święty."

BOZDZIAŁ XVIII.
Szczęście i z b a w i e n i e c z ł o w i e k a .
1. Człowiek oprócz sumienia posiada jeszcze wewnętrzny popęd do szczęścia bez końca i pod każdym
względem. Ten nieprzezwyciężony pociąg do szczęścia jest
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instynktem natury i należy do tych głównych pierwotnych
skłonności, które Bóg włożył w istotę człowieka.
J a k przeto Bóg chciał mieć człowieka sumiennym,
tak chciał też, aby ten człowiek był szczęśliwy. Szczęście
jest naturalnym celem człowieka. W dobroci swojej Bóg
tworzy rozumne istoty, lecz może ich i nie tworzyć,
jeżeli ich nie chce przeznaczyć do szczęścia. Sumienie
i szczęście muszą się najściślej łączyć, gdyż Bóg nie może
być sprzeczny sam z sobą. Sumienność jest drogą da
szczęścia.
To co jest moralnie piękne i szlachetne, musi przynosić z sobą szczęście. Za wszystko coś nam dał, o Boże,
nic więcej nie żądasz, jedno, abyśmy pozwolili Ci się uczynić szczęśliwymi. Gdzież więc to szczęście znaleźć można r
które człowiek zaspokoić może?
Byt ziemski, jak poucza doświadczenie wszystkich ludzi, zbyt mało daje zadowolenia. Radość ziemska jest jak
maleńka kropla w wiedrze goryczy. Rozkosze są to fałszywe ułudy, które niezliczoną ilość ludzi w błąd wprowadzają. Prędko następuje po nich gorzkie rozczarowanie,
gdyż kuglarstwo na długo omamić oczu nie może.
Wszędzie ludzie się ubiegają za kwiatami, a spotykają marny pył, a czasem chwytają i kolące ciernie. Bo
i gdzież kwiaty ziemskie, kiedykolwiek pożądliwe nasyciły
serce? Nigdy na ziemi nie było stałego szczęścia; otrzymawszy jedno, pragniemy drugiego. Jedno spełnione życzenie
ustępuje miejsca drugiemu; serce nigdy nie powie dosyć.
J a k tylko osiągniesz szczęście któregoś pragnął, już ono
przestaje być twojem szczęściem. I nietylko ograniczoność
i potrzeby życia czynią ziemskie istnienie ciężkiem i nieznośnem, czyni je też takiem i zbytnie jego użycie.
Szczęście ziemskie, o którem się tak często mówi,
znajduje się tylko w wyobraźni tych, którzy go nie mają;
tak zwani szczęśliwcy nie wiedzą o niem, choćby się najbardziej starali udawać, że je posiadają.
Nawet ćwiczenie się w cnocie nie daje zupełnego
szczęścia. Spokój słodki, jaki daje czyste sumienie, jest
wprawdzie większem szczęściem osiągniętego celu, lecz ra-
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czej szczęściem pielgrzyma po trudnej, lecz pewnej drodze
zmierzającego do celu.
Im czystsze jest sumienie, tym łagodniejszy jest jego
głos, lecz nikt ze śmiertelnych nie może się pochwalić zupełnie czystem sumieniem. Wszystko, co jest wbrew sumieniu, ma ostre kolce.
2. Jedyne, prawdziwe szczęście, dostępne tu na ziemi,
polega na pragnieniu osiągnięcia ostatecznego celu ziemskiego istnienia. Najświętsi ludzie są ci, którzy zajęci wielką myślą o Bogu, tej myśli podporządkowują wszystkie
swoje ziemskie interesy.
Jak tylko człowiek dojdzie do niezłomnego przekonania, że szczęścia niema na ziemi: musi on wtedy albo pragnienie szczęścia uważać za ułudę i stać się zrozpaczonym
pesymistą; albo musi uwierzyć w szczęście pozagrobowe
i uznać prawdę chrześcijańską. Bóg tylko może uszczęśliwić człowieka, gdyż człowiek stworzony dla Boga. Stworzenia są zbyt ograniczone, zbyt przypadkowe, aby mogły
serca ludzkie wypełnić i zaspokoić.
Tylko prawda bezwzględna, tylko nieskończone dobro,
tylko niezmierzona piękność, mogą pragnienia człowieka
nasycić. Posiadanie Boga musi więc być przeznaczone dla
wszystkich ludzi, bo tylko ono jedno zapełnić zdoła niezgłębioną próżnię serca ludzkiego?

ROZDZIAŁ XIX.
Trwanie po śmierci.
Ten jest najmędrszy, kto najtrafniej ocenia przyszłość. Że byt doczesny na tym planecie nie kończy się
dla człowieka razem ze śmiercią, lecz w dalszym ciągu
trwać będzie w życiu po za grobowem — to przeświadczenie posiadali wszyscy ludzie od początku istnienia ludzkości.
V
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Już to samo zasługuje na szczególną uwagę, że cały
rodzaj ludzki (z bardzo małymi wyjątkami) jest przekonany o trwaniu duszy ludzkiej po śmierci.
Historya uczy, że wszystkie narody, we wszystkich
krajach i po wszystkie czasy jakiś naturalny instynkt popychał do utrzymywania wzajemnych stosunków ze zmarłymi. Inaczej te stosunki podtrzymywał i podtrzymuje dzikus afrykański i australijski, a inaczej ucywilizowany Japończyk. W chrześci jaństwie, najlepszym wyrazem tych stosunków
jest wzywanie zmarłych i modlitwy za nich. 0 tych stosunkach chrześcijan, żyjących ze zmarłymi i o życiu pośmiertnem, mówi poganin Celsus: „Chrześcijanie mają słuszność, kiedy myślą, że ci, co tu święte życie prowadzą,
będą po śmierci nagrodzeni, a źli zostaną ukarani; przekonanie to ich podziela cały świat" (Orig. C. Celsum 1,8).
Skąd więc ono poszanowanie grobów ludzkich, te gromady
kamieni i te kopce dzikich, te mauzolea bogatych, te cmentarze, nagrobki i piramidy. I na cóż to wszystko, gdyby
ludzkość wierzyła, że człowiek nie jest niczem więcej jak
tylko zlepkiem ziemi, który się rozpadnie po śmierci? A wyraz ten przekonania ludzkości o istnieniu pozagrobowem
nietylko w pomnikach i grobowcach i świętach za zmarłych znajdujemy; mamy nadto tysiączne inne dowody.
Nauka o przysztych nagrodach i karach — mówTi Bolingbroke (w 5-tym tomie dzieł swoich) tak jest stara, że ginie w pomroce minionych wieków; uprzedza ona wszystko,
co jaką taką posiada pewność historyczną. Toż samo po
wielokroć razy powiedział p r z e d n i m Cycero (Tuscul. 1, 12)
i inni.
I tak było po wszystkie czasy. Jakiś popęd głęboki,
potężny, ustawiczny i niepohamowany przechodzi przez
ludzkość: popęd za istnieniem pozagrobowem. Od zaczątków dziejów ludzkich, po wszystkie wieki i dopóki tylko
serce człowiecze bić będzie, żyło i żyje w ludzkości to wewnętrzne przeświadczenie o uzupełnieniu ziemskiego żywota
przez pozagrobowe życie. Niezliczone miliony ludzi wszystkich krajów, wszystkich narodów i wszystkich języków
i wszystkich czasów w długich procesyach snują się po
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ziemi i wszyscy z pełną nadziei pewnością spoglądają w życie pozagrobowe i wołają z otuchą: Pielgrzymami i przychodniami jesteśmy na ziemi; szukamy lepszej niebieskiej
ojczyzny! Oto niezbite świadectwo natury ludzkiej, o nieśmiertelności.
2. Chodzi tu o prawdę, która nie tylko jest przystępna
dla każdego trzeźwo myślącego umysłu, lecz także o prawdę,
którą odczuwamy na mocy naszego przyrodzonego instynktu. Ten popęd, ten „instynkt," który trwa lat tysiące, owładnął wszystkich ludzi stojących na wszystkich stopniach
wykształcenia, żelazną siłą oplata całą kulę ziemską, jestjak najściślej zrośnięty z naszą naturą. A niemożliwą chyba
jest rzeczą, aby ten popęd natury, z rozumem tak ściśle
zbratany (sensus natarcie communis) pchał człowieka do
umiłowania jakiegoś błędu. Natura czasem niewyraźnie mówi, lecz nie kłamie nigdy. Przekonanie więc wszystkich ludzi o nieśmiertelności i życiu pozagrobowem opiera się na
prawdzie i rzeczywistości.
Materjaliści mówią, że dusza i życie pozagrobowe jest
tylko podmiotowem wyobrażeniem, „ słodkim obrazem", „przyjemnem marzeniem", któremu zgoła nie odpowiada przedmiotowa rzeczywistość. Dobrze na to twierdzenie odpowiedziano: Jeżeli przekonanie o życiu pozagrobowem jest tylko
marzeniem, to jakże to marzenie może być tak powszechne?
J a k mogło podmiotowe wyobrażenie, tego lub innego człowieka, stać się wspólnem całej ludzkości i istotną częścią
jej myśli i jej pragnień? To też na prawdę nosi ono na
sobie piętno nie jakiegoś wymarzonego i urojonego wyobrażenia, ale mocnego przeświadczenia, które wiąże się z istotną
treścią naszych przyrodzonych instynktów i nic niema wspólnego z jakąś fantazyą i utopią. A to powszechne przekonanie nie jest ślepym popędem, owszem jest ono oparte na
samopoczuciu godności ludzkiej, na tęsknocie serca, na wrodzonem pragnieniu naszej istoty. Dlatego też przekonanie
o istnieniu rzeczywistem pozagrobowego życia łączy, się
ściśle z pojęciem natury ludzkiej.
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ROZDZIAŁ XX.
Życie p o z a g r o b o w e j a k o t r w a n i e g o d n o ś c i
ludzkiej.
1. Godność ludzka! Nawet materyalizm mówi o godności ludzkiej. Przewodnicy jego twierdzą, że człowiek nie
jest niczem więcej, jedno zwierzęciem: ma te same organa,
te same objawy życia, takie samo życie i takąż. śmierć.
Węgiel, kwasoród i inne pierwiastki, które się na ciało ludzkie
składają, są tejże natury, co i pierwiastki składające się na
ciało zwierzęce. I to stanowi, mówią, godność ludzką. Duc-li
człowieczy jest cząstką wielkiej materyi świata. A cóż może
być wspanialszego, pytają, co wznioślejszego, jak być umieszczonym, jako małe kółko w wielkiej maszynie świata?
Najbardziej idealną rzeczą, jakiej człowiek może pragnąć
na świecie, jest zwierzęca lubość rodzajowa; najtreściwszą
zaś i najpożyteczniejszą, która najwięcej do tamtej idealnej
się przyczynia — jak największa ilość chemicznych pierwiastków. Cząstki żelaza które drgały w skroniach poety, myślały w mózgu filozofa, które wirowały w piersi nieludzkiego
tyrana, lub cierpiał}'- w sercu niewinnie prześladowanego,
teraz może szumią w kołach lokomotywy." Piękne słowa!
i kto z myślących nie odwróci się z obrzydzeniem od takiej
godności ludzkiej? Goethe nawet ośmielił się wypowiedzieć
to zdanie: „Materyalizm umie tylko bluźnić Bogu i cenić
mierzwę."
2. Czy może lepiej wygląda godność człowieka w pojęciu panteistów? Otóż nigdzie i nigd;y godność człowieka
nie może się opierać na kłamstwie, a przecież panteizm
najwyraźniej kłamie, jak w tem co przypisuje człowiekowi,
tak i w tem, czego mu odmawia.
Panteizm mówi; „Jesteś zjawiskiem bożem, jesteś Bogiem; dlatego masz boską nieomylność, boską niograniczoność, boskie szczęście, boską świętość; wszystko co myślisz,
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co chcesz i co czynisz, jest absolutnie doskonałe i usprawiedliwione; nikomu nie masz potrzeby zdawać rachunku."
Życie jednak ludzkie przekonywa na każdym kroku,
że te przymioty są kłamliwe, że one dlatego tylko człowieka
wynoszą tak wysoko, aby go tym głębiej pogrążyć w błoto.
Tego się zwykle wysoko wynosi, kogo się chce przywieść
do upadku.
Panteizm odmawia człowiekowi rzeczywistości. Mówi
on do niego: Ty nie jesteś żadnym bytem, żadną istotą,
żadnym czynnikiem; jesteś tylko modyfikacyą, rodzajem bytu, czynnością kogoś innego, gołem zjawiskiem i objawem
zewnętrznym; jesteś czemś do pierwotnej istoty tylko przylepionem.
Przeciwko takiej niedorzeczności powstaje doświadczenie i mówi: Ja wiem, że myślę, że chcę, że kocham, co inni nienawidzą; że nienawidzę, co inni kochają. Poruszam swoją
ręką, ponieważ mi się to podoba i poruszam jak mi się podoba. Jestem więc punktem wyjścia czynności moich, jestem czynnikiem; przyczyną w sobie istniejącą, od której
pochodzi działanie; jestem istotą samowładną, istotą, która
w żaden sposób nie pozwoli obniżyć się do tworu przypadkowego, do czynności czegoś innego, do czystego zjawiska.
Moje samopoczucie mówi mi, że mam byt swój różny i odrębny od bytów innych. Ja wiem, żem jest sprawcą wielu
czynności, za które będę odpowiedzialny przed wyższą istotą.
Żadne kłamstwo nie zdoła zaciemnić tego mego przeświadczenia. A jeżeli wiem, żem jest przyczyną, punktem wyjścia,
że posiadam możność wolnego działania, to muszę się uznawać za istotę, nie przylepioną do czegoś innego, lecz posiadającą w sobie byt.
Kiedy więc panteizm czyni człowieka zjawiskiem, tworem wypadkowym, wyrazem upowszechnienia Bogiem jednego (des Grott — Ali — Eins) pozornie go podnosi, rzeczywiście zaś, w tem niby podwyższeniu, ogromnie go poniża,
bo poniża prawdę.
Jeżeli się człowieka chce zrobić szatanem złości i nieszczęścia, należy weń tylko wmówić, że jest Bogiem. Nic
nie ma wygodniejszego nad moralność panteistyczną, w niej

64
to leży tajemnica rozpowszechnienia się tej niedorzecznej
nauki.
Według więc współczesnego poglądu na świat, człowiek widzi się wtłoczonym w niezmierną całość wszechświata
z jej puszczonemi w ruch zębatemi kołami, z jej ciężko
spadającymi młotami i tłokami; wridzi się człowiek wplecionym w to straszne, wszystko obracające kolisko i niema
żadnej możności oporu! A w tem trudnem położeniu bez
wyjścia ma tę tylko smutną pociechę, że przytem zdobędzie
do ust odrobinę miodu; że przy marnej pracy zapomni na
chwilę o swoim nieznośnym losie i że sobie może powiedzieć: miliardy tak cierpią, jak ja. — I to wszystko tylko
dlatego, by człowiek miał możność być złym. A pomimo
to kodeks karny odważa się jeszcze stawiać przeszkody
i tamy uprawnionej wolności działania jednostek.
„Jeżeli dusza nasza jest śmiertelną — mówi Mendelssohn (Phadon) — to rozum jest tylko złudzeniem, które nam
Jowisz po to zesłał, aby nas biednych oszukać,... to jesteśmy
jak trzoda stworzona po to, aby szukała strawy i zdychała;
to w kilka dni po śmierci wszystko jedno będzie, czy
byłem ozdobą, czy hańbą stworzenia, czy się starałem powiększyć liczbę szczęśliwych, czy też nędzarzy; — to najpodlejszy człowiek ma władzę usunąć się z pod panowania
boskiego, przeciąć więzy łączące go z Bogiem.
Jeżeli duch ludzki jest czemś doczesnem, to najmądrzejsi prawodawcy, filozofowie i myśliciele oszukiwali nas
i siebie; to cały rodzaj ludzki się umówił, aby nieprawdę
ochraniać i czcić oszustów, którzy ją wymyślili; to państwo złożone z wolnych, myślących istot, nie jest niczem
więcej, jak stadem nierozumnego bydła! Okradziony z nadziei nieśmiertelności, człowiek, ten cud stworzenia, będzie
n aj nędzni ej szem na świecie zwierzęciem, które na swoje
nieszczęście musi o swym losie myśleć, bać się śmierci
i rozpaczać."
3. Na czemże tedy polega godność ludzka? — Odpowiedź łatwa i jasna!
Według elementarnej zasady porządku, rzecz każda
powinna być na swojem miejscu; wyższa na wyższem, niż-
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sza na niższem. Gdzie zaś pomiędzy wyższą, a niższą zachodzi stosunek, to niższa winna być podporządkowana
wyższej, nie zaś odwrotnie. Wyższą rzeczą w człowieku
jest życie rozumowe, nie zmysłowe. Stąd w nim wszystko ku
temu zmierzać powinno, by w odpowiedni sposób udoskonalił życie rozumne.
To szlachetne pierwszeństwo ludzkiej natury, Pismo św.
temi wyraża słowy: „Cóż jest człowiek iże nań pamiętasz?
abo syn człowieczy iże go nawiedzasz? Uczyniłeś go mało
co mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go.
I postawiłeś go ponad dziełami rąk swoich. Podałeś wszystko pod nogi jego" (Ps. 8, 5 — 8). Więcej jeszcze znaczącemi są te słowa Pisma Św.: według których Bóg stworzył
człowieka „na wyobrażenie swoje" (Roz. 1, 27).
Wszystko więc w człowieku zmierza ku temu, aby swój
rozum mógł odpowiednio rozwinąć, a sił swego umysłu
w odpowiedni używał sposób.
Lecz czy człowiekowi użycie rozumu dlatego głównie
było dane, by zaspokoił znikome pragnienia swoje? by
się starał o wygodniejsze i przyjemniejsze przedłużenie ziemskiego istnienia? Gdyby tak było, to zadanie jego byłoby nędzniejsze, aniżeli najnikczemniejszego stworzenia.
Bezrozumne istoty cieszą się ze swej sytości nie znając chorób; przygotowują swoje legowiska z taką zręcznością, że
przewyższa ona sztukę budownictwa. Pomimo wszelkiego
sprytu smakoszów i rozkoszników nigdy jeszcze nie zdołała
ludzkość dorównać zwierzętom pod względem zaspokojenia
żądz naturalnych. Stare pogaństwo w kierunku urządzeń
życiowych, używania, wyprzedziło nawet nowoczesny postęp,
a jakiż tego wszystkiego był rezultat? — Cierpienie, błoto,
zwyrodnienie.
Nie, nie w tem leży znaczenie człowieka, aby używał
sił swego rozumu, swoich zdolności umysłowych jedynie
dla dopięcia większych wygód w życiu ziemskiem. Chociaż
z drugiej strony może—i powinien nawet — udzielonego mu
daru myślenia używać na to, by mu się w życiu pod względem doczesnym lepiej działo, by to życie w odpowiedniej
mierze upiększyć, by zmusił siły natury do służenia sobie;
Chrześcijańska filozofia życia. Toni. I.
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może i powinien ze swoją mocą ducha wejść w zapasy
z siłami wrogiemi jego ziemskiej pomyślności.
Lecz to nie jest rzeczą pierwszą i najważniejszą. Wszystko to musi być opromienione i uzacnione czemś wyższem,
aby było godnem człowieka. To zaś wyższe leży w dziedzinie prawdy, do której zdobycia powołani jesteśmy i obdarzeni zdolnościami duchowemi.
Człowiek spoglądając na siebie poznaje, że o wiele
wyżej stojąc od otaczającej go przyrody, nie może się jej
poddawać i rzucać pod nogi. Spoglądając w przeszłość,
poznaje, że on sam i wszystko zależne jest od Boga, początku i końca wszelkich rzeczy; stąd też nie może się
wywyższać i ubóstwiać. Skoro tylko się wywyższy po nad
siebie, upadnie niżej siebie.
W tem więc leży zacność i wielkość człowieka, ażeb}r
panował nad niższemi rzeczami w zależności jednak od Boga!
„Co mi to pomoże w służbie Bożej?" Pytanie takie daje
mu zasadę postępowania we wszystkiem do czego tylko
dąży, co go tylko dotyczy. Lecz czemżeby była ta służba
Bogu, w której leży godność człowieka, gdyby nie było
życia pozagrobowego, wieczności? Byłaby zaiste tylko nieznośnem udręczeniem.
Jeżeli Bóg, który z natury jest samą dobrocią, powołuje mię do swej służby, to może tak czynić tylko dlatego,
ażebym w niej znalazł me szczęście i zaspokojenie mej
istoty. Jeżeli Bóg chce, abym Go szukał, to chce abym
w nim znalazł spoczynek i spokój. To zaś w tem życiu
osiągnąć się nie da, lecz dopiero w wieczności.
Odpowiednio do swej istoty Bóg we wszystkiem, czego
tylko chce, musi szukać swej czci i swej chwały. Bóg bowiem jest świętością i prawdą. Jeżeli tedy Bóg chce, abym
Mu służył, to chce tego dla swej czci i dla swej chwały.
Chwała Boża wynikająca ze swobodnego wypełnienia woli
Bożej — oto godność człowieka! A jakże małą i jak niegodną Boga, byłaby chwała, oddawana przez człowieka majestatowi Bożemu, gdyby się wszystko ze śmiercią kończyło!
Największe wypadki świata są za małe i prawdy, przystępne naszemu rozumowi, za nikłe i powierzchowne; naj-
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szlachetniejsze dążenia doczesne, zbyt są nacechowane słabością natury ludzkiej, ażeby mogły być jedynym hołdem, godnym Boga.
Zrozumiemy, dlaczego słabe szczebioczące dziecię jest
tu na ziemi, gdy pomyślimy, że ono stanie się kiedyś silnym mężem, zdolnym do zapasów o wyższe zadania życia.
Zrozumiemy służbę Bożą, którą człowiek na tej ziemi spełniać winien, gdy wspomnimy na to, że ta służba udoskonalona i uszlachetniona trwa w dalszym ciągu w wieczności.
Myśl o Bogu, o chwale Bożej w wieczności, o szczęściu
wiekuistem powinna przyświecać całemu życiu, wszystkim
trudom i pracom człowieka.
5. Dopiero przez wzgląd na wieczność, byt nasz ziemski nabiera wartości i niejako wyższego uświęcenia, które
nas godzi z płytkością tego życia. „Jak tło złote, mówi
Hettinger, na którem starzy mistrzowie malowali swoje
obrazy, uw3*datnia i oświeca postać, tak myśl o wieczności
jest tłem wszystkich naszych czynów i nadaje nadziemskiego
uświęcenia wszystkiemu co cierpimy i do czego dążymy;
jest ona ruszczką czarodziejską, która to co ziemskie zamienia na niebieskie i czyni nas już t u t a j uczestnikami życia Bożego. Jak gwiazdy oświecają ciemności nocy ziemskich, tak te myśli wieczne oświecają nikłe i zmienne pragnienia doczesne; jak majtek ku gwieździe polarnej, tak
duch nasz spogląda ku wieczności.
Jest bowiem wieczność. Gdyby jej nie było, człowiek
byłby tu tylko po to, ażeby cierpieć i dręczyć się; byłby
najgodniejszą pożałowania istotą.
Żył niegdyś młodzieniec, imieniem Alojzy, który od
lat dziecinnych, we wszystkiem co mu sie wydarzało, co
przedsiębrał, zadawał sobie to pytanie: „Co to pomoże do
wieczności?"
Tylko przez wzgląd na wieczność, wartość życia i godność
człowieka nabierają trwałego znaczenia. Sw. Augustyn w młodości zapomniał o tym względzie, dlatego wpadł w najgorsze
bagnisko grzechów; gdy się zaś nawrócił i podniósł wzrok
do góry, do nieba, wzruszony do głębi zawołał: „ K r a j u
wieczności, bezbrzeżny kraju, ty tylko jeden zawierasz w so-
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bie to, co jest trwałe i dobre; kto wielkości swej na tobie
nie buduje, ten napróżno pracuje i przygotowuje sobie upadek; kto w tobie szczęśliwości swej nie szuka, ten wiecznej
nabawi się nędzy."

ROZDZIAŁ XXI.
T ę s k n o t a s e r c a ludzkiego.
Inny dowód istnienia życia pozagrobowego mamy
w tęsknocie serca ludzkiego.
Tak istotnie, w sercu każdego myślącego człowieka
odzywa się często tęsknota, która na tym zmiennym świecie niczem zaspokoić się nie daje. Nietylko bowiem głos
sumienia w nas jest, ale i gwałtowne pragnienie szczęścia. I niższe istoty posiadają dążność do pewnej pomyślności; jeżeli ol a jest zaspokojona, uczuwają się szczęśliwemi. W człowieku to dążenie w skutek samowiedzy
staje się wyraźnem pragnieniem, a ponieważ człowiek ze
swoim rozumem wznosi się po nad cały świat zmysłowy,
to owo jego wyraźne pragnienie zwraca się do takiego doskonałego i trwałego stanu, który nazywamy szczęśliwością. Popęd do szczęśliwości jest wT człowieku naturalnym
popędem. Pcha on człowieka do osiągnięcia takiego stopnia
szczęścia, ażeby z jDełni piersi mógł zawołać: dosyć! Szczęście, do którego człowiek dąży. winno mieć w sobie coś
nieskończonego, trwałego, wiecznego. A czyż ten popęd
do szczęścia był kiedykolwiek i w jakichbądź warunkach
tego życia zaspokojony? Powszechne doświadczenie mówi,
że nie: zadowolenia niema, ani w wyższych społecznych
stanach, ani w niższych.
Kiedy Cezar połową świata zawładnął i mógł używać
i używał wszelkich przyjemności ziemskich, w gorzkiem rozczarowaniu zawołał. „Czyż to wszystko"? A kiedy Aleksan-
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der Wielki usłyszał że są jeszcze inne światy, płakał ze
smutku i pożądania.
Ile tylko razy doczesność dała swoim wybrańcom
wszystko, czego doczesny człowiek może sobie życzyć, zawsze w końcu wołali z Augustynem: „Serce moje nie będzie spokojne, aż spocznie w Bogu."
Można to życie badać, jak się komu podoba: wszędzie
podobne ono jest do wahadła, poruszającego się tam i nazad pomiędzy dręczącą troską i nudą. Najprzód dąży człowiek do ziemskiej wygody; gdy ją osiągnie, nie wie co
z nią robić. G-dy zaś nie jest obciążony ziemskiemi troskami, jeżeli czegoś większego nie szuka, sam sobie staje
się wielkim, nieznośnym ciężarem. J a k nędza jest biczem
dla biednych, tak pustka i nuda — dla bogatych. W ogólności ta doczesność, to życie ludzkie ze swemi nigdy nie
spełnionemi życzeniami, próżnemi pragnieniami, nie ziszczonemi nadziejami, z ciągłem błądzeniem i walką, wreszcie
ze swoją nieuniknioną myślą o śmierci, zdaje się być
gorzką nad wyraz tragedyą. I nigdzie rzeczywistość ziemska nie nasyci człowieka i napróżno stara się on swoje
pragnienie szczęścia zaspokoić wspomnieniem przeszłości
i nadzieją na ziemską przyszłość.
Czemże są nadzieje, czem plany, jakie człowiek, lotne
dziecko chwili, buduje nad zwodniczą przepaścią?
Obecnie stara się ludzkość z gorączkowym pośpiechem urządzić stosunki życia, pod każdym względem najdogodniej i najpomyślniej. Domy rozrywek wszelkiego rodzaju, piwiarnie, hotele i mieszkania tak się budują, że co
do wspaniałości j>i'zypominają owe budowle, jakie pogaństwo oglądało przed swym upadkiem. Chcą za wszelką
cenę mieć r a j tu na ziemi; lecz im więcej starają się to
czynić, zapominając o życiu przyszłem, tem nieszczęśliwiej
układa się życie doczesne. I to jest ogólne doświadczenie
wszystkich krajów. Wysiłkami temi ziemię zrobiono podobną nie do nieba, lecz do piekła.
Może się szalony obecny postęp jeszcze stokroć razy
powiększyć, życie doczesne zawsze pozostanie tem, czem
jest pod względem swej istoty, t. j. niknącym cieniem
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płynącą w przestworzach powietrznych chmurką, króciutkim okresem kwitnienia, niepowstrzymaną ucieczką, śmiercią na chwilę odroczoną, siedzibą syren, gdzie giną okrut->
nie — zwabieni zwodniczym głosem wodnych mieszkanek.
2. Lecz w ogóle, czy ten popęd do szczęścia, może
być zaspokojony w tem życiu? „Tak, odpowiadają niektórzy, usuńcie tylko wszystko, coby przeszkadzało zwierzęcym upodobaniom na tej ziemi, a człowiek będzie szczęśliwy." Lecz potrzebaby najprzód zmienić ludzką naturę, gdyż
oko ziemskiemi przyjemnościami nie da się zaspokoić. Natura ludzka ma jedną szlachetniejszą stronę, która chce
być zaspokojona i tym więcej chce, im bardziej człowiek
jest przeświadczony, że jest „człowiekiem14.
W naturze ludzkiej leży rozum; jakżeby on przy tylu
błędach na ziemi, przy takiem ograniczeniu naszego poznania mógł kiedy być zaspokojon}7, gdyby życia przyszłego nie b3'ło? Jeden z największych łudzi Newton, umierając, rzekł: „Zdaje mi się, że jestem jak dziecko, które igra
na brzegu morza, podczas, gdy wielki ocean prawdy roztacza się u jego stóp."
W naturze ludzkiej leży wola, która przez żadne
ograniczone posiadanie nie daje się zaspokoić, a na którą
czyhają ślepe namiętności i dzikie żądze. Nieprzyjaciele
wewnątrz, wrogowie naokół. Przy największej oględności
rzeczy ziemskich i chwiejność ludzkiego serca prędko wyczerpują człowieka. „Do wiecznego niezadowolenia popycha cię dziś to, co cię wczoraj do siebie pociągało; czyż
jeszcze możesz mieć skłonność do świata, który cię tak
ciężko oszukiwał?" Wola sięga szeroko i pragnie nieskończoności, świat zaś jest ciasny i daje tylko skończoność.
Co dał dzień wczorajszy, jutrzejszy odbiera, a gdyby i nie
odebrał—prędko przyjdzie śmierć, przyjdzie napewno, przyjdzie niespodzianie, jak złodziej w nocy.
W naturze ludzkiej jest samopoczucie, a z niem dana jest człowiekowi gorączkowa draźliwość pychy ludzkiej,
która, przy ograniczoności ludzkich poglądów, pozwala się
popychać do tysiąca głupstw, w tysiące wikła się uroszczeń, które nigdy zaspokojone być nie mogą.

W naturze ludzkiej zmysłowe żądze połączone są
z nadzmysłowem poznaniem i z pragnieniem sięgającem
w przyszłość, stąd też pochodzi, że żadne zaspokojenie
zmysłowych pragnień nie może nasycić człowieka. W naturze ludzkiej leżą nieokiełznane popędy, silniejsze aniżeli
u istot niższych. Zwierzę kieruje się instynktem, a coby
się stało z człowieka, gdyby się zdał na instynkt zwierzęcy ?
I czemże są wszystkie dobra ziemskie? Bogactwo może być udziałem tylko nie wielu; tam zaś, gdzie jest, przynosi z sobą troskę i mękę. Zmysłowe uciechy trwają chwilowo, pozostawiając po sobie tylko goiycz, nudę i boleść.
Sława jest pustą pianą, która nigdy nie zaspokoiła duszy
żądnej sławy. Miłość bliźniego? Jakąż mogę mięć potrzebę
do zajmowania się szczęściem moich bliźnich, do uszczęśliwienia t}rch, którzy jutro będą tem, czem ja dziś jestem.
Czyż wszystko nie ucieka około mnie? „Wszystko się tłoczy,
sąsiad na sąsiada następuje, byle tylko w pośpiechu ze
źródła bytu poczerpnąć kropelkę i z pragnieniem stąd
odejść (Schiller)."
3. Cóż jest człowiek oderwany od wieczności? „Jest
on, mówi inny pisarz, obrazem słabości, jedną boleścią od
urodzenia, łupem chwili, igraszką szczęścia, szybko więdnącym kwiatem, obrazem niestałości, mieszaniną zazdrości
i nieszczęścia."
Prędko ubiegające życie ziemskie, ze swojemi ogranic-zonemi dążeniami i pracami, nawet w najkorzystniejszych
warunkach nie może człowiekowi zapewnić doskonałego
i trwałego szczęścia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę byt ludzki
taki, jakim jest w rzeczywistości, musimy powiedzieć: „życie jest znojną pielgrzymką, polowaniem jednej rzeczy na
drugą, podczas którego człowiek traci siły."
Wszędzie, mówi jeden z niemieckich pesymistów, musi
człowiek w urzeczywistnieniu swych celów, tysiąca obawiać
się przeciwności, które nie są w jego mocy; wszędzie czuje
się ścieśnionym ograniczonością bytu; kiedy mu się zdaje,
że jest bliskim celu, zawodzą go siły, gdyż albo go powala choroba, albo wiek wyczerpuje, wreszcie wszelkiemu
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ubieganiu się za ziemskiem szczęściem kładzie koniec śmierć,
która jakby najokrutniejsze urągowisko z wiary w szczęście zjawia się, jako cel życia człowieka. Lecz nawet tam,
gdzie najprzyjaźniejsze zewnętrzne i wewnętrzne połączą
się warunki, by pomódz człowiekowi do zaspokojenia jego
pragnienia szczęścia, tam nawet rychło musi się on przekonać, że szczęście tem dalej od niego ucieka, im bardziej
zdaje się doń zbliżać. Nie leży to bowiem w naturze woli
ludzkiej zaspakajać się osiągnięciem jakiegoś celu; co przedtem wydawało się więcej pożądanem, później niema żadnej
wartości, nowe cele odnawiają tylko i podwajają stare niezadowolenia.
Gdyby celem życia ludzkiego miała być ziemska
szczęśliwość, to pomimo wszelkich zmysłowych i duchowych radości, których dostarcza, nie warto byłoby żyć
i życie nawet dla najbardziej uprzywilejowanych, byłoby
tylko okropnem oszukaństwem.
•i. Lecz czy popęd do szczęśliwości, przez Stwórcę natury dany człowiekowi, musi być kiedyś zaspokojony?
Schopenhauer przeczy temu, gdy mówi: „Jest tylko jeden
jedyny błąd, z którym się człowiek rodzi, a tym jest przekonanie, że na ziemi winniśmy być po to, aby zażywać
szczęścia."
Gdyby tak było, to człowiek stanowiłby jedyną
i okrutną sprzeczność z całem stworzeniem. O pomyślność
świata roślinnego troszczono się; w tym celu jest ziemia,
powietrze, światło, rosa, deszcz. Instynktom i chuciom zwierzęcia odpowiada doskonale świat ziemski ze swemi urządzeniami! Jeden tylko człowiek błąkałby się między jednem
a drugiem złudzeniem, dopóki nie pochłonie go ciemny
grób.
Jakąż wartość miałoby takie życie. Czyż to nie Bóg
włożył w naszą istotę popęd do szczęścia? I ten mądry
Bóg miałby mię pchać nieprzepartą siłą do celu, którego
nigdy osiągnąć nie mogę? Ja, który na mocy danej mi
przez Boga natury, czuję się do szczęścia przeznaczonym,
miałb37m się po krótkiem, pełnem męki i udręczenia życiu
w nicość obrócić? Czyżby to było godnem Stwórcy świata
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w takie przeciwieństwo naturę uposażać i wszystkich ludzi
na taką okrutną skazywać igraszkę?
Kto wierzy w istnienie mądrego, sprawiedliwego
Stwórcy, ten wątpić nie może, iż Bóg wlał w człowieka ów
pociąg nieprzeparty do szczęścia w r tym celu, aby go kiedyś zaspokoić. To też po doczesności nie trwałej, która nie
może dać szczęścia i zaspokoić serca ludzkiego, musi nastąpić trwała przyszłość, w której człowiek znajdzie to, do
czego przez swego Stwórcę został przeznaczony. Bóg, mógł
stworzyć człowieka tylko z dobroci i miłości w tym zamiarze,* by go odpowiednio do jego ludzkiej natury właściwem obdarzyć szczęściem. I życie dlatego tylko jest
krótkie, gdyż po przebytem doświadczeniu, winno nastąpić
życie wieczne.
Tu, na ziemi, spokoju znaleźć nie mogę, ponieważ po
twardej drodze obowiązku muszę iść do spokoju wiecznego.
Ponieważ Bóg jest dobry, musiał nas przeto do nieśmiertelności przeznaczyć!
5. Pocieszają nas niektórzy uczeni „nieśmiortelnością
w świadomości potomnego świata." Lecz iluż to tę nieśmiertelność osiąga? I czem ona jest dla tych, którzy ją
osiągnęli: „Echem taka nieśmiertelność jest tylko imienia:
a cóż zostaje z najpotężniejszego echa? Cicho płyną fale
wieczności i nas wszystkich kiedyś pokryje morze zapomnienia."
To, co po mojej śmierci dziać się będzie na tej ziemskiej widowni, nie może mię zajmować. Włożona do trumny światowa wielkość, nie stanie u okna, aby podziwiać
swój uroczysty pogrzeb, i ucho to, któreby się uwielbieniami potomności zachwycać mogło, stanie się głuchem.
To, do czego się czuję przeznaczonym, jest prostem złudzeniem ziemskiej nieśmiertelności, lecz jest osobistą nieśmiertelnością w życiu przyszłem. I do tego to przyszłego
życia, skierowany jest rzeczywiście popęd ludzkiego serca.
Człowiek oczekuje nieśmiertelności! On nie może żyć tylko
we czci i podziwie swoich współbliźnich, w sercach swych
bliskich i przyjaciół, w pamięci potomności, w owocach
swoich szlachetnych trudów: nie, on chce żyć sam w so-
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bie, 011 chce tego, pomimo codzienne doświadczenie, że
wszyscy umrzeć musimy. Tęsknota sięga daleko po za grób.
I to jest popęd ludzkiej natury.
Nawet uczeni, uwikłani w błędy materyalizmu i pozytywizmu, muszą przyznać tę prawdę. „Ten, powiada
Huxley, kto na naszym świecie, pełnym ucisków i grzechów, walczy o prawdę moralną, silniejszym się czuć będzie, gdy jest przekonany, że kiedyś wcześniej, czy później, całą jego istotę napełni zupełne posiadanie spokoju
i szczęścia; podobnie jak robotnik pracujący na wyżynie
górskiej, czuje się weselsz3Tm i do pracy ochotniejszym, gdy
pod sobą, po za złomami skał i śnieżnymi wiszarami, dojrzy strzechę domu — to czekające nań miejsce spokoju i odpoczynku.
6. I czyżby to już nie powinno wystarczyć do przekonania każdego o rzeczywistem istnieniu życia po zagrobowego? Kiedy jesień złagodzi upał słońca — tak powtarza
pewien znakomity mówca naszych czasów za jednym ze
starych Ojców Kościoła — i drzewa pozbawi pięknego ubrania z liścia, widzimy jak jaskółki ożywione latają tu ówdzie,
zbierają się, gromadzą około siebie szeregi młodych, szczebiocząc z dachów przyjaźnie, żegnają gościnny kraj, który
ich potomstwu dał przytułek i życie; i wkrótce cała ta rodzina udaje się w nieznaną dal! Czyż ten kraj daleki, dlatego że nieznany, nie istnieje? Przecież natura obudziła
w ptaszynie tęsknotę za tym krajem nieznanym. I czyżby
on miał być niczem. Nie, natura nie kłamie. I taż natura,
która kieruje maleńkimi żeglarzami w przestrzeniach powietrza i do nieznanych krajów je prowadzi, miałażby do
piersi ludzkiej wlewać taką silną za przyszłem życiem tęsknotę, by ją w końcu życia tak strasznie oszukać? Ten
wielki i niezwykły popęd, który pcha od początku cały rodzaj ludzki ku brzegom innego świata, miałżeby być jakiemś niedorzecznem złudzeniem?
Takiego zapatrywania jest też jeden z niemieckich
poetów, gdy mówi: Mieszkańców gór, przebywających w nizinach, pożera nieuleczalna tęsknota za krajem rodzinnym.
My należymy do krainy wieczności i dlatego pożera nas
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wieczna za nią tęsknota. AV młodości oczekujemy tych ukojeń, jakie mają dać późniejsze lata, a w starości, gorzko
oszukani, tęsknimy znów do szczęścia upłynionej młodości
i cieszy my się nie nowemi nadziejami, lecz wspomnieniami
minionych nadziei. I tak, w ciągłych złudzeniach, upływa
nam całe życie. Stąd przekonywamy się nie o tem, że
jesteśmy nieszczęśliwi, lecz żeśmy nieśmiertelni. Stan nasz
obecny domaga się dla nas życia pozagrobowego i wskazuje nam je po zagrobem.
I po cóż na tej brudnej bryle ziemi miałoby istnieć
stworzenie potężne, lotnemi obdarzone skrzydłami, gdyby
miało zgnić w łonie swej rodzicielki ziemi, bez nadziei podniesienia się kiedyś w inne wyższe świetlane krainy? Każdy
poszczególny człowiek stoi nieskończenie wyżej po nad kolosalnym kwiatem iskrzących się gwiazd. Ja mam oko zdolne
sięgnąć aż do Boga nieskończonego i serce, zdolne spocząć
w Bogu. Ta wieczna niezgoda miedzy naszą tęsknotą, a ziemską
rzeczywistością, byłaby bluźnierstwem przeciw Bogu, gdybyśmy ze śmiercią mieli się w nicość obrócić!
7. Tęsknota ludzkiego serca za życiem pozagrobowem
okazuje się także we właściwej sobie sile, przez zastosowanie jej do tych ludzi, którzy w życiu stali blisko nas. Mieliżb}7śmy bowiem wierzyć, że te dusze szlachetne nie istnieją
już jak tylko pod postacią gromady atomów nielitościwie
przez śmierć rozproszonych? Syn zamknął swemu umierającemu ojcu oczy, matka złożyła do trumny swoje dziecię;
i maż się ich serce pożegnać na wieki z myślą, że kiedyś
ujrzą swych drogich? Któż nie czuje jak okropnem, nienaturalnem byłoby takie przypuszczenie? To też nawet Rousseau powiedział: „Żadna sofistyka fałszywej nauki nie
zachwieje we mnie nawet na chwilę wiary w nieśmiertelność
duszy; ja ją czuję, ja jej pragnę i będę jej bronił do ostatniego
mego tchnienia. Syn odnajdzie kiedyś swego drogiego ojca,
a ojciec obaczy swoje ukochane dziecię."
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ROZDZIAŁ XXII.
Doczesność j a k o n i e d o s k o n a ł y p o c z ą t e k
czegoś.
1. Na mocy niemal codziennego doświadczenia, doczesność przedstawia się nam jako coś niedoskonałego, wymagającego uzupełnienia w życiu przyszłem, w którem dopiero nabędzie wartości. Stosownie do swej istoty, doczesność
ta jest tylko przedsionkiem, wstępem i tylko w związku
z następującą po niej przyszłością pozagrobową, może być
zrozumiałą.
Poznanie ludzkie jest nie zupełnie; z natury wrodzone
jest człowiekowi pragnienie wiedzy, lecz ocean poznawczy
jest nieskończony i nigdzie duch ludzki nie wyśledzi jakiegoś punktu, na którymby mógł się oprzeć i spokój znaleźć.
Im więcej wiedza ludzka postępuje, tym mniej jest zupełną,
gdyż każda znaleziona odpowiedź rodzi tuzin nowych pytań. Tak się rzecz ma z istotą doczesności. A czyżby duch
ludzki nie miał być przeznaczony do znalezienia spokoju?
Nie zupełne jest ludzkie chcenie. Wola nasza dana
jest nam na to, aby w jakiejś istocie trwały znalazła spokój, któryby zapełnił jej nieskończoną próżnią. A gdzież
i kiedyż serce ludzkie w doczesności podobny spokój znalazło? Życie doczesne istnieje tylko po to, by ogień miłości
rozżarzyć, straszną sprężynę pożądliwości naciągnąć. Wola
ludzka lata od jednej rzeczy do drugiej. Wszystkiego człowiek chce i na wszystkiem się zawodzi i 'niezaspokojony,
w gorzkiej boleści staje nad brzegiem grobu!
2. Nie zupełną jest też cała ludzka praca i walka życiowa. Gdyby wysiłki jakiegoś szczęśliwca zostały nawet
uwieńczone pożądanym skutkiem; gdyby mu się udało urzeczywistnić wielkie jakieś dzieło, niezwykłe przedsięwzięcie;
założyć jakieś olbrzymie państwo, jakiego jeszcze świat nie
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widział, — czyż to wszystko nie pękłoby tutaj jak bańka mydlana, by innym majakom zrobić miejsce?
Wszystko tu jest zabawką dziecięcą, która długo żadnego człowieka zaspokoić nie może. Nawet najszlachetniejsze
wysiłki nie mogłyby mieć żadnego znaczenia, gdyby się
ze śmiercią wszystko kończyło. Każdy widzi, że nauka materyalistów jest pomysłem mizernym, który musi pociągnąć
za sobą zupełne odrętwienie i paraliż ducha, zwątpienie
i rozpacz. Po cóż bowiem mam pracować, jeżeli moja praca
ma pozostać bez wyższego jakiegoś celu i bez wyższych
widoków; jeżeli po krótkim czasie w wieczną nicość się
obrócę?
Czy może w ogóle mieć jakąś wartość życie, które tak
dla poszczególnego człowieka, jak i dla ogółu ludzi składa
się z marzeń i zawodów, z wysiłków i trosk, z walk i boleści? A ponieważ to życie ziemskie nie ma dla człowieka
odpowiedniej wartości, najlepszą więc byłoby rzeczą zakończyć je co najprędzej, aby jaknajrychlej przejść do nicości.
Lecz jakże inaczej przedstawia się nam ziemskie istnienie w świetle nauki o życiu przyszłem. Jakże zwątpiałych
podnosi na duchu to pełne pociechy przeświadczenie, że
żaden trud, żadne wierne spełnienie obowiązków nie ginie;
że wszystko, rzecz najdrobniejsza nawet, w odblasku wieczności posiada wysoką wartość.
3. Nie zupełnym jest wreszcie cały porządek prawny
i wymiar sprawiedliwości. Pierwsza bowiem zasada sprawiedliwości wymaga, ażeby dobro było wynagrodzone, zło
— ukarane. W piersiach swych nosi człowiek to niezłomne
przeświadczenie, że za czyny moralne nie tylko przed
sądem ludzkim, nie tylko przed sądem własnego rozumu
jest odpowiedzialny, lecz więcej jeszcze przed jakąś absolutną potęgą, która nad człowiekiem stoi i wszystkich ludzi, dobrych i złych, przed swój trybunał pociąga, by ich
sądzić, według zasady niezmiennej sprawiedliwości. I gdzież
jest ten trybunał?
Czyż byt doczesny skończony w sobie nie jest szyderstwem ze sprawiedliwości? Wprawdzie i tu już na ziemi
niektórzy ludzie dobrzy bywają wynagrodzeni, lecz całe
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mnóstwo innych dobrze czyniących pozostaje bez nagrody.
Wprawdzie, nie jednego złodzieja i mordercę dosięga i tu
już sprawiedliwość, lecz wyroki karzące dotykają nie raz
i niewinn3*ch, większość zaś złych czynów ukrywa się bezkarnie. Zapewne, spokój nieskalanego sumienia jest szacownem dobrem, lecz jest on tylko pokrzepieniem na drodze
przyszłej do ojczyzn}7, niezaś spokojem doskonałym, absolutnym; daje on siłę do wytrwania, lecz nie jest zupełnem
zaspokojeniem.
Ani sercu ludzkiemu, ani sprawiedliwości stosunki doczesne nie czynią zadość. Dobro ulega, występek tryumfuje.
Tysiące tysięcy niewinnych, w ciągu wieków, zostało zamęczonych na śmierć przez ograniczoną sprawiedliwość ludzką;
umarli oni bez czci, naznaczeni w oczach potomnych pięt nem
hańby, ich zaś oskarżyciele i prześladowcy żyli i umarli
otoczeni szacunkiem i chwałą. Gdzież byłaby sprawiedliwość,
gdyby się w życiu przyszłem, dla tych niewinnych męczenników nie znajdowało niebo, a dla ich tyranów piekło?
Gdyby zamiast tysięcy jeden tylko nicpoń był szczęśliwy, a zamiast milionów jeden tylko sprawiedliwy nieszczęściem dotknięty, już to samo stanowiłoby dowód o konieczności życia pozagrobowego, aby się stało zadość sprawiedliwości.
4. Życie doczesne pod każdym względem jest czemś
niezupełnem; jest jakimś wspaniałym portalem, przed którym stoimy; jest początkiem czegoś; jakimś obszernym dworcem kolejowym z poplątanemi szynami, które gdzieś w oddali giną dla oka naszego; jest nieustannem wsiadaniem do
wagonu nowoprzybywających podróżnych. Cel, koniec, rozwiązanie życia nie leży na ziemskim widnokręgu. Cały doczesny byt, odpowiednio do swej istoty, jest środkiem do
czegoś, co w doczesności nie istnieje; jest pięciem się do
czegoś nieznanego. J a k podziemne zwierzątko, które nie posiada odpowiedniego organu dla światła dziennego, dotyka
korzeni drzew o wspaniałych konarach, nie mając o nich
żadnego wyobrażenia, podobnie i ludzie krótko widzący zapatrują się na zawikłane stosunki doczesności.
A czyżby to, co zdaje się nam niezupełnem, nie po-
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winno mieć jakiegoś uzupełnienia? Miałożby nie być po za
portalem wspaniałego wnętrza? Czyżby dworzec kolejowy
ze swemi żelaznemi szynami nie dlatego miał być wzniesiony, aby nas do rzeczywistego doprowadzić cela, jakkolwiek czekając na dworcu celu tego widzieć nie możemy?
Czyżby przyroda mogła chcieć by podróżni bez przestanku wchodzili do wagonu podróżnego życia, nie mając
nigdy dojechać do pewnego celu? A my, co oglądamy tu
na ziemi korzenie wyższego świata, mieliżbyśmy się togo
świata wyrzec, ponieważ nie mamy dlań odpowiedniego
organu, dopóki tu w ciele jesteśmy?
Pomyśli kto, może, że przyszłość w rozwoju ziemi,
z jej stosunkami znajdzie swój ostateczny byt, który odpowie obecnowi rozwojowi, a którego obecna chwila nie pozwala się nawet domyślać. Lecz do jakiegoż to udoskonalonego bytu idealnego spieszy ziemia w swoim wspaniafym
rozwoju? J a k największy fajerwerk zamienia się w bezwartościowy popiół, tak i cały ten rozwój doczesnego świata
śpieszy z nieubłaganą koniecznością ku końcowi, którym
będzie rozkład, popiół, unicestwienie świata. I czyżby w takiej przyszłości, w takim końcu miał spoczywać zamierzony
cel, najwyższe znaczenie rozwoju świata?
Nie; jak fajerwerk nie odpowiada swemu celowi przez
to, iż się w popiół obraca, lecz że w swym wzlocie olśniewa
widzów, podobnie i doczesność nie ma swego celowego końca
w unicestwianiu tej ziemi. Nie ma go ani obecnie, ani
w przyszłości. Rozwój więc doczesny dąży po za grób, by
tam znalazł swoje uwieńczenie, a zarazem i wyjaśnienie.
Życie jest nieskończoną walką, której ostateczny wynik dopiero nastąpi w świecie pozagrobowym.
5. Byli tacy, którzy mniemali, że jest życie przyszłe,
ale tylko jako nagroda dla dobrych, nie zaś jako kara dla
złych; dla tych bowiem ostatnich odpowiednią karą jest następujące razem ze śmiercią unicestwienie. I to jest fałszem.
Bóg przeznaczył mię do szczęścia. Obdarował mię życiem
nie pytając o moje zezwolenie; On jest Panem, ja — stworzeniem. Mógł mi życia nie dawać, gdyby mię chciał był
uczynić od siebie niezależnym. Życie moje co do swej istoty
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od Boga pochodzi i dla Niego jest przeznaczone. Bóg musi
pozostać Panem. On zatrzymuje sobie prawo do wszystkich
swoich stworzeń. Bóg musi wymagać od wszystkich swoich
stworzeń rozumnych, aby w swem życiu poddały się Jego
woli. Wola Boża jest wyryta przedewszystkiem w moralnej
powinności — w sumieniu. Kto przeciwko sumieniu postępuje obdziera Boga z winnej czci, obraża Go.
Gdyby człowiek nie otrzymał był życia od Boga, nie
byłby go nadużył. Lecz życie to otrzymał nie dlatego, aby
go używał dobrze i tym sposobem zasłużył sobie na szczęśliwe życie wieczne. Winą jest człowieka, jeżeli życia w sposób niegodny nadużywa. Po winie następuje kara. Miałożby bowiem unicestwienie być jedyną karą dla zbrodniarza działającego świadomie i rozmyślnie?
Krótka chwila unicestwienia nie daje możności ani
uznania winy, ani uczucia kary. Każdy złoczyńca przed
unicestwieniem tem bardziej za niem tęskni, im więcej
w złem trwać zamyśla. Kto pomimo wyrzutów sumienia nie
wstydzi się żyć po zwierzęcemu, dla tego myśl śmierci zwierzęcej nie jest zgoła straszną, a więc unicestwienie nie może
być karą.
Bóg dał człowiekowi ludzką naturę z jej właściwościami; człowiek grzeszący nadużywa tej natury, a więc w samej naturze swojej, powinien ponosić karę. Przez grzech
człowiek odwrócił się od Boga i użycie rzeczy stworzonej
przełóż}1-! nad wolę Bożą. Za karę więc musi Boga utracić,
a utratę tę jako karę czuć i prócz tego, wskutek grzesznego
używania, cierpieć mękę. Jakżeby tego wszystkiego mógł
doświadczyć, gdyby ze śmiercią miało przyjść unicestwienie? Jakżeby dla wszystkich złych ludzi jednakowe unicestwienie mogło być sprawiedliwą karą, kied\T występki ich
i pod względem liczby i pod względem ciężkości są tak
różne?
Śmierć więc nie przynosi z sobą unicestwienia. Lecz
tylko stanowczy koniec czasu doświadczeń. Na którą stronę
drzewo upadnie, na tej leżeć będzie. Są dusze, które bez
żadnej winy, a więc bez obowiązku poniesienia kary prze-
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stępują próg życia pozagrobowego; są dusze, których słabości i grzechy zostały zgładzone przez doczesną szczerą
pokutę i karę; są grzesznicy, którzy się na zawsze od Boga
odłączyli, których przeto sprawiedliwość Boża wieczną karą
dotknąć musi.
6. Przyszłość wieczna będzie ostatecznie rozstrzygnięta
po śmierci na sądzie; próba bowiem już się skończyła.
Człowiek, jako istota przyrodzona, dla tego był przez ciało
swoje tysiącami nici przywiązany do świata, aby mógł być
wypróbowanym. W chwili śmierci dusza odłącza się od
ciała; istota przyrodzona „człowiek" przestaje istnieć, nici
się zrywają, człowiek zbliżył się do krańca swej naturalnej
drogi i dusza potężną mocą Bożą, bywa tylko przez chwilę
dla sądu zatrzymywana w ciele, do którego ożywienia całą
swoją istotą i wszystkiemi zdolnościami była przeznaczona.
Jeżeli tak się rzecz ma, to życie doczesne posiada
nieskończenie wysoką wartość; daje ono nam rzeczy skończone, przemijające, które wszakże wyrastają na nieskończone i nieprzemijające, jest ono wspaniałym portalem,
przez który człowiek przy śmierci wchodzi do wnętrza pałacu Boga. „Pójdzie człowiek do domu wieczności swej"
(Ekkl. 12, 5). Ziemskie szczęście i ziemskie cierpienie okazują się w świetle tej wieczności nieskończenie małemi
i wobec tego zrozumiałą jest rzeczą, dlaczego niema tu na
ziemi wymiaru nagród i kar, według osobistych zasług
i przewinień każdego.

ROZDZIAŁ XXIII.
K o n i e c z n o ś ć p r z e ś w i a d c z e n i a o życiu p r z y szłem.
1. Głownem złem życia jest fałszywa ocena doczesności. Pozagrobowe życie mało mnie smuci, z tej bowiem
Chrześcijańska filozofia życia. Tom I.

(i
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ziemi wyrastają moje radości i słońce doczesne oświeca
moje cierpienia. „Tak mówi człowiek usposobiony po
ziemsku." Dopiero przekonanie o istnieniu jakiegoś, rzeez}'wistego pozagrobowego życia, okazuje nam we wtaściwem
tle doczesność; przekonanie to jest konieczne dla istnienia
na ziemi ludzkości. A jeżeli tak jest, to musimy stąd wyciągnąć wniosek, że to przekonanie odpowiada prawdzie
i rzeczywistości, gdyż żaden błąd nie mógłby być konieczny do istnienia ludzkości.
Jak zwierzę potrzebuje instynktu, aby mogło zaspokoić swoje przyrodzone potrzeby, tak podobnie i człowiek
w niezliczonych wypadkach największej doniosłości musi
mieć pobudkę, która go skłania do uczynienia tego lub
zaniechania owego. Taką pobudkę natury moralnej znajduje ze względu na dobrobyt doczesny; może naprzykład
być umiarkowanym, aby swemu zdrowiu nie zaszkodzić;
może się powstrzymywać od kradzieży, aby nie mieć do
czynienia z policyą. Może także pobudkę znaleźć i ze względu na swój rozum, na swoją godność ludzką; może postępować moralnie, przez szacunek dla siebie samego. Lecz
jeżeli weźmiemy człowieka takim, jakim jest rzeczywiście,
przekonamy się, że podobne do przytoczonych pobudki
w nielicznych tylko wypadkach mają dostateczną siłę. Jakże to wielu gwałci np. prawo moralne, a cieszy się pomimo to zdrowiem i opływa w obfitość dóbr ziemskich! A szacunek dla siebie samych o tyle tylko zwykł powstrzymać
ludzi, o ile chodzi o upozorowanie na zewnątrz ich postępków.
Jedyną dostateczną pobudką, która we wszystkich
wypadkach skutecznie wpływać może na rozumnego człowieka, jest wzgląd na Boga, któremu winniśmy uległość;
na Boga, który dawszy nam sumienie, dał prócz niego popęd nieprzeparty do szczęścia; na Boga, który wiernemu
zachowawcy woli Boskiej obiecał prawdziwe szczęście,
a gardzącemu Jego przykazaniami,' zagroził wieczną karą.
A gdzieżby miało być to prawdziwe szczęście i to wieczne
nieszczęście, jeżeli nie w życiu przyszłem? I w tem właśnie
Aeży potęga sumienia, iż dobrzy ludzie ufają, że Bóg za-
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spokoi kiedyś popęd całej ich istoty, a źli drżą na wspomnienie kary strasznej, która ich oczekuje.
2. Człowiek często zamyka oczy na życie przyszłe,
a to, co zwiemy sumieniem, traci dlań swoją siłę i wpływ;
w najlepszym razie ma ono tylko znaczenie jakiegoś szlachetnego instynktu, do którego się zwykle nie przywiązuje
wielkiej wagi. To też natura żadnego nie miałaby hamulca,
gdyby sobie samej była pozostawiona, z doświadczenia zaś
wiemy, na jak straszne w takim razie weszłaby bezdroża.
Rzecz szczególna! Wrogowie porządku społecznego
ogłaszają ateizm, jako podstawę szczęśliwej przyszłości.
A czyż ci bracia bliźniacy nigdzie w historyi i w teraźniejszości wpływu swego nie wywarli na człowieka? A gdzież
ten wpływ był, lub jest uszlachetniający i uszczęśliwiający?
Tysiące lat, okropności pogaństwa, nieprzejrzane tłumy
w obecnych czasach, wołają głośno: nigdy człowiek nie
może być wyższem zwierzęciem; nie może być bestyą, by
się zarazem nie stał szatanem.
Nie nędza, lecz brak bojaźni Bożej i nadmierne używanie rozkoszy i dóbr doczesnych, są głównemi źródłami
grzechów i wszelkich występków. Człowiek, uważany jako
istota zmysłowa, jest najbardziej namiętnym ze wszystkich
istot zmysłowych. Jest on, jak mówi Oken, najsroższem
zwierzęciem drapieżnem i liajuleglejszym przeżuwaczem,
najognistszym rumakiem i najospalszym leniwcem, najwierniejszym psem i najfałszywszym kotem, najwspaniałomyślniejszym słoniem i najplugawszą hyeną.
Ma wprawdzie człowiek siłę rozumu, lecz kiedy zamknie oczy na życie przyszłe, a zwróci całą uwagę swoją na
rzeczy doczesne, rozumu tego używa do zaspokojenia swoich zmysłowych żądz w najwyszukańszy sposób. Rzut jednak oka na warstwy społeczne, w których zgasła wiara
w życie pozagrobowe, przekonywa, że im człowiek wolniejszy jest od trosk, tem rozwięźlej dogadza chuciom swoim, tem bezlitośniej depcze po szczęściu bliźnich swoich,
starając się tylko w najlepszym razie pokryć swoją przewrotność jakiemiś obłudnemi formami przyzwoitości.
Tylko przekonanie o nieśmiertelności daje człowieko-
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wi siłę do utrzymania się na odpowiedniej wysokości etycznej. Już nawet w starym pogańskim świecie zdarzali się
ludzie, którzy cnotliwe i bogobojne prowadzili życie; mogli się zaś na takie życie zdobyć tylko wtedy, gdy byli
przeświadczeni o nieśmiertelności.
„Ponieważ dusza jest nieśmiertelna, mówi Plato (w Fedonie), przeto pieczołowitość nasza obejmuje nietylko doczesne ziemskie życie, lecz i pozagrobowe nasze bytowanie. Gdybyśmy śmierć uważali za całkowite unicestwienie,
to ona byłaby prawdziwem szczęściem dla złych, którzy
umierając nietylko ciałem, lecz i duszą odłączaliby się od
swoich obrzydliwości. Lecz ponieważ dusza jest oczywiście
nieśmiertelną, nie może innym sposobem uniknąć złego, jeno starając się żyć możliwie dobrze i według sumienia.
Nic z sobą dusza nie bierze w życie pozagrobowe, tylko
swoje idee moralne lub niemoralne i silę bytowania i te
przymioty będą dla ducha, zaraz po jego przejściu do wieczności, albo największem szczęściem, albo też największą
niedolą".
Im silniejsze i jaśniejsze jakiś naród ma przekonanie
o nieśmiertelności duszy, tem jego stosunki są lepiej urządzone i tem szczęśliwsi są ludzie; dobro tem silniejszą znajduje podnietę, a zło — skuteczniejszy hamulec. Pod wpływem silnego przekonania o przyszłości pozagrobowej, życie nasze nabiera większego znaczenia; staje się życiem
cnót i pokoju. W przekonaniu tem czerpiemy siłę do i okiełznania potęgi naszych namiętności we wszelkich okolicznościach, do znoszenia nieugięcie bolu i ucisków życia, do
wypełniania z odwagą i radością obowiązków, jakie sumienie wypełniać nam każe. Nic nie jest nie możliwe, nie zatrudne tam, gdzie idzie o to, aby w krótkiej walce dla zachowania woli Bożej, osiągnąć wieniec szczęśliwości wiecznej.
3. Kiedy człowiek ma na oku przedewszystkiem zagadnienia przyszłości pozagrobowej, już przez to samo
nabiera mocy do skuteczniejszej służby swoim przeznaczeniom doczesnym. Tylko przez dążenie do tego, co nad-
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ziemskie, stosunki ziemskie najlepiej mogą być uregulowane.
Zamieszanie tylko wprowadzałby ten, ktoby karetkę
pocztową, poczekalnię lub wagon kolejowy uważał za stałe
swoje mieszkanie i odpowiednio do tego postępował. Przeciwnie zaś, gdy wszyscy będą pragnąć ojczyzny niebieskiej,
nikt nie będzie się uważał za nieszczęśliwego z tego powodu, gdyż droga, która prowadzi do tej ojczyzny, jest
tylko drogą; każdy będzie się tylko starał jak najkorzystniej dla siebie, pomimo niewygód, drogę tę odbyć. Bogacz nie będzie się przywiązywał zb}Ttecznie do bogactw,
a biedny, z powodu swej nędzy nie będzie rozpaczał. „Dajcie ładowi, powiedział Wiktor Hugo, temu cierpiącemu ludowi, dla którego dzień każdy staje się cięższy, dajcie mu
nadzieję lepszego świata, a ten lud będzie miał cierpliwość;
cierpliwość bowiem jest siostrą nadziei." Lecz dajcie przytem wszystkim wyższym klasom społeczeństwa poczucie
odpowiedzialności w życiu przyszłem, a człowiek - egoista
uczuje w swem sercu ofiarną miłość dla bliźnich. Ożywcie
tylko w bogatych i ubogich pamięć na życie pozagrobowe, a chociaż przez to nie zostaną rozstrzygnięte wszystkie zagadnienia społeczne, to jednak pozyskamy grunt, na
którym z pożytkiem ludzkości będą mogły być rozwiązywane.
My więc, chrześcijanie, ze swem przekonaniem o życiu pozagrobowem stoimy na gruncie rzeczywistości, tak
że prawda i nauka głośno i wyraźnie naszemu przekonaniu oddają świadectwa; że zaś to przekonanie jest w nas
silne, jasne i niezłomne — to zawdzięczamy chrześcijańskiej
religii, naszemu Katolickiemu Kościołowi. Podstawowa bowiem nauka tego Kościoła twierdzi, że obecne życie jest
tylko przygotowaniem do życia przyszłego.
Bez nadziei człowiek żyć nie może. To też ci ludzie,
co przed światłem chrześcijanizmu dobrowolnie zamykają
. oczy, przyznają w gorzkich skargach, że los przywiązał
ich jako niewolników namiętności do „nadziei — tego powroza głupich" i do grobu ich tak spycha.
Petrarka powiada w jednem ze swoich dzieł: „co
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głupcy nazywają śmiercią, to jest początkiem życia, świtem
dnia, po którym więcej nocy nie będzie."

ROZDZIAŁ XXIV.
Duch

i

materya.

1. Tylko tacy ludzie, dla których zaspokojenie żądz
ziemskich, było głównym celem, mówili, że dusza jest tylko materya. lub przypadkowym przymiotem tej materyi;
twierdzenie takie wykluczało, rozumie się, trwanie duszy
po śmierci.
Demokryt, który śmiejąc się przepędził życie, lecz
jako zrozpaczony samobójca miał umrzeć, nauczał starożytnych greków, że po za atomami i próżną przestrzenią
nic nie istnieje; że świat miał tylko stworzyć przypadek
i konieczność okrutna; że myśl i chcenie nie są czem innem, jeno stykaniem się i odtrącaniem atomów bez żadnego kierunku i ładu. Podobnież uczył Epikur. Rzymski poganizm, za czasów największego swego moralnego rozkładu,
tak się wyrażał przez usta Pliniusza: „Tylko próżność
ludzka zmyśla sobie jakieś życie po śmierci, wierząc już to
w nieśmiertelność duszy, już to w jakieś przeobrażenie się,
już też w pobyt duchów w jakimś świecie podziemnym,
jak gdyby życie ludzkie pod jakimkolwiek względem było
różne od życia zwierzęcego." Lukrecyusz też samą doktrynę przedstawił w poezyi. W żadnym wieku ery chrześcijańskiej nie brakowało ludzi zmysłowych, którzy wszystkich swych sił używali na obronę podobnych teoryj; obecnie liczba ich jest już zbyt wielka.
Możnaby sobie zadać pytanie, dlaczego jest tylu ludzi, którzy z taką łatwością odrzucają życie przyszłe i nie
rachują się z niem? I na pytanie to możnaby łatwo znaleźć odpowiedź. La Bruyere mówi: „Chciałbym znaleźć takiego człowieka skromnego, umiarkowanego i sprawiedli-
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wego, któryby zaprzeczał istnieniu Boga i nieśmiertelności
duszy ludzkiej, bo ten przynajmniej byłby bezstronny: ale
takiego człowieka niema." Podobnie wyraża się i Kant,
gdy mówi, że nigdy nie było na świecie prawej duszy,
któraby mogła znieść tę myśl, iż ze śmiercią wszystko się
kończy. Pod adresem tych, co życie przyszłe i nieśmiertelność duszy odrzucają, poeta tak mówi: „Cnota, ze swymi
przyjaciółmi, walczy w obronie tej prawdy, tylko występek
i jego zwolennicy wypowiadają jej wojnę."
2. O nieśmiertelności możnaby powiedzieć to, coby
się dało zastosować i do każdej podstawowej prawdy życia
moralnego: że posiada dosyć światła, aby każde nie zepsute, kochające prawdę serce pojąć ją mogło, a dosyć ciemną jest na to, aby serce zepsute zaślepić mogła. Nie rozum, lecz wola winna rozstrzygać o przeznaczeniu człowieka. Człowiek powinien pożądać prawdy. A czyż kierunek woli, lekceważący życie przyszłe, nie stanowi przynajmniej pośredniego dowodu, że obecnie pojęcie życia jest
ułomne i niedostateczne? Nie inaczej! I gdyby nawet prawdziwa nauka, oparta na niezłomnych podstawach, nie mogła nam dać pojęcia istoty człowieka, to i wtedy pośredni
ten dowód wystarczyłby do wyczerpania sprawy i przekonania nas o życiu przyszłem. "Wszędzie bowiem w historyi,
zaprzeczenie pojęcia o życiu pozagrobowem nie zwykło się
bratać z gruntowną nauką, lecz z moralnym upadkiem, lub
przynajmniej z obojętnością. Ludzie, którzy żyją po zwierzęcemu, którzy już zanadto są wyczerpani by uczuwali
wyrzuty sumienia, używają pomimo to całej siły swego
rozumu, ażeby z siebie do szczętu wyplenić poczucie życia
przyszłego. Czyż to, przeciwko czemu z taką zaciekłością
walczą, może nie być prawdą? Zaprzeczenie więc nieśmiertelności i życia przyszłego jest fałszem. To też i Rousseau
słusznie powiedział: „Nigdy prawda nie jest szkodliwą rodzajowi ludzkiemu. To dla mnie jest dowodem, że podobna
nauka prawdą nie jest."
3. Lecz my nie jesteśmy w tak złem położeniu, abyśmy musieli poprzestać tylko na pośrednich dowodach,
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przeciwnie, posiadamy bezpośrednie i to bez liku w różnych
przejawach życia ludzkiego.
Zdarzają się uczeni, którzy nie są tak zuchwali, jak
materyaliści, aby mieli przy ostatniem tchnieniu umierającego mówić: wszystko przeszło, po za śmiercią nie ma nic,
jeno przepaść nicości! Nie, unikają oni raczej myśli o śmierci
i mówią: „Kto wie? Lecz co się nam troszczyć o to, co po
śmierci nastąpi? Żyje się tylko raz; dlaczegóżbym miał zakłócać sobie rozkosze ziemskie wszelkiego rodzaju mrzonkami? Mądrość taka jest podobna do mądrości tych, którzy siedząc w wagonie kolei żelaznej i wTidząc zbliżającą
się okropną katastrofę, zamykają oczy, aby sobie na chwilę nie zamącać spokoju. Być obojętnym w podobny sposób jest nietylko szaleństwem, lecz występkiem. Słusznie
Pascal powiedział: „Kwestya nieśmiertelności duszy jest
kwestyą takiej wagi, tak wstrząsającą nas do głębi, że
trzebaby chyba postradać wszelki zmysł wyższy, aby względem niej być obojętnym."
Dusza ludzka jest nieśmiertelna, gdyż ona jest istotą
natury duchowej. Przez wyraz „duch" rozumie się w ogóle
istotę niezłożoną, niecielesną od materyi zupełnie niezależną, obdarzoną rozumem i wolną wolą.
Najszlachetniejsi myśliciele starożytności byli przekonani o duchowości duszy ludzkiej. „Dusza, mówi Plato,
szuka Tpo śmierci boskości. aby zdać rachunek ze spraw
swoich, jak to powiada prawo ojców; ta zaś okoliczność,
o ile jest pocieszającą dla ludzi prawych, o tyle straszną
dla złych, którzy w owej chwili, nigdzie nie znajdą pomocy. Kiedy się więc rzecz tak ma, byłożby roztropnem
używać wszelkich starań dla podtrzymywania fałszywej
nauki, że bryła cielesna, którą się w ziemię zakopuje, jest
naszą osobą, tak nam drogą" (De leg. 1, 12).
•i. O istnieniu w człowieku jakiegoś pierwiastku, życia
musi nas przekonać najprzód nasza władza poznawania.
Zwierzę poznaje rzeczy i wypadki tylko materyalne, o ile
one istnieją w sposób odosobniony, indywidualny. Poznanie
więc zwierzęce jest czynnością zmysłową, organiczną, t. j.
pochodzi od istoty złożonej z pierwiastku życiowego i ma-
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teryi, albo, jak kto chce, z materyi ożywionej pierwiastkiem
życiowym. I w człowieku, o ile jest zwierzęciem, znajdujemy to* poznanie zmysłowe, organiczne. Lecz obok tego
zmysłowego, organicznego poznania, jest w człowieku inna
zdolność poznawcza, która go wyróżnia od zwierzęcia.
Człowiek poznaje i s t o t ę rzeczy.
Poznaje dalej człowiek w rzeczach byt, jedność, prawdę, dobro, piękno. Porządkuje rzeczy i zjawiska według
klas i praw, któremi się rządzą; ujmuje wszystko według
stosunków przyczyny i skutku, celu i środków; dopatruje
i rozróżnia w rzeczach i wypadkach przyczynowość, celowość, konieczność, przypadkowość. A ponieważ człowiek
poznaje nietylko pojedyncze przedmioty, lecz wytwarza sobie także pojęcia ogólne i nadzmysłowe, ma zdolność uogólniania i ujmowania tego, co jest nadzmysłowe, może więc
wydawać sądy o wartości ogółu rzeczy, może według niewzruszonych praw logiki wnioskować o nieznanem ze znanego, dochodząc rozumem tam, dokąd żadne zmysłowe poznanie dojśćby nie mogło. Wszystkie swoje myśli może
przyodziewać dźwiękami głosu, i wytworzyć tym sposobem
język z jego cudowną budową zdań.
Człowiek dochodzi rozumem do materyalnego świata,
gdzie panuje prawda i piękność. Stamtąd czerpie prawa,
któremi się kieruje, kiedy pracą swego ducha, używając
dłuta rzeźbiarza, ręki malarza, głosu i dźwięku instrumentu,
w najróżnorodniejszych kształtach natury wyraża swój
ideał.
Śpiewa wprawdzie i słowik, lecz śpiewa tak, jak mu
natura śpiewać każe; muzyki 011 nie rozumie. Buduje i jaskółka przepięknie swoje gniazdko, ale buduje je tak, jak
budowała przed lat tysiącami. Zadziwiające są czynności
zwierzęcego instynktu i zręczności zwierzęcej, lecz to
wszystko dane zostało zwierzęciu przez naturę, albo raczej
przez Stwórcę natury, dla zachowania rodzaju. Zwierzę porusza się w oznaczonych granicach na podobieństwo tonów
pozytywki, niepotrzebującej mistrza, któryby z niej harmonijno-melodyjne wydobywał pienia. Po za temi oznaczonemi granicami wszystko jest w zwierzęciu nikłe bezduszne.
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Obejmując umysłem jedność i liczbę rzeczy, człowiek
rozpoznaje niezmienne i zagmatwane stosunki cudownego
świata i wznosi się aż w dziedzinę wyższej matematyki.
Przez takie poznanie zdobywa sobie człowiek tę niezależność od świata zewnętrznego i tę przewagę nad naturą i jej prawami, które go cechują jako człowieka i w ciągu całego jego życia pozwalają mu być królem stworzenia.
Człowiek patrzy na ten wielki widzialny świat i z elementarną siłą narzuca mu się pytanie: Skąd, dlaczego to
wszystko? Od kogo te następujące po sobie, a jedne od
drugich niezależne rzeczy, jeżeli nie od istoty, od której
wszystko jest zależne, a która od nikogo i od niczego nie
zależy? Skąd ten wspaniały porządek w tej różnorodnej
a jednak takiej celowej rozmatości, jeżeli nie od istoty,
która jest fundamentem tego porządku i która chciała, aby
świat był? — Takim sposobem dochodzi myślący człowiek
do Boga. Odnajduje on też bóstwo w prawach swej wewnętrznej istoty, uznaje Boga za swego Stwórcę i Pana,
za swego Prawodawcę, za cel swego życia i swej dążności.
Takie zrozumienie życia wystarcza, aby w każdym myślącym człowieku, zrodziło się to przekonanie, że człowiek ma
duszę i to duszę duchową.
5. Coby dało człowiekowi tak różnolite poznanie życia, gdyby oprócz materyi nie posiadał jakiejś duchowej
do działania podstawy? Zbiór bilionowy atomów byłby
punktem wyjścia samowiedzy każdej myśli, każdego sądu
i konkluzyi rozumowej. Podlegająca rozciągłości materya,
byłaby źródłem dla czynności, które z rozciągłością nic nie
mają wspólnego. Taż sama materya byłaby zdolna do pojmowania nie materyalnych idei, do osiągania idealnych celów. A więc prócz materyi w człowieku musi być dusza.
Lecz to jeszcze nie wszystko.
Ten, znajdujący się w człowieku pierwiastek życia ma
szczególny, sobie tylko właściwy, od materyi niezależny
byt. Byt ten nazywa się bytem duchowym. To, od czego
czynność pochodzi, musi b}'ć takie samo jak czynność. Jeżeli czynność jest duchowa i jej przyczyna musi być du-
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chowa. A jeden rzut oka na czynność człowieka przekonywa, że zawarta w organach ludzkich materya, w żaden
sposób nie może brać udziału w wytwarzaniu życia umysłowego. Czynność rozumowa nie jest równie organiczna,
jak czynności zmysłowe, lecz nadorganiczna. To, co jest
organiczne, porusza się wedle warunków rozciągłości, zależy od zdrowia organizmu. Tymczasem czynność rozumowania działa pomimo rozciągłości, zależy od zdrowia takiego,
która nic niema wspólnego z organizmem. Mamy pojęcia
proste i niepodzielne. Czyż bowiem myśl o sprawiedliwości,
mądrości, cnocie, grzechu o Bogu, składa się z jakich części? Przypomnijmy sobie tylko pojęcie bytu, które w każdej ludzkiej myśli o czemś wyraźnie się zawiera, przypomnijmy sobie te różne stosunki, jakie pomiędzy bytem
a myślą zachodzą, a spostrzeżemy, że poznanie ludzkie ma
za przedmiot rzeczy, przechodzące istotnie wTszelkie zmysłowe wyobrażenia. Tak więc, naukowo jesteśmy zmuszeni
do przyjęcia tej prawdy, że czynność rozumowania w człowieku pochodzi nie od jakiegoś organu, lecz od pierwiastku życiowego, od duszy i jedynie przez nią bywa wykonywana.
Potwierdza się to też faktem istnienia samowiedzy
osobistej. Zapewne, organiczna siła poznawcza może odczuwać swoją własną czynność i niektóre swe stany, ale
to tylko przy pomocy drugiej czynności przez siebie w ruch
wprawianej. Nigdy jednak ta organiczna siła poznawcza
nie może na siebie tak działać, ażeby sama siebie mogła
uważać za podstawę swej własnej działalności.
Spostrzegamy więc w człowieku oprócz i po nad
czynnością zmysłową, inną, która pochodzi nie od organu,
lecz jedynie od duszy, bez udziału materyi. Lecz we właściwości każdego czynu ujawnia się właściwość bytu, który
jest jego podstawą. Jeżeli przeto dusza sama bez pomocy
organu, wypełnia choćby jedną czynność, to już jest rzeczą dowiedzioną, że dusza ta ma swój byt niezależny, który
nie jest związany z tym, lub owym organem. Posiada przeto dusza razem z takim bytem zdolność egzystencyi sa-
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moistnej; może trwać, choć ciało, które ona ożywia, ulegnie
rozkładowi.
Rezultat więc nauki jest taki, że dusza ludzka jest
substancyą duchową. Dowody, które za tem przemawiają,
są o wiele bardziej przekonywające, od tych, które nas
zmuszają, abyśmy byli przekonani o substancyalności materyi.
Czemże jest właściwie substancya duchowa? — pytają
materyaliści. Głupcy! stawiają takie pytanie, jak gdyby
wiedzieli dobrze, czem jest właściwie substancya materyalna.
6. Z tą pierwszą racyą, wypływającą z właściwości
ludzkiego poznania, łączy się druga, która jest przynależna duszy — władza chcenia. W każdej istocie poznawającej chcenie stoi w związku z poznawaniem. U zwierzęcia
poznanie kończy się wr dziedzinie zmysłowej, podobnież
i chcenie. Zwierzę otrzymuje wrażenia zmysłowe albo od
rzeczy zewnętrznych, które zmysłami spostrzega, albo od
wewnętrznych popędów, które się odnoszą do dobrobytu
zmysłowej natury. Człowiek zaś przeciwnie, nietylko poznaje zmysłowe rzeczy i nietylko odczuwa zmysłowe popędy. On poznaje jeszcze byt w całej jego nieograniczoności i w całej rozciągłości jego trwania; wznosi się pod nad
wszelkie przegrody, jakie stawia przestrzeń, czas i rzeczy
poszczególne. Żaden ideał nie jest tak wysoki, żadna pospolitość tak niska, nic nie ma tak czystego i nic tak brudnego, aby nie mogło być przedmiotem ludzkiej woli. Z tego widzieć można, że chcenie ludzkie w[najgłębszej swojej
podstawie odnosi się do tego tylko co pod pewnym względem godne jest chcenia, lecz że owszem ma za przedmiot
dobro samo w sobie dobro, jako dobro, czyli jeszcze innemi słowy, dobro pojmowane w oderwaniu. A czyż zdolność
organiczna mogłaby mieć za przedmiot takie dobro?
Dalej, poznaje człowiek, że prąd bytu, wychodząc ze
źródła bytu, wszystko na świecie porywa za sobą, aby dojść
napowrót do tego źródła, które wszystko niesie, wszystko
obejmuje i do siebie, jako do ostatecznego celu wszechrzeczy, pociąga.
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Odpowiednio do tego poznania czuje człowiek w głębi
swej istoty gwałtowny popęd, który go pcha do poddania
się Bogu, swemu Stwórcy i do szukania w Nim jako w źródle
i ostatecznym celu wszelkiego bytu, spokoju i szczęścia.
Dlatego to człowiek jest tu na ziemi niezadowolony ze wszelkiego ziemskiego posiadania, nie nasycony żadnem organicznem użyciem, nie zadowolony i nie nasycony, aż do
grobu. I gdyby mu życie nawet wszystko dało, w końcu
umierając musiałby zawołać: Co mi wszystko teraz pomoże?
Wszystko to przekonywa nas z największą jasnością,
że chcenie ludzkie nie jest bynajmniej organiczne, że ono
przechodzi nieskończenie wszelkie domagania się materyi
i zwierzęcości.
Kresem ludzkiego chcenia, czyli ludzkiej woli są idee:
Bóg, dusza, wieczność, prawo moralne, moralność, prawo,
cnota, grzech. Te zaś idee w najgłębszej i ostatecznej swojej przyczynie nie odnoszą się do zmysłowego dobrobytu
czy to indywiduum, czy też rodzaju, lecz siłę swoją, czerpią
z takiej dziedziny, z którą materya nie ma nic wspólnego.
Od uznanego bóstwa, odbiera człowiek niejako wewnętrzne
przykazanie, które mu rozkazuje poddać się dobrowolnie
świętemu głosowi sumienia, choćby przez to dobrobyt i trwanie całego materyalnego świata miało ucierpieć. Stąd to
każdy sumienny człowiek, każdy męczennik, który, aby nie
obrazić swego sumienia, oddaje swe/materyalne dobro i swoje
życie nawet, jest wymownym dowodem istnienia duszy duchowej.
Nie potrzebujemy dalszych dowodów. Możemy tylko
zapytać naszych przeciwników, a oni nam odpowiedzą, że
i dla nich zasada, według której nazywają człowieka -dobrym" lub „złym", spoczywa nie w chemii lub w organizmie,
lecz w wyższej dziedzinie ducha.
7. Do tego dodać jeszcze należy wolność woli ludzkiej.
„Z władzy rozumowania wypływa wolność", powiada Bossuet. Dusza, wyniesiona przez władzę rozumowania ponad
cielesne przedmioty, nie daje się porwać wrażeniom z nich
powstałym; pozostaje ona wolną, pozostaje panią zarówno
przedmiotowych powabów jak i siebie samej. Zwraca się
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ona do tego, co jej się podoba i rozważa to, czego chce,
aby do osiągnienia celu módz użyć środków, jakie sama
wybierze.
Człowiek tylko może powiedzieć: chcę. Pod pewnym
względem jednak człowiek nie ma wolności i skazany jest
na pewne pomimowolne krępowanie się. Więzień umierający
z głodu w okowach, zmuszony jest w tych okowach pozostawać. Nie ma człowiek wolności latać lub biegać. Niewidomy nie jest swobodny w użyciu wzroku. Żaden człowiek
nie jest do tyla wolnym, aby pożądając czegoś, pożądał je
jako zło; przeciwnie, natura zniewala go do tego, iż nawet
zło, którego pożąda, pragnie jako dobro. Jest rzeczą niewątpliwą, że człowiek, który rozumu i inteligencyi używa
w wielu czynach, słowach, myślach wie, że jest wolny nietylko od zewnętrznego przymusu, lecz i od wewnętrznej konieczności. Lecz to nie znaczy, żeby człowiek przy jakiemkolwiek postanowieniu był niezależny od wszelkiego wpływu.
Nie, on może cz}rnić, mówić, myśleć co chce, lecz zawsze
jest zależny od wewnętrznego, lub zewnętrznego wpływu.
Rzut oka na statystykę wystarczy, ażeby stwierdzić ten fakt.
Zawsze jednak samowiedza każdego człowieka mówi
mu jasno, że to co on robi, mówi, rozważa—robi je, mówi
i rozważa z zupełną znajomością przyczyny; mówi mu ta
samowiedza, że to co postanawia, może albo nie zrobić, albo
zrobić inaczej.
Zwierzę idzie zawsze koniecznie za swoimi zmysłowymi
pociągami, bez względu na to czy one biorą początek w przedmiotach zewnętrznych czy w chuciach wewnętrznych, czy
też w obrazach imaginacyi. Z konieczności zwierzę domowe
wyraża swój ból, gdy mu się na ogon nastąpi. Gdy je pali
pragnienie, z konieczności biegnie do naczynia z wodą; pies
bity laską ucieka, kura broni swoich piskląt przed napastnikami, i chociaż zwierzęta mają swoją zdolność pożądania, muszą jednak postępować tak, jak postępują; inaczej
nie mogą. Jeżeli zaś różne popędy oddziaływają na zwierzę,—
gdy np. zgłodniałemu, zbitemu psu w jednej ręce pokażą
laskę, w drugiej kawałek mięsa—to pomimo wewnętrznego
wstrętu pójdzie za tym popędem, który jest najsilniejszy.
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Nie tak się rzecz ma z człowiekiem. Każdemu człowiekowi wewnętrzne n aj wyraźniejsze przeświadczenie mówi,
że on swój ból i swoją radość może ukryć; że nie z konieczności idzie za wrażeniem najsilniejszem, lecz że z całkowitą wolnością przeważającą moc może nadać temu wrażeniu, któremu ją nadać chce. Według wolnej oceny z różnych dóbr, które się przedstawiają jego duszy, może sobie
nakazać to, które chce osiągnąć. Zdecydowanie się człowieka pochodzi z jego wolnej woli. Równość dwóch dóbr
doskonali tylko wolę ludzką i daje jej pole do okazania swej
wolności. Tę wolność woli może człowiek wykonywać odnośnie do wszystkich dóbr które, dlatego że są ograniczone
wt swej dobroci; nie pod każdym względem zdają się godne
pożądania, i stąd, nie uważa ich ani za zupełnie dobre, ani
za zupełnie złe.
Taka wolność dowodzi, że wola ludzka nie jest bynajmniej czynnością organiczną. Wszelkie organiczne pragnienie powodować się daje doznanemu wrażeniu, jak to widzimyjasno i wyraźnie u innych istot żyjących. W człowieku zaś jest coś nie dającego się powodować lecz ulegającego
sobie samemu i samo sobą powodującego. Jest to właśnie wolny duch ludzki, nieuległy wpływom powodującym i ponad
siły natury wyniesiony. I choćby zewnętrzne, albo wewnętrzne wpływy były najsilniejsze, on je może przezwyciężyć
i oprzeć się im. Nic w naturze nie może go zmusić chcieć
tego, czego nie chce i nie chcieć tego, czego chce. Istota,
która w ten sposób stoi ponad naturą, nie może w swym
bycie być podległą wpływom natury. Ani mechaniczne, ani
chemiczne siły nie mogą wywierać na taką istotę wpływu.
Stąd to słusznie mówi Cycero: „Człowiek czuje, że się porusza własną siłą, a nie cudzą i to stanowi jego nieśmiertelność" (Tuscul. 1. 1.).
,
S. Im więcej postępują badania psychologiczne i poznanie natury, tym więcej ustala się przeświadczenie, że
po za dziedziną zjawisk zmysłowych, jest jeszcze nadzmysłowy świat ducha, który tak samo jest rzeczywisty, jak
świat zmysłowy; tym niezbiciej przekonywujemy się, że to
właśnie ów duch, postępując według praw swoich dzieli,
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łączy, porządkuje te objawy, którym rzeczy podpadające
pod zmysły służą tylko za podścielisko materyalne, i że
tym sposobem podstawa pewności życia zewnętrznego znajduje się w nadzmysłowej dziedzinie działalności duchowych,
i że wskutek tego ta dziedzina czyli ten świat nadzmysłowy
jest istotnie rzeczy wistj^m.
Jeżeli wogóle w nauce są jakieś zasady dowiedzione,
to jest nią i ta, że dusza ludzka jest nie złożona i wewnętrznie od materyi nie zawisła, a stąd, że odpowiednio do
swej natury jest nie uległa zniszczeniu. Gdyby dusza nie
miała innego zadania, prócz ożywiania materyi dla organicznego życia; gdyby nie mogła być inaczej czynna, jeno
wt połączeniu z materyalnymi organami, wtedy musiałby
z chwilą rozłożenia się tychże organów zniknąć podobnie,
jak forma zegarka kieszonkowego, pod iiderzeniem młotka
druzgocze się i ginie. Lecz dusza, oprócz organicznego, posiada jeszcze inne, od materyi nie zawisłe przeznaczenie,
a odpowiednio do tego i byt od materyi nie zawisły. Stąd
też nie może ginąć wskutek tego, że ciało staje się niezdolne
do czynności życiowej.
9. Stosownie do swej natury dusza ludzka jest duchowa, nie złożona, nienaruszalna, nieśmiertelna. Czyż więc
będzie trwać rzeczywiście po śmierci? Ten, który duszę
stworzył, może ją zniszczyć, czy to jednak zrobi? W odpowiedzi na to wystarczy wskazać na ten fakt, że nigdzie
w naturze substancya. posiadająca zdolność bytu, nie ginie:
dlaczegożby więc dusza ludzka miała stanowić wyjątek?
Dlaczego po krótkiem istnieniu miałaby ginąć, kiedy każdy atom trwać będzie? Co mogłoby mnie przekonać, że
duch ludzki pod względem trwania jest w gorszem położeniu, niż najzwyklejszy gwóźdź do podbijania obuwia?
Prócz tego, dla każdego myślącego człowieka jest rzeczą
jasną, że mądry Stwórca nie po to uposażył twory swe
w doskonałości, by je obedrzeć z ich naturalnego przeznaczenia.
10. Psychologiczny dowód wyłożyliśmy dokładnie.
Lecz cóż znaczą tego rodzaju dowody dla tych, dla których
ma tylko znaczenie to, czego można się dotknąć, co można
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ująć rękami, zrac-hować, zważyć? „Czego się nie możecie
dotknąć, jest wam obce; czego nie ujmujecie rękami, tego
wcale nie znacie; czego nie porachujecie, nie wierzcie żeby
miało być prawdą; czego nie zważycie, nie ma dla was
wagi; czego nie możecie zamienić na pieniądze, nie rozumiecie żeby co znaczyło."
I tym to powierzchownym, zmateryalizowanym duchom brak nietylko wszelkiego zrozumienia głębszej idei,
starają się oni jeszcze znienawidzoną przez się prawdę
zaciemnić, przytaczając dowody wrzekomo zaczerpniętej
z samej natury faktów.
Mówią oni: Jest faktem, że człowiek jest tylko materya, jest zwierzęciem i niczem więcej, gdyż faktem jest,
że pomiędzy człowiekiem, a zwierzęciem jest uderzające podobieństwo. Odpowiedź: Czyż kiedykolwiek wątpił rozumny
człowiek, że jedną połową swojej istoty — swojem ciałem
i życiem zmysłowem — należy całkowicie do świata zwierzęcego? A jeżeli tak jest, to oczywiście człowiek w wielu
rzeczach musi być do zwierzęcia podobny. Lecz cóż stąd
wypływa? Czyż worek pełen złota dlatego nie jest więcej
wart od worka napełnionego kamieniami, że oba są do siebie zupełnie podobne?
Mówią też: Człowiek pochodzi od zwierzęcia, jest więc
również zwierzęciem. Według jednogłośnego świadectwa
wszystkich mężów prawdziwej nauki, pochodzenie człowieka
od zwierzęcia jest dowolną hipotezą. Lecz czy z czasem nie
uda się z małpy rozwinąć człowieka? Odpowiedź: Jest to
mniej możliwe, niż przemiana monety rublowej na piętnasto rublową sztukę. Ze źrebięcia może, ale nigdy z młodego
osła- nie będzie konia. Tem bardziej ze zwierzęcia nie da
się wyprowadzić człowiek. Bo jakkolwiek jedną stroną swego
bytu człowiek do zwierzęcia jest podobny, to jednak drugą — zasadniczo różni się od niego.
Niczem nie potrafi człowiek zniweczyć w sobie przeświadczenia, że pomiędzy nim, a zwierzęciem istotna zachodzi
różnica. Gdy człowiek puszcza wodze bydlęcej żądzy zmysłowej, wtedy tylko powstaje w jego piersi pragnienie, aby
był zwierzęciem. „Wtedy tylko mógłbym żyć bez troski,
Chrześcijańska filozofia życia. Tom I.
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powiedział ktoś, gdybym nie miał rozumu, który odczuwa
gdy go w błoto ciągnę; gdybym nie miał sumienia, które
mię upomina; gdybym nie był świadomy odpowiedzialności,
która mię do ziemi gniecie." Temi słowy wyznał ów myśliciel, że pomiędzy zwierzęciem, a człowiekiem istnieje niezmierzona przepaść.
Mówią dalej: Jeszcze żaden lekarz, ani żaden uczony
duszy ludzkiej nie znalazł! Lecz gdzież tej duszy szukano?
W trupie, który się rozkłada? Niech szukają duszy tam,
gdzie ją można znaleźć: w życiu. Lecz i tam niech jej nie
szukają jako jakiegoś muskułu, lub jakiejś cząstki kości,
lecz jako pierwiastku życia zjawisk duchowych. Człowiek,
nie zależnie od zmysłowego wrażenia wyniesiony ponad
życie zmysłowe, wyprowadza rozumne wnioski, tworzy sądy,
ma myśli, idee, kieruje się ideałami, czuje w sobie prawa
sumienia, których w swym wolnym woli wyborze może słuchać, lub im się sprzeciwiać. I tu to właśnie należy szukać duszy, nie zaś na cmentarzu!
Mówią jeszcze przeciwniej: Nie można sobie przedstawić żadnego obrazu, żadnego wyobrażenia duszy, nie istnieje
więc ona. Szczególna naukowość! Możnaby tym panom odpowiedzieć: 0 powszechnej sile przyciągania nie można sobie wytworzyć żadnego wyobrażenia, siła więc taka nie
istnieje! Więcej jeszcze: Nie można sobie też wytworzyć
żadnego „wyobrażenia" o rozumie, sumieniu, uczciwości,
a więc wszyscy ludzie są nierozumni, niesumienni, nieuczciwi? Mówią: nie można sobie wytworzyć żadnego wyobrażenia, — ależ gdyby można było wytworzyć wyobrażenie
o duszy, najskrajniejszy materyalizm byłby uzasadniony, gdyż
wyobrażenie można sobie wytwarzać tylko o tem, co materyalne: tylko z rzeczy, które mają rozciągłość przestrzenną,
które mogą być zmysłami sprawdzone. Ponieważ dusza ludzka nie jest kwadratowa, ani trój graniasta, ani brzęcząca,
ani szeleszcząca, nie dziw przeto, że nie można sobie o niej
wytworzyć żadnego wyobrażenia."
Obecnie w kołach naukowych podnoszą z całą siłą
znaczenie faktów. Otóż znajdujemy się właśnie w dziedzin i e faktów i widzimy, jak to z tych, jawnie okazujących
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się faktów ludzkiego poznania i z jawnie okazujących się
faktów ludzkiego chcenia, z koniecznością naukową wypływa
istnienie duchowej i nieśmiertelnej duszy ludzkiej.

ROZDZIAŁ XXV.
W y o b r a ż e n i e życia p o z a g r o b o w e g o .
1. Pytano nieraz: Jak sobie można wyobrazić ż}rcie
pozagrobowe? Jak tam jest w tem życiu? I w niewiadomości tego „jak", chciano nawet widzieć dowód tego, że
błędne są nasze przekonania. Prawdą jest, że rozum co do
warunków życia przyszłego, to jest co do tego gdzie ono
jest i jak w niem jest, pozostawia nas w zupełnej niewiadomości.
Lecz jeżeli przejrzymy pomniki chrześcijańskiego Objawienia, znajdziemy w nich wstrząsające opisy życia przyszłego. O piekle np. mówi się tam, że ono jest jakąś ciemnicą, gdzie nieszczęśliwi skrępowani, płaczą i lamentują.
Niebo nazwane jest miastem wspaniałem, murami z drogich
kamieni otoczonem, w którem szczęśliwi w jaśniejących szatach siędzą na tronach; nazwane jest nie wysychającą rzeką
radości wszelkich, ucztą przez Boga sporządzoną, na której
On sam służy wiernym swoim.
Naturalnie, rozumie tu każdy, że w tego rodzaju wyrażeniach należy widzieć tylko przenośnie i obrazy, celem
których jest z jednej strony dać nam bliższe pojęcie o tych
mękach strasznych, moralnych i zmysłowych, jakie w piekle ponosić będą pyszni gwałciciele praw Bożych; z drugiej zaś strony — przestawić ten zbytek szczęścia, jakie w niebie stanie się udziałem tych, którzy czujni na głos sumienia, wytrwali w wiernej służbie Panu Bogu. Powunniśmy
z tych obrazów pojąć, że bezbożny wyrywając się przez
zapamiętałość ze swego życiowego przeznaczenia, rzuca się
na wieki tam, gdzie jest wszelka męka i ogień, choć nie
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naturalny, ale prawdziwy, który całą istotę ludzką przejmować będzie wieczną męką i boleścią. Powinniśmy stąd
pojąć, że bojący się Boga w życiu przyszłem będzie uczestniczył w szczęściu, którego sam Bóg jest posiadaczem;
że Bóstwo niejako przyrówna się doń, aby go uszczęśliwić.
Gdyby zaś człowiek sprawiedliwy umierając miał jeszcze na
sumieniu grzechy mniejsze, któreby mu przeszkadzały do
wejścia natychmiastowego tam, dokąd nic nieczystego nie
wchodzi, to i wtedy może mieć pewność, że się stanie uczestnikiem wiecznych i zupełnych radości, mianowicie, gdy
się wypłaci co do szelążka Boskiej sprawiedliwości.
Prawdą jest, że o warunkach życia przyszłego nie możemy sobie żadnego dokładnego urobić wyobrażenia, a zresztą nie potrzebne nam to. To cośmy powinni wiedzieć,
abyśmy mogli odpowiednio sobą pokierować, to wiemy dokładnie; zresztą tęsknimy, oczekujemy, jesteśmy dopiero
w godzinach świtania; dużo bardzo spraw życia przyszłego,
przed oczami żyjących, pokrywa ciemna noc. Tak jest
w dziedzinie natury, tak też jest i w chrześcijańskiem Objawieniu.
2. Jedno tylko jeszcze słowo o prawdzie podanej przez
Objawienie Boskie. Nie tylko co do duszy, lecz i co do
ciała będziemy nieśmiertelni; na wszechmocne bowiem słowo Boże proch naszych członków zgromadzi się napowrót
i nowe utworzy ciało.
Prawdy tej rozum ludzki naturalnem swojem światłem dowieść w zupełności nie może, lecz może się i powinien na nią zgodzić, kiedy nam ją Objawienie podaje.
Czyżby bowiem dla wszechmocy Bożej, która świat
z nicości do bytu powołała, było niemożliwą rzeczą, darowanie życia nieżyjącemu pyłowi przez pośrednictwo duszy? Czyżby to było rzeczą nienaturalną, aby dusza ludzka
na powrót otrzymała to ciało, do ożywienia którego posiada naturalne zdolności. Czyżby to było niesłuszne, by człowiek osiągnął swój los wieczny w tej pełni natury, w której tu na ziemi na ten los zasłużył? Czyż nie słuszną jest
rzeczą wierzyć, że sprawiedliwość Boska przed sąd swój
zapozwie całego człowieka t. j. nie tylko duszę, ale i ciało,
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które brało udział we wszystkich jego dobrych i złych
czynnościach? Czystość, umiarkowanie, miłość bliźniego na
zmysłowym wspierają się gruncie. Łatwo stąd pojąć, że
i ciało człowieka, w wiecznej zapłacie udział brać winno.
Zapewne, że nie jedno w tym względzie pokryte jest dla
nas tajemnicą i ciemne. To samo ciało, które obecnie mamy, zmartwychwstanie do życia. Starzec ma podobne ciało
do tego, jakie posiadał będąc dzieckiem, chociaż w czasie
zmiany materyi z dawnych pierwotnych składowych części
nic w nim nie pozostało. Ciało życia pozagrobowego będzie
tem samem, co ciało teraźniejsze. Do jakiego jednak stopnia będzie się rozciągać podobieństwo — nie wiemy.
To jest pewnem, że człowiek w życiu przyszłem nie
będzie podlegał warunkom fizycznym obecnego życia. Gdyż
„bywa wsiane ciało cielesne: a powstanie ciało duchowe"
•(1 Koryn. 15, 44). To samo więc ciało zmartwychwstanie,
lecz w zupełnie różnych warunkach. Jakiego mianowicie
rodzaju będą te warunki — nie powiedziano.
3. Nie ulega również żadnej wątpliwości, że dusze
będą się poznawać, będą się interesować sobą i wydarzenia tej ziemi w Bogu widzieć będą; tego dowodzą dzieje
Objawienia. Ale jak się to wszystko odbywać będzie—nie
powiedziano.
W ogóle — powtarzamy to — nie możemy sobie wyobrazić szczegółowo rzeczywistych warunków życia przyszłego. Możemy tylko z pomocą wyobraźni, silnie ugruntowaną prawdę uczynić dla siebie praktyczną — pobudzającą
do dobrego. Do tego celu służą nam obrazy przejmujące
Pisma św. Jakąż wspaniałą musi być ta rzeczywistość pozagrobowa, skoro już jej obrazy takie wielkie robią wrażenie! Jedno wiemy: w życiu przyszłem dusza podlega działaniu Boskiej doskonałości w takiej mierze, w jakiej tu na
ziemi postawiła się względem Boga. Bóg, który z taką
hojną Opatrznością postarał się, ażeby ludzie tu na ziemi
mieli wszystkie, odpowiadające ich naturze, warunki życiowe, — postara się również w życiu przyszłem, aby dusza
została bogato uposażona w to wszystko, co będzie odpowiednie dla jej pozagrobowego stanu.
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Nasza nieznajomość stosunków życia przyszłego może
nam być nawet pożyteczna. Gdybyśmy życie przyszłe znali
dokładnie, takiem jak ono jest, to ciężar tej wiadomości
przeszkadzałby nam w korzystaniu z doczesności. Dziecko
niema potrzeby wiedzieć o wszystkiem, co człowiek dorosły poznać musi. Ażeby dziecko po dziecinnemu żyło, musi
wiedzieć to, co mu jest potrzebne w jego wiekn; wystarczy, jeżeli będzie odczuwać po swojemu, że wiek dziecięcy
jest przygotowaniem do rzeczywistej poważnej przyszłości.
Nie pożyteczne więc i niedorzeczne byłoby troszczenie się o rzeczy, których człowiek, wskutek zarządzenia
Boskiej Opatrzności tu na ziemi nie może znać. Wszelkie
powątpiewanie w pewność życia przyszłego, jest podejrzane
w swem źródle, gdyż leży zwykle w namiętnościach; jest
nierozsądne w swej zasadzie, gdyż nie opiera się na rozumie; jest zgubne w swych następstwach, gdyż odbiera ludziom silną podstawę ich radości i moralnego postępowania.

ROZDZIAŁ XXVI.
Najważniejsza

troska.

1. Życie serca ludzkiego jest nieustającym kołowrotkiem pożądań i trosk.
„Zajmuj się sobą samym" — w tem napomnieniu jeden z mędrców starożytnych zawarł wszystkie nauki mądrości. Są ludzie, którzy całkowicie poświęcają się sprawom
zewnętrznego świata, którzy o wszystko się troszczą, tylko
nie o siebie.
Myśleć t y l k o o sobie jest źle, lecz myśleć t a k ż e
o sobie — dobrze. Niema takiej rzeczy stworzonej, o któraby się rozumny człowiek tyle powinien troszczyć, ile
o duszę swoją, ile o swój wewnętrzny pierwiastek życia.
Dusza moja jest droższa, niż cały widzialny świat.
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Co mi pomoże świat cały, jeżeli na duszy szkodę poniosę?
Z życia doczesnego wynika życie przyszłe; dusza moja jest
nieśmiertelna. Życie moje doczesne jest krótkie, dane mi
ono zostało dlatego, abym pozyskał życie wieczne. Troszczymy się wiele o zdrowie ciała, o ileż więcej winniśmy
się troszczyć o zdrowie duszy! Jedną tylko mam duszę;
Bóg przybrał ją za dziecko i wskutek tej łaski, jej wartość stała się tak wielką, jak krwi Chrystusa. Gdy raz
stracimy duszę, stracimy ją na zawsze. Szczęście mej duszy jest mem szczęściem. Ażebym to szczęście osiągnął,
wystawiony jestem na doświadczenia. Doświadczenia są
krótkie, a wieczność od nich zawisła.
Życie poszczególnego człowieka podobne jest do fali,
która na obszernej powierzchni znikającego czasu podnosi
się na chwilę i opada. I człowiek w ciągu tego krótkiego
życia widzi się postawiony wobec niezmiernie ważnego
wyboru. Prąd stosunków, które go otaczają, nie w jego
leży mocy. Lecz może w tym prądzie wybrać kierunek
zmierzający, albo do nieskończonego szczęścia, albo do wiecznych mąk.
W tem doświadczeniu powinieneś współpracować wiernie z łaską; szczęście twoje w ręku twoim złożone. Wybieraj. Stoisz na rozstajnej drodze; droga, która ci się zdaje
trudniejsza, prowadzi do celu; droga wygodniejsza — do
przepaści bezdennej. Jesteś nieustannie postawiony wobec
wyboru pomiędzy złem a dobrem. Każdy czyn wyboru jest
pełen znaczenia. Zło krzewi się szybko, dobro rośnie pomału; pokrzywa wyrasta bez starania, róża wymaga hodowania. Warto się kłopotać, by cel życia osiągnąć! Wielkich rzeczy dokonywa się wysiłkami tylko, nie zaś chęcią
jedynie. Dzikus nie biegnie w paszczę lwa śpiącego.
Istotna część doświadczenia na tem polega, aby
z niewygód i przykrości bytu, robić d o b ^ użytek. Radość
i cierpienia zmieniają się często — i to jest los człowieka;
kto w tej zmianie nie upada, jest silnym mężem. W nieszczęściu się podnoś, w szczęściu się nie zniżaj. Twojem
więc najważniejszem staraniem niech będzie, ażebyś przetrwał doświadczenia, od których zawisło zbawienie twej
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duszy. O godziwe dobra tego życia można się troszczyć,
lecz nie zawiele. Kto się troszczy tylko o to, ażeby jaknajdłużej utrzymać się przy zdrowiu, ten jest podobny do
skąpca, który gromadzi skarby, chociaż ich nigdy używać
nie będzie. Wszystko poddaj kierownictwu woli Hożej.
2. Doświadczenie, jakiemu tu człowiek podlega, przedstawia pewne niebezpieczeństwa. Stąd to w kołach chrześcijańskich mówi się o ratowaniu duszy.
R a t u j swą duszę! Twój Pan i Stwórca czeka, ażebyś
doświadczenie przetrwał i zbawienie sobie zapewnił. Bóg
żadnego człowieka nie przeznaczył na zgubę. Chociażby
człowiek największe popełnił grzechy, Bóg nie żąda jego
śmierci, lecz żeby się nawrócił i żył. Lecz kiedy człowiek
nie chce tego, czego Bóg chce, to Bóg nikogo nie zmusza.
Biada człowiekowi, który występuje przed Obliczem Bożem,
jako rewolucyonista.
Jakiż wspaniałomyślny książę, bez końca będzie wyświadczał dobrodziejstwa poddanemu, który nie przestaje
mu wyrządzać codziennie nowych zniewag. Bóg wtrąci pysznego do piekła, które on sam sobie przygotował.
Straszną jest rzeczą być pochwyconym przez maszynę, być zmiażdżonym przez siłę natury; lecz o ileż straszniejszą rzeczą będzie wpaść w ręce Boga sprawiedliwego?
R a t u j się! Co znaczy to „ratuj się", zrozumiesz, jeżeliś
w dziennikach czytał opis tonącego okrętu lub palącego
się domu. Gdybyś siedział w pociągu, o którymbyś wiedział, że niedługo w przepaść się stoczy, cobyś czynił?
Czyżby cię wygodna poduszka zatrzymała na swem miejscu? A co chcesz czynić, gdy wiesz, że pociąg twego życia
z wzi^astającą szybkością śpieszy ku otchłani? R a t u j się!
Jesteś chory; masz ranę śmiertelną, której niebezpieczeństwo się powiększa z dniem każdym. R a t u j się od śmierci
wiecznej, od straszliwej otchłani! R a t u j się w tych licznych niebezpieczeństwach, które podczas doświadczeń doczesnego żywota cię otaczają.
Niebezpieczeństwa te są tak wielkie, żebyś zginął,
gdybyś tylko swoim pozostawiony był siłom. R a t u j się,
trzymając mocno Boga.
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ROZDZIAŁ XXVII.
Optymizm i

pesymizm.

1. 0 starożytnym filozofie Demokrycie opowiadają, że ile
razy o bycie ludzkim pomyślał, nie mógł się od śmiechu powstrzymać; o Heraklicie zaś mówią, że na myśl o tem samem, płakał. To przeciwieństwo trwa przez całe wieki, aż
do obecnych czasów. Optymistom świat się wydaje jako
najwyższe dobro, pesymistom — jako największe zło.
Optymizm jest w błędzie. Jakkolwiek bowiem świat
i natura mają swoje piękne strony, to jednak w ich głębi
leży wszędzie ograniczoność, niedoskonałość i błąd. Nędza
przenika cały rodzaj ludzki w najrozmaitszych formach
i stopniach. Wejdź jeno do wnętrza życia ludzkiego: wszędzie znajdziesz ból i mękę. Niejedna nędza jest tak dobrze zamaskowana, że wygląda jak szczęście. Nieszczęśliwi
wstydzą się swego nieszczęścia i ukrywają je przed oczyma
ciekawych.
Pesymizm również nie jest w zgodzie z rzetelną
prawdą.
Prawda leży pośrodku optymizmu i pesymizmu, świat
nie jest ani niebem, ani piekłem; jest on trudną, lecz znośną drogą, która ma nas doprowadzić do wiecznego optymizmu, do niebia; ale prowadzi ona nieopodal od pesymizmu, t. j. przepaści, w którą człowiek łatwo wpaść może,
jeżeli zechce. Strzeż się więc optymistycznej egzaltacyi,
lecz bardziej jeszcze strzeż się pesymistycznego przygnębienia.
Z pesymizmem połączona jest zwykle pewnego rodzaju duma; nie jest to bowiem właściwością pokory uważać za złe wszystko. Pesymizm jest to dziurawy płaszcz
filozoficzny, z którego otworów próżność ludzka wygląda.
2. Bądź rzetelnym i umiej rozpoznać i ocenić dobro,
gdziekolwiek je znajdziesz.
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Ma wprawdzie życie swe zło, to prawda. Lecz gdybyśmy mieli otwarte serce i cenili dobro, które Bóg codziennie nam daje, mielibyśmy dosyć siły do zniesienia
zła. Bądźmy więc zadowoleni z tych dóbr, które nam Bóg
daje. Niechaj się los dziki sroży jak chce: dusza wzniosła,
nawet wśród huraganów życiowych będzie spokojna, trzymając się silnie woli Bożej.
Jeżeli nie potrafisz żyć jakbyś chciał, to staraj się
tak żyć Jak możesz i uważaj to, co ci Opatrzność dała za
więcej warte, od tego co ci odmówiła. Nie gorsz się nigdy
i nie dziw się niczemu. Troszcz się tylko o siebie i strzeż
się zarazy złego. I gdybyś nawet miał z dopuszczenia Bożego żyć pomiędzy dyabłami, to gdyby to było najświętszą
wolą Bożą, winieneś być jej posłusznym, podnosząc oczy
po nad dyabelskie otoczenie, ku Bogu.
Wielorakie cierpienia życia doczesnego wskazują na
to, że pierwszy cel świata nie na użyciu rozkoszy zależy.
Najpierwszy cel stworzenia—to objawienie Boskiej doskonałości. I człowiek także, przede wszystkiem, jest po to tu
na ziemi, aby był wyrazem woli Bożej. I w tem właśnie
powinien człowiek znaleźć swoje szczęście. Znajduje też
je zupełnie i całkowicie w życiu przyszłem, a pod pewnym względem w życiu doczesnem, w wiernej służbie
Bogu.
Niewierność względem Boga już w to życie wnosi
nie jeden pierwiastek piekielny.

ROZDZIAŁ XXVIII.
Nowoczesna religijność.
1. „Jakkolwiek różne mogłyby być pogląd}7 ludzi,
powiada D. F. Strauss, na to jednak wszyscy się zgadzają,
że popęd do religii jest cechą dodatnią natury ludzkiej;
więcej jeszcze: jest przedniejszym tytułem godności czło-

107
wieka." A jeżeli tak jest, to pytanie dotyczące prawdziwej
religijności jest pytaniem podstawowem ludzkiego istnienia.
Nawet nowoczesny świat, pogrążony w panteizmie i materyalizmie, chce mieć swoją religijność.
Nowoczesna religijność clice być powszechną; nie opiera
się ona na przedmiotowej prawdzie, lecz na przedmiotowej
potrzebie serca. Grenlandczyk, który po dobrym połowie
ryb namaszcza swego bożka tranem, a po nieudanej wyprawie karci go, podobnie jak i najbieglejszy uczony, który
chrystyanizm drwinami i żartem zbywa — obaj na jednym
religijnym stoją poziomie; starają się oni swoje uczuciowe
podniecenie zaspokoić. Prawdziwego Boga, według mniemania uczonych niedowiarków nie ma, a jeżeli jest, to Go
poznać nie możemy; tylko potrzeba zaspokojenia wyobraźni każe człowiekowi religijnie usposobionemu wyobrażać sobie Boga, to jako kloc drzewa, to jako słońce, to jako amulet. Ludzie mają również rozmaite potrzeby i rozmaite
skłonności. „Napełnij swe, choćby największe serce, a gdy
poczujesz się szczęśliwym, nazwij to jak chcesz; możesz
to uczucie nazwać Bogiem, sercem, miłością, szczęściem!
Ja na to nie mam nazwy. Uczucie tu jest wszystkiem T
nazwa imion jest tylko pustym dźwiękiem, zamglonem
światłem niebieskiem."
Nowoczesna religijność jest tylko „ludzką" i niczem
więcej. Człowiek jest istotą najwyższą w jej oczach. Ta
religijność zaspakaja ludzkie potrzeby. Cóżby bez tej religijności robili chłopi, rzemieślnicy i robotnicy, którzy ani
czasu, ani pieniędzy nie mają, aby się mogli rozerwać
i odświeżyć w przyjemnościach i rozkoszach. Zycie ich jest
zanadto jednostajne i pozbawione przyjemności; stąd też
lud musi być religijny, musi słodkiemi złudzeniami oszukiwać się i osładzać sobie ciężar życia.
Bogate i wykształcone klasy przeżywają także czasem
chwile, w których jakieś wyższe, święte wzruszenie bardzo
im potrzebne. I w takich to chwilach serce ich czuje, że
je coś pcha do jakiejś nieokreślonej nadzmysłowcści, którą
sobie w miarę sił i potrzeby wytwarzają. Któżby mógł
istnieć bez powiewu tego uczucia, które ma w sobie coś
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boskiego, odzywa się w nas często i czyni nas szczęśliwymi
marzycielami.
Nowoczesna religijność jest rozwiązłością ducha i dlatego jest dogodna dla wszystkich ludzi. Ponieważ zaś wyrzeka się wszystkich nauk i twierdzeń, jest więc wolną od
wszelkiego dogmatycznego przymusu i w niczem nie staje
na przeszkodzie wolności myśli i badania. Nie wolno jest
w niej mieć jakiegoś określonego przekonania, a tembardziej go wypowiadać. Zaspokojenie jednak każdego egoistycznego pociągu, chociażby ten był najbrudniejszy i najokrutniejszy, jest dozwolone. Religijność ta ma tylko jeden
moralny przepis, a ten brzmi: Zachowaj zewnętrzny pozór
towarzyskiej przyzwoitości. Zresztą, całe dziesięcioro Bożego przykazania jednem pociągnięciem pióra przekreśla,
Wielożeństwo i wspólność żon jest w tej religijności dozwolona; należy tylko czasowo zachować pewne zewnętrzne
formy życiowe w taki sposób, jak się je zachowuje na scenie
i w literaturze ludowej. Jeżeli tedy w tej nowoczesnej religijności tak wszystko wolno, to możnab}'' też w praktykę
wprowadzić ludożerstwo. Przecież nowożytna nauka daje
nam nadzieję, że kiedyś z udami naszych bliźnich możemy
przejąć ich cnoty i przymioty ducha.
2. Trudne jest do uwierzenia, ile i jakich argumentów używają sofiści, aby dać inną podstawę temu religijnemu uczuciu, które się rodzi z poznania jednego, osobowego, nadzmysłowego Boga.
Jedni więc widzą w religii bezmyślne, powstałe z praktyki przyzwyczajenie, wymarzony, bez rzeczywistej treści
ideał. Inni znów przedmiotem swej czci religijnej robią coś
niepoznawalnego, albo nawet samą cielesność.
"Według Tyndalla człowiek musi mieć religią, ponieważ czuje potrzebę przekroczyć w marzeniach i ułudach swych — dziedzinę rzeczy znanych. AYedług Milla religia jest kultem ludzkości, miłością ku wszystkim ludziom,
głębokiem uczuciem dlatego, co jest powszechnie zależnem.
Są i tacy, którzy prawdziwą religię widzą w prozaicznej
pracy nad powiększeniem dobrobytu cielesnego. Według
nauki panteizmu religia jest to gorące uczucie dla całego
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wszechświata, odpowiednio do upodobań każdego człowieka,
albo: jest to samopoczucie absolutnego ducha.
Religia jest to kult piękna, a pięknem jest wszystko,
co wywołuje przyjemny pociąg; religia jest to poetyczne
rozważanie natury. Nie może być mowy o jakichś rzeczywistych obowiązkach, o cnotach, któreby z nakazu religii
wykonywać trzeba. Stąd zaś wypływa, że nie może być
i moralnej odpowiedzialności. Wszystko jest usposobieniem,,
użyciem, uczuciem, skłonnością. I jak religia jest estet}'czną rozkoszą, tak i estetyczna rozkosz jest religią.
Nowoczesny świat znajduje religię nawet u zwierząt;
pies ma być religijny, ponieważ czuje swą zależność. J a k
u zwierząt, tak podobnie i u człowieka religia ma być bez
celu, bez prawdy wewnętrznej, bez odpowiedniego przedmiotu; ma ona tu być na ziemi, ma szukać zaspokojenia
ziemskiego i powinna je znaleźć w ten, lub inny sposób
w próżnych, wymarzonych obrazach.
Materyalizm stawia pytanie, czy to chorobliwe zmyślenie nadzmysłowych obrazów religijnych ma być cierpiane, czy nie? Jedni mówią nie, drudzy — tak, ale jako
rzecz prywatna. Inni znów (deiści) cenią religijność wysoko
i przyznają, że religia bez Boga osobowego jest chimerą.
Ale ten Bóg jest nieczuły; nie troszczy się ani o świat
ani o moralność. Istota deistycznej religii zależy na tem,.
aby się życiem cieszyć, aby iść za szlachetnym instynktem,
obejmującym miliony ludzi, iść za miłością obdzielającą
cały świat, i przytem aby w miarę potrzeby serca nawet
zewnętrzne formy religijnego kultu wypełniać; kultu w którym się jest zrodzonym i wychowanym, do tyla jednak,
aby to nie było niewygód nem i nie pociągało za sobą zbyt
wielkiego pieniężnego uszczerbku. Inni jeszcze mniemają,
że religia może być dobra, jako hamulec dla niewykształconego pospólstwa; ludzie wykształceni religii nie potrzebują.
3. Nowoczesny „chrzęścijanizm" nie różni się istotnie od niedowiarstwa; jest on uczuciowo pobożny, tylko
w miarę wymagań serca. Chrześcijaństwo jest takie dobroczynne, tak odpowiada uczuciowej głębi ludzkiej natury,
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tak zachwycające w nieokreślonem pragnieniu miłosnem!
Lecz czy ono jest prawdziwe — to wszystko jedno.
Takie to w naszych czasach panuje zamieszanie pojęć
o religijności. Już się nie pytają więcej: Do czego jestem
obowiązany względem Boga, jako istota stworzona? lecz
stawiają takie pytanie: Czego moja istota potrzebuje do
poetyczno-sentymentalnego usposobienia? Bóg więc nie jest
już pierwszą i najwyższą istotą. Zamiast Boga, człowiek
usadowił się na tronie, by wszystko odnieść do siebie.

ROZDZIAŁ XXIX.
Prawdziwa religijność.
1. Słowem „religia" oznacza się stosunek czci i poddaństwa, w jakiem stoi ludzkość względem bóstwa.
Religia jest to wyrozumowany czyn woli, przez który
człowiek pod względem swych obowiązków uznaje się zależnym od Boga, jako swego początku i końca ostatecznego. A jeśli według natury człowieka taki jest jego stosunek do Boga, to należy mniemać, że człowiek ten z natury
swej nie tylko swem poznaniem, lecz także ze wszystkiemi
pragnieniami, obawami, uczuciami, z całą tęsknotą swego
serca winien się zwracać do religii. Stąd jednak nie wypływa, ażeby religia miała powstawać z bojaźni lub z jakiego innego nierozumnego uczucia. Owszem, religia ma za
podstawę rzeczywistość i tejże rzeczywistości pewniejsze
poznanie.
Religia nie jest urojonym obrazem jakiegoś nadzmysłowego świata, który sobie każdy człowiek może tworzyć
wedle upodobania i własnej potrzeby. Nie, ona jest rezultatem lepszego poznania Boga, a to poznanie mogą mieć
rzeczywiście ci ludzie, którzy go dobrowolnie nie zaciemniają. Poznanie Boga, jeśli tak można powiedzieć, wypfywa
z samego rozumu. Religia, która wyrzeka się oparcia na
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rzeczywistości i na poznaniu rzeczywistości, jest niegodnem
szalbierstwem i obłudą, jest chorobliwem głupstwem. Lecz
religia nie jest też tylko samem poznaniem.
Religia stawia nas na właściwem stanowisku wiodąc do
ostatniego celu wszelkich usiłowań ludzkich; czyni to nie jako
nauka, która nam każe rozpoznawać zimnym rozsądkiem,
skąd człowiek pochodzi i dokąd zmierza; nie, tego religia
nie czyni; zagrzewa ona tylko i pokrzepia wolę, ażeby człowiek dobrze pojął ostateczny swój cel i wszystko do niego
odnosił.
2. Religia jest uznaniem naszej zależności od Boga;
jest ona wypełnieniem obowiązku sprawiedliwości względem Boga.
Człowiek, wolą bożą powołany do bytu, wolą bożą do
przeznaczenia tego bytu prowadzony, wolę bożą ochotnie
uznaje, bierze ją za podstawę i zasadę całego swego postępowania, za niezłomne prawo swego życia, ufając mocno
miłość i pomoc bożą. I to jest religią.
Wola zniewala rozum najprzód do tego, aby uznaną
prawdę przyjął i to zgodzenie się na prawrdę uznaną, spowodowane przez wolę uległą Bogu, nazywa się „wiarą". Podobna zgoda rozumu jest moralnie dobrym czynem z racyi dobrej woli, która tę zgodę powoduje. Lecz wola dalej
jeszcze rozciąga swe działanie i obejmuje cały, przez Boga
zamierzony i ustanowiony porządek, tak w widzialnym, jak
i niewidzialnym świecie. Nie masz religii bez moralności
i moralności bez religii. Z tem łączy się jako dalszy pierwiastek religii, pełne ufności i miłości zdanie się na Boga,
które w tem się mianowicie poznaje, że swej podpory, pomocy, swego zbawienia i szczęścia szuka w Bogu.
Za wolą idzie także uczucie; jest to jakiś wypoczynek,
jakieś ukojenie woli w religii. Ponieważ człowiek jest dla
Boga, stąd wola nie religijna nie ma żadnej trwałości, jest
niestałą, niezadowoloną, gdy tymczasem z religią wstępuje
-do woli uciszenie i spokój.
Ten stan zadowolenia, lub względnie niezadowolenia
obejmuje całą dziedzinę ludzkiego pragnienia. Gdzie brak
religii, tam wewnątrz pustka i późnią. Fałszywe środki
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sprowadzają ukojenie chwilowe. Tylko religia prawdziwa
zdolna jest człowiekowi dać trwałe ukojenie serca. Religia
dla istnienia rodzaju ludzkiego jest konieczna. „Łatwiej
może ostać się miasto bez fundamentu, kraj bez słońca,
powiedział jeden starożytny mędrzec, niż naród jakiś bez
religii."
Napoleon I zabronił rozpowszechniać nieprzyjazne
religii pisma, mówiąc: „nie czuję się dosyć silnym do rządzenia ludem, który Rousseau i Woltera czyta."
Natura sama domaga się religii; jeżeli człowiek nie
jest w posiadaniu religii prawdziwej, pragnie jej brak wynagrodzić próżnemi rojeniami, aby go mniej odczuwać.
Niektórzy szanują religię, lecz w szczególny sposób. Według nich religia powinna być jakąś nadziemską mierzwą na
nasze ziemskie inspekty, stąd też człowiek powinien mieć
religię, bo ona mu potrzebna dla zabezpieczania jego ziemskich interesów. Kiedy ludzie mają religię, to już tem samem najtroskliwiej obsługują prawdziwe interesy życia.
Każdy człowiek powinien mieć religię, jako pierwszy obowiązek względem Boga. Religia oddaje nas Bogu, czyni
nas zależnymi od Boga. Wskutek tego daje nam ona siłę
do wyrzeczenia się wszystkich naszych niesłusznych i samolubnych uroszczeń, odnośnie do świata daje nam potrzebną zależność; przeciwko naszym namiętnościom daje
potrzebna wolność; względem naszych przełożonych daje
nam moralną siłę dobrowolnego posłuszeństwa, a względem
naszych bliźnich — ducha ofiarnej miłości.
3. Religia w swym pełnym, zgodnym z naturą rozwoju musi objąć całego człowieka, nie tylko wewnętrznego, lecz i zewnętrznego. Tak, gdyż religia jest obowiązkowem zdaniem się całego człowieka na Boga. Wewnętrzna
religijność bez zewnętrznej i towarzyskiej, czyli społecznej,,
jest przeciwna naszej naturze i dlatego nie może być
trwałą.
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ROZDZIAŁ XXX.
Religia j a k o p o d s t a w a m o r a l n o ś c i .
1. Wielu, w dzisiejszych czasach, uznaje moralność
jako konieczną podstawę społecznego porządku i chce tej
moralności, ale bez religii. Tymczasem, tylko jedna religia
może utrzymać moralność, dać jej życie i trwałość.
Wielu z nowoczesnych uczonych szuka najgłębszej
podstawy praw moralnych nie w naszych stosunkach do
Boga, lecz w stosunkach ludzkich i wierzy, że najwyższą
władzą prawodawczą, najwyższym ostatnim twórcą prawa
moralnego jest natura ludzka, albo narodowo-gospodarczy
rozwój społeczeństwa. Moralnem jest, mówią oni, to co odpowiada moralności czyli obyczajom, a obyczaj zmienia się
z każdą zmianą naszych wymagań czasu.
W rzeczywistości wymagania moralne nie są żadnem
prawem natury w tem znaczeniu, jakie mu nadaje nauka
przyrody, gdyż wymagania te nie wkładają na barki ludzkie żadnej bezwzględnej konieczności. Lecz nie mogą też
mieć podstawy w postanowieniu woli ludzkiej, gdyż moralność stoi po nad wszystkiemi poruszeniami woli i myślami,
które może odrzucać i potępiać.
Moralność nie może mieć swej podstawy, jedynie
w zgodzie powszechnej i w zwyczaju, gdyż te zmieniają
się odpowiednio do czasów i krajów, a nawet do usposobień ludzkich, gdy tymczasem pierwsze podstawy moralności u wszystkich ludzi i po wszystkie czasy są zmienne.
Często się ludzie w tem mylili, że czyny pewne uważali
za moralnie dobre albo obojętne, gdy one w rzeczywistości są moralnie złe. Lecz co do zasadniczej różnicy pomiędzy moralnem dobrem i moralnie złem, wszędzie i na
wszystkich stopniach narodowo-społecznego rozwoju panuje
zgoda. Musi więc być jakaś stała podstawa, na której różChrześeijailska filozofia życia. Tom I.
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nica się opiera. P y t a j ą się więc ludzie myślący: gdzie jest
ta podstawa?
2. Mówią: moralnem dobrem jest to, co materyalny
pożytek przynosi, złem to — co szkodzi. Lecz chociaż moralność i prawdziwy pożytek zawsze od siebie zależą, to
jednak wskutek tego, nie przestają być rzeczami różnemi.
Ile razy człowiek zdecydowany jest postępować moralnie,
nie myśli wtenczas o pożytku, lub szkodzie, lecz o tem,
co mu jest zabronione jako złe, a dozwolone jako dobre,
albo też nakazane jako obowiązek. Oprócz pożytku, jaki
przynosi człowiekowi dobre postępowanie, daje mu ono
jeszcze i to szlachetne uspokojenie, którego nawet nie szukał; pomimo szkody jaką złe postępowanie człowiekowi
wyrządza, przynosi mu ono jeszcze w zysku wyrzuty sumienia, niepokój i żal.
Gdyby podmiotowy pożytek był podstawą moralności,
to kradzież, morderstwo, zdrada przyjaciela mogłyby być dozwolone jako możebne. A jakżeż się to dzieje, że moralność hamuje pożądanie zysku i trudniejszej żąda ofiary!
Mówią, że rozum ludzki ma być jedynym najwyższym
prawodawcą w dziedzinie moralnej. Jeżeli tak, to wola
ludzka musiałaby wypełniać przez rozum objawione prawo,
wyłącznie przez szacunek dla rozumu. Obrońcy podobnych
zapatrywań przeoczają, że odnośnie do moralności nie tylko
posiadamy świadomość tego, co jest moralne, lecz, że nadto, co jest moralne, jest nam nakazane i wymagane od
nas ze świętą a niewzruszoną powagą. Moc więc sumienia,
nie od nas zależy, ale z góry nam jest dana.
Ta siła, od której pochodzi prawo i obowiązek moralnego postępowania, objawia się jako wyższa od nas,
absolutna, święta potęga; jako potęga, od której zależymy,
względem której za nasze postępki i opuszczenia będziemy
odpowiedzialni. Kto od tej potęgi odwraca oczy, ten prawo moralne obdziera z siły, godności i znaczenia. Dowiedzioną więc jest rzeczą, że nasz stosunek do Boga jest jedyną podstawą, jedynym korzeniem moralności.
Nawet Kant uznawał konieczność połączenia moralności z religią. Mówi on, że religia ma być marzeniem uczu-
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cia, ażeby nam nasze moralne obowiązki wystawić jako Boskie. Mizerna wymówka. Coby nam pomogły marzenia,
gdyby nasze obowiązki nie opierały się na przykazaniach
Bożych?
Jest to doświadczeniem wszystkich wieków, że praktyczna moralność wtedy tylko może się skutecznie utrzymać, gdy jest ugruntowana na bojaźni Bożej, jeżeli zaś
opiera się na czysto ludzkim pierwiastku, będzie mdła,
niestała i będzie się zmieniać razem z uczuciem, z chęciami i żądzami poszczególnej jednostki.
Jeden filozof niemiecki takie czyni zeznanie: „Byłem
młody i stałem się starym i mogę zaświadczyć, że gruntowną, prawdziwą i wytrwałą moralność znalazłem tylko
w ludziach bojących się Boga, nie tak jak dziś, lecz tak
jak dawniej się Gro bano; w nich tylko znalazłem ochoczość
do życia, serdeczną wesołość wszystko rozjaśniającą i brak
wszelkiej przed śmiercią obawy."

ROZDZIAŁ XXXI.
Religia źródłem wierności powołania.
1. J a k organizm posiada rozmaite organa, tak podobnie i społeczeństwo ludzkie ma rozmaite rodzaje powołań,
wysokie i niskie, trudne i przyjemne — a wszystkie dla
utrzymania całości potrzebne. Jest rzeczą ważną, aby ludzie mieli podstawę do poświęcenia się dobrowolnie, wiernie i nawet przebojem, wymaganiom stanu do którego są
powołani.
A niemożliwą znowu jest rzeczą, ażeby ziemskie nadzieje dawały dostateczny grunt wierności powołania we
wszelkich okolicznościach życia. Te bowiem nadzieje w bardzo wielu wypadkach nie spełniają się według zasad sprawiedliwości. Przytem niektóre rodzaje powołań są zbyt niepoczesne, nie dają żadnych uciech, za trudne, by mogły
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być wynagrodzeniem za wysiłki, które nieraz lata całe
i aż do grobu, z żelazną wytrwałością muszą być w nich
podejmowane. Jakże nędzne, bezwartościowe są niektóre
interesy powołania, gdy się je rozważa same w sobie!
A czemże jest ten cały ziemski stek różnych powołań z punktu widzenia ludzkiego? Oto zbiorowiskiem nędzarzy, okrytych gałganami i błyskotkami. Powołanie życiowe ludzi taki ma zazwyczaj przebieg, że karmiąc się
zawsze nadzieją, wpadają tak w objęcia śmierci.
Sądząc zewnętrznie, zadaniem życia jest przedewszystkiem nabycie czegoś, a następnie staranie się o to,
by ten nabytek nie stał się ciężarem. Dla bardzo wielu ładzi cała treść powołania życiowego, rozpatrywana ziemskiemi oczyma, jest małostkowa, plaska, zagmatwana, dręcząca, ciemna, niepewna, obfita w skały podwodne i wszelkiego rodzaju przeszkody. I w tem wszystkiem człowiek
poszczególny czuje się jeszcze takim słabym, opuszczonym,
uwikłanym w tyle niewyjaśnionych trudności, chłostany
boleśnie tylu uderzeniami losu i tylu brakom podległy.
2. Któż w tem wszystkiem może podać człowiekowi
pomoc, jeżeli nie Ten, który stworzył naturę ludzką i chciał
tem samem mieć różne powołania, zastosowane do tej natury? Niech człowiek myśli o Bogu, niech Bogu ufa, niech
się oddaje Bogu, niech podejmuje prace swego powołania,
ponieważ Bóg tego chce; niech patrzy na swe powołanie
życiowe, jako pochodzące od Boga, jednein słowem, niech
ma religię! Tak postępując, przyjdzie do przeświadczenia,
że gorzkie ziarno powołania życiowego drogocenny i słodki
wydaje owoc; przyjdzie do przekonania ku swemu pocieszeniu, że życie to po nierównych i zmiennych falach czasu
prowadzi do mocnego i trwałego lądu.
Tylko przez odniesienie do Boga wszystkich wydarzeń życia rzeczywistego, może sobie człowiek wyjaśnić
zagadkę rzeczy ziemskich. Przez Boga tylko, jako ostateczny cel życia, wszystko zostaje oświetlone, wyjaśnione,
uświęcone. Wszystkie rzeczy ziemskie Bóg swą wolą ogarnia, ale są one jakby łupiną, która po pewnym czasie
opada, pozostaje zaś jądro, które w ciemnem łonie ziemi
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kiełkuje w świetlaną wieczność i tam dopiero, przy świetle
Boskiej prawdy, nieśmiertelne wyda owoce.
Wielkie zyski pieniężne i wybitne stanowisko mają
swoje znaczenie; lecz to jeszcze nie wszystko. Powinieneś
coś innego osiągnąć. Życie jest harmonijną orkiestrą; graj
swoją partyę, utrzymuj takt, choćbyś nigdy nie miał grać
solo. Kto zawsze na świecie czegoś innego pożąda, nie zaś
spełnienia woli Bożej, ten się przekona, że znaleźć to, czego się pożąda, tyle tu znaczy, co się dowiedzieć, że ono nic
nie warte.
3. Dlatego to stare napomnienie powiada: „Wszystko
cokolwiek czynicie w słowie, albo uczynku, wszystko czyńcie w Imię Pana" (Kolos. 3, 17). Kto tak czyni, ten w ciasnym zakresie swego życia robi sobie drogę, która go na
tej ziemskiej dolinie do Boga doprowadzi, pomimo wielu
zboczeń i niewygód.
Tylko religia odnosi do Boga wszystkie stosunki i pragnienia tej ziemi i chce je rozjaśnić w świetle wieczności.
Przez nią zewnętrzne życie, ziemskie powołanie, praca obywatelska zostaną uszlachetnione i zamienione na świętą
służbę Bogu.
Prawdziwa religijność nie wymaga jakiegoś szczególnego stanowiska w życiu, jakichś szczególnych dróg i dzieł;
nie, ona się przystosowuje do wszelkiego rodzaju życia,
który woli Bożej odpowiada, do każdego moralnego powołania.
W starożytności żył pewien potężny król, którego syn
jednego dnia został zaproszony przez obywatelską rodzinę
na ucztę. Król rzekł do niego: „lclź, lecz nie zapominaj
na chwilę nawet, żeś synem królewskim." Tak mówił Bóg.
Idź więc i poddaj się ziemskim wymaganiom swego powołania, lecz nie zapominaj przy tem, żeś jest dzieckiem Boga.
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ROZDZIAŁ XXXII.
Natura i Objawienie.
1. Co człowiekowi kiedykolwiek może być niezbędne
do osiągnięcia jego naturalnego celu, wszystko to dane mu
zostało przez Stwórcę w zakresie rozumu i natury. Pomimo tego jednak, czuje się człowiek słabym; słabym w dziedzinie swego rozumu, słabym w granicach swej woli.
Nic nie ma wątlejszego na świecie nad naturę ludzką
oddzieloną od Boga: niema przewrotności, do której by ona
nie była zdolna. Historya ludzkości daje tego najwyraźniejsze dowody. Tylko tam, gdzie się człowiek opiera na Bogu
i w taki sposób jak Bóg chce, tam tylko może on utrzymać się na właściwej człowiekowi wysokości.
Wprawdzie może człowiek, za pomocą światła swego
rozumu, w pełnych trudu poszukiwaniach odnaleźć nie jedną
prawdę, której poznania pragnie. Ale jakże mało jest takich,
którzyby w nawale ziemskich trosk na takie gruntowne
poszukiwania mieli czas? I przytem, jakże to późno mogliby
ci nieliczni osiągnąć pożądaną prawdę! A czyż taki pogląd osobisty byłby dostateczny do tego, aby człowiek poznaną prawdę mógł uznać i jej się poddać? Jakże bowiem nie stałe jest to ludzkie poznanie prawd nadzmysłowych w natłoku trosk i uroszczeń ziemskiego życia, przy
tak silnych poruszeniach tylu różnych namiętności! Dlatego
człowiek, który czuwa nad czystością swego sumienia, tęskni
za większem światłem, niż to, jakie mu natura dać może.
Słusznie tę wielką naturę, z całym jej bezgranicznym
przepychem wspaniałości, uważa się za Objawienie Boże.
Lecz to Objawienie jest ograniczone. Jest ono podobne do
śladu stopy w pyle drożnym, z którego można wnioskować
zaledwo, czy drogą mąż dorosły kroczył, czy dziecię spieszyło. To niedoskonałe poznanie naturalne może być zniweczone przez lada powiew namiętności, lub wpływ innych
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trosk ziemskich. Stąd też każde szlachetne serce ludzkie ma
sobie wrodzoną pewnego rodzaju tęsknotę za tem, aby naturalnemu poznaniu przyszło do pomocy zewnętrzne, czyli
nadprzyrodzone Objawienie. I dlatego też w dziejach rodzaju ludzkiego da się zauważyć, jak często błądzący
umysł wytwarzał sobie tego rodzaju Objawienia. Lecz jeżeli
na tej ziemi są rozmaite urojenia i wymysły, to jeszcze nie
dowodzi aby wszystko tu miało być urojeniem i wymysłem.
Z tego też powodu człowiek, znający swą słabość,
ogląda się gdzieby mógł znaleźć prawdziwą rzeczywistość
wśród tylu wymarzonych obrazów! O, Panie nieba, źródło
wszelkiego światła, oświeć mię! Plato tęsknił za tym czasem, w którym ma przyjść jakiś sternik i nauczyć nas, jak
mamy postępować względem nadziemskich mocy i względem ludzi.
2. Taką słabą jak rozum, taką ograniczoną i niesamodzielną okazuje się też i wola.
W prawdzie czuje człowiek, co czynić powinien, ale
czuje się do tego za słabym. On chciałby być dobrym, ale
trudno mu to przychodzi. Jeżeli samemu sobie zaufa, to
wkrótce wkracza na drogę, którą sam potępia. Widzę dobro i sprawia mi ono nawet przyjemność, w działaniu jednak
daję się powodować złemu. Wskutek tego tęskni moje uciśnione serce za Boską pomocą. Panie, któryś mię stworzył,
wołam, przybądź mi na ratunek! Nie opuszczaj swego słabego stworzenia! Bez Ciebie zginę marnie! Stój przy mnie
w tym ciężkim boju!
Czyż mądrość Boska nie w taki właśnie przygnębiający sposób powinna była dać uczuć człowiekowi jego słabość, jego nędzę, aby go ustrzedz od pychy, ażeby obudzić
w nim przeświadczenie zależności od Boga, Stwórcy i ostatecznego celu wszystkich rzeczy? Czyż Bóg wołania o pomoc nie wysłucha, gdy się słaba ludzka natura zwróci po
nią, do Niego?
A skądże człowiek będzie wiedział, co czynić, gdy
zgrzeszył? Sumienie mu wprawdzie pokazuje straszny obraz
obrażonego Bóstwa; serce ludzkie odczuwa, że Bóg, który
człowiekowi tyle wyświadcza dobrodziejstw, gotów jest ża-
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łującenra grzesznikowi odpuścić, lecz czyż wymagana przez
sprawiedliwość Bożą pokuta nie ma odpowiadać winie? Gdzie
jest w ludzkim rozumie norma, któraby mi dokładnie i jasno
powiedziała, co mam czynić, abym obrażone Bóstwo przebłagał? Grzech jest czynem wolnej woli. Miałem wolność
gdym grzeszył; czyż więc wolna wola nie powinna wziąć
udziału w zadosyćuczynieniu za grzech? Grzesząc, z pychy
obraziłem Boga; z jakimże aktem pokory winno być połączone przebłaganie?
Uciśnione poznaniem ciężkiej winy, woła serce ludzkie:
mam życie, a jednak umarłem. U kogoż mam szukać pomocy jeżeli nie u Ciebie, o Panie, który się gniewasz na
nas dla grzechów naszych?
3. Bóg nie stworzył świata, jak budowniczy, co postawiwszy dom, odchodzi od niego i o dzieło swoje wcale
się nie troszczy. Nie, Bóg jest niedaleko odemnie, jest blizko
mego rozumu, blizko mego serca. On wszystko utrzymuje
swoją potęgą. W nim żyjemy, ruszamy się i jesteśmy. A chociaż w swym bycie i działaniu różnię się od Boga, to jednak
nic nie jest mi tak blizkiem, jak Bóg. Bez Boskiego bytu,
nie masz żadnego bytu; bez Boskiego działania nie masz
żadnego działania. Bez światła Boskiego, niemasz prawdziwego poznania ducha, bez miłości Bożej, nie masz szlachetnej miłości serca. Już w naturze Bóg jest blizko nas: „Bo
cóżby to był za Bóg, któryby stał po za naturą, i patrzał
przez palce, jak wszystko w koło się toczy? Jemu przystoi
być motorem wewnętrznym świata, przystoi, aby natura
była w Nim, a On w naturze w taki sposób, iżby to co
w Nim żyje, porusza się i jest, ani swej siły, ani swego
ducha nie straciło.
I czyżby On nie miał być blizko gotowym, aby w sposób nadzwyczajny przyjść naszej nędzy z pomocą? Jakżebym mógł myśleć, że ten, który jest tak blizko mnie, nie
ma chęci przyjść mi z pomocą w słabości mojej natury?
Jeżeli matka dziecko swe przyjmuje, gdy to do niej biegnie:
miałżeby Bóg o mnie zapomnieć? Miałżeby On na próżno
włożyć w serce moje tęsknotę za sobą i to przekonanie, że
On jest tuż przy mnie blizko? Czy nie dlatego właśnie wło-
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żył w usta moje wołanie o pomoc, aby mię przekonać
0 mojej słabości i zależności od siebie? ażeby mię utwierdzić
w mojem względem Niego poddaństwie? I czyżby nie miał
być gotowym na usłyszenie głosu mego, na danie drogą
nadprzyrodzoną — światła memu rozumowi, woli mej —
stałości, a sercu memu — pociechy? Czyż nie dlatego pozwala upadać człowiekowi, aby ten poznawszy swoją słabość i żałując swej pychy, przez serdeczną w Bogu ufność
z Nim się połączył?
A ponieważ wołanie o wsparcie, jest wołaniem nie
tylko poszczególnego człowieka, lecz całego rodzaju ludzkiego: czyż więc pomoc z nieba nie powinna być powszechną
dla wszystkich? Człowiek poszczególny zawiera się w rodzaju; nie powinnaż przeto pomoc być taką, iżby dana
społeczeństwu, dosięgała każdego poszczególnego człowieka?
•4. To też Bóg zapewnił ludzkości ową pożądaną pomoc; na początku czasów dał jej Objawienie i obietnicę dania całkowitej Swej pomocy później. Wskutek swej winy
osobistej wielu to pierwotne Objawienie utraciło. W biegu
czasów, wśród błądzących narodów, niektórym poszczególnym ludziom, którzy chętnem sercem pozwolili łasce kierować sobą, łaska ta była udzielona ku zbawieniu i ku ratunkowi w większej mierze. W Chrystusie okazała się ta
pomoc zewnętrznie.
Człowiek świadomy swojej naturalnej słabości i poczuwający się do osobistej winy, w uczuciu obrażonej pychy, w zwątpieniu, może się oddać poruszeniom dumy
1 zmysłowości — i wtenczas ze stopnia na stopień co raz
to niżej upadać będzie — albo może w pokorze i ufności ku
Bogu obejrzeć się za jałmużną niebieską dla swego stęsknionego za światłem ducha, dla swej słabej woli, dla łaknącego pociechy serca, dla sumienia obciążonego grzechami.
Kto z dobrą wolą i szczerze za nią się obejrzy, pozna rychło, że tęsknota ludzkiego serca uzyskała całkowite zaspokojenie przez Jezusa Chrystusa, który jest punktem środkowym dziejów świata. On to był zapowiedziany jako Zbawca
•ludzkości i posłannictwa Swego od Boga dowiódł przez cuda

i proroctwa. Chrystus prowadził życie święte, zdziałał różnego
rodzaju cuda, umarł dobrowolnie, zmartwychwstał i naukę
swoją, z takiemi połączoną ofiarami, rozszerzył dalej. To wszystko dla najdoskonalszych ludzi było dostatecznym dowodem, ażeby uznać Boskie posłannictwo Chrystusa.
Jezus Chrystus pozostał blizko nas, działa dalej w założonym przez się Kościele, w którym nam są przepowiadane, pod Bożą opieką przez Boga objawione prawdy. Kościół czerpie te prawdy z tradycyi i z Pisma Św., a Bóg
chroni go od błędu.
Najważniejszą częścią Pisma św. są Ewangelie. Są one
autentyczne: z ich wewnętrznych właściwości można poznać,
że autorami ich rzeczywiście byli uczniowie Chrystusa. Ewangelie są wiarogodne, gdyż z ich wewnętrznych właściwości
widać, że ich autorowie mówili prawdę. Ewangelie nie są
sfałszowane; da się bowiem dowieść, że w biegu wieków nic
w nich nie zostało zmienione.
5. Jest wśród ludzi wiele i różnorodnych religij.
Czyż to jednak ma być jakimś dowodem przeciwko
prawdzie chrześcijanizmu? Nie, bo to nie jest również dowodem przeciwko prawdzie Islamu, Judaizmu, Buddyzmu
i wszelkich innych religij i religijnych wierzeń. Czyż można z mnogości religij wyciągnąć wniosek, że ich nauka
nic nie warta? Czyżby Bóg miał być zadowolony z wszelkiego rodzaju oddawanych Mu oznak czci? Pytania te zawierają jakąś cząstkę prawdy. Jest bowiem rozmaitość religij, nie wykluczająca prawdy. Są również ludzie którzy żyją
bez swej winy w błędnej religii, nie wiedzą o tem i dla
tego zasługują na usprawiedliwienie.
Lecz jakżeby Bogu, Istocie nieskończenie prawdziwej,
mogła być obojętna prawda i błąd? Jakżeby przed oczyma
nieskończonej świętości mogły mieć jednakową wartość porządek i nieład? Gdyby religie pomiędzy sobą różniły się
w małych tylko rzeczach, już pewnym nierozsądkiem byłoby uważać je wszystkie za jednakowo dobre. Tymczasem
one różnią się w istotnych rzeczach.
Lecz skąd pochodzi ta jaskrawa rozmaitość religji?
Podstawą religijnego wykształcenia jest popęd natury ludz-
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kiej. Człowiek jest dla Boga, a tem samem i dla religii. Lecz
natury ludzka jest słaba na zewnątrz: słaba w poznaniu,
słaba w woli. Miłość Boska chciała słabości natury przyjść
z pomocą. Lecz z powodu winy pierworodnej natura w swoją
słabość napowrót zapadła: i w tem leży źródło błędów.

ROZDZIAŁ XXXIII.
Cud

i

prawo

natury.

1 Wielu uważa się dziś za gorliwych zwolenników
chrystyjanizmu, ale chrystyjanizm bez cudów. „Chrystyjanizm czynu," piszą, „religia jako duch i siła jest dziś potrzebą czasu więcej, aniżeli kiedy indziej; walka bowiem,
którą wewnętrzne, przerażająco wzmagające się potęgi przewrotowe nam wypowiadają jest tak poważna; zadanie, które
nam stawia coraz to więcej zbliżające się niebezpieczeństwo
powszechnego przełomu, jest tak wielkie; jest tyle nędzy
zewnętrznej i wewnętrznej; taki krzyczący niedostatek; że
wszyscy, którzy o zbawiennej sile chrystyjanizmu są przekonani, zgadzają się w tem serdecznem pragnieniu, aby ta
siła mogła z zupełną swobodą i bez przeszkód działać i aby
wszystko, co jej stoi na drodze, było z tej drogi usunięte".
Lecz chrystyjanizm powinien być bez cudów! „Wymaganie, abyśmy wierzyli w cuda, mówią i życie nasze religijne na tem opierali, jest targnięciem się na jedność naszego myślenia, co przecież musimy odpierać; jako ludzie
swego czasu musimy cuda odrzucać, gdyż przekonani jesteśmy o niezmienności praw natury." Gdyby ci, co tak
mówią, mieli słuszność, to należałoby się pożegnać z rzeczywistym chrystyjanizmem. Chrystyjanizmu bowiem bez cudów niema w dziejach.
2. Cud jest możliwy. Cud jest to niezwykłe, zmysłami
dostrzegalne działanie, które przechodzi siły natury, a którego sprawcą jest sam Bóg. Cud nie jest zaprzeczeniem
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prawa, nie jest aktem bezpodstawowej igraszki, nie znosi
konieczności przyrodzonej; są bowiem wyjątkowe wtargnięcia w prawa natury, na które Bóg, kierując się pobudkami
swej mądrości, może sobie pozwalać, podobnie jak książę
może wyjątkowo wkroczyć w granice sprawiedliwości karnej
i winowajcę od odpowiedzialności uwolnić.
Jeżeli jest Bóg, który stoi po za światem i ponad
światem, który świat stworzył i nadał mu prawa natury,
to przez to samo jedność współczesnego myślenia jest zburzona i cuda są możliwe.
Dlaczegóżby prawa natury pod względem wewnętrznej
swej istoty miały być zgoła niezmienne? Dlaczego zgodnemu
z porządkiem istnieniu wszechświata miałby się cud wydawać niemożliwością? Dopóki u steru świata stoi mądrość
nieskończona, cuda, jako wyjątki, miejsce mieć będą, gdy
tego zajdzie potrzeba i gdy porządek świata na tem nic
nie ucierpi.
Istoty rozumne stoją daleko bliżej Pana Boga, aniżeli
istoty natury nierozumne i prawa przyrodzone. "Wtargnięcie, albo wmieszanie się Boga w bieg praw natury, ze względu
na człowieka, zupełnie odpowiada dobroci serca Boskiego.
Cud m o ż e b y ć p o z n a n y . Nie zawsze poznajemy
granice tego, co może natura, lecz często poznajemy dokładnie to, czego natura nie może. Kto wierzy w istnienie
osobowego Boga, to musi temu Bogu przyznać moc kierowania okolicznościami i warunkami tak, abyśmy rzeczywistość jakiegoś cudu z zupełną dokładnością poznać mogli.
Cuda zupełnie o d p o w i a d a j ą charakterowi chrystyanizmu. Objawienie chrześcijańskie mówi nam o wielkiej miłości Bożej, która przechodzi nasze pojęcie, ponieważ nosi na sobie cechę Boskości. A z tą miłością zupełnie
jest zgodne to, że Bóg chce czynić cuda dla dobra człowieka. Dalej, cud przez to właśnie, że się nam przedstawia, jako niezwyczajne wtargnięcie w bieg natury, nadaje
się znakomicie do wykazania, iż Bóg jest niezależnym Panem natury.
Gdy zaś Bóg w mądrości swej postanowił, by i przez
to dać uczuć człowiekowi jego zależność od Siebie, że mu
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nie wszystkich prawd pozwolił dojść własnym jego rozumem, ale podstawowe prawdy życia religijnego daje mu
poznać przez Objawienie i prawdy te cudami poświadcza;
to w tem wszystkiem czyni to, co i Boga i człowieka jest
godne. Fakty historyczne potwierdzają się tu, innymi faktami historycznymi; cuda potwierdzają Objawienie Boskie.
Człowiek z natury zdolny jest za pośrednictwem rzeczy zmysłowych dojść do pewnego poznania prawdy. Celem Objawienia nie jest tak oświecić człowieka blaskiem
światła niebieskiego, iżby był zmuszony zupełną jasnością
do przyjęcia tego Objawienia. Nie, powtarzamy, nie to jest
celem Objawienia. Człowiek prowadzony wolną i pokorną,
lecz kochającą prawdę wolą powinien się Boskiemu zwierzchnictwu poddać. I do tego służy wiara w cuda.
Człowiek może się pokornie poddać, lecz może się też
i hardo sprzeciwić Bogu. Ten, kto opierając się na poważnych raeyach, uznaje cud za fakt, silniejszy zdradza umysł,
aniżeli ten, kto odrzuca wszystkie dowody wskazujące na
istnienie mądrego rządcy świata.
Cuda odpowiednio do swej natury dzieją się rzadko;
są one wyjątkami, są wkraczaniem w prawa natury i dlatego nie mogą stanowić zasady. Bóg, odpowiednio do swej
mądrości, tylko ze. szczególniejszych powodów działa cuda;
powody zaś takie z natury swej są rzadkie. Kiedy roślinka
jest świeżo w ziemię wsadzona, trzeba ją bardzo troskliwie
pielęgnować, lecz kiedy zapuści korzenie, zwyczajne doglądanie wystarczy. Kiedy chrystyanizm trzeba było w świat
wprowadzić, potrzebne były liczne cuda; obecnie wystarcza zwykłe czuwanie Opatrzności.
Cuda zdarzają się r z e c z y w iś c i e . To się okazuje
z opowiadań o cudach ewangelicznych, pomiędzy którymi
pierwsze miejsce zajmuje zmartwychwstanie Chrystusa. Mówili wprawdzie niektórzy, że opowiadanie o cudach w Ewangeliach są późniejszymi dodatkami, lecz przypuszczenia tego rodzaju są po prostu niedorzecznością. Cuda do tego stopnia stanowią treść Ewangelii, że kiedy się je wyrzuci,
całość jest niezrozumiała, traci wszelkie znaczenie. To, co
pozostanie, bez cudów nie da się utrzymać. Kto wiec prze-
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czy cudom, przeczy całej Ewangelii, przeczy całemu chrystyanizmowi. Dopóki chrystyanizm istnieć będzie, dopóty
i cuda dziać się będą, gdyż na nich się chrystyanizm opiera.
Jest więc oznaką nierozsądku w wysokim stopniu, przeczyć
możliwość cudów.

ROZDZIAŁ XXXIV.
Cuda

Ewangelii.

1. Cuda czynił Chrystus w swem własnem imieniu.
Według świadectwa Ewangelii były to: cuda dokonywane
w przyrodzie nieżyjącej (przemiana wody w wino, rozmnożenie chleba, uciszenie burzy morskiej, chodzenie po wierzchu
wody i t. d.); uzdrawianie chorych (uzdrowienie ślepego od
urodzenia, głuchego, opętanego przez czarta, trędowatego
i t. d.); przywrócenie do życia umarłych (córki Jaira, młodzieńca z Naim, Łazarza); wypędzanie dyabłów z opętanych; cuda we własnem Chrystusa ciele (narodzenie z dziewicy, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie).
Do cudownych dzieł Chrystusa zaliczają się przepowiednie dotyczące Jego losu (Łuk. 13, 32; Mat. 20, 17);
przepowiednia o zdradzie Judasza (Jan 13, 26); przepowiednia o zaparciu się Piotra (Mat. 26, 34); przepowiednia
o śmierci Piotra i J a n a (Jan 21, 28); przepowiednia o zburzeniu Jerozolimy (Łuk. 19, 41, Mat. 24, 2 i nastp.); przepowiednia o losach narodu żydowskiego (Łuk. 21, 24);
o przyszłości Kościoła (Jan. 10, 16; 16, 2). Na cudownym
charakterze tych zdarzeń opiera się cały chrystyanizm.
2. Pomiędzy cudami Ewangelii najznamienitszym cudem jest zmartwychwstanie Chrystusa. Wszystkie na ten
cud napaści, wszystkie tego cudu dotyczące badania i przypuszczenia, posłużyły tylko do tego, by go w jaśni ej szem
wystawić świetle. Sam Chrystus cud swego zmartwychwstania najprzód przepowiedział (Mat. 12, 39; J a n 10, 1S).
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Niezbite świadectwa dowodzą, że Chrystus rzeczywiście
umarł i rzeczywiście z martwych powstał.
To też Apostołowie fakt rzeczywistego zmartwychwstania Chrystusa wzięli za fundament całego chrystyanizmu. „Dlatego, iż (Bóg) postanowił dzień, w który ma
sądzić świat w sprawiedliwości, przez męża, przez którego
postanowił Wiarę podając wszystkim, wskrzesiwszy go od
umarłych" (Dzieje ap.). „Wielką mocą dawali Apostołowie
świadectwo zmartwychstania Jezusa Chrystusa" (Dzieje ap.
4, 33; 1, 22). A Paweł pisał do Rzymian: „Jeślibyś wyznał
usty twojemi Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem,
że Go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz"
(Rzym. 10, 9).
F a k t ten cudu posiada więc taką siłę, że na nim
się opiera cały chrystyanizm, cała potęga dziejów świata;
chrystyanizm ze swą Boską potęgą działania—w nim czerpie swoją treść. Chrystyanizm nie jest legendą, lecz jest
rzeczywistością. Rzeczywistymi więc są także: jego treść,
jego podstawa, jego korzeń. J a k Chrystus prawdziwie istniał, tak prawdziwie również miało miejsce Jego zmartwychwstanie.
3. A jeśli tylko jeden cud Ewangelii będzie dowiedziony, przez to samo dowiedzionem się staje Boskie posłannictwo Chrystusa. Jest następnie dowiedzione także
i bóstwo Chrystusa, ponieważ On od Boga posłany, wystąpił przed ludzkością jako Bóg.
Każdy poszczególny cud Ewangelii musiał w ciągu
wieków najostrzejszą wytrzymać krytykę. Pewność cudów
dla myślącego człowieka staje się jeszcze jaśniejsza, gdy
się je rozważa, tak, jak one były dokonywane t. j. w ich
związku z towarzyszącemi im okolicznościami. AVtedy
wszelka wątpliwość ustaje. Są więc cuda Ewangelii przedewszystkiem dowodami bóstwa Chrystusa, lecz znaczenie
ich przez to nie zostaje jeszcze wyczerpane. Są one po nad
to także dowodami Boskiej dobroci i życzliwości względem
ludzi i te przymioty widziano już w Chrystusie. Przez nie
Chrystus pozyskał serca dla swej nauki. On był dobry (Jan
7, 12), a życie Jego całe było dobroczynnością (Dz. ap. 10, 38).
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J a k ojciec i matka zniżają się do szczebioczącego
dziecka i obsypują je pieszczotami i dobrodziejstwami, które
serce dziecięce odczuwa i rozumie, tak Chrystus, odpowiadając oczekiwaniom ludzkim, z ludźmi obcuje, zlewa na
nich dobrodziejstwa, zaspakaja ich potrzeby i tym sposobem daje im pojąć Boską swą życzliwość i dobroć.
Dalej, w cudach ewangelicznych leży wydatny czynnik nauki symbolicznej dla nas. Już w tych cudach, które
się odnoszą do narodzenia Chrystusa i do Jego dzieciństwa
uwydatnia się niezwykłe znaczenie Zbawiciela naszego. J a k
starzec Symeon jest obrazem narodu izraelskiego, żyjącego
nadzieją, tak znów mędrcy ze Wschodu przedstawiają nam
świat pogański, któremu Bóg chce dać poznać Zbawiciela.
Cud na godach weselnych w Kanie, przypomina nam, jak
to wskutek pełnego miłości przychylenia się Chrystusa do
orędownictwa Maryi, biedne nasze życie ludzkie zamienia
się w szczęśliwość niebieską, a nasze bezwartościowe myślenie i postępowanie — w błogie usposobienie dzieci bożych.
Uleczenie człowieka opętanego od czarta jest obrazem wyleczenia ludzkości całej od złego ducha, który rozciągnął
nad nią panowanie. Burza morska wyobraża nasze pełne
niepokojów bytowanie na ziemi; nawałności się uciszają,
bałwany opadają, gdy tylko Zbawiciela w sercu nosimy.
Rotmistrz z Kafarnaum ma nam za zadanie okazać, że
i poganie dobrej woli winni mieć udział w królestwie niebieskiem, do którego rościli sobie prawo sami tylko żydzi.
Nakarmienie pięciu tysięcy ludzi, jest obrazem tego duchowego pokarmu, jaki Chrystus przeznaczył dla niezliczonego mnóstwa ludzi na tym podległym błędom świecie. Chodzenie po wód powierzchni jest uderzającym obrazem potęgi ufności w Bogu. Powoływanie do życia zmarłych przypomina nam, iż Chrystus odjął śmierci żądło, czyniąc nas
dziećmi bożemi.
W ten lub inny sposób Ojcowie Kościoła w cudach
Chrystusa dopatrywali obrazowych przedstawień najgłębszych prawd i prawdy te w swycli naukach miewanych do
wiernych, znakomicie wykładali. Widzieli oni też w cu-
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dach. pewnego rodzaju pieczęć, którą Bóstwo potwierdziło
prawdą chrystyanizmu.

ROZDZIAŁ XXXV.
Natura i nadnaturalnośe.
1. Do drzwi pewnego pałacu puka biedne, drżące od
zimna dziecię żebracze. Z pokojów wychodzi król i okazuje dziecku dobroć serca, której się ono wcale nie spodziewało. Nie tylko bowiem każe je oczyścić, głód jego i pragnienie zaspokoić, nagość przyodziać, lecz nadto zwraca
się doń z temi słowy: „Pójdź, biedne, ty będziesz mojem
dzieckiem, dziedzicem moich włości; moje szczęście będzie
twojem szczęściem, moja radość — twoją radością."
W Chrystusie Bóg stał się nie tylko naszym wspomożycielem, lecz i naszym ojcem, naszym bratem, życiem
naszem; przyniósł nam wesołą nowinę, bo nam dał w darze nieskończoną Swoją miłość, wziął nas za dzieci i przeznaczył do dziedzictwa wiecznego szczęścia. „Jako mię
umiłował Ojciec i ja umiłowałem was. Trwajcież
miłości mojej
Tom wam powiedział: aby wesele moje w was
było... Już was nie będę zwał sługami: bo sługa nie wie,
co czyni Pan jego: lecz was nazwałem przyjaciółmi" (Jan
15, 9, 11, 15). Nie tylko Bóg chciał wołania ludzkości o pomoc, wysłuchać; nie tylko chciał nam udzielić tego światła i tej mocy Bożej, za którą słabość i ułomność ludzka
tęskni, abyśmy mogli żyć jako dobrzy ludzie i znaleźć to
szczęście, które zaspakaja ducha ludzkiego: owszem, chciał
On nadto, abyśmy weszli w najściślejszy nadprzyrodzony
związek z Bóstwem: „Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech!"
2. Dzieckiem żebraczem jest rodzaj ludzki. Na początku uczynił P a n Bóg nad przy rodzone łaski zawisłemi
Chrześcijańska filozofia życia.

Tom I.

9
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od posłuszeństwa naszego prarodzica. Doświadczenie takie
odpowiadało ówczesnemu stanowi człowieka. Wymagał Bóg
dobrowolnego poddania się, które zasadzało się na poskromieniu zmysłów. Ulegając pociągowi pychy, Adam dopuścił się zuchwałego nieposłuszeństwa. W grzechu Adama
wzięła udział natura ludzka, a grzech jego stał się grzechem całego rodzaju. Z natury swojej każdy człowiek jest
skłonny zasługi innych uważać za swoje własne, na mocy
wspólności rodzajowej. Na tej podstawie oparł się i wryrok
Boży, mocą którego przyznane zostało temu grzechowi rodzaju ludzkiego tak daleko idące znaczenie. Grzech rodzaju
odziedzicza się z naturą ludzką. Do tego grzechu dodawał
każdy poszczególny człowiek grzechy osobiste.
Bóg pozwolił ludziom grzeszyć, by swoją miłość
w tem jeśniejszem okazać świetle. Dzieło miłości Bożej
okazuje się, jako dzieło przebaczającego i pojednawczego
miłosierdzia. Chrystus oddaje się dobrowolnie sprawiedliwości Boskiej, jako przebłaganie i zadośćuczynienie za
grzechy ludzi. Odkupienie dokonane przez Chrystusa nie
jest zwykłym sądowym procesem, lecz jest w gruncie rzeczy dziełem niepojętej miłości.
3. Do porządku natury i rozumu, dodany został jeszcze nowy porządek, porządek nadprzyrodzonej łaski i Wiary.
Poddanie się Bogu, dla którego człowiek został stworzony
i przez to także winno być wykonywane, żeby człowiek
przed Objawieniem Bożem, głowę swoją pokornie skłaniał
i od Boga, jako dobrodziejstwa odbierał to, co jego naturalnej słabości pomocne być może; lecz poddanie się to
Bogu, na tem szczególnie zasadzać się winno, aby człowiek w wierze, nadziei i miłości, drogocenny dar dziedzictwa Bożego, przyjął wdzięcznem sercem, jako wierne
dziecko wr objęcia Ojca niebieskiego się rzucił i starał się
w łączności z Chrystusem tak być doskonałym, jak Ojciec
niebieski doskonałym jest.
Bóg nieskończony z niepojętej ku nam miłości chce
nas uszczęśliwić nie tylko w granicach odpowiednich ludzkiej
istocie, lecz po nad wszelką miarę tak, iżby nasza szczęśliwość mogła się równać szczęśliwości Bożej. Będziemy
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Boga oglądać nie tylko w Jego dziełach, lecz i bezpośrednio. Bóg doda naszej naturalnej władzy jeszcze nadnaturalną siłę, t. j. światło chwały, które umysł nasz podniesie,
wzmocni, iżbyśmy mogli Boga oglądać tak, jak Bóg na
siebie patrzy t. j. twarzą w twarz. Lecz jak Bóg rozum
nasz oświeci i wzmocni, iżbyśmy Go mogli bezpośrednio
oglądać, tak podobnież usunie zapory z przed naszej woli
i uczyni nas zdolnymi do objęcia morza nieograniczonej
miłości i pozwoli, abyśmy Go kochali tak, jak On sam siebie kocha.
Dusza ludzka podobna jest do oprawy perły szklanej,
w kt órą Bóg chce osadzić kosztowny dyament. Z tym nadprzyrodzonym boskim celem w wieczności stoją w zgodzie i w związku urządzenia chrystyjanizmu. Gdybyśmy naturalny cel
człowieka wzięli na uwagę, nie wiedzieli byśmy na co np.
P a n Bóg objawił tajemnicę Tiójcy Przenajświętszej; dlaczego
połączył człowieczeństwo z bóstwem w Przenajświętszym
Sakramencie. Cała istota chrystyjanizmu, wskazuje na nadprzyrodzone przeznaczenie człowieka, na podniesienie jego
natury do życia, do którego sam z siebie nie ma prawa
i zdolności; wskazuje na takie z Bogiem połączenie, jakie
istnieje pomiędzy trzema Boskiemi osobami. To co mi Bóg
w tem nadprzyrodzonem życiu w darze ofiaruje, czyni mię
w oczach Ojca niebieskiego tyle wartym, co wart jest Syn
Ojca przedwiecznego i dlatego to ten Ojciec, mógł Syna
swego za mnie wydać; w oczach zaś Chrystusa czyni mię
to tyle wartym, co Jego krew Przenajświętsza i dla tego
Chrystus tę krew przenajświętszą mógł za mnie wylać.
4. Daje przeto chrystyjanizm człowiekowi ten dwojaki
poż}7tek. Najprzód chce on człowieka podnieść, umocnić,
uszlachetnić w dziedzinie ludzkiej natury i dlatego występuje jako sprawca kultury, twórca cywilizacyi, zbawca narodów, potęga porządku w rodzinach i życiu społecznem.
Czem jest człowiek bez tej chrześcijańskiej pomocy
pokazują w czasach dawnych i teraz okropności pogaństwa.
Psalm sta powiada, że Bóg z gnoju wywyższył ubogiego
(Ps. 112, 7.) Dzisiejsze zdechrystyjanizowane czasy znowu
znajdują się w niebezpieczeństwie ugrzęźnięcia w gnoju.
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Dalej, chrystyjanizm daje człowiekowi cele i prawdy,
które myśl ludzką i siły natury ludzkiej zupełnie przechodzą. Z tą bowiem częścią nauki Chrystusowej, którą można
zbadać rozumem, łączy się część druga, w którą tylko wierzyć można, a ta zawiera prawdy, które powinienem przyjąć, jako pewne nie dlatego, iż je rozumem zbadać mogę,
lecz z pełnego uszanowania wiaty i bojaźni względem Boga.
„Sprawiedliwy z wiary żyje" (Rzym. 1, 17).
Lecz ponieważ część prawd, które mogę pojąć jest
dla mnie źródłem pociechy i radości i to tem obfitszem,
im lepiej je w życie wprowadzam, im doskonalej je praktykuję: stąd wypływa, że i tę część prawd, w które wierzyć powinienem mogę przyjąć ślepo i bez trudności.
5. Często słyszy się zarzut: Religia Chrystusa jest pełna
niejasności. Być może; ale czyż człowiek po to jest na ziemi, żeby wszystko zrozumiał? Nie może on uniknąć tych
niejasności, jakie nauka wiary w sobie zawiera; nie umie
uciec przed niemi, jeżeli nie chce się skazać na większe
jeszcze ciemności; nie może uciec od tego, co jego umysł
upokarza, aby się nie skazać na uznanie za prawdę tego,
co jest w przeciwieństwie z rozumem. Przecież i natura pełna
jest tajemnic, bo na świecie nie ma nic takiego, czegoby
mgła niejasności nie pokrywała. Dlaczegóż więc liiemiało
być tajemnicy w dziedzinie religii Chrystusowej.
Mówią także: W „cuda" wierzyć nie mogę — Dziwna
niekonsekwencya! jeżeli jest Bóg, stojący ponad naturą
i chcący urzeczywistnić cele, dla których cuda służą, to rozumie się cuda być mogą. Cud jest to wyjątkowe wtargnięcie w bieg praw natury; jest on zjawiskiem w widzialnej
naturze, która tak jasno nam się przedstawia, jak wszystkie
inne siły naturalne.
A dalej napuszona pycha ludzka mówi: „Któż pojmie
takie poniżenie Boga, jakie chrystyjanizm przepowiada?" —
Odpowiedzieć na to można: Miłość boska jest ze wszystkich
rzecz}r niepojętych najmniej dającą się pojąć, to prawda, ale
też dlatego mówi P a n Jezus: „Błogosławiony, który się ze
mnie nie gorszy." (Mat. 11, 6. Łuk. 7, 23). Dla tych, dla
których pieniądz jest wszystkiem, ta miłość jest zgorszeniem;
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dla ty cli, którzy zmysłowe użycie stawiają ponad wszystko,
jest ona głupstwem; lecz dla tycli, którzy się czują zależnymi
od Boga, jest największem dobrodziejstwem.
6. Jako probierz prawdy swej nauki stawia Chrystus
także doświadczenie. „Nauka moja nie jest moja, ale tego,
który mię posłał. Jeśli kto będzie chciał czynić wolę jego,
dowie się o nauce, jeśli jest z Boga, czyli ja sam z siebie
mówię." (Jan. 7, 16, 17.).
Przypuśćmy, że ktoś trzymając w ręku kilka ziarn
nasienia, mówi: „Oto jest nasienie; z niego wyjdzie roślina,
która wyda owoce". Gdyby znów ktoś inny w prawdę tych
słów wątpił, nie byłoby innego środka, aby go przekonać,
jeno ten: nasiona owe wsadzić w ziemię i po jakimś czasie pokazać mu naocznie to, o czem wątpił. Podobnie rzecz
się ma i z nauką wiary. Przyjmij ją głęboko do swego
serca i umysłu, tak jak gleba przyjmuje małe ziarnko i noś
ją w swej duszy. Pozwól po tem ziarnie nauki Bożej przejść
życiu z tem wszystkiem, co je porusza, z jego zmiennością,
z jego doświadczeniami, z cierpieniami, z jego ponuremi
i ciężkiemi chwilami, z jego wreszcie nadziejami i radościami.
Zachowaj w sobie ten kiełek żywym i zważaj co on ci odpowie na wszystkie twoje potrzeby, wątpliwości i bóle i jakie ci da odpowiedzi na wszystkie twoje pytania.
Jakżeż to wielu jest dobrych chrześcijan, jak wielu
świadków boskości chrystyanizmu! Obyż ci, co go zwalczają, zechcieli przynajmniej zaznajomić się z jego nauką!
Zresztą nadprzyrodzoność, która tak często się uwydatnia
w nauce chrystyanizmu, nie mogła być dalszym rozwojem
wiedzy naturalnej, musiała ona raczej wejść do dziejów?
jako coś istotnie nowego i wyższego. Aby nas tem jawniej
o tem przekonać, Chrystus P a n nie związał tej nacłprzyrodzoności z filozofią ludzką i dla tego apostołów i uczniów
swoich powołał ze sfery ludzi prostych i niewykształconych.
„Bo przypatrzcie się, bracia, waszemu powołaniu, iż nie
wielu mądrych wredle ciała, nie wielu możnych, nie wielu
zacnych: ale wybrał Bóg głupstwa świata, aby zawstydził
mądrych" (1. Koryn. 1, 26, 27.).
Dopiero kiedy chrystyanizm zapuścił korzeń, na-

134
uka naturalna w kołach chrześcijańskich zajęła też należne
sobie miejsce.

ROZDZIAŁ XXXVI.
Czem j e s t dla n a s J e z u s C h r y s t u s .
1. Chciano kiedyś z osoby Chrystusa zrobić myt, bajkę.
Lecz łatwiej jest z jakiejkolwiek innej osobistości dziejowej
zrobić postać legendową, niż z Chrystusa. Stoi On bowiem
w historyi świata nad dzień jaśniejszy. Gdybyśmy nawet
nie mieli tych niezliczonych dziejowych świadectw i pomników, które wprost rzeczywiste istnienie Chrystusa stwierdzają, to już samo Jego dzieło — chrystyjanizm i Kościół,
wspaniale przed oczyma naszemi stojące, a mające według
świadectwa historyi założycielem Chrystusa, wreszcie oparcie się tego dzieła na czci ku sobie Chrystusa—już to samo
wystarczyćby powinno, aby usunąć wszelką wątpliwość co
do rzeczywistego istnienia Chrystusa.
Chrystus występujący w dziejach, dostatecznie wylegitymował się ze swego posłannictwa Bożego. Ewangelie
świadczą, że wiele cudów cz\Tnił na potwierdzenie swego
posłannictwa. Nie można przypuścić, żeby księgi zawierające Ewangelie, miały być wynalazkiem i wymysłem ludzkim; byłoby to bardziej zadziwiające, niż sam ich bohater
Chrystus. Cuda ewangeliczne zadziwiają swojem zniżaniem
się do drobnych potrzeb i dolegliwości ziemskiego życia
człowieka, lecz zawsze noszą na sobie cechę boskości. Bóg
tylko, stojący po nad światem, może cuda działać. Cud zaś,
jest to dające się ująć zmysłami wyjątkowe wkroczenie
w bieg przyrody, przechodzące jej siły. Chrj^stus czynił
takie cuda najrozmaitszego rodzaju.
Dla tego, ktoby cuda chrystyanizmu chciał krytykować, pozostanie jako cud największy sam chrystyanizm.
Do tego zaś chrystyanizmu od dwóch tysięcy lat przyznają
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się miliony ludzi. Bóg tylko jeden mógł duchom pysznym
przynieść takie upokarzające prawdy, sercom ludzkim wlać
takie niebiańskie uczucia, ludziom zepsutym wskazać taką
surową moralność.
Chrystus nie czerpał swej nauki z dziedziny wiedzy
ludzkiej. Nauka ta chociaż najgłębsze porusza pytania, jest
wolna od błędów. Chrystus nauczał ze spokojem majestatycznym, z dokładnością i pewnością zadziwiającą; On zaspakajał wszystkie tęsknoty i pragnienia, na które człowiek żądał odpowiedzi. Bóg-Chrystus okazuje się w swej
nauce jako podstawa wszelkiej moralności; grzech nie tylko jest nierozumem, lecz i obrazą Boga. Ofiarna miłość
bliźniego zwykle łączy się z najczystszą miłością Boga.
Chrystus stoi przed nami bez grzechu i bez błędu.
Nieprzyjaciele Jego nie znajdują w Nim żadnej winy. Posiada On wszystkie cnoty w stopniu najwyższym. Wszystkie wieki widzą w Nim ideał najwyższej doskonałości.
2. Chrystus tak zwykle przemawia, jak przemawiać
może tylko ten, kto jest sam Bogiem. Występuje przed
ludem, jako pożądany i przez proroków przepowiedziany
Mesyasz, jako Zbawiciel świata, jako jedyny w swoim rodzaju syn Boga w istotnem przeciwieństwie do wszystkich
stworzeń. Z całą dokładnością objawia, że jest istotą innego świata; że już był przed tem, nim na tej ziemi się pojawił; że z nieba zstąpił, że wstąpi napo wrót do nieba
i stamtąd kiedyś w chwale i majestacie, otoczony aniołami, przyjdzie jako sędzia żywych i umarłych. Równym się
czyni Bogu: „A ten jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie samego, Boga prawdziwego i którego posłałeś Jezusa
Chrystusa" (Jan 17, 3).
Chrystus sam mówi i każe to Apostołom ogłaszać,
że jest we właściwy sobie sposób przez Ojca swego zrodzony, że jest w łonie Ojca, że jest jedno z Ojcem, że z Ojcem działa; że jednem słowem wszystkich umarłych z pyłu
ziemi powoła do nowego życia.
Chrystus przypisuje sobie taką powagę, jaka tylko
Bogu samemu przystoi. Gdy twierdzi, że jest światłem
świata, że jest drogą, prawdą i życiem, żąda przyjęcia
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swojej nauki z takimi względami, jakie się tylko Bogu należą. Za przyjęcie tej nauki obiecuje nieskończoną szczęśliwość w niebie. Od przyjęcia zaś tej Jego nauki nie powinny nas odstraszać ani cierpienie, ani słabość, ani prześladowanie, ani względy na rodziców i powinowatych. Tym,
którzy przyjęciu Jego nauki sprzeciwiają się, grozi mękami potępienia wiecznego. Chrystus żąda, aby Go ludzie
bardziej kochali, niż wszelkie istoty stworzone.
Chrystus sam sobie przyznaje przymioty boskie. Przepowiada przyszłość, przypisuje sobie znajomość myśli najtajniejszych; obiecuje niektórym ludziom, że ich przyjmie
do raju, odpuszcza grzechy i władze zupełną tych grzechów odpuszczania daje Apostołom; na siebie wskazuje,
jako na źródło wszelkiej siły i łaski. A tak mówić może
tylko ten, kto ma jasne przeświadczenie, iż sam jest Bogiem.
Miał to wszystko na względzie najwyższy kapłan,
gdy w uroczystej chwili takie do Niego wystosował pytanie: „Poprzysięgam. Cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział, jeśliś Ty jest Chrystus Syn Boży? Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział. Jednak powiadam wam: odtąd ujrzycie Syna człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej
i przychodzącego w obłokach niebieskich. Tedy najwyższy
kapłan rozdarł szaty swoje, mówiąc: zbluźnił" (Mat. 26,
63—65).
Kto tak mówi, jak mówi Chrystus i przytem całem
swojem życiem dowodzi, że jest bez błędu i bez grzechu, że
jest najwyższym ideałem wszystkich cnót, ten bezwarunkowo jest tym, za kogo się podaje — Bogiem.
3. Tego przekonania o Chrystusie były w ciągu wieków te miliony i miliardy ludzi, które pomimo słabości
ludzkiej, w naśladowaniu Pana Jezusa znajdowały siłę do
prowadzenia czystego i świętego życia, do czynienia z siebie największych ofiar. W przekonaniu o Bóstwie Chrystusa leżała i leży siła i moc żywotna chrystyanizmu. Chrystus miał zamiar połączyć wszystkich ludzi bez różnicy
stanów i narodowości w jedną religijną społeczność. Pomimo największych przeszkód, chrystyanizm znalazł przyjęcie u ludzi; środki, jakie do jego rozpowszechnienia zo-
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stały użyte, sądząc po ludzku, zupełnie nie odpowiadały
trudności zadania. Bóstwo Chrystusa przejawia się dalej
w kulcie chrześcijańskim, w niezmiennem trwaniu chrześcijańskiego Kościoła, wśród najstraszniejszych burz; przejawia się ono w tej wspaniałej działalności, jaką chrystyanizm w prywatnem i publicznem życiu rozwijał i rozwija.
Chrystyanizm jest matką kultury, wykształcenia, sztuki.
4. I przed Chrystusem już dane było ludziom Objawienie nadprzyrodzone. Objawienie to otrzymali patryarchowrie, Mojżesz i dwanaście pokoleń izraelskich. W Objawieniu tem wyraźnie potwierdzone są najważniejsze prawdy rozumu, zawarte wyjaśnienie najgłębszych pytań dotyczących bytu; dalej, jest t a m już wskazanie chrześcijańskiego Objawienia i przygotowanie doń. Objawienie to
przedclirystusowe zachowTało się, pomimo i wśród ciągłych
rokoszów ducha żydowskiego narodu, a towarzyszyły mu
cuda i przepowiednie Proroków. Wreszcie, po długim
zmierzchu i po długich ciemnościach, ukazało się światło
dzienne w Jezusie Chrystusie.
I z Chrystusa wychodzi to światło, które oświeca
każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Każdy
człowiek otrzymuje coś z Chrystusa i dla Chrystusa jest
przeznaczony. Dusza ludzka z natury swojej jest chrześcijańska. Wpływ wychodzący z Chrystusa przenika całego
człowieka: rozum — pod postacią prawdy, wolę — pod postacią siły.
We wszystkich naszych palących kwestyach życiowych, chrystyanizm przez swoją naukę jest tą pochodnią,
która oświeca błędy życia, przez miłość zaś swoją jest tą
potęgą, która świat zwycięża.
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ROZDZIAŁ XXXVII.
Czem j e s t dla n a s Kościół?
1. W Chrystusie zbliżył się Bóg do nas w sposób
nadprzyrodzony pod postacią człowieka, aby serca nasze
pocieszyć: i miałożby to zbliżenie się Boga być nam odjętem po wniebowstąpieniu Pańskiem? Jezus Chrystus chciał
założyć nadprzyrodzone królestwo Boże dla ludzi, pozostawiając im naturę ludzką: i miałżeby tę instytucyę swoją
Boską ustanawiać tylko jako czysto duchową, a nie zaś
jako widoczną i ludzką. Chrystus wziął swoją moc nie od
ustanowionej przez się gminy, lecz przyszedł do tej gminy
z mocą, jaką otrzymał od Ojca Swego niebieskiego. Xie
pozostawił On gminie czyli społeczności, a tembardziej
państwu, władzy i mocy ustanawiania dla gmin chrześcijańskich kaznodziejów i pasterzy: „Jako mnie Ojciec posłał, i ja was posyłam" (Jan 20, 21); i miałżeby na późniejsze czasy tego, przez siebie rozpoczętego kościelnego
porządku się wyrzec? Zapewne, mógłby był Chrystus utrzymać przez jakiś nadzwyczajny, cudowny wpływ — gminy
i ich poszczególnych członków przy jednej prawdzie i przy
jednej nauce. Lecz że tego nie chciał, na to mamy dowód
najjaśniejszy w obecnym stanie rzeczy: po za Kościołem
Katolickim wszystko się rozpadło i rozdzieliło i nie masz
tam zgody nawet co do prawdy najwięcej podstawowej —
co do wiary w bóstwo Chrystusa i Bóg temu cudownie
nie zapobiega. Cuda są tylko wyjątkami, dzieją się one
rzadko i nie bez powodów. Zwyczajnie, do zamierzonego
przez siebie celu, używa Bóg tylko naturalnych urządzeń.
Mając na względzie naturę ludzką, ustanowił Chrystus
Kościół, społeczność ludzką, złożoną ze zwierzchności i podwładnych. Kościoła tego nie oparł Pan Jezus na Ewangeliach, gdyż przedtem nim Ewangelie zostały napisane, Kościół istniał. Ustanawiając Kościół, Chrystus siebie uczynił
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kamieniem węgielnym (Mat. 16, 1S) i ten kamień zapewnił
Kościołowi trwanie i siłę.
Trwałość każdej społeczności ludzkiej leży w powadze władzy. Bez powagi społeczność istnieć nie może. Bez
powagi Chrystusa nie możliwy jest Kościół Chrystusowy.
A powagę zaś swoją przelał Chrystus na ludzi. „Dana mi
iest wszystka władza... idąc tedy nauczajcie wszystkie narody" (Mat. 28, 18, 19). „Kto was słucha mnie słucha,
których odpuścicie grzechy, są im odpuszczone" (Jan 20, 23).
Niezależnie od gminy, niezależnie od państwa, na
mocy zupełności swej władzy ustanowił Chrystus rząd kościelny, a ustanowionym przez się przełożonym Kościoła
dał moc naznaczania innych przełożonych. To urządzenie
Kościoła ma trwrać aż do końca świata. I dlatego to obiecał Chrystus Kościołowi swoją obecność. „A oto ja jestem
z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mat.
28, 20).
Dzieje świadczą, że włożone na siebie zadanie Apostołowie spełnili. Wkrótce rozszerzył się Kościół, pod kierownictwem ustanowionego przez Chrystusa rządu kościelnego, po całym świecie greckim i rzymskim, a później i po
innych krajach; wszędzie powstały gminy, które przełożonych otrzymały z góry i przełożeni ci występowali nie
w imieniu gminy, lecz w imieniu Chrystusa.
2. W łonie Kościoła powstały pisma; co do swego charakteru są to pisma okolicznościowe. Władza nauczająca
w Kościele, mając asystencyę Bożą uznała pewne pisma za
święte, za słowa Boże. Władza ta naucza, że na różnych
autorów tych pism Bóg taki wywierał wpływ, że On musi
być uważany za ich współautora. W pisaniu bowiem ludzie
byli wykonawcami, a Bóg kierownikiem. Czyżby Bóg, od
którego wszystkie zdolności ludzkie pochodzą i zależą, nie
mógł człowiekiem tak kierować przy pisaniu, iżby nie tylko
ten człowek, lecz i Bóg także za autora pisma uchodził?
Rozumie się że mógł; to też Kościół uczy, że Pismo św.
w taki właśnie sposób powstało. Bóg według tej nauki Kościoła jest głównym sprawcą pisma, lecz samodzielność wykonawcy nie zostaje przez to naruszona.
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W tak zaś napisanem Piśmie św. — w Ewangeliach
i w~innych pismach — w najjaśniejszy i najuroczystszy sposób w wielu miejscach jest potwierdzone to, że Chrystus
założył widoczny Kościół z jednym widocznym pasterzem
i urzędem nauczycielskim i widocznymi znakami wewnętrznego działania łaski.
Wprawdzie utrzymują niektórzy, że Chrystus założonej przez siebie gminie dał Ewangelią z takiem zleceniem:
„Wszystko, czegom was uczył, macie zawarte w tej księdze; każcie ją wydrukować i dacie każdemu do ręki. Nauka
w tej księdze zawarta różne ma znaczenie, rozmaicie może
być tłumaczona, to też każdy może sobie na jej podstawie
tworzyć poglądy według upodobania. Czy te poglądy będą
takie, czy owakie — to wszystko jedno. Prawdy w ogóle
nikt tu nie dojdzie; prawdą jest to, co najlepiej odpowiada
potrzebom danego czasu. Tęsknota, przeczucie, błogie odczuwanie czegoś nieokreślonego, zależność od wszechmocy —
oto jest moja religia. To, czegom was uczył w ogóle, równa
się zeru." — Takie jest twierdzenie nowoczesnego chrystyanizmu; samo ono na siebie wydaje wyrok i potępiają je
również najwyraźniejsze świadectwa Ewangelii i Dziejów
Apostolskich.
Pismo św. nie może być jedyną i wyłączną regułą
wiary, gdyż wiele rzeczy w nim jest niejasnych i niedokładnie
określonych; autorzy ksiąg świętych nigdzie nie zaznaczają,
że całą naukę zbawienia w nich zawarli. To też inaczej rzecz
się ma. Księgi święte nie wielu tylko chrześcijanom były
dostępne; nigdzie też nie ma w nich wzmianki o ich boskiem pochodzeniu, o ich trwaniu; martwa litera nie może
być jedyną zasadą wiary.
I w zamiarach Chrystusa Biblia nie miała być taką
zasadą wiary. Przynosi On zupełnie określoną prawdę i domaga się jej przyjęcia; On jej nie spisuje, lecz naucza. Nikomu też nie poleca nauki swojej spisywać. Gdyby Apostołowie mieli to przekonanie, że słowo pisane winno być jedynem źródłem wiary, to powinniby byli uważać za pierwszy swój obowiązek ułożyć i napisać jasną, dla wszystkich
dostępną książkę naukową.
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Ani w Kościele, ani po za Kościołem Biblia nie była
nigdy jedyną podstawą wiary. O rozumieniu Biblii po za
Kościołem stanowią, albo wolne zapatrywanie każdego, albo
ustanowiony przez ludzi urząd kościelny, albo dowolnie przypuszczone oświecenie poszczególnego człowieka przez Ducha
Św., które, gdyby miało miejsce, w tysiączneby się uwikłało
przeciwieństwa.
3. Kto się tem gorszy, że odległa przeszłość nie
przedstawia nam się tak jasno, jak obecność, ten niech się
zastanowi nad Kościołem takim, jaki jest obecnie. A rzeczywiście istnieje obecnie jeden wielki wszechświatowy
Kościół, szanujący wszelką prawowitą władzę państwową,
lecz od państwa nie zależny: Kościół ten nazywa się katolicki, ponieważ jest ustanowiony dla wszystkich ludzi; nazywa się rzymski, gdyż w Rzymie znajduje się jego widzialny najwyższy rządca. Obecność tego Kościoła opiera
się na przeszłości. Kościołem tym w jego nieprzerwanym
rozwoju kieruje Chrystus. Nie wszystko, co dziś ten Kościół posiada w nauce i nabożeństwie, było od początku
w rozwiniętej i zupełnej formie, nie; lecz wszystko to już
było w zdolnym do rozwoju zawiązku.
Jest w Kościele rozwój, lecz nie ma w nim nigdzie
gwałtownego zerwania z przeszłością. Potrzeby czasu, błędy
w rozmaitych czasach istniejące przyczyniły się do tego,
że w nauce i w praktyce życia pobożnego rozwijano to, co
było potrzebne lub konieczne do życia Kościoła. Nigdy jednak jeden okres życia kościelnego nie stoi w przeciwieństwie do drugiego.
Zapewne, że w biegu czasów mniejsze lub większe
grupy odpadły od Kościoła i badacz dziejowy może w każdym wieku wskazać dokładnie na wielkiem drzewie życia
Kościelnego blizny, które przypominają, jak te lub owe gałęzie od niego się oddzielały. Lecz Kościół nie mógł nigdy
sam od siebie odpaść, gdyż obecność Boża była mu obiecana: „I będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia
świata." O wypełnieniu tych słów wątpić nie można bez
bluźnierstwa przeciw Bogu.
Organizm Kościoła jest silną budową, złożoną z du-
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cha i ciała, z głowy i członków. „G-łowa jest Chrystus:
z którego wszystko ciało złożone i spojone będąc, przez wszystkie stawy dodawania, wedle skuteczności według miary
każdego członka, cz}Tni pomnożenie ciała ku zbudowaniu
samego siebie w miłości" (Efez. 4, 15. 14).
Zewnętrzna organizacya Kościoła składa się z widzialnego zastępcy Chrystusa, papieża, z będących w jedności
z papieżem biskupów, z kapłanów, którzy otrzymali posłań- •
nictwo od biskupów i ze zjednoczenia wiernych z ich dusz
pasterzem. Zapytaj katolickiego kapłana: kto ci daje władzę kierowania sprawami mej duszy, uczenia mię i odpuszczania mi grzechów? Kapłan w odpowiedzi wskaże ci na
biskupa. Zapytaj biskupa: Kto ci daje to prawo? Biskup
powoła się na papieża. Zapytaj papieża, a on ci odpowie:
Ja posiadam taką władzę, jaką miał mój poprzednik. I tak
każdy papież otrzymał swoją władzę od swego poprzednika.
A gdy tak będziemy iść koleją papieży, dojdziemy aż do Piotra. Zapytaj Piotra: Kto ci dał władzę? Piotr wskaże ci
na Chrystusa. Zapytaj Chrystusa, a On ci odpowie: Ojciec
mój niebieski dał mi wszelką władzę na niebie i na ziemi.
Kto więc odstępuje od Kościoła, odstępuje od Chrystusa, a kto odstępuje od Chrystusa, odstępuje od Boga.
Usuń rzymsko-katolicki Kościół z powierzchni ziemi, a co
zostanie z chrystyanizmu? Chaos sprzeczności i walk, ale
ten chaos nigdy nie zapełni luki spowodowanej brakiem
chrystyanizmu.
Napróżno stara się dziś wielu (pomiędzy nimi i ludzie poczciwi), którzy Kościoła rzymsko-katolickiego nie
znają, zorganizować jakiś nowy, wolny i niezależny od państwa kościół ze specyalirym zarządem. Lecz zarząd kościeluy chrześcijański, posiadający władzę, a nie pochodzącym od
Chrystusa jest niemożliwy. Co zaś jest dziś niemożliwe, to
było niemożliwe i dawniej. Ludzie nie mogliby obecnie
istniejącego Kościoła katolickiego założyć. Któżby bowiem
na nowe ustanowienie rządu kościelnego się zgodził? A gdyby podobna instytucya została założona, to z pewnością
z jej powodu powstałyby wielkie rozterki, o którychby historya przechowała wiadomość: tymczasem nawet wzmianki
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o czemś podobnem w niej nie spotykamy. A zatem Kościół rzymsko-katolicki musi być przez Boga samego założony.
4. Lecz przeciwko wyłożonej prawdzie podnoszą ludzie wiele zarzutów. Mówią np. Kościół czasów apostolskich reprezentuje stanowisko nizkie, które należy porzucić, by iść za postępem. Odpowiedź: w Kościele istnieje
postęp i rozwój, lecz postęp i rozwój rzeczy istniejących,
nie może zaś być mowy o obaleniu jednego, a wprowadzeniu natomiast czegoś całkiem innego. Objawienie Boskie
osiągnęło w Chrystusie zupełne wykończenie na przeciąg
wszystkich czasów. To też już za czasów Chrystusa otrzymał Kościół zlecenie nauczania ludów wszystkiego, aż do
końca świata. Powaga zaś Boskiego Objawienia rozciąga
się na wszystkie nauki chrystyanizmu.
Mówią dalej: J a k mogę szanować Kościół, w którym
jest tyle nadużyć? Odpowiedź: Dziecko nie gardzi swoją
matką dlatego, że ta ma zmarszczki na czole. G-dzież jest
między ludźmi coś dobrego, do czegoby się nadużycie nie
przyczepiło? A czyż dlatego mamy dobra zaniechać, odrzucić je? Czyż w państwie niema także nadużyć? A czy
dlatego chciałbyś przestać być obywatelem? Cóż więcej zostało przez ludzi nadużyte, jak władza ojcowska i przełożonych? A czyż dlatego chciałbyś tę władzę znieść? Patrz
na swoje własne życie, które tak wysoko cenisz: czyż ono
wolne od nadużyć? Nie dobro podległe nadużyciom, lecz
człowiek nadużywający dobra jest odpowiedzialny. Żadna
władza nie występuje silniej przeciw nadużyciom, jak Kościół katolicki.
Mówią także: J a k mogę ufać Kościołowi, który jest
nieprzyjacielem nauki? Odpowiedź: Żadna władza na świecie nie zrobiła tyle dla nauki, co Kościół rzymsko-katolicki. I dlatego godną litości jest taktyka nieprzyjaciół Kościoła. starających się go przedstawić jako puszczyka, jako
przyjaciela ciemności i mroku.
Mówią jeszcze: J a k może Kościół katolicki, być Kościołem Chrystusa, kiedy wobec inowierców jest taki nietolerancyjny? — Odpowiedź:
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a) W obec twierdzeń, które od katolickiej nauki odstępują, Kościół jest taki nietolerancyjny, jak jest nietolerancyjną prawda i nauka. Błąd tylko i kłamstwo mogą tu
być tolerancyjne. Tak samo można objaśnić zachowanie się
Kościoła wobec praktyki mięszanych związków małżeńskich katolików z inowiercami. Błąd religijny nie zawsze
jest grzechem, lecz jest zawsze nieszczęścien, chorobą, których ojciec i matka, pod grzechem ciężkim i dla siebie i dla
swych dzieci strzedz się winni; takie jest bowiem przykazanie Boże.
Nietolerancya Kościoła odnośnie do nauki uratowała
świat od chaosu.
b) Co się tyczy inowierczych współobywateli w państwie — Kościół chce i domaga się zupełnego i szlachetnego
uznania uzyskanych przez nich praw.
c) Względem błądzących osobników, Kościół nie tylko
głosi tolerancyą, lecz nawet miłość i szacunek, o ile tylko
istnieją takie osobniki, błądzące bez swej winy — a istnieją
rzeczywiście.
Mówią też: Lecz jak może być prawdziwy ten Kościół, który ze swego papieża zrobił jakiegoś nieomylnego
Dolaj-Lamę? — Odpowiedź: Nawet ci, co tak mówią, gotowi
są nieraz z jakiegoś profesora, z jakiegoś potentata finansowego lub z jakiegoś władcy — robić sobie bożka i wierzą
mu ślepo, a gorszą się z nieomylności papieża. Otóż nauka
katolicka o nieomylności nic w sobie nie zawiera gorszącego, ani przeciwnego rozumowi; jest ona następująca: W rzeczach zbawienia i szczęśliwości twej dusz}T nie możesz się
spuścić na żadnego człowieka, na żadną instytucyę ludzką,
jeno na Boga. Bóg zaś obiecał swoją nieomylną atystencyę władzy nauczającej w Kościele, a że urząd stałego nauczyciela w Kościele piastuje papież rzymski — z tego wypływa, że kiedy ten papież rzymski na mocy swego urzędu
w Kościele uczy, to dzięki obiecanej asystencyi Bożej zabezpieczony jest od błędu.
Na czem więc zależy obowiązek ludzi względem rzymskokatolickiego Kościoła? Na tem, odpowiadamy, że wszyscy
ludzie są najściślej obowiązani do tego Kościoła należeć.
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Gdyby było inaczej, to pocóżby Chrystus młai Kościół zakładać? Tem, że wszyscy obowiązani są wejść do Kościoła,
tłumaczą się te starania Apostołów około pociągnięcia do
niego wszystkich narodów; tłumaczy się tem owo nazwanie
Kościoła ciałem Chrystusa; w którem to ciele jedynie Duch
Chrystusów mieszka i działa (Ef. 4, 12); tłumaczą się te
ciągłe ostrzegania dawane przez Apostoła narodów wiernym,
aby się strzegli wszelkich poróżnień i rozdziałów (Koryn.
1, 10; 11, 19). Jeżeli religia chrześcijańska jest dla wszystkich ludzi i narodów, to Kościół, jako jedyny jej posiadacz, musi być jedynie uszczęśliwiającą instytucyą. Kto więc
w złej wierze po za Kościołem pozostaje, chociaż może łatwo jego naukę poznać, ten zostanie potępiony (Mat. 1S,
17. Marek. 16, 16, Jan. 3, 5, 18; 6, 54. Dzieje Ap. 2, 3S,
41; 4, 12; 1. Koryn. 5, 5, 1. Tym. 1, 20; Tyfc. 3, 11; 2.
Piotr. 2, 1.).
Twierdzenie więc o jedynie uszczęśliwiającym Kościele,
powinno stać na silnych podstawach, aby rzymsko - katolicki Kościół mógł być uważany za zwykłą drogę zbawienia, gdyż istnieją i niezwykłe drogi zbawienia dla takich
poszczególnych ludzi, którzy wszystkich środków używają,
aby mogli wolę Bożą poznać, a jednak jej poznać nie mają
możności.
Kto należy do Kościoła, musi z Kościołem żyć tj. aby
został zbawiony, musi używać środków sprowadzających łaski (sakramentów): musi się trzymać nauki Kościoła; musi
się poddać kościelnemu urzędowi pasterskiemu; musi brać
udział w kościelnej służbie Bożej czyli w nabożeństwie.
Sumieniem swojem jesteś związany z Bogiem. Na mocy tego
związku staniesz kiedyś przed sądem Bożym. Nic więc nie
powinieneś uważać za wiele i za ciężko, co może służyć do
tego, ażeby ten podstawowy związek z Bogiem utrwalić. Kto
więc odłącza się od nauki Kościoła dobrowolnie i świadomie,
ten się odłącza od nauki Boga. Kto trzyma się zdaleka, od
życia kościelnego umyślnie i zasadniczo, ten zwykle umiera
duchowo. „Kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi
mną gardzi" (Łuk. 10, 16). — „Kto nie wierzy, potępion
zostanie" (Marek. 16, 16).
Chrześcijańska filozofia życia Tom. I.
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Lecz mówi nie jeden: Co o mnie pomyślą, gdy się
z Kościołem ściśle złączę i życie kościelne prowadzić będę?
Zostanę lepiej przy tej zasadzie: czym dobrze i nie bój się
nikogo! — Odpowiedź: Zostań przy tej zasadzie, a będziesz
postępował dobrze względem Boga Pana twego, który cię
zobowiązuje do życia kościelnego; i przestaniesz się trzymać
zdaleka od tego życia ze względu na wstyd przed ludźmi.
Nie możesz się przełamać i zmusić do tego, abyś przez życie
kościelne uzyskał sobie moc Bożą do życia moralnego, a chcesz
bez tej mocy utrzymać się od czynienia źle i od zważania
na względy ludzkie? Patrz, abyś sam siebie nie oszukiwał.
Mówią jeszcze: Nie odczuwam potrzeby oddawania się
praktykom kościelnym. — Odpowiedź: Religia nie jest rzeczą
potrzeby. Cobyś powiedział o dłużniku, któryby upominającemu go o spłacenie długu wierzycielowi, odpowiedział:
Nie czuję potrzeby spłacenia mych długów? A przecież i ty
jesteś dłużnikiem względem Boga. Życie kościelne —to obowiązek i dług, który masz spłacić Bogu.
Inni mówią: Po co te zewnętrzne oznaki czci ku Bogu? — Odpowiedź: Te zewnętrzne rzeczy należą do istoty
człowieka, nie jako treść, lecz jako wyrażenie, forma i naturalna podpora serca ludzkiego. Czyż w stosunkach codziennych nie zwracasz uwagi na te rzeczy zewnętrzne? Jesteś
człowiekiem, więc dlatego wymaga Pan Bóg od ciebie nie
tylko wewnętrznej, lecz i zewnętrznej czci dla siebie.
Inni jeszcze powiadają: Po co się Kościół wtrąca do
moich stosunków z Bogiem? Ja sam je potrafię najlepiej
uregulować. — Odpowiedź: Kościół nie dlatego wtrąca się
do twoich stosunków z Bogiem, aby cię od Boga oddzielić,
lecz wtrąca się, jako kochająca matka, aby ci stosunki te
z Bogiem ułatwić, aby cię do Boga podnieść. Bóg to sam
tak urządził dla twego dobra i dla tw^ej pociechy. Patrz
więc, żebyś źle na tem nie wyszedł, jeżeli rozporządzenia
Boże lekceważyć będziesz.
5. Ażeby sobie unaocznić znaczenie Kościoła, wróćmy
do tego, o czem już była mowa. — Przeznaczeniem zdolności poznawczych człowieka jest ujęcie rzeczywistości i prawdy, od której człowiek zależy, i której się ma poddać.
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Żyje więc człowiek poto na ziemi, aby poznał prawdę i do
rzeczywistości się stosował. Kto przed człowiekiem światło
prawdy ukrywa, ażeby go zrobić wolnym, ten go wpycha
w nieszczęście.
Kto ma odwagę pychę swoją i swoją zmysłowość
podporządkować miłości prawdy, ten poznaniem swojem dojdzie do Boga. Moje własne doskonałości i doskonałości rzeczy świata pchają mię do tego przekonania, że jest
jakaś Istota nieskończenie doskonała, od której wszystko
pochodzi. Niedoskonałość rzeczy świata i moje własne niedoskonałości narzucają mi przekonanie, że świat istotą tą
pierwotną nie jest. Bóg więc stoi na przeciwko świata. On
stoi ponad światem. Wszystko jest od Boga zależne. Celem mego bytu jest poddanie się Bogu, służba Boża, wypełnienie woli Bożej, jak tego wymagają ode mnie: moje
sumienie, Dziesięć przykazań Boskich i obowiązki mego
stanu. Kto wolę Bożą wypełnia jest szacownem zjawiskiem;
kto jej nie pełni, jest bezpożyteczny. Bóg dał mi sumienie
i chce mego szczęścia. Szczęście więc moje jest związane
z wykonaniem zleceń mego sumienia. Czuję się słabym
i w swojem poznaniu i w swojej woli. Jeśli więc wyżej
cenię miłość prawdy i poddanie się Bogu nad zaspokojenie osobistych namiętności, to nie przestanę pragnąć pomocy Bożej.
A Bóg właśnie sam przyszedł na tę naszą biedną ziemię i udzielił żebrzącemu człowiekowi nie tylko pożądaną
jałmużnę, lecz nadto uczynił go swem dzieckiem i dał mu
najszacowniejsze obietnice; więcej jeszcze zrobił: chcąc dać
dowód swojej nieskończonej ku człowiekowi miłości, umarł
na krzyżu w mękach i hańbie największej. Życie ziemskie
ma wiele nędz, lecz z nędz tych wyrosną latorośle, pnące
się do szczęśliwości wiecznej.
Przez odejście Boga-Człowieka nie staliśmy się sierotami, obecność nadprzyrodzona Boża nie została nam przez
to odjęta, gdyż Chrystus ustanowił swój widzialny Kościół. Chciał On, ażeby wszyscy Jego zwolennicy tworzyli
jedyną społeczność. Piotra zrobił najwyższym rządcą i nauczycielem wszystkich wiernych, innych Apostołów również
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mianował przełożonymi i nauczycielami i chciał, aby tak
Piotr, jak i kolegium Apostołów zawsze trwało i działało
w swoich następcach. Kościół jest mistycznem ciałem Chrystusa; życie tego Kościoła jest dziełem Ducha św. To też
czytamy w Piśmie Św.: „A jeśliby Kościoła nie usłuchał,
niech ci będzie jako poganin i celnik" (Mat. 18, 17).
Tylko w rzymsko-katolickim Kościele żyje silne przeświadczenie o nadprzyrodzonem Objawieniu, o nadzwyczajnem świadczeniu łask przez Boga, słabej ludzkości. Tylko
w katolickim Kościele znajdziemy żywą Wiarę w wielką
miłość, dla której Bóg oddał się ludziom w ofierze; w nim
tylko znajdziemy żywą wiarę w bóstwo Jezusa C h ^ s t u s a ,
w rozumieniu tradycyi chrześcijańskiej i ksiąg świętych.
Tylko w katolickim Kościele jest silne przekonanie o jednym, żyjącym, osobistym Bogu, który niebo i ziemię stworzył, który ludziom objawił przez sumienie swoją wolę
i który ich kiedyś pociągnie do odpowiedzialności przed
swój sąd. Jeśli chcemy mieć ojcem Boga, winniśmy matką
mieć Kościół. Kościół obchodzi się tak ze światem, jak lekarz z chorym. Ma on wzgląd na wszystkie świata potrzeby, nawet na jego kaprysy, ale nie pozwoli sobie dyktować zasad, według których miałby nad nim dokonywać
dzieła zbawienia. Tylko rzymsko - katolicki Kościół ma zadanie i zdolność po temu opowiadać ludzkości prawdę
i chronić ją tym sposobem skutecznie od zgubnego sanioubóstwienia, które z ludzi czyni szatanów, a ze świata —
piekło. Wiele poszczególnych osób, które bez swej winy
po za Kościołem się znajdują, może być uwolnionych
przez nadzwyczajną łaskę Chrystusa od zguby wiecznej,
w ogóle jednak pozostaje w swej sile zasada: Po za Kościołem nie masz zbawienia! Do domu więc ojcowskiego,
do Kościoła, wejść winniśmy i w Nim wytrwać, gdyż inaczej w ciemnościach zbłądzimy i zginiemy. Wprawdzie, nie
w mocy to jest Kościoła — zamiana tego życia na raj, na
niebo; w mocy jego jednak jest zapewnienie mu tego znaczenia, jakie mieć winno w zamiarach Bożych, t. j. aby
było pielgrzymką do nieba.
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ROZDZIAŁ XXXVIII.
T r w a ł o ś ć Kościoła, j a k o d o w ó d jeg-o boskiego pochodzenia.
1. Kościół rozpatrywany sam w sobie, jest wspaniałym
i ciągłym dowodem swej wiarogodności i niezbitem świadectwem swego Boskiego posłannictwa. Jest zaś tem, wskutek swego cudownego rozpowszechnienia przedziwnej świętości i nie wyczerpanej płodności w dobrem, dla swej powszechnej jedności i nieprzerwanej trwałości. Dzięki tym
cechom, Kościół ten, stojąc pośród narodów na podobieństwo ognistego słupa, z jednej strony wzywa do siebie
tych, którzy jeszcze wiary jego nie przyjęli; z drugiej zaś—
dzieciom swym daje pewność, że Wiara, którą wyznają, na
nieporuszonej opiera się podstawie (słowa koncylium watykańskiego).
Byt Kościoła katolickiego jest stałym przed oczyma
naszemi istniejącym faktem. Do trzystu milionów ludzi
wszelkich stanów, we wszystkich krajach, w najrozmaitszych warunkach uznają się jednem w uległości jednemu
mężowi, któremu jako namiestnikowi Chrystusowemu, oddają cześć, którego określenia w rzeczach religijnych z uszanowaniem przyjmują i gotowi są do ostatniego tchu bronić, chociaż ten mąż nie rozporządza żadnymi środkami
władzy zewnętrznej, materyalnej. Wszyscy przez związek
tejże wiary, tejże miłości, tejże uległości, zjednoczeni w jedną obejmującą całą ziemię widoczną społeczność, czują
się jako bracia w Chrystusie. A jest to taka społeczność,
która żąda dla siebie całego człowieka, która uważa się za
uprawnioną do oświecenia wszystkich szlachetnych dążeń
ludzkiego istnienia; która każdego człowieka stawia w przeciwieństwie do wszystkiego, co jest wbrew woli Bożej
i wbrew sumieniu.
Społeczność ta, czyli Kościół istnieje od dziewiętnastu
wieków jako potęga, chociaż cały świat zajął względem
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niej wrogą postawę. Istnieje ona pomimo ludzkiej natury
i ludzkiej słabości swych członków; istnieje pomimo wszelkiego rodzaju napaści, któreby czysto ludzką instytucyę tysiąc razy już były do zguby doprowadziły. Kościół ten
twierdzi uroczyście, że jest instytucyą Boską, gdyby więc
nią nie był, opierałby się na n aj straszniej szeni kłamstwie
i blużnierstwie przeciw Bogu. A przecież on miliony najszlachetniejszych ludzi do największych pobudził ofiar.
2. Kościołowi temu udało się niemoralną potęgę starego poganizmu doprowadzić do upadku, zaprowadzić ład
w najrozmaitszych ludzkich urządzeniach, zaprowadzić porządek w sercu ludzkiem i pomimo namiętności serca, z milionów słabych ludzi zrobić świętych. I nawet wtenczas,
gdy w jakimś narodzie duch katolicki słabnie i rozrasta
się nieczyste zielsko, przypominające pogańskie stosunki,
wtenczas nawet, czyste ziarno pszeniczne rość nie przestaje.
Nawet wśród takiego ludu są niezliczone dusze w ukryciu,
w których duch katolickiego Kościoła żyje i objawia się
w sumienności, cierpliwości, miłości bliźniego, miłości powołania, czystości obyczajów. „Wśród zepsucia zwyrodniałego czasu, mówi jeden głęboki znawca ludzi, widzimy
w milionach najczystszych i najlepszych dusz, które na
ziemi żyją, to życie chrześcijańskie, urzeczywistnione na
dowód, że święta potęga chrystyanizmu jest silniejsza, aniżeli wszelkie potęgi błędu i namiętności."
Jeden mądry człowiek powiedział: „Gdybym nie był
przekonany o prawdzie Kościoła bezpośrednimi dowodami,
to przekonałoby mię o tein nieuctwo i złość nieprzyjaciół,
nienawiść, jaką wielu ludzi względem niego żywi i to sprzysiężenie się przeciwko niemu wszystkich złych i zepsutych
ludzi."
Dwie rzeczy każdego myślącego człowieka koniecznie
winnyby popchnąć do Kościoła: naturalna, każdemu dająca się uczuć potrzeba pomocy i fakt chrześcijańskiego
Objawienia.
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ROZDZIAŁ XXXIX.
Łaska

i współdziałanie.

1. Celem naszym jest nadprzyrodzone posiadanie Boga, współuczestnictwo w Jego Boskiej naturze i prawdziwe
synowstwo Boże. Celu tego nie mamy z natury, lecz jest
on darem niepojętej miłości. Przeznaczenie do tego celu
zostało złożone w duszy naszej przez dar, który się nazywa łaską uświęcającą. Z tą łaską uświęcającą jest złączona
pomoc łaski, która przez oświecenie rozumu i wzmocnienie
woli, czyni nas zdolnymi do unikania złego, a czynienia
dobrego. Miara tej rzeczywistej łaski po większej części
zależy od naszej modlitwy.
Łaska podobna jest do kropli rosy, która spada na
nasze biedne serce ze źródła Boskiej prawdy i sprawiedliwości, aby je od zguby zachować na tej suchej pustyni
życia. Jak promienie słońca wywołują najrozmaitsze kolory
na kwiatach, tak podobnie i łaska naj rozmaiciej się przejawia w wielkiej rozmaitości bojących się Boga serc ludzkich. Zbawienie więc nasze dokonywa się zarazem przez
łaskę Boską i przez nasze z nią współdziałanie; Bóg wywiera wpływ na człowieka, lecz człowiek pomimo tego
wpływu zachowuje wolność. Jak rylec bywa prowadzony
ręką artysty, tak duch ludzki ręką Boga. Nie rylcowi należy się pierwsza pochwała za dzieło sztuki, lecz artyście.
Pomimo to, wola ludzka nie jest bezdusznym rylcem; ona
żyje i posiada moc oparcia się kierunkowi Boskiego Mistrza
i determinowania się samodzielnego pod wpływem Boskim;
pójścia tu, lub owdzie, zrobienia tego lub owego. Kierownictwo więc Boże nie przeszkadza ludzkiemu myśleniu
i postępowaniu; myślenie zaś i postępowanie ludzkie nie
przeszkadza Boskiemu kierownictwu.
2. Współdziałanie ludzkie ma istotne znaczenie w interesie zbawienia duszy. Bóg stworzył źródła, ale nie wia-
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dra. Daje On obficie, lecz człowiek musi mieć rękę otwartą. W Objawieniu chrześcijańskiem wszędzie los wieczny
jest zależny od postępowania człowieka. Każdy jest kowalem swego szczęścia. Ci, którzy na wieki zostali nieszczęśliwymi są przyczyną swego nieszczęścia; mogli się byli
zbawić, gdyby byli chcieli.
Bóg zważa przy udzielaniu łaski na zachowanie się
człowieka pod wpływem łask i odmierza te łaski stosownie
do zachowania się człowieka; jest on przytem zależny jedynie od swojej własnej doskonałości i od swojego postanowienia woli; chce też mieć wzgląd i na człowieka. Bóg
nie jest obowiązany obsypywać dobrodziejstwami bez końca
tego, który go codziennie na nowo obraża. Uniżenie się
Boga w obcowaniu z ludźmi ma swoje granice. Stopień,
do jakiego Bóg chce się uniżać, by z ludźmi obcować, jest tajemnicą rozdziału łaski. To tylko jest pewne, że każdy
człowiek więcej otrzymuje łask, niż to jest koniecznem do
uchronienia go od wiecznej zguby. Bóg domaga się współdziałania ze strony człowieka. Jest On mądry i chce stworzenia swoje doprowadzić zgodnie z ich naturą do celu.
Jest on sprawiedliwy i chce, jako nagrodę dać człowiekowi
szczęście wieczne. Jest dobrym i daje człowiekowi tę pociechę, iż on sam przy pomocy łaski Bożej może sobie niebo
wysłużyć.
3. Lecz dlaczego mam współpracować?—pytano. Przecież to, co Bóg przewiduje nastąpi nieodwołalnie; jeśli Bóg
przewiduje, że będę wiecznie szczęśliwy, to będę nim bez
mego współpracownictwa. —Odpowiedź: Dlaczego jesz i pijesz? Jeśli Bóg wie, że za dwie godziny będziesz nasycony,
to się stać to może bez jedzenia i picia. Nie chcesz sobie
psuć apetytu myślą o tem, że Bóg przewiduje i masz racyę; Bóg bowiem przewiduje przyszłość, jako przyszłość,
lecz przyszłość ta nie dlatego jest przyszłością, iż ją Bóg
przewiduje.
Mówisz: Bóg wszystko przewiduje we mnie, dlaczegóż więc mam współpracować? — Odpowiedź: Pióro rzekło
do pisarza: Ty wszystko piszesz, pozostaw więc mnie w pokoju, Bóg robi wszystko, lecz i ty także wszystko robisz.
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Podobny jesteś pod pewnym względem do jakiegoś, ręką
Bożą kierowanego, instrumentu. Lecz ty jesteś więcej jak
instrument; jesteś bowiem samodzielną naturą, która się
winna odznaczyć swoją działalnością i to działalnością
wolną.
Mówisz: Bóg najprzód wszystko przeznacza, dlaczegóż
więc mam się męczyć? — Odpowiedź: Twój los w wieczności jest albo nagrodą, albo karą za twoje postępowanie;
Bóg więc przy swojem przeznaczeniu ci nagrod}T, lub kary
ma na względzie twoje postępowanie. Kto ma być wiecznie nieszczęśliwy, to nie dlatego, iż taki jest jego smutny
los, iż do piekła najprzód został przeznaczony; nie, lecz
jest przeznaczony do piekła dlatego, iż podniósł bunt przeciwko Bogu, korzystając ze swej wolnej woli. Bóg chce,
aby wszyscy ludzie byli szczęśliwi. Ta wola Boga przypuszcza zawsze naturalny bieg rzeczy i rozwój praw natury. Jeżeli Bóg nawet gotów jest użyć swej wszechmocy
tu i owdzie i wtrącić się w bieg natury, to jednak tem
nie zobowiązuje się do czynienia cudów, aby przez to skłonił grzeszników do nawrócenia się.
Lecz Bóg, aby nam pomódz: 1) poczynił te zewnętrzne przygotowania, które, sądząc po ludzku, zarówno są potrzebne jak i dostępne wszystkim ludziom, mianowicie: dał
nieomylną prawdę i środki łask. 2) Chrystus stara się ze
szczególną opatrznością o to, aby wszyscy ludzie dobrej
woli doszli do posiadania tego, co jest potrzebne do wiecznego szczęścia. Bóg woli cud zdziałać, aniżeli pozwolić na
to, aby człowiek idący w miarę sił swoich za pobudkami
do dobrego, miał być na wieki potępiony. 3) Chrystus, ten
dobry pasterz, ten miłosierny samarytanin, daje każdemu,
nawet najgorszemu grzesznikowi więcej łaski, niż mu potrzeba do zbawienia. Bóg z trudnością opuszcza człowieka,
za którego krew i żjeie oddał; nie wyrzeka On się człowieka, chyba że człowiek sam siebie dobrowolnie gubi.
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ROZDZIAŁ XL.
Wiedza

i

wiara.

1. Wiedzieć znaczy tyle, co napewno poznać rzecz
w jej przyczynie. Wierzyć zaś jest to być przekonanym
o jakiejś rzeczy jedynie przez wzgląd na tych, którzy o niej
świadczą. Wiedza człowieka jest nader ograniczona. Człowiek nie jest po to na ziemi, aby wszystko wiedział i aby
własnym poglądem objął wszystko, co do jego bytu jest
konieczne. Na każdym kroku jest on zmuszony spuszczać
się na to, co mu inni mówią. Człowiek prawie ciągle żyje
w wierze; pogląd własny jest rzadki, w większości wypadków polegamy na zdaniu cudzem.
Błądzą więc ci, którzy mówią, że wiara hańbi rozum
ludzki. Czemże bowiem jest ten rozum ludzki"? Będąc dziećmi nie znamy go, będąc młodymi nie idziemy za nim;
w wieku męskim czyni on nam wyrzuty, w starości opuszcza nas. Poznajmy tylko czem jest nasz rozum, a zobaczymy, że się w nim znajdzie miejsce na wiarę. U większej części ludzi, niedowiarstwo w jednym punkcie opiera
się na ślepej wierze w drugim.
2. Jeżeli nie jest rzeczą niestosowną dla człowieka
wierzyć innym ludziom, czyżby to miało być ujmą, gdy
ktoś zezwala, aby go Bóg pouczył? Codziennie wielka liczba filozofów bezbożnych naucza największych głupstw,
w które tysiące ludzi wierzy. A chrześcijanin miałżeby się
wstydzić swej wiary?
Mówią, że wiara chrześcijańska stoi w przeciwieństwie do rozumu i nauki. — Odpowiedź: Wiara w niektórych rzeczach przewyższa, przechodzi rozum, gdy nam objawia prawdy, których rozum ludzki dosięgnąć nie może,
nigdy jednak nie stoi w przeciwieństwie do rozumu.
W chwili, w której się dobrze poznaje co to jest rozum
ludzki, znika rozterka pomiędzy rozumem ludzkim, a wiarą
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chrześcijańską. Raz po razu uderza pycha ludzka na tajemnice wiary chrześcijańskiej. A czyż każde ziarnko, każda
linia, każda farba, każdy kęsek, który spożywamy, nie jest
tajemnicą? Tajemnica zaś jest naturalną granicą dla ducha
ludzkiego.
Ponieważ Objawienie chrześcijańskie wprowadza nas
w nadprzyrodzony i nadrozumowy porządek, musi przeto
mieć właściwe sobie tajemnice, o których musimy być przekonani powagą Boga. Przez poddanie się tajemnicy, mówi
pewien pisarz naszych czasów, duch płaci Bogu najszlachetniejszą daninę, oddaje mu najwznioślejszy, najgodniejszy Boga i siebie hołd. Oddaje przez to cześć Bogu.
W świecie myśli uznaje władzę najwyższą Boga i swoją
najpiękniejszą ozdobę, koronę swej istoty, swoją inteligencyę i swój geniusz, swoją wolność i swoją wiedzę u Jego
stóp składa.
3. Wiara chrześcijańska błędowi tylko, a nie prawdziwej nauce stawia szranki. Powaga, z jaką się Objawienie
chrześcijańskie narzuca myślącemu duchowi, żadną miarą
nie ogranicza uprawnionej i rozumnej wolności, na którą
Pismo św. temi wskazuje słowy: „Świat badaniu ludzi oddał" (Eklesiastes 3, 2). Objawienie daje jeszcze wierzącym
stałość, na której zbywa niedowiarkom. Pomiędzy jednymi i drugimi jest taka różnica, jak pomiędzy badaczem
obserwującym zjawiska przyrody z miejsca zupełnie bezpiecznego, a badaczem skazanym na robienie swoich spostrzeżeń na wysepce morskiej, wystawionej na wolę bałwanów.
Poznanie jakie nam daje wiara chrześcijańska jest
największem dobrodziejstwem dla myślącego ducha. Pragnienie trzymania się mocno wiary katolickiej, powiada
Balmes, zwiększało się we mnie, ilekroć razy z zupełną
swobodą zajmowałem się zgruntowaniem tych głębokich
pytań, jakie filozofia stara się rozwiązać, a widziałem się
otoczonym ze wszech stron najgęstszemi ciemnościami, bez
możności znalezienia światła, ilekroć razy zaufałem światłu
nienaturalnemu pozori^ch błyskawic, one to tylko sprawiały,
że głębie przepaści, nad którą stałem, widoczniejszą czyniły.
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I cóż my właściwie wiemy? Dotykamy wiecznie zagadnień; człowiek jest istotą ciemną; bardzo mało wie
0 świecie, a najmniej o sobie. Więcej światła! oto wołanie
lucłzkigo ducha.
Objawienie chrześcijańskie nie jest wcale objawieniem
bezpośredniem, każdemu poszczególnemu człowiekowi danem; czyżby więc dlatego wobec nauki nie mogło się ostać?
0 niedowiarkach powiada pewien poganin: „Wiele
rzeczy przed tem, niż się staną, uważamy za niemożliwe,
podobnie jak i o nie jednej z takich rzeczy, które się stały
sądzimy, że się stać nie mogły, bo ich nie możemy zrozumieć — sąd jednak taki jest największym nierozsądkiem"
(Plinius. Hist. natur. 1. 7, c. 1). Wiara chrześcijańska jest
zdaniem się ducha na Boga — i w tem leży jej siła. Bez
tej siły, nawet najlepsze poznanie za pomocą rozumu jest
słabe. Rozum jest mieczem obosiecznym, z twardej, wyszlifowanej stali; rękojeścią tego miecza jest charakter; bez
rękojeści miecz niema wartości; silną ręką jest pobożność
1 ona to mieczowi daje siłę.

ROZDZIAŁ XLI.
Sceptycyzm.
1. Jednym z najsilniejszych dowodów słabości ludzkiego rozumu jest, bezsprzecznie, występujące we wszystkich
formach wątpienie (sceptycyzm), które zagraża wszystkim
myślącym ludziom na podobieństwo choroby niebezpiecznej.
Nierozumne powątpiewanie tak samo pochodzi ze słabości ducha, jak nierozumna łatwowierność. Człowiek owładnięty tą chorobą, nie jest zadowolony, gdy spotka jaki
pewnik. A ponieważ tyle jest rzeczy, których duch ludzki
nie może do gruntu zbadać, chciałby przeto pesymista, i te
nieliczne pewne rzeczy usunąć, aby mógł o wszystkiem
wątpić. Lecz jest i rozumne wątpienie, które podnosi py-
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tanie i wątpliwości, aby je rozwiązać: wątpienie to jest
owem znanem w dawnej filozofii katolickiej — metodycznem wątpieniem. I pomiędzy współczesnymi myślicielami
są tacy, którzy uznają, że potrzebne jest takie wątpienie.
„Wątpienie, pochodzące z chęci poznania, mówi Kuno Fischer, prowadzi do wyrobienia przekonania i do wolności
ducha, przekonanie bowiem krępując nas, czyni nas wolnymi; to zaś wątpienie jest chęcią osiągnięcia prawdy. Przeciwnie, wątpienie pochodzące ze sceptycyzmu prowadzi cło
wolnodumstwa; gdyż zasadza się na niechęci do przekonania, posiadającego siłę krępowania nas odnośnie do wszelkiej określonej prawdy, która jako taka, zawsze przynosi
z sobą intellektualne skrępowanie. Wolnodumstwo bierze
początek z dążności woli do niesforności umysłowej, z lekkomyślnego, nie związanego żadnym obowiązkiem sposobu
myślenia; stąd to lekkomyślność i wolnodumstwo tak zwykle
ściśle są ze sobą złączone. Nierozumne wątpienie jest wtedy, kiedy się wątpi w te prawdy, do których przyjęcia są
wystarczające powody. Jeżeli będziesz szukał przyczyny
tego błędnego wątpienia, to ją znajdziesz albo w słabości
ducha, albo w namiętności. Pierwsza prowadzi do gnuśnej
bezmyślności i obojętności, a druga kryje się po za fałszywem wyobrażeniem o istocie i zadaniu nauki.
Matematyczna pewność jest tylko w matematyce;
czyż dlatego wszystko inne ma być niepewne?
2. Lecz czyż wątpienie nie jest właśnie uprawnione
w dziedzinie religii, gdzie tyle jest niejasności i sprzeczności? — Odpowiedź: Rzeczywiście, w dziedzinie religii są
ciemne miejsca i pozorne sprzeczności, lecz gdzież znajdziemy dziedzinę życia i wiedzy, w której by tych niejasności i sprzeczności pozornych nie było? Często poznajemy
dwie prawdy dobrze uzasadnione, a jednak nie dostrzegamy ich stycznego punktu. Postępuj więc tak w dziedzinie
religii, jak postupujesz wszędzie jako rozumny człowiek.
Jeżeli rzecz idzie o dwa stojące mocno fakty, to nie
powinien ci wystarczać do zaprzeczenia jednego z nich sam
pozór sprzeczności; możesz stąd tylko wyprowadzić wniosek, że siła rozumu ludzkiego jest ograniczona.
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W dziedzinie obyczajów i religii Bóg traktuje ludzi
nie jako maszyny myślące, lecz jako ludzi, którzy siłą wolnej woli mają dążyć do rzeczy wyższych. Prawda ma dosyć światła, ażeby mogła być ujętą przez serce niezepsute,
lecz jest też i ciemną dosyć, aby serce zepsute nie miało
przeciwko niej powstawać. Sceptycyzm wypędza prawdziwe
ż}Tcie z ducha i czyni go podobnym do trupa; usuwa prawdziwe życie ze społeczeństwa ludzkiego, czyniąc je zbiorowiskiem ludzi nie mających nic do stracenia. Wszystkie
domki z kart nowoczesnej filozofii czemże są jak nie wynikiem chorobliwego sceptycyzmu? Wspaniale one są pobudowane, lecz błąd trudno z nich wypędzić, bo mu tam
zbyt dobrze i wygodnie.
3. Jedni wątpią we wszelką możność poznania rozumowego; drudzy lekceważą wszelkie poznanie zmysłowe;
inni wątpią we wszystko, oprócz w interes własny. A jakież pomimo to widzimy u wszystkich uganianie się za czystym rozumem i doświadczeniem! Z dołu i z góry podkopują dom i chcą żeby stał!
Sceptycyzm zgadza się poniekąd z błędnemi drogami
życia; lecz kiedy śmierć staje w pogotowiu — sceptycyzm
przestaje człowieka niepokoić. Krytyka jest dobra, lecz hiperkrytyka — zła; podobna jest ona do konia, co żłób swój
gryzie. Sceptycyzm niweczy wszystko, co nam poznanie
daje. Czyż kwiat jest na ziemi po to, aby służył do anatomicznego rozezłokowywania? Biada rodzajowi ludzkiemu,
który zamiast czynić dobrze wszelkie dobro miażdży myślą.
Opatrzność czuwa nad tem, abyśmy mogli być mocno przekonani o tem wszystkiem, o czem przez wzgląd
na cel naszego życia przekonani być winniśmy, o ile jesteśmy
ludźmi dobrej woli. Bądź więc spokojny i nie chciej szperać, gdyż szperanie nie na wiele ci się przyda; zdaj się na
to czyste światło, jakie ci z góry przychodzi. U f a j swoim
zmysłom, ufaj lampce swego rozumu, ufaj słonecznemu
światłu Objawienia Boskiego. Wiedza jest gwiazdą wiary,
rozmyślanie —źródłem wszelkiej wiedzy. Nic nie ma piękniejszego nad te dwie połączone rzeczy: światło wysokiej mądrości i cicha uległość Kościołowi.
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Wątpienia się bój, korzystaj tylko zeń w sposób odpowiedni. Z wiary wychodzisz i do wiary wracasz. Sceptycyzm stoi przy drodze, aby cię ze spokoju ograbić. Jeżeli
mu z jednej drogi zejdziesz, znajdziesz go na innej; choć
pod inną postacią, lecz wszędzie na cię czatuje. Nie uciekaj
więc przed nim, lecz go i nie szukaj. Gdzie cię napadnie,
odtrąć go od siebie! Musisz go bowiem zwalczyć i przezwyciężyć, jeżeli idąc przez jego dziedzinę chcesz znaleźć
drogę do prawdy. Ty nie wątpisz kiedy nabywasz mądrości,
lecz wątpić zaczynasz, gdy mądrość twoja dojrzewać zaczyna. Wątpienie jest łupiną, w której owoc powinien dojrzewać; gdy dojrzeje, pozbędzie się łupiny.

ROZDZIAŁ XLII.
Przeciwieństwo dwu światopoglądów.
1. Dopóki ludzie istnieć będą, dopóty też będą na ziemi
w ciągłej walce dwa światopoglądy. Według jednego z nićh
człowiek jest istotą najwyższą, a świat jest tylko po to, aby
zaspakajał żądze człowieka. Pogląd ten na świat opiera się
w gruncie rzeczy na jawnym lub skrytym ateizmie. Opisuje
go jedna z ksiąg św. Starego Testamentu w następujący
sposób: „Krótkie, a tęskliwy jest czas żywota naszego i nie
masz ochłod}^ na końcu człowieczym i nie masz ktoby był
poznany, że się z piekła wrócił. Bo z niczegośmy się narodzili i potem będziemy jakoby nas nie było: bo dym jest
duch w nozdrzach naszych: a mowa iskra na poruszenie
serca naszego. Która gdy zgaśnie, popiołem będzie ciało
nasze, a duch rozwienie się jako miękkie powietrze i przeminie żywot nasz, jako ślad obłoku i rozejdzie się jako mgła,
która rozpędzona jest od promieni słonecznych i od gorącości jego obciążona. A imię nasze będzie za czasem zapamiętane i żaden nie będzie miał w pamięci uczynków naszych. Bo przemijanie cienia, jest czas nasz, a nie masz na-
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wrócenia skończenia naszego: gdyż jest zapieczętowane,
a żaden się nie wraca. Patrzcież tedy, a używajmy dóbr
niniejszych, a zażywajmy rzeczy stworzonych prędko, jako
w młodości. Winem drogiem i olejkami się napełniajmy,
a niech nas nie mija kwiat czasu. Chodźmy w wieńcach
różanych, póki nie u więdną: żadna łąka niech nie będzie,
po którejby nie miała przejść rozpustność nasza. Żaden
z nas niech próżen nie będzie rozpusty naszej: wszędzie zostawujmy znaki rozkoszy; gdyż to jest cząstka nasza i ten
jest dział. Uciśńmy ubogiego sprawiedliwego, a nie przepuszczajmy wdowie, ani się starca wstydajmy sędziwości długiego wieku. A moc nasza niech będzie za prawo sprawiedliwości: co bowiem mocy nie ma, nie pożyteczne się najduje.
Zasadźmy się tedy na sprawiedliwego, gdyż nam jest
niepożyteczny i przeciwnym jest sprawom naszym i wymiotą
nam grzechy przeciw zakonowi i rozgłasza na nas grzechy
życia naszego. Obiecuje, iż ma znajomość Boga i nazywa
się synem Bożym. Stał się nam ku strofowaniu myśli naszych. Ciężko nam i nań patrzeć, gdyż różny jest żywot
jego od innych i odmienione są drogi jego. Jako plotki
poczytani jesteśmy od niego i strzeże się dróg naszych jako
plugactwa i przekłada skończenie sprawiedliwych i chlubi
się, iż Boga ma ojcem. Spatrzmyż tedy jeśli mowy jego są
prawdziwe, a doświadczmy co nań po tym przyjdzie,
a dowiemy się, jakie będzie dokonanie jego. Bo jeśli jest
prawdziwy Syn Boży, obroni go i wybawi z rąk nieprzyjacielskich. Potwarzą i mękami wybadajmy go, abyśmy doznali skromności jego i doświadczyli cierpliwości jego. Skażmy go na śmierć co nąjsromotniejszą: będzie bowiem nań
wzgląd z mów jego" (Mądr: 2, 1 — 20).
Taki jest nowoczesny światopogląd, a tych którzy mu
hołdują określamy zwykle jednem słowem „świat". Do tego
„świata" nie należą ci, co moc swoją zakładają na grzeszeniu, co w grzechach szukają swego zaspokojenia i dumni
są z tego, iż się za grzeszników uznają.
Świat pociąga ducha do grzechu, jak gdyby grzech
mógł naszą istotę uszczęśliwić! Świat jest, podporządkowaniem całej natury najbrzydszemu egoizmowi; jest on ży-
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ciem z punktu widzenia człowieka zezwierzęconego, szukającego wszędzie tylko tego, co sprzyja ciału i cielesnemu
dobrobytowi. Świat jest zły; lecz pomimo to nie stracił
zupełnie zmysłu dla dobra i prawdy. Przekłada on nizkie
użycie, osłonięte kłamliwym pozorem dobra, nad dobro
prawdziwe; lecz niepokalanej cnoty, tylko od prawdziwego dobra się spodziewa. Im większy geniusz, im piękniejsze oblicze, tem łatwiej mu świat daruje, lecz im
większa cnota, tem surowiej ją sądzi, tem mniej przebacza.
2. Drugi światopogląd podporządkowuje człowieka
Bóstwu, stojącemu po nad światem. Światopogląd ten ma
swoją podstawę w chrystyanizmie i w chrystyanizinie też
znalazł swoje całkowite wyrażenie. Kościół katolicki posiada wielkie bogactwo środków, skłaniających człowieka skutecznie do rzeczywistego i dobrowolnego poddania się Bóstwu i do używania wszystkich rzeczy w odpowiedni sposób. Według takiego poglądu świat nie jest dlatego, ażeby
zaspakajał żądze zmysłów i pychy człowieka, lecz jest dlatego, aby mu pomagał do osiągnięcia ostatecznego końca.
J a k człowiek, tak i świat cały jest stworzony, to jest
powołany do bytu, z niczego i utrzymywany przez Boga.
Rzeczy światowe stoją w takim samym stosunku zależności i przynależności do Boga, jak człowiek, są one dla
Boga, winny przez swój byt i przez swoją działalność wysławiać Boga, Stwórcę swego. Przedewszystkiem odnoszą
się one do Boga, nie do człowieka. Niektóre z tych rzeczy
i do człowieka się odnoszą; człowiek musi ich używać i korzystać z nich; otaczają one go w jego prywatnem i społecznem życiu; potrzebuje 011 ich do swojego rozwoju, do
różnorodnej działalności; wywierają one na niego znaczny
wpływ.
Lecz to, co dla człowieka w tem życiu ma ważne znaczenie, nie jest absolutną jego własnością. Czas wymaga tego co dał. Stąd wszystko, co ludzie mają, jest tylko pożyczone. Bo jakkolwiek może człowiek, niezależnie od swych
współbraci-ludzi, coś jako własność posiadać, to nie może
tego w taki sposób posiadać odnośnie do Boga. A ponieważ wszystko należy do Boga i wszystko od niego zaChrzescijańska filozofia życia.
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leży, przez to wszystko na świecie, o ile w jakimś stosunku
stoi do człowieka, ma ten tylko cel, aby go do Boga prowadziło.
Bóg postawił człowieka, jako koronę widzialnego
stworzenia i świat do niego zastosował. Stworzenia nie mogą
być dla człowieka celem i końcem; nie mogą one w ostatniej instancyi mieć tego za przeznaczenie, aby człowiek
znajdował w nicli zaspokojenie swoich poglądów; człowiek bowiem, cel swój ostateczny ma w Bogu. Stworzenia
więc są poddane człowiekowi, aby ich używał jako środków
do celu, do wsławienia Boga i do osiągnięcia zbawienia
wiecznego.
Mówią, że świat jest zły; być może, lecz bożków robi
nie złotnik, lecz czciciel. Stworzenia Boże osiągają swój cel
najprzód, gdy wskazują duchowi ludzkiemu Boga, okazując się jako ślady, jako Objawienie i wyobrażenie Boże.
Gdy wznoszę wzrok w przestworza niebieskie i patrzę z planety ziemskiej na słońca i morza, wtedy się modlę i płaczę, bo czuję, bo marność swoją baczę.
Z dzieł stworzenia powinien człowiek byt i wspaniałość Boga poznać. Natura jest księgą zawierającą na każdej stronie wielką treść. Człowiek nie powinien na księgę
natury i na dzieje patrzeć bezmyślnie, jak nierozumna
istota, lecz powinien się starać odczytać wewnętrzne znaczenie. jakie w nie włożył Bóg, sprawca i kierownik
wszech rzeczy.
Patrz na świat, jako na świątynię Boga i tak się zachowuj, jak gdybyś był na miejscu świętem.
Dalej, stworzenia osiągają swój cel, gdy człowiekowi
w jego codziennem, a nawet każdogodzinnem bytowaniu
dają sposobność obchodzenia się właściwego z niemi i okazywania tym sposobem wierności Bogu. Człowiek powinien
osiągnąć swrój cel, nie jako duch czysty, lecz jako istota
natury. Będąc zaś taką istotą jest on skazany na to, aby
wszystkiego używał i wszystko obracał na korzyść swego
cielesnego i duchowego bytu i ku wypełnieniu obowiązków
stanu. Gdy to w sposób godny i rozumny czyni, wypełnia
wolę Bożą i osiąga swoje przeznaczenie.
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Dalej jeszcze, człowiek może odnośnie do rzeczy stworzonych zdobyć się na wyrzeczenie się siebie i zwycięstwo
nad sobą; może to sobie nakazać. Musi on hamować swe
nieumiarkowane popędy, które go ciągną do stworzeń; musi
odrzucić precz rzeczy, które mu stawiają na drodze do
Boga przeszkody. Powstrzymanie się i wyrzeczenie jest
w wielu razach obowiązkiem człowieka — obowiązkiem niezwykłego znaczenia, który bardzo często rozstrzyga o wiecznem szczęściu lub wiecznej niedoli człowieka.
2. I takie to są te obydwa światopoglądy, które jedynie pochwalić się mogą, że są konsekwentne. Pierwszy
odrzuca Boga, odziewa człowieka w blask niezależności
i świat mu rzuca do stóp. Drugi uznaje Boga i radzi człowiekowi używać świata tylko w tym celu, aby Boga osiągnąć. Zycie każdego poszczególnego człowieka, świadomie
czy nieświadomie, opiera się na pewnym zasadniczym poglądzie; najważniejszą jest więc rzeczą, aby ten zasadniczy
pogląd był w zgodzie z prawdą.

ROZDZIAŁ XLIII.
Wartość ziemskiego bytu.
1. Utrzymywać głowę i serce na właściwem miejscu—
jest dla człowieka wagi decydującej.
Filozofowie dawnych i nowszych czasów uważali szczęście za marzenie. Pod pewnym względem życie podobne jest
rzeczywiście do marzenia — marzeniem jednak ono nie jest.
a) Życie podobne jest do marzenia. Marzenie jest tylko pozorem, podobnież i życie. Życie przedstawia tylko
osłony, kontury. W najlepszym razie jest ono tylko odbłyskiem rzeczywistości. Marzenie jest tylko ułudą, tak samo i życie. Świat, podobnie jak jego teatra, jest tylko dekoracyą, gdzie wszystko jest ułudą, a nie rzeczywistem;
przy jasnym dniu mamidło znika. Marzenie ma swój koniec i nic nie pozostawia trwałego, podobnież i życie. Nic
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niema trwałego—jeno zmiana, nic stałego—jeno śmierć. Życie jest walką ze śmiercią, której wszyscy uleclz musimy.
Marzenie jest krótkie, prędko pierzcha. Prorok Izajasz usłyszał raz głos wołający nań: „Wołaj"! A kiedy zapytał: „Co
będę wołał"? — Głos odpowiedział: „Wszelkie ciało trawa,
a wszelka chwała jego jak kwiat polny." (Izaj. 40, 6). Marzenie znika niepostrzeżenie, nie wiadomo kiedy i niewiadomo jak, podobnież i życie.
b) Życie jednak marzeniem nie jest: ono jest rzeczywistością; żyje się tylko raz i to ma dla nas doniosłe znaczenie. Ważną jest rzeczą, abyśmy jakimś omylnym pozorem nie byli doprowadzeni do złego pojęcia o rzeczywistości życia. Wszystko tu na tym świecie chce nas do siebie
pociągnąć; powaby zmysłowości są potężne. Jakże łatwo
prawdziwy sąd może być zamieszany! To też rzeczy należy
brać za takie, jakiemi są w rzeczywistości.
Dobra ziemskie mają tę własność, że się ich mniej
używa gdy się je posiada, a wiele się cierpi gdy się bez
nich obchodzić trzeba. Przyjemność oceniaj nie wedle tego,
jak ona ci się przedstawia przed użyciem, lecz po użyciu.
Kochać piękno, o ile ono prowadzi do Stwórcy, jest mądrością, a kochać je, o ile ono pociąga nas do siebie —
głupstwem. Przyzwyczajaj się do takiego sposobu mówienia, który z właściwością twego sądu byłby w zgodzie.
Jeśliś się przyzwyczaił głupio mówić, dojdziesz do tego, że
będziesz i głupio myślał. Strzeż swej głowy od głupstw;
broń przed głupstwami kierunku twej woli.
W pragnieniach swoich szacuj to co ziemskie o tyle,
0 ile ci ono może służyć za środek i pomoc do celu; lecz
trzymaj te pragnienia na wodzy, w dali od rzeczy ziemskich, gdyby ci one miały przeszkadzać w dojściu do twego prawdziwego przeznaczenia. I tego wymaga mądrość,
gdyż rzeczy ziemskie dlatego tylko są, aby ci tak układały
drogę życia, iżby cię ona mogła doprowadzić do celu.
Życie jest drogą do Boga; strzeż się, abyś w ubieganiu się
za środkami do życia, samego życia nie stracił. Tego wymaga
1 szlachetna natura ludzka. Na takiem usposobieniu polega
mądrość życia, rozum, wolność ducha, porządek. W uspo-
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sobieniu przeciwnem leży nieład, nierozum, niewola, rabunek własności Bożej, wdzieranie się w prawa Boże. Takiego usposobienia wymaga i zdrowy rozum. Nigdy w stworzeniach nie znajdziem}' więcej nad to, co w nie Stwórca
złożył. Jeśli będziemy szukać w stworzeniach spokoju i zadowolenia — będziemy sobie szkodzić i samych siebie oszukiwać.
2. Zycie ludzkie pod względem ziemskim nie przynosi
tego, czego się odeń wygląda. Młodzieniec puszcza się na
ocean życia na okręcie o tysiącu masztach, starzec dobija
cicho do portu na zbawczej łódce.
Jeden stary niemiecki poeta tak się skarży: Patrzcie,
jak śmiech nasz dogorywa z płaczem, jak słodycz z gorzką żółcią się miesza, jak kwiat opada, gdy najsilniejszym
liściem zdaje się być pokryty." Jest to znakiem największej
mądrości dać sobie radę tu na świecie bez majątku i próżnych przyjemności.
Na świecie nie możemy osiągnąć nigdy spokoju, zaraz bowiem, skoro myślimy o używaniu spokoju zjawia się
wróg dla wyćwiczenia naszej siły działania, lub przyjaciel
do wypróbowania naszej cierpliwości.
3. Nie powinieneś tego co ziemskie przeceniać, powinieneś jednak cenić, gdyż ono jest dla ciebie drabiną do
nieba. Korzystaj z tego co ziemskie, pamiętaj jednak, że
z tego samego kwiatu co pająki biorą truciznę, pszczoły
zbierają miód. Tylko dążenie do wyższego celu czyni życie
znośnem. Powinieneś się dostać do jądra życia, chociaż
i skorupa ma swoje znaczenie.
Wartość życia poznaje się wtedy, gdy się myśli o wieczności. Ludzie, patrząc na świat oczyma Platona, przyrównywali go do więzienia. O ile byt nasz na świecie związany jest z trudnościami i poniżeniami, można go porównać z więzieniem. Lecz byt ten ziemski, rozpatrywany
w sobie i dla siebie, jest zamierzony przez Stwórcę dla naszego dobra; jest on trudną wprawdzie, lecz usypaną dobrodziejstwami drogą do naszej stałej ojczyzny.
L ż y w a j tego co ziemskie wytrwale i wszechstronnie?
jako środka do twego wiecznego celu. Do osiągnięcia zadania twego życia konieczna ci jest praca. Z natężeniem

166
musisz układać treść swego życia, odpowiednio do zamierzonego przez Boga celu. Jeśli chcesz zdziałać co dobrego
i pięknego w życiu, nie powinieneś się bać i wstydzić nawet ciężkiej pracy. Marzenie i nadzieja przyszłości szczęśliwszej nic tu nie pomogą, musisz się pasować z materyą,
musisz jej gwałtem nadać pożądany kształt. Nawet to, .co
nazywają przypadkiem, musisz uczynić środkiem dla osiągnięcia celu twego życia. Czyż bowiem przypadek nie jest
owym surowym kamieniem, który odbiera życie dopiero
z rąk rzeźbiarza? Przypadek pochodzi od Opatrzności, człowiek winien go użyć do celu.
Stój po nad zdarzeniami i korzystaj z nich. Jeśli
chcesz przepłynąć wesoło morze niebezpiecznego życia i wesoło wylądować kiedyś w bezpiecznym porcie, nie daj zapanować pysze nad sobą, przy pomyślnych prądach: nie
daj odebrać sobie odwagi, gdy na cię burze uderzą. Cnota
męska niech ci będzie sterem, nadzieja — kotwicą. Używaj
ich na przemian, gdy zmierzać będziesz wśród niebezpieczeństw do stałego lądu.
„Starajmy się o to, powiedział Seneka, aby życie nasze, na podobieństwo klejnotów, mało zajmowało miejsca,
lecz wiele ważyło i wiele znaczyło." Jedną z najmocniejszych łask, jakie nam Bóg w doczesności udziela, jest to,
że możemy wiele dobrego robić. Najwyższą więc mądrością
jest dążenie do wiecznej ojczyzny przez właściwą ocenę
i przez dobre użycie tego znikomego świata. Głupstwem
jest żądać przemijających bogactw i od nich oczekiwać
właściwego szczęścia. Głupstwem jest ubiegać się za honorami, stanowiskami i w nich trwałe wyniesienie swoje upatrywać. Głupstwem jest wierzyć, że w zaspokojeniu ponęt
zmysłowych leży przeznaczenie człowieka. Głupstwem jest
tak z rzeczy korzystać, jak gdyby w doczesności miał się
byt nasz kończyć.
Myśl o tem powszechnem doświadczeniu, że żadne zaspokojenie zmysłowe człowieka zaspokoić nie zdoła i że
dla człowieka nie masz nic gorszego, nad obrazę sumienia.
Mądry tak mówi do siebie: Chcę swój cel osiągnąć;
chcę go osiągnąć na drodze najlepszej i najkrótszej, wiel-
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kość i wspaniałość tego winna mi wynagrodzić zaparcie
się siebie, pracę i ofiary.

ROZDZIAŁ XLIV.
Wartość

czasu.

1. Wielu, w nierozumnem złudzeniu, tak się na czas
swego życia zapatrują, jak gdyby ten nigdy się nie kończył, lub jak gdyby się kończył w bardzo odległej przyszłości, lub też jak gdyby wieczność nigdy nie miała się
rozpocząć.
Czas jest drogi, znaczy on tyle co wieczność, która
się na nim oprze. „Czas krótki jest... Bo przemija kształt
świata tego" (1. Kor. 7, 29. 31). Mknie szybkowiosła łódka
lekko i ciągle z biegiem prądu i tylko po zmianie brzegów
możesz zauważyć, że ona nieustannie posuwa się naprzód.
Podobnie i życie ludzkie lekko i raźnie, posuwa się po gładkim prądzie czasu i tylko po śmierci towarzyszów spostrzegasz, że ono ciągle idzie naprzód. Kto się chce skarżyć na
czas, iż mu on prędko uleciał, ten winienby się skarżyć na
siebie, że go wcześniej dobrze nie używał. Odpowiednio do tego,
jak czasu używasz, pomoże ci on lub zaszkodzi w przyszłości.
Komu dni przechodzą, nie zbliżając go do jego celu,
tego jeden filozof indyjski przyrównywa do miecha, który
oddycha, a nie żyje. {Szczęśliwi w niebie i nieszczęśliwi
w piekle pragnęliby choć odrobinę czasu mieć jeszcze; pierwsi,
aby powiększyć swe szczęście, drudzy, aby przez akt skruchy serdecznej wiecznego uszli zatracenia. Używaj czasu,
lecz przedewszystkiem tego, który jest w twej mocy.
Nie wychwalajcie ciągle wczorajszego dnia i nie pokładajcie zbytniej ufności w jutrze, bo serce w piersiach
i Bóg w górze, działają teraz, w żyjącej teraźniejszości.
2. Żyj jakgdybyś miał każdego dnia umrzeć; pracuj
jakgdybyś miał wiecznie żyć. Przy użyciu czasu zważaj na
prawdziwą pobudkę. Czas można tracić nie tylko nic nie
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robiąc, lecz także źle robiąc. Często robi się wiele, a w rzeczywistości nic się nie robi, co się robić winno. Czas toczy
się z szumem, śpiesząc do morza wieczności. Pomóż mi,
o Panie, aby mię każdy dzień mógł zbliżyć do Twego nieba.
Co chcesz czynić dla wieczności, to czyń skoro tylko możesz. Niech każda twoja godzina będzie zajęta, bo nie wiesz,
czy ich jeszcze dużo mieć będziesz; nie pozostawiaj żadnej
róży na krzewie, bo może, nim nowa zakwitnie, będziesz
musiał umrzeć.

ROZDZIAŁ XLV.
Chwalebna lekkomyślność.
1. 0 ile stanowiska, wypadki, rzeczy na tym świecie
są nam pomocne do osiągnienia naszego celu, powinniśmy
z największem staraniem na nie baczyć i z nich korzystać!
Lecz wszystkie rzeczy, stanowiska i wypadki, rozważane
w r sobie, powinny nam być obojętne.
Jeżeli nie chcemy przynieść sobie szkody, to wola nasza odnośnie do tego co ziemskie, winna się zachować z pewnego rodzaju obojętnością, w której mamy powtarzać: Wszystko mi jedno, byle tylko najświętsza wola Boża się spełniła, byłem tylko cel swego życia osiągnął.
Czy mam być bogatym, czy biednym, udręczonym czy
w spokoju, wzgardzonym czy uczczonym: wszystko mi jest
pożądane, co się Bogu podoba i co mej duszy korzyść przynieść może. Ta chrześcijańska lekkomyślność na tem najprzód polega, ażebyśmy nie robili sobie cięższemi trosk
0 rzeczy i stanowiska nasze na ziemi, niż to jest potrzebne,
przez wzgląd na cel naszego życia i obowiązek naszego sumienia. Takie usposobienie jest rozumne i mądre, piękne
1 wzniosłe; chroni nas ono od gorzkich rozczarowań, uwalnia nas ono od wielu niebezpieczeństw i przeszkód. Takie
usposobienie daje nam możność życia w ciągłem zadowolę-
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niu. A być zadowolonym to wielka sztuka; zdawać się zadowolonym — para tylko; uczynić się zadowolonym — wielkie szczęście; pozostać zadowolonym — sztuka nad sztukami.
Takie usposobienie stawia nas w możności wyboru z pomiędzy przedstawiających nam się dróg i środków, zawsze
najlepszych i najstosowniejszych; będziemy zawsze to wybierać, co prędzej i łatwiej prowadzi do celu. A to właśnie
decyduje o wszystkiem.
2. Kto jest mądry, stara się nastrój swych uczuć przywieść wedle możności do zgody z tą filozoficzną lekkomyślnością swej woli. Przy przewadze uczucia i wybujałości
wyobrażeń, jesteśmy ciągle narażeni na niebezpieczeństwo
przylgnięcia w sposób niewłaściwy do rzeczy ziemskich
i stracenia wolności ducha. Jakże wielu jest takich, co wskutek igraszki wyobraźni i ślepych skłonności uczucia uwikłali się w najsmutniejsze błędy? Różnica pomiędzy tem,
co nas w doczesności przeraża i tem, co nas do siebie ciągnie — rzadko opiera się na rzeczywistości, zwykle na naszem wyobrażeniu i pojęciu o rzeczy. To, co cię spotyka
nie tyle ma znaczenia, ile twoje usposobienie względem tego,
co spotykasz. Nie licz na żaden szczęśliwy przypadek,
lecz bądź przygotowany na najgorszy. Nie bierz wszystkiego
do serca, lecz nie jedno puszczaj mimo uszu. Wyobraźnia
zdolna jest z niczego wielką rzecz uczynić i z wielkiej rzeczy zrobić drobnostkę. Nie złość się na nic, w przeciwnym
bowiem razie będziesz się niedługo na wszystko złościć.
Wszystko przemija. Zło następuje po dobrem, a dobre
po złem. Wszystko jest znikome, to tylko ma znaczenie,
co wieczne. Nie lekceważ trosk, są one ciężarem popychającym tryby twego życia. Jeżelibyś zbadał wszystkie rzeczy do gruntu, nie jednej pozbył byś się radości. Kto chce
widzieć, jak się wszystkie potrawy przygotowują, ten na
zawsze traci apetyt do wielu. Nie trać serca, gdy nadzieja
będzie ci nie raz w życiu tylko nikłą pianą; bać się znów
wielu rzeczy — to tylko zmora senna.
3. Miej serce otwarte dla radości, lecz zarazem i na
walkę przygotowane; ucz się w niepowodzeniach ufać;
podczas burzy pamiętaj, że nadejdzie wkrótce jasna pogo-
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da. Jeżeli cię troski dręczą, miej nadzieję na lepsze jutro;
gdy ci się szczęście uśmiecha, spoglądaj za siebie.
Zbyt wielkie szczęście jest często nieszczęściem. Wielkie nieszczęście jest często szczęściem. I dlatego pocieszaj
się, gdy cię spotka nieszczęście, a szczęście znoś rozumnie.
Gdy uderzą na cię burze, pomyśl, że żadne cierpienie na
ziemi nie trwa wiecznie; że przyszłość przyniesie ci lepsze,
piękniejsze czasy. Gdy serce twoje napełni się radością
i będą ci szczęścia zazdrościć, pamiętaj, abyś stał po nad
swojem szczęściem. Kto jest igraszką szczęścia, staje się
bardzo często igraszką przeciwności.
Jeżeli ci się zdaje, że natura jest stronniczą w podziale
szczęścia, idź na cmentarz, a nie będziesz natury winił
o niesprawiedliwość. Nie skarż się, że cię siła opuściła
w biedzie i nędzy: pod ciężkim bowiem młotem losu zwykły wytryskać najpiękniejsze iskry cnót. To tylko jedno
jest bezwarunkowo konieczne na świecie, abyśmy osiągnęli
nasz cel. Inne rzeczy są tylko pod tym, lub pod owym
względem potrzebne i można się bez nich obejść, można
się ich pozbyć.
Konieczny ci jest tylko Bóg i to, co do Boga prowadzi; na wszystkiem innem może ci zbywać. Jeżeli cię
jedna nadzieja opuściła, nie przestaj ufać, gdyż jeżeli jedne
drzwi zamknięte, tysiące innych może być otwartych.
W oczach Boga wszystko jest równe: nic niema małego i nic wielkiego; dobrym wobec Boga jestem, gdym
jest tem, czem być winienem.

ROZDZIAŁ XLVI.
Śmierć j a k o nauczycielka prawdy.
1. Głupi unikają myśli o śmierci, myślą, że jej ujdą,
gdy o niej będą myśleć. Mędrcy dawnych i nowszych czasów uważali śmierć za najlepszego nauczyciela.
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Cóż to jest śmierć? Koniec bytu, każdej ziemskiej żyjącej istoty. Gdy ciało nie nadaje się już do tego aby było
ożywione, człowiek umiera, dusza jednak nie ginie, gdyż
posiada byt, który i bez ciała może trwać i będzie trwać.
Ciało, pozbawione życia, podlega tymże prawom, co natura
bezduszna. Dusza idzie do innego nowego świata, którego
wcale nie zna, gdyż będąc w ciele przywiązana jest do
zmysłowych wyobrażeń. Przedstawiające się w chwili śmierci
nowe życie, jest tem dla człowieka, czem różnobarwny widok tego świata dla ślepego, który na raz przejrzy.
Św. Sylwester, patrząc raz na trupa, rzekł: „Czem ja
jestem, ty byłeś; czem ty jesteś, ja będę." Śmierć jest naturalną rzeczą dla człowieka, a jednak rozdział duszy z ciałem jest straszny i gorzki. Bóg chciał dać człowiekowi nadprzyrodzony dar nieśmiertelności i co do ciała, lecz przez
grzech dar ten został utracony, natura wzięła górę i my
Ż3rjąc nawet, jesteśmy już w objęciach śmierci. Życie jest
nieustanną walką ze śmiercią; każdy zegarek jest pewnego
rodzaju Memento mori, które człowiek ciągle z sobą nosi.
Śmierć jest końcem życia zmysłowego. Wszystko przemija! Cały ten obszerny świat zmysłowy z całą swoją pięknością i wygodami, ze wszystkiemi nędzami i cierpieniami,
ze wszystkiemi swemi sprawami i zabawami, ze wszystkimi
stosunkami: wszystko dla zmarłego stracone! — Odszedł on
z tego świata. Inni zajęli jego miejsce i prędko zapomniano
o nim. A gdy go na ziemi jeszcze chwalą, albo ganią, co
mu to pomoże? On jest gdzieindziej.
Śmierć jest końcem doświadczenia, wysiłków i pracy.
Kiedy dramat dograny do końca, aktor zdejmuje kostyum.
Rezultat sztuki — zysk, lub strata — niezmienne na wieki.
Czem był człowiek za życia w obec Boga, tem pozostaje
na wieki.
Śmierć jest końcem wszystkich złudzeń. Dopóki bawimy
na tym małym planecie, zdają się nam wielkiemi góry i morza ziemi, a stałe gwiazdy niebieskie — małemi. A to jest
właśnie najniebezpieczniejszem złudzeniem, że człowiekowi
ziemskiemu te rzeczy zdają się być tak ważne, a rzeczy
niebieskie tak małe. Śmierć rozprasza to złudzenie.
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2. Śmierć jest początkiem wieczności, wstępem do pozagrobowego świata; do świata tak obcego, tak niezwykłego!
Ludzie marzą zwykle całe życie; śmierć — jest przebudzeniem z tego marzenia. Śmierć jest początkiem wiecznego,
niezmiennego losu, do którego człowiek przygotował się tu
na ziemi. W chwili śmierci żadna próba na nic; gdyś raz
przerzucił kartę, przegrałeś na zawsze.
Ludzie sumienni zasypiają jak dzieci, które nabiegawszy się, zmęczone, rzucają się w objęcia matki. Śmierć
niesumiennego człowieka jest jak zgaśnięcie błędnego ognika
w błocie. Po za sobą ma nędzne życie, przed sobą ciemną
wieczność, po nad sobą mściwą wszechpotęgę, pod sobą przepaść zguby, w sobie nosi wyrok, ów wyrok, który za życia
przy każdym złym czynie odzywał się przez głos sumienia.
Ziemia jest poczekalnią przed podróżą do życia pozagrobowego. Pilnuj się, abyś do dobrego dostał się pociągu. Odpowiednio do zamiaru Bożego, śmierć rani, aby wyleczyć;
niweczy, aby uwiecznić. "Walka ziemska jest nocą, śmierć —
zorzą poranną, a grób oświeca się już przez słońce nieśmiertelności. Śmierć jest pewna. Wielu bardzo ludzi myśli
i żyje, jak gdyby nigdy nie miało umierać; to jednak prawdy
nie zmienia. Nie masz tu miejsca na „może". Umrzesz i umrzesz raz tylko; umrzesz prędko. Wszystko nam przypomina,
że życie jest jakoby chałupą gospodarską, do której się
wchodzi, spogląda po kątach i wychodzi. Pewna jest, że
wszystko opuścić musisz; iż dusza twoja w chwili śmierci
będzie, albo w stanie łaski, albo w stanie niełaski. Pewny
jest sąd, pewna sprawiedliwość i pew^na wieczność. A jednak jest coś niepewnego w śmierci. „Jest niepewne, gdzie
cię śmierć oczekuje," napomina stary Seneka, „dlatego czekaj na nią wszędzie." Nie wiesz kiedy, gdzie i jak umrzesz;
czy nagle, czy po długich dręczących cierpieniach.
3. I do czegóż służy myśl o śmierci? —• Chroni nas
przed najniebezpieczniejszymi błędami. Tak sobie tu lekko
żyjemy, jak gdyby interesy tego życia były dla nas wszystkiem, lub jakgdyby były najgłówniejszą rzeczą. Dobrze
umrzeć — j e s t rzeczą najważniejszą, oto co ci mówi śmierć.
Pomyśl wszakże, że ten kto chce żyć wiecznie, musi się tu
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nauczyć dobrze umierać. Każdy ważny krok winien być
dobrze obmyślany, a więc i krok do wieczności. Tak łatwo
przychodzimy do lekceważenia grzechu i głosu sumienia.
A jednak, w grzechu leży zarodek złej śmierci. Pamiętaj na
ostatnie twoje rzeczy, człowieku, a nigdy nie zgrzeszysz.
Tak mało troszczymy się o to, aby z grzechów powstać,
jak gdybyśmy mieli żyć jeszcze bardzo długo, albo jak gdybyśmy byli pewni, że później jeszcze na to czas mieć będziemy. Śmierć przychodzi, jak złodziej w nocy. I gdybyśmy nawet długo żyli, to co z tego? Im się dłużej żyje,
tym więcej wypala się niezagaszona iskra, tym głębiej
wrzód grzechu wżera się w duszę. M}rśl o śmierci uczy nas,
jak powinniśmy najlepiej urządzić życie. Cóż nam pomoże
droga, gdy nas nie prowadzi do właściwej bramy? Żyj zawsze tak, jak ten co napewno musi umrzeć i może umrzeć
prędko, a żyć będziesz dobrze. Nie tylko nadużycie, lecz
i nieużywanie życia czężko zaciąży na duszy umierającego.
Jeżeli chcesz użyć dobrze życia, przyjmuj każdy dzień radośnie, jako pierwszy i niezasłużony dar. Jeżeli chcesz
z niego skorzystać, uważaj go za ostatni; pomyśl, że on może
końcem twego biegu.
4. Jeżeli chcesz być mądrym, myśl często o swej śmierci!
Nie zapominaj we wszystkich swoich dążeniach, że każdy
krok w twem ziemskiem życiu jest dla ciebie krokiem do
grobu. Jednemu pobożnemu mężowi postawiono nagrobek
z takim napisem: Chcąc w śmierci znaleźć życie, żył jak
ten, co musi umierać. ( U l moriens vivcret, vixit ut moriturus). Takie powinno być i nasze pragnienie. Taka to jest
najlepsza filozofia, która nas może przygotować do dobrej
śmierci.

ROZDZIAŁ XLVII.
S ł u ż b a ś w i a t u albo s ł u ż b a Bogu.
1. Dwa są królestwa na ziemi; są one oparte na podwójnem przywiązaniu: na miłości świata, dochodzącej aż
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do unicestwienia Boga i na miłość Boga, wznoszącej się
aż do pogardy samego siebie. W pierwszym z tych królestw wołają: Szukajcie przedewszystkiem widzialnego świata i jego dóbr, któremi są: zewnętrzne oznaki czci, pieniądz i użycie zmysłowe; o królestwo Boskie się nie troszczcie, ono samo przyjdzie. W drugiem z tych królestw wołają: szukajcie przedewszystkiern królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a dobra ziemskie będą wam o tyle dane,
o ile są wam potrzebne do zbawienia.
Królestwo świata rządzi się wygórowaną miłością
własną i niepohamowaną żądzą panowania; w królestwie
Bożem jeden drugiemu służy w miłości: przełożeni troszczą
się o poddanych, podwładni słuchają przełożonych. Służba
Boża ma na względzie przedewszystkiern doskonałość i dobroć Bożą. Przymioty te objawia nam natura, a jeszcze
lepiej chrystyanizm. W naturze zlewa na nas Bóg, jako
dobrodziejstwa, owoce Swej wszechmocy i dobroci. W chrystyanizmie udziela nam się Sam, mówi z człowiekiem jak
przyjaciel z przyjacielem, poddaje się człowiekowi, jak gdyby Bóg był sługą, a nawet pokarmem człowieka. Jest to
bezpieczne poniżenie się, niepojęta przyjaźń, oparta na nieskończonej miłości.
2. Służba światu jest niedorzeczna w swych celach.
Cóż bowiem znaczą rzeczy, do których ona się odnosi?
Często daje się słyszeć głosy o wysokich i najwyższych
interesach; zbadaj czem one są, a przekonasz się, że dobrem jedzeniem i piciem. Służba światu jest zwodnicza
w swych skutkach. Cóż się bowiem przez nią osiąga? O, od
iluż to nie dających się obliczyć czynników zależą owe
skutki i jakież one są niepewne! Świat jest jednym wielkim domem gospodarskim, w którym i wtedy nawet trzeba
pokryć znaczne wydatki, gdy się nic w zysku nie otrzymało. Te nadzieje najczęściej obracają się w niwecz, ku
którym najsilniej zwracają się nasze pragnienia.
Służba światu przynosi wielokrotnie wstyd i gorycz.
Zwodzić i być zwodzonym — oto co nazywa się światem.
Jakiegoż obrzydliwego poniżenia wymaga służba ciału!
Jakżeż to musi się poniżać człowiek czci żądny, przed
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światowymi władcami! Ileż się to musi podjąć kłopotów,
ile trosk, ile cierpień znieść musi, kto chce być bogatym!
Nawet sami ludzie światowi czują gorycz i hańbę służby
światu; a jednak nie mają odwagi wyrzec się tej nędznej
strawy i wrócić do rodzicielskiego stołu.
Służba światu wiele obiecu je, lecz mało dotrzymuje. Odbiera nam lepsze, a daje gorsze. Gdyś już skutek jaki
osiągnął, bądź przygotowany na dwa wielkie zła: na
przykrą emulacyę i marną obmowę. Służba światu prowadzi do niesumienności, obdziera ze spokoju, zaprawia goryczą śmierć, z Bogiem różni i z pełnego trosk i smutków
ziemskiego bytu, rzuca w wieczne nieszczęście.
Jeden znany ze swego okrucieństwa książę miał w swoim zamku, w dole, obłaskawionego niedźwiedzia; kazał mu
na półmisku podać gorącego jak ukrop, miodu. Żart był
okrutny. Ile bowiem razy zgłodniałe zwierzę dotykało ulubionego swego pokarmu, tyle razy, sparzywszy sobie język
i paszczę, odskakiwało. Pomimo wszakże tych mąk, od
miodu odejść nie chciało. Wreszcie, wściekające się od bólu,
spragnione jadła, rzuciło się z rozpaczliwą odwagą na gorący płyn, połknęło go w całości i w strasznych mękach
zakończyło życie. Ci, którzy używają świata, wcale nie są
niedźwiedziami, często jednak stają się głupszymi od tego
zwierzęcia. Stąd też pochodzi, że większa część ludzi,
pierwszą połowę swego życia na to obraca, aby drugą
nędzną i nieszczęśliwą uczynić i wieczność swoją na szwank
narazić.
3. Prawdę też powiedział Walter von Vogelweide: „że
słodycz tak często jest dla nas zgubną i że wśród miodu
zwykle żółć pływa. Świat zewnątrz ma przepiękne, miłe
kolory i mieniące się refleksy, wewnątrz zaś jest czarny
i ponury, jak śmierć."
Kto kocha stworzenie więcej, jak Boga, ten się nazywa człowiekiem światowym. Każdy światowy człowiek
jest sługą bałwanów. „Ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, stawa się nieprzyjacielem Bożym" (Jak.
4, 4). W tem też znaczeniu mówi Chrystus: „Biada wam,
którzyście się nasycili: albowiem łaknąć będziecie. Biada
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wam, którzy się teraz śmiejecie, bo będziecie narzekać i płakać" (Łuk. 6, 25).
Gdy jakiś światowy człowiek jest na tyle przebiegły że potrafi, ukryć swoją nędzę moralną pod kłamliwie pię,
kną powierzchownością, to takiego nazywają człowiekiem
uczciwym, godnym. Jeden znakomity pisarz, po swojem
nawróceniu się, powiedział: „Czem jest zły człowiek, nie
wiem, gdyż nim nigdy nie byłem; czem jest jednak człowiek w pojęciu świata uczciwy, wiem i mogę powiedzieć:
jest czemś wstrętnem."
Jedni z zamiłowania ciemności gaszą światło wyższego poznania; drudzy pomimo światła lubią chodzić po śliskiej
ścieżce grzechu, skąd ich zwykle lada powiew wiatru strąca
w przepaść bezdenną.
Słusznie w służbie światu trzy rozróżniają stopnie:
grzech, występek i zapamiętałość. Grzech jest słodkiem
zuchwalstwem, występek — obmierzłem przyzwyczajeniem,
zapamiętałość — gorzką na wieki zatwardziałością. Grzech
jest ciałem, występek jest więcej duchowy i wreszcie duch
i wola stają się na wieki dręczącym uporem. Grzech wikła
w pęta różane, występek zakuwTa w żelazne łańcuchy, zapamiętałość wtrąca do ognistego wiezienia. Człowiek światowy podobny jest w godzinę śmierci do grającego na
giełdzie, który bierze do rąk cedułę kursową i spostrzega,
że tylko bezwartościowe papiery z sobą zabrał. „Nic nie
należli bogacze w rękach swoich" (Ps. 75, 6).
4. Najbardziej idealną rzeczą, na którą się może zdobyć człowiek światowy, jest poprzestawanie na sobie; człowiek taki sam siebie adoruje z powodu dóbr, jakie posiada. Przeciwnie, sługę Bożego zaspokaja tylko Bóg. Gdy
sługa Boży wszystko zrobi, uważa się za niepożytecznego
niewolnika i Bogu cześć oddaje. Wszystko on czyni dla
Boga. Służbę Bożą uzasadniają jej cele i skutki. Bóg jest
samą świętością i dobrocią; jest On najczystszą bezinteresownością. On nas nie potrzebuje; służba nasza żadnego
pożytku Mu nie przynosi. On chce naszego prawdziwego
.dobra. On mówi czego chce i, co obiecał, dotrzymuje. Służba Bogu jest konieczna. Bóg jest naszym Panem, On nie

może ze swego prawa robić ofiary: nie może się zrzekać
naszej służby, gdyż Ou jest Bogiem porządku i sprawiedliwości. Ou jest jedynym Panem, którego nam śmierć nie
odbierze. Służba Bogu jest wzmacniająca i uszlachetniająca.
Czemże bowiem jest najwyższy potentat na tej ziemi w porównaniu z Bogiem! Panowanie Boga na tej ziemi jest
tylko przedsionkiem wspaniałego królowania Bożego w życiu przyszłem. O. Boże, przyjdź królestwo Twoje!
Jeżeli chcesz Bogu służyć, powinieneś się tak bezwzględnie Bogu oddać, jak On się Tobie oddał. Nie zapominaj, że Bóg nie jest Bogiem wyobraźni, ale Bogiem
prawdy. Słyszy się mówiących na wszystkich ulicach, że
świat jest zły, lecz ci, co tak mówią, nie chcą pamiętać
o tem, że ten świat oni noszą w sercach. Bóg żąda dla
siebie serca, żąda woli, żąda wykonania. Służba Boża wymaga od ciebie nie tylko postanowień i słów, lecz czynów
także. Myśl podobna jest do pączka, słowa — do kwiatów,
lecz dopiero czyn — to owoc. Kto Bogu służy, dąży do
Boga. unika wszystkiego, co od Boga oddala i poddaje się
we wszystkiem najświętszej woli Boga.
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CZĘSC DRUGA PIERWSZEGO TYGODNIA.
C Z U Ł O Ś Ć SUMIENIA.
ROZDZIAŁ XLVIII.
Sumienie.
1. J|®złowiek ma różne kłopoty, a jeżeli ich niema, to je
wymyśla. Pomiędzy wszystkiemi kłopotami i tro' skami. pierwsze miejsce winna zajmować troska
o sumienie i obowiązki sumienia.
Prawcłziwem twojem szczęściem, człowiecze, nie są
spełnione życzenia, lecz spełnione obowiązki. Wszystko jest
próżne, jeżeli życiu naszemu brak poczucia obowiązku.
Sumienie jest to sąd praktycznego rozumu o moralnej wartości naszych postępków: jest to zastosowanie prawa moralnego do naszego rachowania się w czynach, słowach i myślach; jest to leżąca w naturze moralna zasada,
która nas popycha do tego, co czynić winniśmy, a odstrasza od tego, czego czynić nie należy.
Sumienie nie jest wcale dziełem wychowania, gospodarczego rozwoju przyswojonego, albo też narodowego
przyzwyczajenia, lub prawodawstwa. A jeżeli w niektórych
poszczególnych zastosowaniach podlega tego rodzaju wpły-
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wom i staje się surowszem lub wolniejszem—z powodu czego
u różnych narodów i ludzi znajdujemy różne sądy sumienia — to jednak, w swych pierwszych podstawach i zastosowaniach, jest ono u wszystkich ludzi niezmienne i jednakowe.
U wszystkich ludzi spotyka się ten sam popęd do
tworzenia pojęć o tem co dobre i zle, o cnocie i występku;
do wydawania wyroków o tem, że cnota jest chwalebna,
występek — godzien wzgardy; wreszcie do uznania tego
prawa, że trzeba pełnić dobro, a unikać złego. Każdy człowiek uznaje te podstawowe zasady porządku moralnego.
Porządek ten, wyniesiony po nad samowolę ludzką i zwyczaj czasowy, niezależny od żadnego rozwoju — powinien
być przez każdego człowieka zachowywany.
Stąd wypływa, że sumienie ma swoją podstawę w naturze i w rozumie. Aby najwyższe zasady moralne poznać,
do tego potrzeba tylko użyć zdrowego rozumu ludzkiego.
Najgłębszą jednak swoją podstawę wyprowadza sumienie
z Boga. Bóg stworzywszy nas, włożył w istotę naszą prawo, celem którego — uwielbienie Boga, a nasze szczęście.
Bóg rozkazuje tylko to, co jest naszem prawdziwem dobrem. Przykazania Boskie mają na celu nasze dobro.
W sercu wszystkich ludzi, o Panie, wypisane jest prawo
Twoje święte, według którego wszyscy sądzeni będą!
„ Wszelkie dobro, powiada Kant, które nie jest. zaszczepione na moralnie dobrem uczuciu, nie jest niczem
innem, jeno pozorem i błyszczącą nędzą. Powinienby był
Kant do tego dodać, że tylko moralnie dobre uczucie jest
prawdziwe, które źródło swoje ma w posłuszeństwie względem Boga.
2. Posłuszeństwo względem Boga! Nowocześni filozofowie już do tego doszli w swej bezmyślnej pysze, że mówią, iż jest rzeczą niemoralną czynić dobrze przez posłuszeństwo względem Boga; dobrze czynić, według nich. należy przez szacunek dla siebie samego.
Zapewne, człowiek powinien mieć szacunek dla siebie
i uważać się za to, czem jest — powinien się uważać za
najszlachetniejsze stworzenie, za sługę Boga; lecz nie po-
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winien się uważać za to, czem nie jest — za sprawcę wszelkich rzeczy i najwyższego prawodawcę.
Ażeby się obejść bez Boga, starali się przewrotni ludzie
wyprowadzić sumienie z ludzkiego egoizmu, jak gdyby ono
dlatego tylko nakazywało nam coś, że to nam jest pożyteczne, a zabraniało czegoś dlatego, że nam jest szkodliwe.
Lecz każdy odczuwa różnicę między moralnie dobrem i korzystnem, a moralnie złem i szkodliwem. Kto postępuje
sumiennie, ten nie myśli o swojej korzyści; on myśli tylko
o tem, co mu jest, jako zło zabronione, jako dobro pozwolone, lub co jest włożone na niego jako obowiązek.
Mówili niektórzy, że rozum ludzki jest ostatnim i najwyższym prawodawcą i że to on wskazuje nam zło i dobro i daje nam je poznać. Lecz sumienie odbiera nie tylko
wskazówki co należy czynić; owszem, sumienie otrzymuje
rozkaz, którego spełnienia domaga się odeń święty- i absolutny Majestat, a domaga się tak surowo, że gdyby nawet
świat cały w skutek spełnienia tego rozkazu miał zginąć,
należałoby go wypełnić. W taki sposób rozkazywać i wymagać może tylko Bóg. Wprawdzie może rozum ludzki rzec do
ludzkiej woli: Jeżeli chcesz osiągnąć ten cel, musisz użyć
tych środków. Nigdy jednak rozum sam z siebie, nie może
czegoś rozkazać woli z bezwzględnie obowiązującą koniecznością. Do tego potrzeba mocy, która ponad nami stoi;
potrzeba mocy absolutnej, świętej, mocy od której jesteśmy
zależni. My to czujemy, że kiedy przeciwko tej mocy postępujemy, wywracamy, o ile to jest w naszej możności, zasadniczy porządek świata, a wskutek tego mijamy się z naszem przeznaczeniem i skazujemy się na nieszczęście bez
końca.
8. Bóg więc, i tylko Bóg, jest sprawcą tego świętego
rozkazu, który w istocie naszej leży. Wprawdzie rozum
wskazuje nam nasz obowiązek. Ten jednak, kto nam nakazuje obowiązek pod groźbą kary i udziela jednocześnie
zamiłowania ku temu obowiązkowi, jest mocniejszy nad
rozum. Sumienie jest światłem Bożem w duszy ludzkiej.
Człowiek rozumie, że kto to wewnętrzne prawo dobrowolnie obrazi, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności

'181
przez absolutną władze prawodawczą; człowiekwie, że ten,
kto źle czyni, musi pokutować.
Człowiek, który idzie za głosem sumienia, nie mija
się ze swojem przeznaczeniem; jest on dobrym człowiekiem
i kiedyś wreszcie musi być szczęśliwym. Człowiek obrażający swoje sumienie, jest złym człowiekiem i każdym krokiem zbliża się do swego nieszczęścia. Nieszczęście dlań
tak wychodzi z grzechu, jak robactwo ze zgnilizny.
4. Staraj się więc przedewszystkiern o swoje sumienie. Jedno bowiem tylko na ziemi jest szczęście: spokój
wewnętrzny i czyste sumienie. Wielkość ziemska jest niebezpieczna; sława — próżną igraszką, gdyż to, co ona daje
dobrego jest tylko cieniem, a za to przykrości przynosi
wiele! Zaglądaj często do księgi twego sumienia, abyś mógł
spostrzeżenia robić, czy pod względem moralnym rośniesz,
czy malejesz; czy cię przybywa,-. czy ubywa. Przykładaj
często równię, abyś mógł wiedzieć, czy duchowa budowa,
którą do góry prowadzisz, idzie prosto czy krzywo.
Troszcząc się o sumienie, strzeż się, aby cię wyobraźnia nie wyprowadziła na bezdroża; pamiętaj, abyś rzeczy
lekko nie brał, lecz strzeż się przesadnej surowości. Boga
nie powinieneś uważać za tyrana, który cię chce męczyć;
nie powinieneś Go uważać za tego, który na twoją zgubę
czyha, lecz uważać Go masz za Ojca, który cię kocha
i chce cię szczęśliwym uczynić. Gdy spostrzeżesz, żeś na
zlej drodze, trwóż się; odrzucaj wszystko, coby cię mogło
uspakajać. Gdy dobrą drogą idziesz, bądź spokojny; odpędzaj wszelki niepokój.
Wewnętrzne uczucia pociechy wtedy tylko są dobre,
gdy cię do Boga, do Aviernego spełniania obowiązków popychają. Wewnętrzne uczucia, które ci służbę Bogu utrudniają, nie są jeszcze wcale same przez się znakiem złego
usposobienia. Niech wszelki chorobliwy smutek będzie daleki. Kto nieustannie bada puls czy jest zdrowy, ten prędko spostrzeże, że jest chory.
5. Sumienie zobowiązuje nas także do zachowania
wszystkich pozytywnych praw, które od Boga pochodzą.
Z praw Starego Testamentu Dziesięć przykazań Bożych,
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zawierają co do istoty wyjaśnienie i uzupełnienie prawa
naturalnego. Otrzymaliśmy Dziesięć przykazań nie tylko
jako jasne wyłożenie prawd rozumnych, lecz przedewszystkiem, jako wyraz woli Boskiej. Dlatego to na ich czele
stoi: „Jam jest P a n Bóg Twój". Chrystus Dziesięcioro przykazania potwierdził (Mat. 5. 17) i Swojem własnem prawem
uzupełnił.
W prawie chrześcijańskiem przykazanie miłości Bożej i przykazanie miłości bliźniego, są postawione na czele
(Marek 12, 80), podobnie jak wykonywanie aktów miłości
względem nieprzyjaciół i dzieł miłosierdzia (Mat. 25, 35
i następ.); wreszcie, szczególnie podniesionem zostało znaczenie wewnętrznych uczuć.
Dziesięcioro przykazania — to Magna Charta, która
obejmuje całe życie i ma za zadanie uregulować wszystkie
stosunki: po pierwsze, stosunek nasz do Boga; powtóre. stonek ludzi wzajemny; po trzecie, sprawy własności i po
czwarte, życie wewnętrznych chęci i pragnień.

ROZDZIAŁ

XLIX.

O b w i ą z e k s u m i e n i a w z g l ę d e m Boga.
1. Pierwsze przykazanie odnosi się do wewnętrznej
czci, jakąśmy winni Bogu, drugie — do ujmy winnego Bogu uszanowania: trzecie — do zewnętrznej służby Bogu.
My powinniśmy uznawać nieskończoną wielkość Boga
i naszą od Niego zależność, t. j. powinniśmy Boga czcić
i tylko Boga. Bóg jest wszystkiem, a mv niczem. Z uwielbieniem winno być połączone zdanie się ducha na Boga
w wierze: zdanie się woli w nadziei i miłości.
Odpowiednio do natury ludzkiej, wewnętrzne uczucie
człowieka domaga się zewnętrznego wyrażenia. Dopiero zewnętrzne, w naturalnem połączeniu z wewnętrznem, przedstawia wartość i jest pożyteczne. Strona zewnętrzna bez
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wewnętrznej jest bezwartościowa i obłudna. Prawdziwa pobożność nie jest przesadną, nie opuszcza ona żadnych obowiązków powołania: nie jest przykrą cłla bliźnich. J a k płyn
przybiera kształt naczynia, do którego jest wlany, podobnie
i prawdziwa pobożność do każdego zastosowywa się stanu.
Wierne wypełnienie obowiązków stanu jest także uwielbieniem Boga.
Wszelkie całkowite oddanie się człowieka jakiemuś
stworzeniu jest bałwochalstwem. Bogiem sknerów jest pieniądz, bogiem nieczystych —ciało, bogiem opojów — flasza.
2. Winniśmy należne Bogu uszanowanie, którego obrażać żadną miarą nie można. Szczególnie trzeba się strzedz
używania świętego Imienia Boga przy życzeniach wypowiadanych w gniewie; bluźnierstw wprost lub ubocznie do
Boga się odnoszących; oczernianie tego, co specyalnie do
służby Boga należy. Ciężką winę popełnia, kto łamie
przysięgę lub ślub. „Nie da się Bóg z siebie naśmiewać"
(Gal. 6, 7).
3. Całe nasze życie winno być służbą Bożą. Aby tem
było, musi człowiek spełniać tę szczególną służbę Bożą,
która zależy na wyłącznem przestawaniu z Bogiem. Bez
święcenia niedzieli nie masz służby Bożej. Zgodne to jest
z naturą ludzką, że dzień siódmy ma być dniem spoczynku;
do tego dnia dołączają się jeszcze w sposób nadzwyczajny
niektóre inne dnie spoczynku. Człowiek jest stworzony do
pracy, lecz w pracy ziemskiej nie powinien się całkowicie
zagrzebywać.

ROZDZIAŁ L.
O b o w i ą z k i s u m i e n i a w z g l ę d e m ludzi.
1. Czwarte przykazanie układa stusunek między przełożonymi i podwładnymi. Piąte przykazanie reguluje stosunek pomiędzy ludźmi odnośnie do życia. Szóste przykaza-
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nie porządkuje życie rodzajowe. Bóg w naturze wyraźnie
wypisał swoją wolę, że pomiędzy ludźmi chce poddaństwa,
i przełożeństwa i zależności. Kto przeto prawowitych przełożonych słucha, ten słucha Boga, kto przeciw nim powstaje. powstaje przeciw Bogu. Przełożeni, a mianowicie rodzice, zastępują miejsce Boga. Z woli Bożej rodzina winna
być szkołą, w którejby się człowiek nauczył słuchać, być
posłusznym Bogu i wszelkiej władzy. Dzieci winne są rodzicom miłość, uszanowanie i posłuszeństwo. „Synowie, posłuszni bądźcie rodzicom we wszystkiem* (Koi. 3, 20). „Kto o ojcu
i matce nie pamięta, zapomni o nim Bóg i dopuści nań
hańbę" (Eccl. 23, 18, 19). „Oko, które urąga ojcu, niech
wykłują krucy i wyjedzą orlęta" (Ks. Przyp. 30, 17).
('zwarte przykazanie chce także zaprowadzić porządek
w stosunku pomiędzy przełożonymi duchownymi i wiernymi; pomiędzy władzą świecką i poddanymi, pomiędzy państwem, a służbą.
2. Nie można ani sobie, ani drugiemu szkodzić na
zdrowiu, nie wolno szkodzić ani na ciele, ani na duszy.
Grzeszy się przeciwko własnemu życiu, gdy się przez zbytek, zdrowie swoje, czyli swoje życie naraża bezpotrzebnie
na niebezpieczeństwo. Przeciwko życiu duszy grzeszy się,
gdy się naraża dobrowolnie na najbliższą okazyę grzechu,
albo gdy się przez niedbalstwo, lub namiętność opuszcza
to, co jest konieczne do podtrzymania w sercu uczuć chrześcijańskich.
Przeciwko bliźniemu wykracza się przez nienawiść,
nieprzyjaźń, dobrowolnie żywiony wstręt, przekleństwo,
gniew, nieużytość, krzywdę, pomiatanie, zabójstwo. Przeciwko życiu duchowemu bliźniego wykracza się przez
uwiedzenie i zachętę do grzechu; przez zgorszenie i zły
przykład. Jeżeli żyjesz w nieprzyjaźni, winieneś obudzić
w sobie dobrą wolę i przebaczyć nieprzyjacielowi. Gdyś
bliźniemu twemu wyrządził szkodę na ciele, lub na duszy,
jesteś obowiązany wynagrodzić mu wedle możności.
3. W szóstem przykazaniu nakazuje Bóg poskramianie najniebezpieczniejszej i najzgubniejszej namiętności.
Wszystko jest zabronione, co się bez odpowiedniej racyi
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robi, mówi lub słucha, na co się patrzy, co się czyta, a co
jest zdolne do obudzania w nieporządny sposób nizkiej
zmysłowości. Niebezpieczną materya palną nie można się
bawić. Dlatego wszystko, co przeciwko temu przykazaniu
z namysłem i przekonaniem dobrowolnie się czyni, lub myśli jest grzechem ciężkim. Na stu takich, którzy się odsunęli od życia kościelnego, dziewiędziesięciu dziewięciu nie
praktykuje przepisów religii dlatego, że są niewolnikami
nieczystości.

ROZDZIAŁ

LI.

Obowiązki sumienia względem własności
i d o b r e g o i m i e n i a bliźnich.
1. Siódme przykazanie zabrania złodziejstwa, rabunku,
oszukaństwa, szkód i zatrzymania cudzej własności. Grzeszy się przeciwko temu przykazaniu, gdy się bliźniemu tajemnie coś zabiera; gdy się go w handlu i w stosunkach
oszukuje lub zwodzi; dalej, gdy się cudzej własności szkodę wyrządza i rzeczy znalezionych wedle możności nie
zwraca. Rzeczy do kogoś drugiego należącej nie można
zatrzymywać. Szkodę wyrządzoną trzeba wynagrodzić.
W naturze ludzkiej leży prawo nabywania i posiadania własności osobistej. Bez prawa prywatnego posiadania, społeczeństwo ludzkie nie mogłoby istnieć. Lecz nikt
niema prawa absolutnego do prywatnej własności. Prawo
takie ma tylko Bóg, który zażąda od człowieka, z używania własności, rachunku.
2. W ósmem przykazaniu zabrania Bóg wszelkiego
szkodzenia na sławie bliźniemu, oraz wszelkiego fałszu. Dobre imię jest wielkiem dobrem każclego człowieka. Poczucie sławy i wstręt przed hańbą są głęboko zakorzenione
w naszeni sercu. Jak przeto każdy powinien się troszczyć
o swoje dobre imię we właściwy sposób, tak również powi-
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nien się strzedz tego wszystkiego, co pod tym względem
może być szkodliwe dla bliźniego.
Potwarz jest jednym z najstraszniejszych występków.
Trzem ludziom odrazu przynosi ona szkodę: potwarcy. słuchającemu potwarzy i temu, kogo ona dotyka. Szkoda z potwarzy wynikająca nie zawsze jest bezpośrednia, ale im
pośredniejsza, tem większa. Potwarze i bomby nim trafią
i rozerwą, zakreślają wpierw szeroki łuk. A jednak występek ten tak jest rozpowszechniony! Nikt nie uważa się za
obowiązanego dochodzić prawdy, lecz czy sprawiedliwie,
czy fałszywie sądzą, każdy sąd taki przyjmuje nie krytycznie i powtarza te płoche słowa: „mówią, opowiadają, że..."
Nie tylko należy unikać potwarzy. lecz i obelgi, obmowy,
plotkarstwa, przysłuchiwania się krzywdzącym dobrą sławę
mowom, podejrzliwości. Podejrzliwość jest płodnym twórcą.
Lepiej jest pomylić się, gdy dobrze o złym sądzisz, niż gdy
źle o dobrym. Wszelka także nieprawda, jako to, kłamstwo,
obłuda, pochlebstwo są zabronione przez ósme przykazanie
Boże. Nigdy nie powinieneś mówić nieprawdy, aby innych
oszukać. Nigdy nie powinieneś inaczej mówić i inaczej postępować, niż myślisz. Nigdy nie powinieneś dla swej korzyści chwalić kogoś w oczy wbrew swemu przekonaniu.

ROZDZIAŁ LII.
G r z e c h y odpuszczenia.
1. Człowiek żyje na ziemi nie tylko dlatego, aby złego
nie czynił, lecz i dlatego, aby czynił dobrze. Grzeszy się
więc nie tylko złemi myślami, słowami i uczynkami; lecz
także opuszczeniem i zaniedbaniem tych dobrych spraw, do
których jesteśmy obowiązani. Nie czynić dobrze, gdy się jest
do tego obowiązanym, znaczy tyle, co źle czynić.
Zrobiono zarzut Dantemu, że w wyższych okręgach
piekła umieścił niezliczone rzesze takich dusz, które w swem

ziemskiem życiu nic złego, lecz też i nic dobrego nie uczyniły: które „bez hańby, lecz i bez chwały żyły." A przecież
wielki poeta wyraził tu tylko chrześcijańską prawdę. Nieużytecznego sługę osądził Pan ewangeliczny nie dla tego,
iż ten stracił powierzone mu talenty, lecz dla tego, że zwrócił je bez zarobku. W dzień sądu powszechnego będzie wielu
potępionych na wieki za to, że zaniedbywali uczynków miłości bliźniego.

ROZDZIAŁ LIII.
Żądze w życiu l u d z k i e m .
1. W dziewiątem i dziesiątem przykazaniu domaga się
Pan Bóg uporządkowania wewnętrznych żądz życiowych.
Ozy człowiek jest dobry, czy zły, zależy to od tego. jak się
zachowuje względem swoich żądz. „Człowiek widzi, co się
pokazuje, a Pan patrzy na serce" (1. Król. 1(5. 7). „Pierwsze nieporządne poruszenia władzy pożądania wyrosły z naszą istotą; nie dadzą się one z serca usunąć, można jednak
przeszkodzić, aby nie wydały owoców t. j. grzechów; mona je osłabić, umiarkować, zmniejszyć, a nawet pod pewnym
względem wyniszczyć" (Gal. 5, 17). Grzech rozpoczyna się
tam, gdzie się poczyna wolność.
Wszędzie wciskają się poruszenia życiowych żądz; ale
nie są one jednak dlatego zawsze i wszędzie powodami naszych postępków. Plato rozpatruje człowieka, jako istotę żyjącą, powstałą z części różnych natur; pożądliwość najdalej
rozszerza się w człowieku i obejmuje w sobie głowy wielu
zwierząt, t. j. niezliczone skłonności. Do obrony silnego stanowiska przeciw wielu nieprzyjaciołom dwie rzeczy potrzebne: czujność i siła. Większość ludzi powinna się strzedz
nieporządnycli żądz zmysłowego użycia i posiadania dóbr
ziemskich. W formalnym rozkazie zwalczania trojakiej pożądliwości: żądzy złota, pychy i zmysłowości, zawiera się
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rozkaz unikania w ogóle wszystkich grzechów. Dziewiąte
przykazanie zabrania najprzód pożądania żony cudzej (Mat.
5. 27. 28.), a następnie wszystkich w ogóle nieczystych myśli
i żądz. Upodobanie w nieskromnem wyobrażeniu jest grzeszne i dlatego zabronione. Z myśli rodzi się pożądanie, z pożądania czyn. (Mat. 15, 18).
Grzeszy się ziemi myślami, gdy się dobrowolnie ma
w nich upodobanie t. j. gdy się z przyjemnością bawi myślami i wyobrażeniami przeciwnemi porządkowi, wiedząc, że
one są niedozwolone. Zastanawianie się nad nieczystym przedmiotem jest grzeszne, ilekroć razy, ktoś bez żadnej potrzeby
naraża się na niebezpieczeństwo zezwolenia i upodobania
w nieczystych przedmiotach. Bóg chce, aby człowiek jedynie tego pragnął, co jest czcigodne i święte (Fil. 4, 8).
Dziesiąte przykazanie zabrania wszelkiej nieporządnej
żądzy tego, co zysk przynosi —czy to jest czcią, czy też dobrami ziemskiemi: nakazuje zaś, aby każdy poprzestawał
na swojem i ze swego był zadowolony.
2. Bądź sprawiedliwy i uniewinniaj, lub obwiniaj twoje
biedne serce dopiero po dojrzałem zastanowieniu się, (badaniu) gdy bowiem uniewinniać je będziesz bezzasadnie,
stanie się ono zuchwałem i złem; gdy je będziesz obwiniał bez
podstawy, zrobisz je bezsilnem i zwątpiałem.
Myśli i żądze dopóty nie zasługują ani na naganę,
ani na pochwałę, dopóki niema w nich udziału wolna wola.
W wolnej woli leży decyzya (Eccl. 31, 10, 11).
W sprawie żądz jest rzeczą wielkiej wagi czuwanie
nad wolą. Nieraz bowiem złe żądze dlatego są grzechem,
iż się je przywołuje rozmyślnie i zezwala na nie. Najprzód
powstaje w twoim umyśle proste pomyślenie, następnie
wyobrażenie żywe, potem upodobanie i grzeszna skłonność,
w końcu zadowolenie. Kto utrzymuje porządek w swych
pragnieniach, ten żadnej nie spotyka trudności utrzymania
w porządku życia swego. Ogrodnik musi czuwać nad wzrostem, w odpowiednim kierunku, młodych drzewek; człowiek
zaś musi czuwać nad odpowiednim kierunkiem skłonności
swego serca. Złe żądze szukają zawsze poparcia, uniewinnienia i usprawiedliwienia w twierdzeniach, które dyktuje
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rozum; ale nie rozum oświecony miłością prawdy, lecz zaciemniony mrokiem namiętności. Przed takiemi twierdzeniami miej się na baczności.

ROZDZIAŁ LIY.
P r a k t y c z n a troska o sumienie.
1. O ile praktyczna troska o sumienie odnosi się do
przeszłości, winna się objawić w ogólnym rachunku sumienia według poszczególnych przykazań, a to dlatego, że najprzód należy rozpoznać swój wewnętrzny stan zgodnie
z prawdą i rzeczywistością. 0 ile zaś się odnosi do przyszłości, badanie sumienia winno być skierowane do jednego,
określonego punktu, bo gdy kto jednocześnie wiele chce
rzeczy przestrzegać, niczego z należytą uwagą strzedz nie
będzie.
O tym szczegółowym rachunku sumienia opowiada
znakomity przyrodnik, mąż stanu, Beniamin Franklin w swej
autobiografii, co następuje: „W 22 roku życia powziąłem
śmiałe i dobre postanowienie dążenia do moralnej doskonałości. Pragnąłem przyzwyciężyć wszystko złe, do którego
ciągnęła mię czy to naturalna skłonność, czy przyzwyczajenie, czy też towarzystwo.
A ponieważ wiedziałem, a przynajmniej sądziłem, że
wiem co prawe, a co złe, nie widziałem więc powodu, dla*czego nie miałbym jednego czynić, a drugiego unikać. Lecz
wkrótce przekonałem się, żem sobie postawił zadanie daleko
trudniejsze, niż to sobie początkowo wyobrażałem. Gdym
bowiem wszelkie podejmował starania, aby się uchronić od
jednego błędu, często wpadałem w drugi; przyzwyczajenie
brało górę nad czujnością i skłonność była niekiedy silniejsza, niż rozum.
Przyszedłem wreszcie do wniosku, iż od upadku nie
uchroni mnie samo spekulatywne przekonanie, że jest na-
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szym interesem, abyśmy byli cnotliwymi; dalej, że złe przyzwyczajenia trzeba wyniszczać, a zamiast nich nabywać
i umacniać dobre, nim będziemy mogli mieć jakąś ufność
w stałą i niezmienną uczciwość naszego postępowania.
2. „W tym celu zestawiłem cały szereg różnych cnót.
A że zamiarem moim było nabycie nawyknienia do tych
cnót, uważałem przeto za rzecz odpowiednią nie rozdrabniać uwagi na próbowanie odrazu wszystkiego, lecz zwrócić ją na jedną z owych cnót i dopiero, gdy się panem
tej jednej stanę, przechodzić do drugiej, następnie do trzeciej i tak dalej dopóty, dopóki wszystkich nie nabędę.
„Dla codziennej kontroli zrobiłem małą książeczkę,
poliniowałem każdą stronnicę tak, że miała siedem pól, po
jednem na każdy dzień tygodnia. Na polach tych oznaczałem każdy swój błąd pewnym znakiem. Na czele takiej
tabliczki umieściłem modlitwę, w której prosiłem Boga
0 pomoc. Każdego wieczora błędy swoje i upadki zapisywałem, przyczem w ciągu całego tygodnia po kolei miałem zwróconą uwagę szczególną na jedną tylko cnotę.
„Ku memu wielkiemu zdziwieniu przekonałem się, że
miałem nieszkończenie więcej błędów, aniżeli sobie wyobrażałem: wskutek tej praktyki doszedłem do tego. że
z czasem liczba ich coraz to się zmniejszała. Często przychodziła mi pokusa zarzucić to kontrolowanie siebie; zdawało mi się, że ta sumienna dokładność, jakiej od siebie
wymagałem, jest tylko czczą jakąś zabawką w rzeczach
moralnych. Pomimo to, praktyki swojej nie zaniedbałem,
lecz prowadziłem ją dalej. I chociaż, na ogół mówiąc, nigdy nie osiągnąłem tej doskonałości, do jakiej chciwie dążyłem, to jednak dzięki moim usiłowaniom byłem lepszym
1 szczęśliwszym człowiekiem, niżbym był bez tej praktyki...
Początkowo zamierzyłem nabyć dwanaście cnót, lecz wskutek zarzutu, że uchodzę za pysznego, dodałem jeszcze pokorę. Wprawdzie nie mogę się pochwalić, abym w nabyciu istoty tej cnoty osiągnął wielki rezultat, udało mi się
jednak zdobyć przynajmniej pozór tej cnoty.
„Zwierzam się z tego dla dobra moich potomków,
aby wiedzieli, iż przodek ich tej właśnie małej sztuczce,
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obok błogosławieństwa Bożego, zawdzięczał trwałe szczęście swego życia aż do 79 roku."
My jednak za cel naszych usiłowań powinniśmy
wziąć zdobycie nie „pozoru pokory", lecz samą rzeczywistą pokorę.

ROZDZIAŁ LV.
Największa przeszkoda.
1. Pokorne poddanie się Bogu — oto w czem się zawiera znaczenie i przeznaczenie człowieka; jest ono jedyną
rzeczą konieczną.
Pierwsza i największa trudność, jaką człowiek w osiągnięciu celu życia napotyka — to leżąca w naturze ludzkiej skłonność do nieporządnej niezależności, do pychy.
Ciężką jest rzeczą dla człowieka nie trzymać o sobie więcej ponad to, na co w rzeczywistości zasługuje; do siebie
samego przywiązany, staje się on rewolucyonistą względem Boga.
J a k z naturą zwierzęcą elany jest człowiekowi pociąg
do zmysłowości, tak samo w poznaniu duchowem, leży
dlań niebezpieczeństwo pychy. U Eschilosa czytamy: ,,Z kwiatu hardej pychy dojrzewa jako owoc grzech, którego żniwem są łzy i cierpienie."
Są małpy, które zawsze i wszędzie wyszukują najwyższych miejsc. Gdy się znajdują w lesie, wspinają się
na najwyższe szczyty drzew; gdy, złowione, znajdują się
w pokoju, wciągają na stół krzesła, aby z możliwej wysokości na wszystko z rozkoszą spoglądać. Do tych zwierząt
podobny jest człowiek dumny, który we wszystkich warunkach życia o tem tylko ciągle pamięta, aby zdobyć
możliwie najwyższe stanowisko dla siebie. Obowiązkiem
każdego jest trzymanie tej nieporządnej pokusy w karności.
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Pycha jest najobfitszem źródłem ciężkich w następstwie błędów. Sw. Augustyn utrzymuje, że są ludzie, którzy w skutek pychy, mówią jak waryaci {komincs supcrbe
deliranłes). Faktem jest, że przewódcy niechrześcijańskiej
filozofii zarzucali sobie wzajemne szaleństwo i gorsze jeszcze rzeczy.
Gdzie jest pycha, tam nie może być szczęścia. Szczęśliwy ten, kto wszelki dar jaki mu dają, przyjmuje z radością. Kto jest pełen pychy, ten ciągle jest w złym humorze, gdyż najlepszy własny dar zdaje mu się być skąpo danym, a cudzą własność uważa za odjętą sobie.
Najwyższe miejsca w niebie są przeznaczone dla liajpokorniejszych, a najgłębsze w piekle—dla najpyszniejszych.
2. Pysze przeciwna jest cnota pokory. Pokora jest to
poddanie się Bogu, albo raczej zrzeczenie się siebie samego na korzyść Boga; jest ona cnotą woli i przez nią uważamy się za to, czem w rzeczywistości jesteśmy, tak iż nie
chcemy być czemś większem i podawać się za coś większego ponad to, co odpowiada prawdzie i dobrowolnie poddajemy się porządkowi przez Boga ustanowionemu.
Czemże jesteś człowieku, iż sądzisz, że nie należy ci
się troszczyć o wolę Bożą? Czem jesteś, tak pyta jeden
głęboki znawca ludzi, w porównaniu z innymi ludźmi?
Wskaż na wszystko, co tylko wielkiego i możnego masz,
lub sądzisz że masz; powiększ to, jak tylko zdołasz: posiadasz przymioty ciała, a czyż inni ich nie posiadają?
Masz bogactwa, a czyż inni tego nie mają? Masz naukę
i cnotę, inni to także mają. Czemże jesteś na świecie? Jak
daleko jesteś znany? W najściślejszych nawet twoich kołach towarzyskich znajdą się może tacy, co pod rozmaitymi
względami przewyższają cię i przyćmiewają. Czemże jest
twoja inteligencya, twoje czyny i twoje zdolności w porównaniu z inteligencyą, czynami i zdolnościami całej ludzkości? Umierasz, a po niedługim czasie drobna tylko garstka
ludzi wie cośkolwiek o miejscu, w którem w proch się rozsypały twoje zwłoki. Gdzie jest kwiat polny? Gdzie się podział lekki obłoczek? Fala potoku jakże prędko znika! Szuk a j kropli wody w morzu; szukaj ziarnka piasku na sze-
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rokiem wybrzeżu morskiem! I czemże są wszystkie ziemskie wielkości razem wzięte, w porównaniu ze światem ducha? Jakże nikłym jest nasz planeta z całą swoją ludnością,
wobec milionów światów! A czemże są wszystkie pokolenia
ludzi i wszystkie chóry Aniołów w porównaniu z Bogiem
nieskończonym?
3. I ty dziecko ludzkie, z prochu ziemskiego ledwo
widoczne, miałożbyś zuchwale podnosić głowę przeciw Boga? Skąd przychodzisz? Dokąd idziesz? Idź do swojej kolebki, idź na swój grób. Czem jesteś w swojej cnocie i świętości? W te swoje przymioty sam chyba nie wierzysz. A to
co masz, jakżeż jest zeszpecone przez niedostatki i błędy!
Czemże jesteś w twej sile woli? Każda trudność przeraża
cię. Czem jesteś pod względem twego rozumu? Ocldawna
się męczyłeś i cóż wiesz? Odejm od płodów twego ducha
i od twoich frazesów wszystko coś od innych usłyszał i nabył i cóż ci pozostanie? A czemże jesteś pod względem
swego ziemskiego bytu? Oto przypadkowością, nędzą, plugastwem, żyjącem, śniegiem pokrytem błotem. Jako nędzarz,
siedzisz na kupie nawozu i marzysz, że jesteś królem. Sam
z siebie niczem jesteś w porządku natury; mniej jesteś, niż
niczem w dziedzinie cnót, ze względu na twoje grzechy.
3. Xiema skuteczniejszego i potężniejszego środka do
utwierdzenia człowieka w zbawiennej pokorze, nad myśl
o popełnionych grzechach. Chrześcijańscy myśliciele są tego zapatrywania, że Bóg dlatego nie przeszkadza grzeszyć,
ażeby człowiek w samopoczuciu winy znalazł popęd do pokory i pogardy siebie.
Czyżbyś się nie wstydził bardzo, gdyby ci i owi
prawi ludzie wszystkie twoje myśli, żądze, słowa i sprawy znali? Czyż więc nie powinieneś się wstydzić, gdy
pomyślisz, że Bóg wszystko wiedzący całą twoją nędzę
przenika.

Chrześcijańska filozofia życia. Tom I.
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ROZDZIAŁ LVI.
Ograniczoność ludzkiego bytu.
1. Ażeby przygotować ludzkiego duclia do prawdziwego poznania siebie, zbawienną jest rzeczą zwracać często jego uwagę na ograniczoność ] ludzkiego bytu. Jakże
brzydkie, jałowe, płaskie, nieużyteczne zdaje się być całe
życie świata! Jest to dziki ogród, który strzela w górę.
Wstrętny chwast napełnia go całkowicie.
Plato, myśląc o stanie bytu ludzkiego, sądził, że pomieszkanie duszy ludzkiej, tu na świecie, jest pomieszkaniem za karę, jest czemś okropneiu, przeciwnem naturze,
więzieniem jakiemś. Lecz któżby mógł pojąć, że dusza
ludzka przed swojem połączeniem z ciałem już pierwej istniała? Któżby mógł to pojąć, że ona wprost ukarana została za winy, do których się wcale nie poczuwa? Przytem
stan duszy w ciele nie jest okrutny, nie jest przeciw naturze. Życie doczesne jest dla nas naturalną drogą do naszego celu, daje nam ono środki, z których winniśmy robić należyty użytek przez wzgląd na cele naszego bytu.
Świat materyalny nie jest naszą ojczyzną, jest jednak drogą
do ojczyzny, drogą pod pewnym względem wspaniałą; drogą, której przepychu pełne wyposażenie, na każdym kroku
daje nam przeczuwać wielkość i nieskończoność Tego, który
nas oczekuje po końcu naszego ziemskiego działania i życia. Człowiek tu na ziemi powinien się uważać za pielgrzyma, którego szczęście na tem tylko się zasadza, iż wie, że
się znajduje na drodze prowadzącej do celu, a nie na tem,
żeby droga miała być wolna od wszelkich cierpień, trosk
i trudów.
2. Pobyt nasz ziemski, ze względu na liczne uciążliwości i poniżenia, podobny jest do więzienia, w którem
wśród wielu nędz trzymani jesteśmy w dali od ojczyzny
i krępowani więzami zwierzęcych chuci. Przyjemności życia stają nam się także ciężarem i niebezpieczeństwem.
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Dwa ponętne głosy słyszy człowiek w swej duszy:
jeden zachęca go do pójścia drogą, wiodącą do przeznaczenia; drugi wzywa go do szukania pociechy w przyjemnościach drogi i do stałego na niej popasu. I z zewnątrz
słyszy człowiek dwa głosy: świat z tem co posiada, ze
swemi dobrami i usługami, nie tylko przemawia do nas językiem rozumu, aby nam wskazać prawdziwą drogę, lecz
mówi on także językiem zwodniczym, ażeby nam okazać
stosunek do siebie jako najwyższy i najważniejszy. Trzebaby
nie b\Tć chrześcijaninem, aby nie rozpoznać strasznego
niebezpieczeństwa, jakie się ukrywa w głosie wabiącej syreny. Tak więc widzimy naturę ludzką wśród wszelkiego
rodzaju ucisków i trudności.
3. Stosownie do pierwotnego zamiaru Stwórcy, miał
człowiek przez dar szczególny łaski być wyjęty z pod
ograniczoności i słabości swej natury. W skutek osobistej
winy Adama i współwiny natury ludzkiej, w Adamie, dar
ten dobrowolnej miłości Boga został stracony i człowiek
popadł napowrót w stan swój naturalny ze wszystkiemi
stanowi temu właściwemi niedoskonałościami.
I cóż się stało z człowieka? Z zewnątrz sroży się burza utrapień, która człowiekiem miota na wsze strony. Wewnątrz rozdwojenie między wyższą i niższą częścią natury
ludzkiej. Każdy się skarży z Apostołem: „A jam jest cielesny, zaprzedany pod grzech... Bo nie co dobrego chce,
to czynię, ale złe, którego nienawidzę, ono czynię... Albowiem chcieć przy mnie jest: ale wykonać dobre, nie znajduję" (Rzym. 7, 1-4, 15, 18). I Chrystus mówi także do
swoich uczniów: „Duch ci wprawdzie ochotny, ale ciało
mdłe" (Mat. 26, 41). Takie to są następstwa grzechu pierworodnego!
4. Nowożytna nauka zadaje sobie wszelki możliwy
trud, aby drogą statystyki korzystniejszy wystawić obraz
„przeciętnego człowieka". „Przeciętny człowiek, powiada jeden statysta, jest to nie zła przeciętność, złożona ze wszystkich słabości i ze wszystkich namiętności, lecz także i ze
wszystkich cnót rodzaju ludzkiego. Sumienie takiego przeciętnego człowieka jest pewnego rodzaju mozaiką, ułożoną
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po części ze wszelkiego szelmostwa, po części ze wszelkich
dobrych i szlachetnych czynów. Podobnież rzecz się ma
z duchowymi jego przymiotami. Jest on mieszaniną głupoty i rozumu, wykształcenia i grubiaństwa duchowego."
Lecz obraz ten przeciętnego człowieka nie jest prawdziwy,
gdyż dobra i szlachetności zdaje się być daleko mniej
w nim, niż zła.
Głęboko w naturze ludzkiej leży popęd do złego, jak
również gorliwe staranie się o ukrywanie tego popędu przed
sobą i przed bliźnimi. Grzesznym i obłudnym jest człowiek! Grzeszy, a jednak nie chce wiedzieć o swoich grzechach: nikt nie czyni dobrze, a wszyscy chcą za dobrze
czyniących uchodzić.

ROZDZIAŁ LVII.
Pojęcie i istota grzechu.
1. Największa hańba i największe zło leży w grzechu,
bo grzech stawia człowieka w rewolucyjnem przeciwieństwie
do Boga. I dlatego nic tak nie chroni od niebezpiecznej
pychy, jak myśl o popełnionych grzechach.
To pytanie narzuca się grzesznikowi: Co powinienem
trzymać o sobie na widok tylu moich grzechów? Co mam
robić? Jestże jaka rzecz dla mnie ważniejsza nad strzeżenie się w przyszłości grzechu w miarę sił moich? Dlatego w prawdziwej ocenie istoty grzechu leży wysoka mądrość. Staraj się więc duchowi swemu przypominać prawdziwie pojęcie grzechu.
Mówili niektórzy, że grzech jest wrodzoną właściwością natury, naturalną słabością i ograniczonością naszej
istoty, albo nawet samą istotą człowieka: że on jest czemś,
czego nie można się pozbyć. Ci, którzy tak mówią, w najcięższe i n aj zgubniej sze uwikłali się błędy. Wiele rzeczy ma
człowiek w swojej naturze, których zmienić nie można (skłon-
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ii ość do pychy, do zmysłowości, popęd do gniewu, do próżności, do sprzeciwiania się, do lenistwa, do samolubstwa
i t. d.). a które go mniej lub więcej do grzechu ciągną. Ale
to jeszcze nie są grzechy. Grzech rozpoczyna się dopiero
tam, gdzie się poczyna poruszenie, przyzwolone woli. Kto
zawsze spogląda w swą przeszłość, ten jasno odróżnia konieczne naturalne pociągi do grzechu, od czynów, słów,
myśli, którychby był mógł uniknąć, gdyby był chciał.
Grzech ma swoje źródło w wolności woli, jest 011 dobro wolnem przestąpieniem poznanej przez człowieka woli
Bożej, prawa Bożego, które zostało wyryte w naszym rozumie i sumieniu, albo też objawione nam przez Chrystusa,
lub podane przez inną jaką prawowitą powagę, czy to w rodzinie, czy w Kościele, czy w państwie.
'2. Gdzież więc leży przewrotność grzechu? Mówili niektórzy, że grzech dlatego godzien jest nagany i odrzucania,
że występuje przeciw rozumowi i że człowiek grzeszący zwyradnia swoją naturę. Istotnie, grzech jest obrzydliwy i przeciwny rozumowi; dlatego pomimo woli wstydzi się ten, kto
został pochwycony na kłamstwie, na złodziejstwie lub na
jakim innym grzechu. Bo i jakżeby z pożądliwości oczu,
z pożądliwości ciała, z pychy żywota, mogło coś powstać,
coby nie było obrzydliwe i przeciwne rozumowi? Lecz w tem
jeszcze nie leży właściwa przewrotność i niegodzi wość grzechu.
Mówili niektórzy dalej, że dla tego należy nienawidzieć grzechu, gdyż on czyni człowieka nieszczęśliwym
w doczesności i sprowadza zamieszanie we wszystkich stosunkach ludzkiego bytu. To zupełna prawda. Lecz czy
w tem należy widzieć powód, dla którego trzeba się grzechem brzydzić? Xie. Odpowiednio do swojej natury grzech
jest powstaniem przeciwko najświętszej woli Boga. Zastanawiający się rozum łatwo rozpozna, że wszystko co Bóg
rozkazuje, jest dobre, piękne i szlachetne. A jednak wola
w zuchwałej dumie powstaje przeciw Bogu z miłości ku
nędznemu stworzeniu, z chęci ku ordynarnemu zadowoleniu.
Stworzenie wynosi się ponad Stwórcę: chce lepiej wiedzieć
co ma czynić, niż Bóg.
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Grzech jest powstaniem przeciwko prawodawczej mądrości Bożej, przeciwko Jego najwyższej władzy; jest wzgardą
Jego sprawiedliwości, buntem przeciwko ustanowionemu przez
Boga porządkowi. Kto grzeszy, sam się porywa na siebie
i na swoje szczęście; a co najgorsza, grzech jest obrazą Boga:
kto grzeszy, wypowiada Bogu służbę, którą mu jest dłużny,
porywa się na samego Boga, że tak rzec. I to wszystko dla marnej drobnostki, dla dobrowolnego zaślepienia, dla haniebnej słabości woli. ze sponiewieraniem godności ludzkiej, z najniewdzięczniejszem zapomnieniem dobrodziejstw Bożych!
3. W grzechu trzeba rozróżniać zewnętrzną powłokę
i jądro. Odpowiednio do zewnętrznej powłoki grzech nie
posiada ważnego znaczenia. Cóż bowiem może znaczyć
w światowym pochodzie ludzkiego bytu jedno złodziejstwo
na miliony, jedno morderstwo, jedno cudzołóztwo? Nie więcej
zapewne, jak ukąszenie jabłka przez Adama. Lecz odpowiednio do jadra, do wewnętrznej treści — grzech jest przestąpieniem Boskiego przykazania, rewolucyą nędznego robaka przeciw trzykroć świętemu Bogu, przewróceniem zasadniczego porządku w świecie, obrazą Boga, ponieważ Go
okrada z należnej Mu czci. W grzechu więc zawiera się
głupota, brak charakteru, nieuczciwość, niewdzięczność
I czemże są wszystkie twoje przymioty w porównaniu z twoimi grzechami?

ROZDZIAŁ LVIII.
Grzechy przed sądem Bożym.
1. Przed sądem rozumu ludzkiego grzech jest nie tylko
słabością natury, nie tylko obrazą godności człowieka, nie
tylko źródłem doczesnej nędzy, lecz jest nadto powstaniem
przeciwko Bogu, jest największem złem, jest nieskończenie
wielkim nierządem i zniewagą Bogu. Za to samo uważany

'199
jest grzech, przed sądem Bożym, jak to widać z Objawienia chrześcijańskiego.
Bóg stworzył nietylko materyą, nie tylko zlepek ludzki z materyi i ducha złożony', lecz także czyste duchy
aniołów. J a k ludzie, tak podobnie i aniołowie byli przeznaczeni do oglądania Boga. Łaskę tę jednak powinni byli
sobie wysłużyć i dlatego poddać się doświadczeniu. Wielu
doświadczenia nie wytrzymało. Przed swoim upadkiem byli
oni jutrzenkami stworzenia, błyszczącemi wspaniałością najświetniejszych łask. W skutek grzechu zostali na zawsze
przykuci do miejsca wygnania, strachu i mąk. Bóg odrzucił ich na zawsze, a przecież ten Bóg jest święty, sprawiedliwy i dobry. Odrzucił ich wskutek nieskończonej niechęci
i wstrętu do grzechu.
Jakaż więc nieskończona przepaść żłości, przewrotności. niesprawiedliwości musi być w każdym ciężkim grzechu,
kiedy Bóg najsprawiedliwszy zmuszony był tak postąpić!
Wszystkie ciężkie grzechy co do istoty są sobie równe bez
względu na to, czy je popełnili aniołowie, czy ludzie. Jakże
więc wygląda przed Bogiem człowiek, który nie jeden, ale
wiele grzechów ma na sumieniu? Czyż nie ma on podstawy
do trzymania o sobie nizko wobec takiej swojej głupoty
i złości?
2. Bóg stworzył pierwszych ludzi nie tylko jako koronę pierwszego stworzenia, dodał im jeszcze do natury
ludzkiej łaskę — synowstwa Bożego. Z tym darem miłości
były połączone liczne łaski, przez które człowiek, pod względem cielesnym i duchowym, miał być wolny od swoich słabości naturalnych i nadnaturalnych ucisków. Wspaniały
byt w potędze, czci, radości i cnocie miał być przygotowaniem do wspanialszego jeszcze wiecznego królestwa, do
którego mieli być wprowadzeni ludzie nie kosztując goryczy śmierci.
Wszystkie te wspaniałe łaski, które Bóg chciał udzielić jako wolne dary swej miłości całemu rodzajowi ludzkiemu, były zależne od wykonania pewnych warunków.
Bóg mógł te warunki postawić, bo one nie sprzeciwiały
się jego mądrości. Warunki te polegały na wierności na-

'200
szego pra-ojca. Adam zgrzeszył, a wszystkie nadprzyrodzone dary i nadzwyczajne przymioty zostały niepowrotnie
stracone dla całego rodzaju ludzkiego. Natura ludzka
w sposób sobie właściwy wzięła udział w grzechu Adama
i natura ludzka grzechem skażona ściągnęła na wszystkich
poszczególnych ludzi najopłakańsze następstwa. Ludzkość
spadła do poziomu naturalności. Posiada wprawdzie natura
w sobie nie jeden szlachetny zarodek: lecz także wszystkie
obrzydliwości, wszystkie cierpienia, o których mówi historya ludzka, mają swoje zarodki w naturze. Do czegóż to
bowiem nie jest zdolny człowiek w skutek niedokładności
swej natury!
Jakież zmiany ogromne po wszystkie stulecia i we
wszystkich krajach wskutek jednego grzechu Adama!
Grzech Adama był czynem świadomego nieposłuszeństwa
przeciwko wyraźnemu przykazaniu Bożemu. A Adam tem
bardziej powinien się był trzymać woli Bożej, że rozkaz
Boży był bardzo łatwy, a on największe otrzymał od Boga
dobrodziejstwa i od zachowania woli Bożej przez pierwszych
rodziców zależał los całego rodzaju. Jakże więc wstrętna
i straszna w oczach Boga musi być natura grzechu, kiedy
Bóg, zgodnie ze swoją nieskończoną mądrością, mógł tak
z człowiekiem postąpić!
3. Zastanów się dalej jakie następstwa dla każdego
człowieka leżą w jednym choćby grzechu. Bóg nie stoi na
czatach, aby ludzi natychmiast po pierwszym śmiertelnym
grzechu posyłał do piekła. Bóg nie chce śmierci grzesznika,
lecz aby się nawrócił i żył. Bóg tak długo jest cierpliwy,
że to przechodzi nasze pojęcie. Pomimo to jednak pozostaje
zawsze prawdą, że każdy grzech śmiertelny podobny jest
do ziarnka chwastu: gdy się rozwinie, wyrasta ku wiecznemu
spaleniu w przyszłości. Potępieniec musi się przekonać, jako
przepaść złości i przewrotności zawiera się w każdym poszczególnym grzechu ciężkim. Grzech jest grzechem. Grzech
jest pod każdym względem czynem nieskończonej złośliwości, nierozumu i niegodziwości. Wszystko co w Objawieniu
chrzęścijańskiem o grzechu czytamy, potwierdza tę prawdę.
4. Jak więc wyglądasz jako grzesznik przed Bogiem?—
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To, że ci grzechy bywaja odpuszczane, nie jest twojem dziełem. lecz dziełem miłosierdzia Bożego; dziełem twojem są
tylko twoje grzechy. I w obec tego chcesz się nad miarę
wynosić, chcesz szacunku i czci, które ci się nie należą?
Nie chcesz być zadowolony z twego stanu i stosunków,
chciałbyś uchodzić za coś lepszego i wywyższać się? Skarżysz się na swoje cierpienia, na twoje nizkie stanowisko,
na tę lub ową gorycz, którą pić musisz? Czujesz się obrażonym, gdy inni nie mają o tobie wrysokiego mniemania?
Cz}*ż grzechy twoje nie powinny cię raczej pobudzać do głębokiej pokory i bezpretensyonalności, do doskonałego zdania się na najświętszą wolę Boga, do poddania się całkowitego świętym prawom Boga? Powinienbyś uniżyć się pod
potężną ręką Boga i wołać: Tu mnie, Panie, siecz, tu mnie
pal, byłeś odpuścił na wieki.

ROZDZIAŁ LIX.
Poczucie

winy.

1. Nic nie ma niedorzeczniejszego, jak ukrywanie przed
sobą prawdy i rzeczywistości, dlatego że ona jest nieprzyjemna. Powinniśmy tak rzeczy przyjmować jak są, aby w razie potrzeby użyć je do tego, do czego służyć powinny.
I z sobą tak samo winniśmy postępować.
Jakiż jest cel mego życia i jak do tego celu dążyłem
dotychczas? Jak się trzymałem dróg wiodących do mego
celu? J a k używałem czasu? Czy nie bjdem niewolnikiem
swoich namiętności? Jak grzeszyłem? Kto prawdziwie patrzy na swe przeszłe życie, nie jedno w nim musi opłakiwać, nie jednego żałować; jeden będzie żałował tego, co
zrobił, drugi tego co zrobić zaniedbał.
Nawet wypełnion\ r obowiązek uczuwa się jako winę,
jeżeli się wszystkich do niego przywiązanych wymagań nie
wypełniło całkowicie: jeżeli nieporządna miłość własna wci-
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skała się przez wszystkie pory rlo niego. Nie oceniaj się
według tego, jak inni żyją, lecz według znajomości siebie.
"Tak cię i Bóg ocenia. Konieczną jest rzeczą myśleć często
o własnych grzechach, gdyż poczucie winy wskazuje na
potrzebę żałowania za grzechy, czynienia pokuty i poprawienia życ\&.
2. Przebiegnij myślą swoje życie według rozmaitych
jego stopni, najprzód lata dojrzalszego dzieciństwa, następnie młodość, a w końcu wiek dojrzały i starość.
Takiś był jeszcze młody, a już taki grzesznik! Cofnij
się myślą do domu rodzicielskiego, do szkoły, do kościoła,
do samotności, do obcowania z innymi; wspomnij na rozmaite osoby, z któremi musiałeś przestawać, na swoich przełożonych, na swoich podwładnych, towarzyszy; wspomnij
na przeciwników swoich. Wspomnij na swoje obowiązki
względem Boga, względem bliźnich, względem siebie samego.
Zbadaj swoje myśli, słowa i sprawy. Nie jestże twoje życie w wielu okresach zbiorem grzechów i nierządu? Wspomnij na cnoty, w których powinieneś się był ćwiczyć; na
dzieła dobre, które powinieneś był wykonać; na dobrodziejstwa i łaski, których nadużyłeś; na pusty pozór cnót i przyzwoitość zewnętrzną, pod którym kryłeś swoje złe zamiary.
Ileż w tobie słabości, jaka próżnia, nieużyteczność, lenistwo, oziębłość! Ile głupiej pychy, godnego politowania
tchórzostwa, krótko widzącej głupoty. Poznaj swoje winy;
wspomnij przytem na miłosierdzie Boże, ale i na sprawiedliwość Bożą.

ROZDZIAŁ LX.
Żal.
1. Czego Bóg święty, sprawiedliwy, wszystko wiedzący
powinien wymagać od człowieka, który zgrzeszył? — Aby
za grzechy żałował. Temu, kto za grzechy swoje nie ża-

łuje, nic nie może być darowane: ternu, kto za grzechy swoje
żałuje, wszystko odpuszczone być może.
Żal — jest to boleść duszy i obrzydzenie sobie grzechów popełnionych, połączone z postanowieniem nie grzeszenia więcej i unikania na przyszłość okazyj i niebezpieczeństw do grzechu wiodących. Żal musi być prawdziwy
i wewnętrzny; on nie tyle jest uczuciem, ile raczej wolą,
0 ile się przez wolę grzechami gardzi i sobie je obrzydza. Xie jest dosyć, żałować za grzechy jedynie dla względów ludzkich, ziemskich (np. przez wzgląd na straty z grzechu wynikłe); nie, tyś żałować za grzechy powinien przez
wzgląd na Boga, którego grzechami obraziłeś. Są różne
pobudki, które cię do prawdziwego żalu za grzechy doprowadzić mogą.
2. Co do swojej natury, grzech jest dobrowolnem odwróceniem się od Boga, ostatniego celu i końca naszego.
1 w tem przedewszystkiem leży największa szkoda, jaką
sobie człowiek wyrządzić może. Xic dla człowieka nie jest
tak konieczne, jak osiągnienie celu życia. Kto grzeszy, rzuca
się w przepaść, z której mu nikt wydostać się nie pomoże,
jedno obrażone Bóstwo.
W takiem odwróceniu się od Boga leży najstraszniejsza ku niemu wzgarda. Kto grzeszy, daje pierwszeństwo
byle jakiemu stworzeniu przed Bogiem i przed posiadaniem
Boga; uderza na samą wewnętrzną istotę Bóstwa i ogłasza się wrogiem Boga.
Grzech czyni duszę najobrzydliwszą w oczach Boga.
Oddaje on ją w. tyranię namiętności, obdziera ją z pokoju,
napełnia wstydem, przesytem i nudą; zaostrza żądło sumienia, napełnia trwogą i wreszcie, wydartą przez śmierć
ciału, wtrąca w wieczne katusze. Każdy grzech jest
w łączności z nadużyciem jakiegoś stworzenia. Każdy kto
grzeszy nadużywa czegoś, co nam zostało dane przez Boga
do użycia w sposób właściwy ku czci tegoż Boga i dla
dobra naszego. A takie nadużycie jest lekceważeniem Boga. Grzesząc przeoczamy dobro, jakie Bóg dla nas uczynił;
płacimy za dobro złem; nadużywamy dobrego dla obrazy
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Boga; a czynimy to wszystko jak gdyby w tem przekonaniu, że Bóg będzie obojętny względem grzechów.
3. Grzech jest nietylko nieskończonym nierządem,
lecz także zniewagą, Boga. Kto grzeszy wyrządza Bogu
krzywdę, na jaką się tylko zdobyć może. Żal jest smutkiem
jaki odczuwa dziecko, które obraziło swoich rodziców.
Trudne to jest dla naszego rozumu do zrozumienia,
dlaczego każdy poszczególny człowiek ma takie wielkie
znaczenie u wszechpotężnego Boga. A jednak tak jest.
Bóg szanuje wszystkich ludzi w ogóle i każdego poszczególnego człowieka. Każdy poszczególny człowiek ma w oczach
Boga więcej znaczenia, niż cały widzialny wszechświat.
Bóg oczekuje od każdego poszczególnego człowieka, aby
Go wysławiał i aby Mu służył. Kto grzeszy, ten obdziera
Boga z przynależnej Mu czci; ten napada na Boga.
Pomiędzy występkami popełnionymi w państwie są
takie, które mają charakter obrazy majestatu, ponieważ
bezpośrednio osobę księcia dotykają. Podobnież i grzech
jest obrazą Boga. ponieważ nietylko jest naruszeniem prawnego porządku i nieskończoną złością, lecz odnosi się prócz
tego wprost do Boga.
Grzech jest obrazą. Z Objawienia chrześcijańskiego
znamy Boga, jako człowieka w Chrystusie; w skutek tego,
że Syn Boży stał się człowiekiem, natura grzechu jest dla
nas więcej zrozumiałą. Co znaczy ciężko obrazić człowieka,
dobrodzieja, rodziców — to rozumiemy. Powinniśmy więc
myśleć o Człowieku-Chrystusie, a lepiej byśmy odczuwali,
co jest obrazić Boga.
4. Chrześcijanin, w swojem nadprzyrodzonem przeznaczeniu ma szczególną pobudkę do żalu serdecznego za
grzechy.
Bóg postanowił w niepojętej swojej miłości oddać się
w darze człowiekowi i przez najściślejsze z nim połączenie
chciał go uszczęśliwić na wieki. Jako środki ku temu dał
mu łaskę uświęcającą, zdolność nabycia cnót i obfitość
łask, przez które człowiek był w stanie utrzymać się na
stanowisku dziecka względem Boga. Takiemi obsypany łaskami, już tu na ziemi wszedł człowiek w najściślejszy
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z Bogiem związek; jest 011 dzieckiem Ojca Niebieskiego,
bratem Jezusa Chrystusa, członkiem rodziny Trójcy Przenajświętszej. Przytem miłość tę swoją przyjacielską objawił Bóg w sposób wzruszający przez zstąpienie na ziemię,
przez stanie się człowiekiem, przez swoją mękę krwawą
i prowadzi dalej to dzieło miłości na ołtarzach.
Wskutek tego niewdzięczność, wzgarda i zniewaga,
jakie w każdym leżą grzechu, w chrześcijaninie przybierają szczególnie wysoki stopień, pochodzą bowiem nie od
kogoś obcego, nie od stworzenia tylko, lecz od istoty w najwyższym stopniu umiłowanej, którą Bóg przybrał sobie za
prawdziwe dziecko. Grzeszący chrześcijanin znieważa w sobie Bóstwo w szczególniejszy sposób.
5. Z tych wszystkich i podobnych rozważań wypływa
jasno to, że wola człowieka odnośnie do popełnionych grzechów winna być przejęta bólem i wstrętem, oraz mieć silne postanowienie niegrzeszenia więcej. To postanowienie
i ten wstręt do popełnionych grzechów jest tem, co zwykliśmy nazywać żalem.
Aby żal w oczach Boga miał wartość, musi Bóg pomagać doń łaską swoją świętą, gdyż wszelka wartość naszych uczynków pochodzi z łaski Chrystusa. Prócz tego,
należy i to mieć na uwadze, że żal nie powinien gruntować się na tych szkodach, jakie rozum uznaje za pochodzące
z grzechu i z grzechem związane, lecz powinien pochodzić
z nadprzyrodzonego uczucia wiary i odnosić bezpośrednio
do Boga.
Żal taki nadprzyrodzony może być doskonały lub nie
doskonały. Doskonały jest wtedy, gdy z doskonałej powstaje miłości t. j. gdy grzechem brzydzimy się więcej, niż
jakiemkolwiek innem złem, a brzydzimy się jedynie dlatego,
że on obraża Boga, najwyższe dobro. Jest niedoskonały,
gdy nasza miłość jest niedoskonałą, t. j. gdy grzechem się brzydzimy ponad wszystko i mamy wolę nieobrażania Boga
więcej dla strachu przed strasznym sądem Bożym i dla
wstrętu, jaki w nas przewrotność tego grzechu obudzą.
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ROZDZIAŁ LXI.
Miłosierdzie

Boże.

1. Miłosierdzie Boże jest to dobroć Boża. skłonna do
zapobieżenia naszej nędzy. Nędza zaś nasza jest to brak
potrzebnej nam doskonałości. Największą nędzą i największein złem jest grzech. Dlatego to miłosierdzie Boże przedewszystkiem odnosi się do grzechu. Bóg ma w nienawiści nie grzesznika, lecz grzech: dla grzesznika jest On pełen miłości.
J a k każda doskonałość Boża, tak podobnie i miłosierdzie Jego jest nieskończone. Bóg postanowił okazać tę
swoją nieskończoną dobroć serca względem ludzi w najwyższym stopniu. Ponieważ natura ludzka jest taka słaba
i mizerna, więc ją Bóg wybrał, aby na niej okazać wielkość swego miłosierdzia. Tnne przymioty Boże, jak mądrość,
wszechmoc, są na usługi miłosierdzia.
Nie piekło stoi w punkcie środkowym chrystyanizmu T
lecz miłość i miłosierdzie Boże. Miłosierdzie Boże wyciska
na całym chrystyanizmie właściwy charakter. Kiedy Bóg
umyślił nie sprzeciwiać się grzechowi, uczynił to dlatego,
aby swej dobroci dać możność objawienia się w formie
miłosierdzia.
Kiedy ludzkość jak dziecko niewdzięczne coraz bardziej poczęła iść na zatracenie, Bóg nie spuścił jej z oczu t
nie wyrzucił z serca. Jako dobry pasterz szukał błądzących
i zapraszał ich do powrotu. A kiedy niewdzięczna wróciła
do domu ojcowskiego, żałującą przyjął z serdeczną miłością w swoje objęcia. Nie dziw się, gdy po upadku twoim
ludzie okryją cię wzgardą; jest to ich zwykłe postępowanie. Upadłego tratują nogami! Nie tak postępuje Bóg.
2. Miłosierdzie jest tak zasadniczą cechą chrystyanizmu, iż Chrystus mógł powiedzieć, że przyszedł na świat
nie dla sprawiedliwych, lecz raczej dla grzeszników. Chrystus — to wcielone Boskie miłosierdzie.
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Z miłością postępuje Chrystus z grzesznikami, byle
tylko swoją nędzę z żalem wyznali; jedynie dla pysznych
obłudników ma słowa twarde. Z grzeszników wybiera swoich apostołów. Upadłego Piotra nie odrzuca: owszem, miłościwem wejrzeniem pobudza go do gorzkich łez żalu. Nawet zdrajca Judasz byłby znalazł przebaczenie, gdyby był
w pokorze uciekł się do miłosierdzia Bożego.
Bóg podobnym się czyni do człowieka, który mając
sto owiec, śpieszy za jedną zbłąkaną, aby ją na swych barkach przynieść do stada. Porównywa siebie do biednej niewiasty, która wszystkich używa sposobów, aby znaleźć
zgubiony pieniądz i wtedy dopiero uspokaja siebie, gdy go
odnajdzie. A jakże nieskończenie pięknie odbija się miłosierdzie Boże w przypowieści o synu marnotrawnym. Gdy
się grzesznik nawraca, jakaż radość w niebie i w sercu
Bożem! Jakaż pełność łask w sercu żałującego! Wszystkie
grzechy są wymazane; zasługa przeszłych dobrych czynów
odżywa; nawet żal i pokuta udarowane zostają nowemi
łaskami.
W grzesznej Magdalenie, w krwi żądnym Sza wie,
w zmysłowym Augustynie grzechy nie były przeszkodą do
ich nawrócenia, do otrzymania wyższej świętości i miłości,
tej ozdoby i szczytu wszystkich cnót. Najjaśniej świeci miłosierdzie Boże z krzyża Chrystusowego.
Kościół Chrystusa, ze wszystkimi swymi zbawczymi
środkami, w sposób najdotykalniejszy jest instytucyą miłosierdzia Bożego. W Sakramencie pokuty gładzą się grzech}- i kary wieczne. Mądrość Boża wymaga jednak, aby
do złagodzenia kar doczesnych przyczyniał się sarn człowiek; miłosierdzie Boże zapewnia człowiekowi żałującemu
możność otrzymania odpuszczenia kar doczesnych, czyli odpustu. Lecz nie dosyć tego, miłosierdzie Boże sięga jeszcze
po za grób i dusze w czyscu jęczące, dla próśb modlitw
żyjących ludzi, oswobadza z kar czyscowych, albo je skraca
i łagodzi.
3. Myśl o miłosierdziu Bożem musi nas napełniać
ufnością w naszą przeszłość. Jeżeli należymy do liczby
wielkich grzeszników, to należymy do tych. których P a n

'208
szczególnie wzywa i szuka, aby ich ratować i pokrzepiać.
Odnośnie do naszej przyszłości, myśl nasza winna być napełniona nie tylko ufnością, lecz i bojażnią. Bóg był dla mnie
dotychczas miłosierny i nie chciał mię zgubić, lecz ratować: będzie mnie On i w przyszłości udzielał obfitych
łask, które mi są konieczne do zbawienia. Z drugiej strony powinienem się obawiać, aby zbytnia ufność nie zagościła w mojej duszy. Bóg nie pozwala z siebie żartować!
Biada mi, jeżeli ufając miłosierdziu Bożemu, mało się
troszczyć będę o duszę! Bóg chce nas ratować, ale nie
bez nas.

ROZDZIAŁ LXII.
Odpuszczenie grzechów.
1. Kto naturę grzechu rozważa, ten łatwo może pojąć,
że nie masz grzechu, któryby nie zasługiwał na karę. Zbycie nienaganne ulega odmianom, lecz nie odmieniają się
wieczne następstwa występku. Grzech jest nadzwyczaj
wielkiem przewinieniem, którem się obciążamy przed Bogiem; jest on krzywdą i zniewagą nieskończonego znaczenia, gdyż im większa jest różnica pomiędzy obrażonym,
a obrażającym, tem większa jest krzywda. Dobro, które
nam grzech wydziera i kara, którą na nas ściąga, są nieskończone.
Gdyby sprawiedliwość Boża wymagała całkowitego
odpokutowania i odpowiadającego grzechom zadośćuczynienia, ludzkość nie byłaby nigdy w możności tego uczynić.
Ponieważ Bóg postanowił objawić swoją nieskończoną miłość, czyn więc miłości stał się czynem odkupienia. Już tu.
w stosunkach ludzkich, są takie dowody miłości, których
obliczający, zimny rozum nie jest w możności należycie
uszanować i ocenić.
O karze nad Chrystusem nie może być mowy. Powo-
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dowany miłością, postanowił on dobrowolnie wziąć na siebie dzieło odkupienia. Krzyż i cierpienia, które Bóg-Człowiek poniósł, oraz pełne trudów życie Jego był\ r W3rnagrodzeniem Boskiej sprawiedliwości za- krzywdy wyrządzane
przez nasze grzechy Bogu. Druga Osoba Boska, w miłościwej ku nam ofiarności, wzięła na się człowieczeństwo
i krzyż, jako swój dział na ziemi. Fakt odkupienia Chrystusowego, był przedewszystkiem dziełem — nie sprawiedliwości, lecz niepojętej miłości Boga (Efez. 2, 4).
2. Obraza domaga się kary, któraby obrażonego uczciła w takim stopniu, w jakim przez grzech został znieważony. Gdy osoba Boska staje się człowiekiem i czyni
się głową ludzkości, może za nas i gwoli nam zupełnie
wrócić Bogu tę cześć, która Mu została wydarta przez nasze grzechy.
Zadosyć uczynienie za grzechy mogło być dopiełnione
przez jakikolwiek jeden czyn dobry Boga-Cztowieka. A jeżeli pomimo to, w obecnym porządku zbawienia, pokuta
dokonana została przez śmierć Chrystusa, a łaska odzyskana
przez Jego ofiarę na krzyżu — to szukać należy głębszej
temu przyczyny w najświętszej woli Bożej, której się podobało, aż za tak wielką pokutę i za tak wysoką cenę odkupienia przywrócić rodzajowi grzesznemu łaskę utraconą.
W cudach Chrystusa, w męce Jego i w śmierci miłość
Boża objawiła się ludziom w najjaśniejszy sposób. „Tak
Bóg umiłował świat, iż Syna swego jednorodzonego dał
za nas" (Jan. 3, 16. Gal. 2, 20).
Nie należy krzyża Chrystusa rozważać jedynie tylko
pod ludzkimi względami. Jakiż ojciec z pomiędzy ludzi
mógłby tak postąpić ze swojem dzieckiem, jak Ojciec Niebieski postąpił ze swoim kochanym Synem? W krzyżu Chrystusa wznosi się nieskończoność Boża w ludzkiej widoczności.
Odkupienie na krzyżu można pojąć tylko z tej wysokości, na jakiej stoi Bóstwo. Przy rozważaniu tego odkupienia należy pamiętać o n i e s k o ń c z o n e j miłości, o n i e s k o ń c z o n e m miłosierdziu, lecz także i o n i e s k o ń c z o n e m bogactwie chwały, jaką Bóg ma ukoronować i otoczyć
poniżonego na drzewie krzyżowem Syna swego.
Chrześcijańska filozofia życia.

Tom I.
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Chrystus wybawił ludzkość z ciemności błędu, gdy
wystąpił jako wielki nauczyciel Boskich i ludzkich praw.
Od naszych zaś grzechów wybawił nas przez karę śmierci,
poniesioną na drzewi'e krzyżowem. Zasługami swemi nietylko pokrył sprosność grzechów, lecz ją i odjął od nas.
3. Chociaż nam Chrystus wysłużył łaskę odkupienia
swoją ofiarą śmierci, to jednak zastosowanie tej łaski związane jest z warunkami, których człowiek musi dopełnić!
Pismo św. naucza, że niektórzy ludzie opuszczają ten
świat w Ogrzechu i dlatego
dobrowolnie traea*- zbawienie
O
wieczne. Żadnemu dorosłemu człowiekowi, zdolnemu do
czynów wolnych, Odkupienie nie pomaga do szczęścia wiecznego, jeżeli ten przez dobre uczynki nie zada sobie trudu pozyskać zasługi Chrystusowe.
Paweł przepowiadał [Koiyntczykom, że Bóg w Chrystusie zjednał sobie świat, lecz dalej dodał najwyraźniej:
„i wy pojednajcie się z Bogiem" (II Koryn. 5, 20).
0, Jezu! Tyś mię kochał i szukał, gdy uciekałem od
Ciebie. Nie odtrącaj mię teraz, gdy Cię szukam, jedyne
dobro moje!

ROZDZIAŁ LXIII.
Pokuta.
1. Chrystus zadość uczynił za moje grzechy i odbył
za nie pokutę: czyż ja dlatego uwolniony jestem od wszelkiej pokuty?
Bóg zniżył się w Chrystusie do tego stopnia, iż sam
dokonał wymaganego przez Jego sprawiedliwość zadosyćuczynienia, do któregośmy nie byli zdolni — i to jest dziełem miłosierdzia Bożego. Lecz czyby to odpowiadało mądrości boskiej: aby nas miał uwalniać od wszelkiej współczynnej pokuty i zad osy ć uczynienia? Leży to w planie
Opatrzności Bożej, iż Bóg nie sam wszystko czyni, lecz
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powołuje do współdziałania w odpowiedni sposób i stworzenia. Tak jest w porządku naturalnym, tak samo iw nadnaturalnym. Czyżby więc tylko w porządku pokuty i zadosyćuczynienia miał sam wszystko uczynić? Jak w porządku rzeczy naturalnym, tak i w nadnaturalnym znajduje się człowiek w całkowitej zależności. Dlaczegóżby
więc, poczuwający się do winy i pragnący do stanu łaski
wrócić, w tem tylko jednem miał być niezależnym?
Usposobienie grzeszne okazało się w tem, iż człowiek
uspokoił swą pychę i swoją żądzę użycia. Miałżeby grzech
być odpuszczony bez wszelkiego uczucia pokuty? nie powinnoż usposobienie pokutne wymagać tego, ażeby się
człowiek upokorzył i był gotów do pokonania swej natury
i zrobienia z siebie ofiary?
Człowiek jako taki grzeszył, nie miałżeby także jako
człowiek współdziałać w pojednaniu się z Bogiem WT miarę
sił swoich? Objawienie chrześcijańskie naucza nas, że pokuta dla grzeszącego człowieka jest koniecznością. Po niezliczone razy i w najsurowszych słowach rozlega się tam
nawoływanie do pokuty.
' 2. Pokuta jest cnotą przez którą zadosyć czynimy
Bogu za zniewagi grzechowe, wynagradzamy w miarę sił
za grzechy i niszczymy w sobie następstwa grzechowe.
Pokuta niweczy winę grzechu, gładzi karę, która wypływa z winy i czyni nieszkodliwemi nieporządne namiętności. Nie do człowieka należy naznaczać sobie sposób
i rodzaj pokuty, którą ma czynić: on powinien przededewszystkiem zapytać, jakiej pokuty oczekuje odeń obrażone Bóstwo. Sprawiedliwość Boża mogłaby naznaczyć surowe kary i twardą pokutę, lecz miłosierdzie Boskie naznaczyło to, co może być ku zbawieniu i ku pocieszeniu
zarazem. Najprzód chce Bóg szczerego, pokornego, połączonego z żalem wyznania grzechów. Kto zatem chce
otrzymać odpuszczenie grzechów, powinien być gotów z nich
się wyspowiadać. Następnie, musi penitent zerwać stanowczo z grzechem: musi mieć mocne postanowienie zaprzestać grzeszyć. Dalej, powinien zwalczać w sobie i umartwiać nieporządne namiętności. Wreszcie powinien się po-
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łączyć z pokutującym Chrystusem. Chrystus czynił pokutę,
gdy pracował i cierpiał — i mv też winniśmy pracować
i cierpieć.
Ordzież jest taki stan, któryby nie był połączony z wszelkiego rodzaju przykrościami i ciężarami? Dlatego to kiedy
nam dolegają cierpienia i trudy, należy mieć na ustach te słowa św. Dominika. „To jest moja pokuta". Bez ducha pokuty nie podobna jest zwyciężyć niecierpliwości. Chrystus
czynił pokutę przez pokorę i łagodność — i my też winniśmy być pokornego i łagodnego serca.
8. Pokuta jest naszem współdziałaniem wymaganem
przez Boga. Bóg gładzi grzechy w pokutująceru sercu,
przez wzgląd na zasługi Chrystusa. Człowiek staje przed
Bogiem usprawiedliwiony przez prawdziwe odrodzenie, przez
przybranie nowego nadprzyrodzonego życia.
Co się może stać przez pokutę ze słabego stworzenia,
pokazuje nam przykład tylu ludzi, którzy najprzód byli
wielkimi grzesznikami, a następnie wielkimi świętymi.
Sprowadzeni z drogi świata wskutek nieprzyjaznych wypadków, oddali się oni całkowicie wielkiej myśli synowstwa
Bożego. Skrępowani z początku wielą ziemskiemi słabościami i wpadając w dawne przyzwyczajenia, wstępowali
oni powoli ze stopnia na stopień doskonałości chrześcijańskiej, aż doszli do takiej czystości serca i do takiej cnoty,
które wszelką ludzką siłę zdają się przewyższać.
Przykład tych pokutników jest potężną zachętą w dążeniu do idealnych celów. Z największym skutkiem pracowali ci „wielcy grzesznicy" dla wzniosłego celu Kościoła
chrześcijańskiego, chrześcijańskiej cywilizacyi i oświaty,
tak iż mogło się zdawać, że to oni właśnie byli uprzywilejowanemi narzędziami w ręku Boga, do rozszerzania czci
Boskiej, największą podporą Kościoła i najdzielniejszymi
krzewicielami prawdziwego ludzkiego szczęścia.
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ROZDZIAŁ LXIV.
Wyznanie grzechów.
1. Troska o sumienie ma w spowiedzi najlepsze wyrażenie, najpotężniejszą pobudkę i najdzielniejszą kontrolę.
Dla kogo troska o sumienie nie jest najgłówniejszą troską,
ten nierozumie wartości spowiedzi, jaka się praktykuje
w chrześcijańskim Kościele od najdawniejszych czasów.
Lecz kto się troszczy rzetelnie o swoje sumienie, ten w spowiedzi musi widzieć największe dobrodziejstwo. Spowiedź
odpowiada naturze ludzkiej. Z natury czuje człowiek popęd do zwierzenia się przyjacielowi, gdy mu coś leży na
sercu. Spowiedź odpowiada charakterowi chrześcijanizmu.
Chrystyanizm jest to rozdawnictwo Boskiej sprawiedliwości
i Boskiego miłosierdzia. Sprawiedliwość domaga się współdziałania człowieka w odpowiedni sposób. Ponieważ człowiek działał z własnej woli gdy grzeszył, wypada więc
aby również dobrowolnie pojednał się z Bogiem. Ponieważ
człowiek zgrzeszył przez pychę, musi przeto zadośćuczynić
przez odpowiednie poniżenie się.
Sprawiedliwość Boska mogła wymagać najsurowszej
pokuty. Lecz pokutę taką z dobrowolnej miłości przyjął
na się Chrystus. Od nas wymagana jest taka pokuta, która
nam daje razem i pociechę i szczęście. Spowiedź jest w prądzie gorzkiem, lecz najskuteczniejszem lekarstwem. Spowiedź stanowi najważniejszą troskę o duszę. Bez spowiedzi
nie masz rzetelnej opieki nad duszą. Tymczasem, Chrystus
ustanowił w swoim Kościele opiekę nad duszami, a zatem
i spowiedź chciał mieć. Chrystus dał Apostołom, jak to Pismo św. stwierdza, władzę sądowniczą. Lecz, aby wiedzieć
kogo i kiedy należy zwolnić od winy, rozgrzeszyć według
słuszności i prawa, potrzeba, aby winowajcy byli obowiązani oskarżać samych siebie szczerze.
2. Różne robiono zarzuty spowiedzi, którą miliony
chrześcijan całe wieki praktykowały.
9
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Mówiono, że spowiedź jest zbyt okrutną. Tak, jest
okrutną dla pysznych; dla pokornych jest pożądaną, dlatego też sumienni chrześcijanie zwykli się częściej spowiadać, niż to jest przepisane. Mówiono, że spowiedź jest
zbyt uciążliwa. Tak, to prawda; o tem z własnego doświadczenia wie każdy, kto się spowiada — świecki czy kapłan.
Spowiedź bowiem nie jest ustanowiona dla zabicia czasu.
Mówiono, że badanie sumienia jest niemożliwe. Dlaczegóżby jednak badanie sumienia w rozumny sposób miało być
rzeczą niemożliwą? Surowy obowiązek spowiedzi odnosi się
tylko do grzechów ciężkich, takich które przyjdą na pamięć po sta ran nem i rozumnem badaniu. Ci, którzy się
często spowiadają, szukają pociechy i pożytku nawet w wyznawaniu grzechów powszednich. Mówiono, że spowiedź
hańbi godność ludzką. Tak jednak nie jest. Tylko w grzechu leży hańba, w spowiedzi wyniesienie. Poczytuje się
za odwagę wystawiać swoje piersi w bitwie na pociski
nieprzyjacielskie, lecz większą jest odwagą uklęknąć przy
konfesyonale i uznać się dobrowolnie za grzesznika. Jeden
grzesznik, który czyni pokutę w bohaterskiem, pokornem
usposobieniu, jest dla nieba więcej pocieszającem zjawiskiem, niż dziewiędziesięciu dziewięciu sprawiedliwych,
którzy nie potrzebują pokutować. Mówiono, że spowiedź
jest niepożyteczną. Przeciwnie, jest ona pożyteczną pod
każdym względem, t. j. we wszystkich swoich częściach.
Pożyteczny jest rachunek sumienia, przy którym rezultat
badania musi być ujęty w określone słowa. Pożyteczne
jest oskarżenie się przed Bogiem i Jego zastępcą kapłanem:
upokarza ono bowiem i uspokaja człowieka. Pożyteczne są
objaśnienia, zachęty, pociechy, które spowiadający się odbiera od kapłana. Pożyteczny jest żal za popełnione grzechy; jest on takiem uszlachetnieniem woli, że piękniejszego i skuteczniejszego nadeń nawet pomyśleć nie można.
Pożyteczne jest postanowienie unikania grzechów i okazyj
do grzechów, wynagrodzenia uczynionych krzywd, darowania nieprzyjaciołom i t. d.
Mówiono, że dopiero w późniejszych czasach kapłani
zaprowadzili spowiedź. Jest to historyczny fałsz, gdyż świa-
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dectwa, odnoszące się do praktyki spowiedzi, sięgają apostolskich czasów. Kapłani nie chcieliby nigdy czegoś podobnego wprowadzać, co z tylu połączone jest ciężarami
dla nich. A gdyby nawet i chcieli, toby tego dokonać nie
zdołali: natrafiliby bowiem na największe przeciwieństwa.
Sam goły fakt. że dzisiaj się ludzie spowiadają, wystarcza
do stwierdzenia, że spowiedź Bóg ustanowił.
Mówisz, że nie czujesz potrzeby spowiedzi. Wiedz jednak o tem, że dla ratunku człowieka bardzo często potrzeba nie tylko tego, co on uważa za pożyteczne, lecz
częściej tego, czegoby się chciał pozbyć.

ROZDZIAŁ LXV.
P o p r a w a

życia.

Istotna cześć pokuty zależy na poprawie życia. Chrystus mówi uzdrowionemu przez się choremu: r Otoś się stał
zdrowym, już nie grzesz, aby ci się co gorszego nie stało".
(Jan 5. 14).
Biada ci! mówi przykazanie: to coś uczynił zasługuje
na śmierć. Lecz łaska woła: Idź w pokoju, nie grzesz więcej.
Co ci pomoże upokorzenie się w spowiedzi, jeżeli się nie
chcesz poprawić? „Pochyl głowę pyszny Sigambrze" powiedział św. Remigiusz do króla Klodoweusza; „spal to, coś
czcił; a czcij to, coś palił." „Miej się na baczności, powiedział św. Bernard, jcżeliś łaskę Bożą otrzymał; lecz jeszcze
więcej miej się na baczności, gdyś ją stracił, a najwięcej,
gdyś utraconą napowrót odzyskał: jeżeli bowiem stracisz
tę łaskę po raz trzeci, czwarty, piąty, nie odzyskasz jej już
może nigdy.
Idź do szpitala, rozdrażnij zagaja jące się rany chorego—
czyż wyleczenie z tych ran powtórnych pójdzie tak prędko,
jak pierwszych? Pismo św. mówi: „Jako pies który się zwrraca
do zwrócenia swego, tak głupi... powtarza głupstwa swoje"
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(Przyp. 26, 11). „Bo jeśliby odbieżawszy plugastwa świata
przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
a terniż się zaś uwikławszy, zwyciężemi byli: stały się im
ostateczne gorsze, niż pierwsze." (2 Piotr. 2, 20. Żyd: 6, 4.
i następ.).
W poprawie życia postępuj najpierw oględnie i ostrożnie. Kto upadł, powinien się spokojnie i przezornie podnieść,
aby nie upadł jeszcze ciężej, gdy niespokojnie i pospiesznie
będzie się wspinał na górę. Jeżeli lutnia rozstrojona, nie
powinno jej się rozbijać, lecz należy uważnie zbadać przyczyny fałszywych tonów i następnie, odpowiednio do zasad
sztuki, starannie nastroić struny. Strzeż się pierwszego grzechu, a drugiego nie popełnisz. Miej się na baczności co do
tych szczególnie błędów, które najczęściej i najłatwiej popełniasz, o ile one bowiem tobie są miłe, o tyle są obrzydliwe w oczach Boga i w oczach twego bliźniego.
2. Pismo św. wspomina trzy rodzaje ludzi, którym
szczególnie jest trudno wrócić ze złej drogi. ., Do pierwszego
rodzaju należą ci s ł a b i, którzy bardzo łatwo skłaniają ucho
na poduszczenia złego: do drugiego ci, dla których grzeszenie weszło w zwyczaj; do trzeciego ci, którzy, przez swój
wpływ t. j. przez swoje słowa i przykłady, innych do zguby
wiodą" (Ps. 1, 1).
Jedno jest, co wielu od prawdziwej poprawy życia
powstrzymuje: to obawa trudności. Poprawa przychodzi najłatwiej tym, którzy starają się bądź co bądź przezwyciężyć
to, co dla nich jest najtrudniejsze i najbardziej ich naturze przeciwne. Gdy nawet mają więcej namiętności, pomimo
to są lepsi od innych, którzy, mając dobre zamiary, ustępują
jednak z drogi trudnościom.
Dwoma drogami dochodzi się do stanowczej poprawy:
przez wyrwanie się siłą tym rzeczom i osobom, do których
nas najbardziej grzeszna natura ciągnie i przez wytrwałą
gorliwość w pracy nad osiągnieniem tego, co nam jest najbardziej potrzebne. Myśl zawsze o końcu swoim i o tem,
że czas stracony nie wróci. O tyle postąpisz na drodze poprawy życia, o ile sobie gwałt będziesz zadawał.
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ROZDZIAŁ LXVI.
W a l k a na ś m i e r ć i życie.
1. Walka przeciwko sobie jest najważniejszą z pomiędzy walk, jakie musimy staczać. Walka przeciwko sobie jest
niezbędna dla każdego: dla niewinnego, aby wytrwał w niewinuości, dla grzesznika, aby się grzechów pozbył i ażeby
się ich ustrzegł na przyszłość. Przezwyciężenie siebie samych jest przezwyciężeniem naszych popędów i skłonności,
0 ile one nam przeszkadzają prowadzić życie według prawdy:
wypełniać nasze obowiązki i być tem, czem winniśmy być
odpowiednio do woli Bożej. Przedmiotem przezwyciężenia
się nie jest natura ludzka, nie są jej skłonności i namiętności, lecz to, co w naturze skłania się do nierządu, co jest
grzeszne, niebezpieczne, nieużyteczne. Wskutek grzechu
pierworodnego pogrążyliśmy się w słabościach natury. Słabości te zaś są wielkie. Choćby kto najgorzej z tobą postępował, ty wszakże pozostaniesz najgorszym wrogiem samego
siebie; gdyż nigdy nienawiść twego przeciwnika nie zaszkodzi ci tyle, co twoje własne czyny i zaniedbania.
Cel przezwyciężenia siebie nie w tem leży, aby naturę
osłabiać i naruszać ją, lecz w tem, aby ją uszlachetniać
aby ją zrobić ruchliwą i użyteczną do spełnienia obowiązków, do służby Bożej.
W każdym człowieku jest coś dziwnie przewrotnego
pod względem skłonności, co niekiedy graniczy z rzeczywistem szaleństwem i popycha do największych obrzydliwości. Przezwyciężenie siebie samego jest ciężkie. To bowiem, co mamy zwalczać, jest to nasze własne „ja" ze swoim
popędem do pychy i zmysłowości. I w niczem nie jesteśmy
zakochani więcej, jak w sobie samych, w swoich narowach
1 głupstwach. „Kto przemoże lwa", śpiewa jeden stary niemiecki poeta, r kto wielkoluda zmoże? Kto zwalczy jednego
i drugiego? To zrobi tylko ten, kto siebie naprzód z wycie-
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ży." Przezwyciężenie siebie samego uszlachetnia człowieka
i czyni go wolnym. Nie masz wyższego panowania od panowania nad sobą samym i nad swojemi uczuciami, panowanie to staje się tryumfem wolnej woli.
2. Przezwyciężenie siebie samego jest niezbędne z najrozmaitszych względów.
Jest niezbędne dla ustrzeżenia się grzechu, gdyż niepohamowane skłonności i namiętności ciągną gwałtownie do
grzechu. Jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków
stanu. Zwierzę jest zwierzęciem i zwierzęca natura trzyma
je na właściwej kolei. Człowiek zaś, o ile chce na właściwej kolei pozostać, musi w sobie poskramiać silną ręką zwierzę i siebie samego. Jest niezbędne do ćwiczenia się w cnotach. Kto dąży do cnoty, na każdym kroku napotyka trudności wypływające z popędów i skłonności natury. Tylko
według przymusu i gwałtu, jaki sobie zadajemy, nie zaś według
dobrych intencyj, można mierzyć rzeczywisty postęp w cnocie. Cnota da się porównać ze wspaniałą różą; każdy by ją
chciał zerwać i zerwałby, gdyby na niej nie było ostrego
ciernia — przezwyciężania siebie.
Przezwyciężanie siebie samego nie jest jeszcze najwyższą cnotą, nie jest jeszcze przez miłość dokonanem zjednoczeniem się z najświętszą wolą Boga; jest jednak dla
nas, dzieci ziemi, najkonieczniejszym pierwiastkiem cnoty;
nie jest ona szpikiem żywotnym w kościach, lecz jest rusztowaniem kostnem, dzięki któremu wszystko w ogólnej
budowie człowieka stoi prosto i na właściwem miejscu. Nie
jest ono żadną poszczególną określoną cnotą, lecz jest koniecznie potrzebne do każdej cnoty, a szczególniej do tych
czterech głównych: do roztropności, sprawiedliwości, wstrzemięźliwości i męstwa ducha. Przezwyciężenie siebie samego
konieczne jest nawet do utrzymania nas na wysokości ludzkiej. Chodzi tu bowńem o zwyciężenie w sobie tego, co
jest nizkie, nędzne, słabe, błędne. Chodzi tu o pohamowanie popędów, które według woli Stwórcy muszą być hamowane, jeżeli nie chcemy naszej natury splamić, poniżyć
i zepsuć. Weź się więc do pracy panowania nad sobą; wy-
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niszcz w sobie wszystko, co jest przeciwne porządkowi! Potwór duchowy jest brzydszy od potworu cielesnego.
2. Twoje umartwienie się niech nie będzie przypadkowe, lecz zasadnicze, systematyczne; to bowiem, co masz
w sobie do przezwyciężenia jest prawem i zasadą. Trzymaj
się ciągle w karności. W jednym dniu rozpusty więcej
można stracić, niż się zyskało przez wiele dni życia ukrytego i umartwionego. Ucz się poznać siebie samego. Nikt
nie może być panem siebie, dopóki się nie pozna. Dla twarzy są zwierciadła, dla d u s z y — j e d y n e m zwierciadłem jest
rachunek sumienia; potrzeba jednak przy tym rachunku
światła z góry.
Każdy człowiek, po za ogólnemi cechami ludzkiej natury, posiada jeszcze szczególne charakterystyczne przymioty i wady, a te ostatnie należy wyniszczać. Lecz nawet
wiek każdy posiada swoje grzeszne właściwości. Trzeba
przeciw nim wyjść na spotkanie, a jakżeby tego można
dokonać inaczej, jak nie przez zwalczanie i nieprzezwyciężanie siebie? Staraj się, aby zło nie weszło ci nigdy w nałóg. Kiedy się z trudnością przymuszasz, to znaczy, że już
masz skłonność; jeżeli się z nią złączy przyzwyczajenie,
nigdy się nie przezwyciężysz.
4. Staraj się zapanować nad twoim duchem i oddaj
go całkowicie na usługi prawdzie i cnocie. Staraj się panować nad swoją wolą. Nie bądź nigdy uparty, lecz rządź
się zasadami rozumnemi. P a n u j nad swoją wyobraźnią—
ona potrzebuje hamulca; inaczej łatwo zdobędzie władzę
tyrańską i całe życie zamieni ci w głupstwo i nieszczęście.
P a n u j nad swoją pamięcią, jest ona bowiem nie tylko nie
posłuszna, gdyż zapomina o tem. co dla nas najpotrzebniejsze, lecz jest też i głupia, gdyż nam nasuwa rzeczy, o których lepiej by było zapomnieć.
Umartwienie nie tylko ma się odnosić do naszej strony wewnętrznej, lecz i zewnętrznej; winno ono regulować
wszystkie mowy i czyny. Nie masz stanowiska, któreby nie
wymagało umartwienia. Umartwienie nietylko powinno być
obronne, lecz i zaczepne. Musimy umieć wyrzekać się rzeczy, których bez grzechu używać nie można. Żadna cnota

'220
nie wymaga takiej ciągłej praktyki, jak umartwieniu. Star a j się przedewszystkiern mieć dobrą intencyę w przezwyciężaniu się i w umartwieniu. Złą skłonność nie dlaczego
innego winieneś zwalczać, jeno dla Boga. Zły świat jest
pełen umartwień, lecz dla swej doczesnej i wiecznej męki.

ROZDZIAŁ LXVII.
Cel żyela z m a r n o w a n y .
i. Bóg przeznaczył wszystkich ludzi do tego. aby
idąc po drodze sumienności osiągnęli szczęście wieczne.
I nawet gdy człowiek zgrzeszy, Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz chce, żeby się nawrócił i żył. Nie masz grzesznika, któremuby Pan Bóg nie podawał w jakikolwiek sposób miłosiernej ręki, abj r go ratować. Lecz to zniżanie się
Boga do ludzi ma swoje granice; Bóg nie może pozwolić
szydzić z siebie. Cóż więc się stanie, gdy człowiek, zdeptawszy swoje sumienie, nie pochwyci wyciągniętej ku sobie ręki miłosierdzia Bożego? Gdy w grzechach zatwardziały, gardzi lekkomyślnie i liardo przykazaniami Bożemi
i w takim stanie umiera?
Rozum ludzki mówi, a Objawienie chrześcijańskie to
potwierdza, że dla takiego grzesznika jest po za grobem
miejsce kary, w którem wszelki nieodpokutowany ciężki
grzech będzie podlegać wiecznej kaźni. Lecz jak nasza
wiedza odnośnie do natury jest ograniczona, tak samo ma
ona granice i co do bytu pozagrobowego. Ignoramus. Co
powinniśmy wiedzieć, aby módz istnieć, to wiemy; lecz co
nam do istnienia nie jest koniecznie potrzebne? to jest
ukryte przed naszemi oczyma. Nie wiemy gdzie się może
znajdować miejsce kary w życiu pozagrobowem; nie wiemy. jak ono w szczególności wygląda. Że jednak kara
wieczna w życiu pozagrobowem jest, to wiemy z zupełną
pewnością. Już sam rozum ma podstawy do przekonania
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się o rzeczywistości kar wiecznych. Coby bowiem pozostało
z pojęcia prawa i sprawiedliwości, gdyby w życiu pozagrobowem nie miało być żadnego wynagrodzenia i kary?
Mówią wprawdzie, że wyrzuty obrażonego sumienia
są już dostateczną karą za grzechy. Lecz czyżby one były
tak straszne, gdyby rozum nie uznawał, że są w związku
z nieskończoną winą i nieskończoną karą? Zresztą sumienie -można zagłuszyć.
Historya na swoich kartach często notuje tak straszne nieodpokutowane W37stępki, że wobec nich najbardziej
lekkomyślny człowiek wątpić nie może w istnienie miejsca
kar wiecznych. Gdzież tu mieli dostateczną karę ci szaleńcy, co łącząc bezgraniczną rozpustę z najwyszukańszem
okrucieństwem, opływali w szczęściu na ziemi i świat ten
opuścili z blużnierstwem na ustach przeciw Bóstwu? Czyż
to jest rzeczą możliwą, aby oni kiedyś mieli stanąć przed
Bogiem i mogli się domagać wstępu do przybytków wiecznego spokoju?
Tak więc kara w życiu pozagrobowem trwa wiecznie.
Już w tem życiu, jak zauważył głęboki znawca ludzi
o. A. M. Weiss, można wskazać granicę, gdzie pyszny poczyna się stawać nieugiętym i niedającym się nawrócić.
Dzieje się to wtedy, gdy go zasłużone nieszczęście pobudza do szemrania, kara—do złości, sprawiedliwość —do bluźnierstwa, poznana prawda — do świadomego oporu; g d y
okazane mu miłosierdzie Boże rozgorycza go, zatwardza
i do większego zuchwalstwa popycha. A gdy się sumienie
obrusza, staje się jeszcze bardziej zawziętym, niezgodnym
sam z §obą i do życia czuje wstręt. Im większa nędza,
tem bardziej nieugięta złość ku Bogu. 1 sprawdzają się na
grzesznikach niepoprawnych te słowa Pisma Św.: „I upaleni byli ludzie upaleniem wielkiem... i blużnili Boga niebieskiego od boleści i ran swoich, a nie pokutowali od
uczynków swoich" (Objaw. 16, 9; 11, 21). A jeżeli tak jest
już tu na ziemi, czyż może być inaczej w piekle? i czyż
nie powinno być tak wiecznie? Lecz i inne racye prowadzą do tego samego wniosku.
Każdy mądry prawodawca przywiązuje do prawa od-
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powiednią groźbę kary, która jest zdolna nawet najbardziej
lekkomyślnego poddanego nakłonić do zachowania prawa.
Czyżby i najwyższy prawodawca nie miał tak postępować?
Mówią, że groźba unicestwia, albo kary doczesnej wystarcza do powstrzymania od grzechu. Ależ właśnie takich
kar życzą sobie gwałciciele praw moralnych; jakżeby ich
to miało przestraszyć i od życia grzesznego powstrzymać?
Bóg nie unicestwia; dlaczegóżby więc miał unicestwiać
grzeszników?
Ponieważ człowiek jest wieczny i do wieczności przeznaczony, dlatego też tylko to, co wieczne, zdolne go jest
aż do głębi wstrząsnąć i poruszyć. Tylko groźba kary wiecznej stanowić może dostateczną przeciwwagę ponętom
grzechu dla wszystkich i we wszystkich wypadkach. Bóg
jest nieskończenie dobry, łagodny i miłosierny, lecz jest też
nieskończenie święty i sprawiedliwy.
Człowiek może powstać przeciwko prawdzie Bożej
i porządkowi wiecznemu, lecz nie zdoła ich obalić; pozostaną one nienaruszone, jak były od wieków. Prawda ta
i ten porządek, na podobieństwo potężnych trybów, chwytają tego, kto je chce zatrzymać, miażdżą i rzucają w przepaść nocy wiecznej.
Ponieważ poznanie wiecznej kary piekła ma swoje
źródło w rozumie ludzkim, stąd zrozumiałym staje się
fakt, że przekonanie o istnieniu wiecznych kar piekielnych
spotykamy u wszystkich ludów. Przekonanie to w rozmaite
ubrane jest formy, w istotnej treści zawsze i wszędzie jest
jednakowe.
2. Tam, gdzie chodzi o rzeczy ważne, rozum ludzki
zwykł mało sobie ufać i chętnie opiera się na obcej, wyższej powadze: stosuje się to mianowicie do podstawowych
prawd religii.
Pytanie, czy piekło wieczne istnieje, czy też nie, zanadto nas obchodzi i dotyczy, byśmy sobie nie mieli życzyć, aby zostało przez najwyższą powagę rozstrzygnięte.
Taką zaś powagą jest Objawienie chrześcijańskie. A w niem t
pytanie to w jasnych rozstrzygnięte jest słowach. Prawda
o istnieniu piekła jest najściślej związana z zasadniczemi
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prawdami chrystyanizmu, tak że albo musimy przyjąć piekło, albo z chrystyanizmu nic nie pozostanie.
Kościół kierowany przez Boga naucza nas tej prawdy
z wszelką pewnością. Czerpie on tę naukę z podania i Pisma św. Biblia mówi o piekle przeszło na siedemdziesięciu
miejscach. „W ogień wieczny" tak brzmi tam wyrok Boga
(Mat. 25, 41), a gdzieindziej trzykrotnie powiedziano: „gdzie
robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie" (Marek 9, 43).
3. 1 cóż to jest piekło? Człowiek jest przeznaczony
przez Boga do używania nieskończonej radości. I cóż tedy
ma i powinno nastąpić dla niego, jeżeli się dobrowolnie
wydziera z wyznaczonego mu przez Boga przeznaczenia?
Jeżeli w występnem urojeniu mniema, że on lepiej wie od
Boga, gdzie ma szukać zaspokojenia? Jeżeli, sprzeciwiając
się dobrowolnie planom Bożym, zwraca się ku stworzeniom,
ażeby przy nich zaspokoił swe nieporządne żądze i daje
pierwszeństwo stworzeniom przed Stwórcą?—Jeżeli się człowiek pilnuje dobrej drogi, przyszłość jego cała będzie
jedynie radością; jeżeli, powodowany grzeszną pychą, zejdzie z 4ej drogi, straci najprzód Boga i radość wieczną,
a następnie nieopisane katusze gnębić będą całe jego jestestwo.
Przypuścimy, że człowiek traci Boga. Oddala on się
dobrowolnie od swego celu, zrzeka się Boga. Lecz Bóg jest
nieskończony, a człowiek stworzony dla Boga; podobny on
jest do obwódki lub do oprawy, którą tylko nieskończone
dobro zapełnić może. Człowiek czuje głód za Bogiem, a ponieważ Bóg jest nieskończonem dobrem, głód ten przeto
nieskończone sprawia katusze.
Już głód cielesny okropną jest męką, o ileż okropniejszą musi być głód duszy!
Dopóki dusza i ciało składają się na istotną jedność
człowieka, tęsknota duszy za Bogiem nie nabiera większego znaczenia, bo człowiek zajęty jest wieloma doczesnemi
przyjemnościami i rozrywkami; tęsknota ta, w tem życiu,
objawia się głównie pod formą ciągłego niezadowolenia
z rzeczy ziemskich. Co jednak nastąpi, gdy w życiu przyszłein zostanie duszy wszystko ziemskie odjęte? Wtedy to
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ta tęsknota okaże się w całej swojej niewypowiedzianej
nieskończoności. J a k wielkim jest Bóg, tak wielką będzie
męka.
Z karą utraty Boga połączą się jeszcze inne męki.
Człowiek bowiem odwrócił się od Boga, zwrócił się do
stworzeń, aby w nich, wzgardziwszy Bogiem, znalazł rozkosz i pociechę. Ze kary podobne nastąpią, poznaje to już
sam myślący rozum, a w Objawieniu chrześcijańskiem prawda ta w najjaśniejszem wystawiona jest świetle. Biblia
mówi o miejscu mąk. o jakiemś ciemnein i ponurem więzieniu, gdzie potępieni z boleści wyją i zgrzytają zębami.
Mówi ona o jakimś siarczanym stawie, o jakiejś okropnej
pustyni, o jakiemś legowisku smoków.
Grdy czytamy podobne ustępy w Piśmie Św., winniśmy pamiętać, że Bóg nie kłamie i nie przesadza; że On,
będąc miłością, nie może mieć w tem przyjemności, aby
nas dręczył próżnemi okropnościami; że gdy do człowieka
przemawia, to mu tylko prawdę do wiadomości podaje. Te
rzeczy, które Biblia podaje, są pod niejednym względem
tylko obrazowymi sposobami mówienia, których nie należy
tłómaczyć literalnie. Lecz te obrazy i podobieństwa bardzo
się nadają do tego, aby człowiekowi narzucić tę prawdę,
że piekło jest miejscem mąk. Jakże okropną musi być rzeczywistość, kiedy jej obrazy są takie przerażające!
Słowo „ogień" tak często się czyta w Piśmie św. że
tu już nie może być mowy o jego przenośnem znaczeniu.
Rozumie się. nie mamy potrzeby przez to słowo rozumieć
koniecznie ogień naturalny i chemiczny. Jest to jednak
ogień prawdziwy i rzeczywisty, który będzie wiecznie pożerał całą istotę grzesznika.
Wiecznie! Wieczność to bowiem czyni piekło piekłem.
Wszelka nadzieja końca mąk jest tu wykluczona. Przedstaw
sobie za pomocą swojej wyobraźni najdłuższy przeciąg czasu,
a gdy on upłynie, wieczność nie zostanie zmniejszona i rozpocznie się na nowo.
5. Bóg radzi nam często pamiętać o piekle, nie dlatego, byśmy myślą o niem tylko byli ciągle zajęci, lecz dlatego, abyśmy w czasie doświadczenia, podczas czarnych chwil
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życia w czasie pokus — w tej myśli znaleźli pobudkę do
pełnienia surowych nieraz rozkazów sumienia i Boga.
Są ciężkie chwile w życiu, w których nawet wyższe
pobudki i zasady żadnego nie mają wpływu na ducha uwikłanego w ziemskie ułudy. Pobudki te, wtedy, winna zastąpić nam myśl o wiecznej męce ognia i wzmocnić nas w walce
z mamidłanii ciała i świata.
Powinniśmy w takich chwilach przyzywać ku pomocy
tę myśl o męce bez końca; powinniśmy myśleć o tem, jakieśmy
cierpienia i męki sami przeżyli, jakie przenieśli inni — nasi
znajomi, chorzy, ranni, nieszczęśliwi; powinniśmy sobie przypominać te męki, o jakich czytaliśmy w książkach. Gdyby
piekło niczem więcej nie było, tylko jedną jakąkolwiek męką,
lecz wiecznie trwającą — już byłoby niewypowiedzianie straszne! Tymczasem jest ono czemś nieskończenie większern:
wszystkie ziemskie męki są tylko kropelką mąk piekielnych.
Przedstawmy sobie tę, tak ważną dla nas prawdę, za
przykładem Pisma św. w zmysłowych obrazach. Jeżeli obrazy
zmyślone doprowadzają tak często człowieka do najplugawszych brudów, dlaczegóżbyśmy nie mieli używać obrazów
zgodnych z prawdą, ażeby się wzmocnić przeciwko powabom grzechowym?
A jakież to mogą być te obrazy? — Oto dla oczu:
ogień i płomienie, ludzie paleni męką ognistą, obrzydliwe zjawiska wszelkiego rodzaju. Dla uszu: jęki i wycia
z bólu, rozpacz, skargi na wielkie nieszczęście, przekleństwa
i złorzeczenia, wzgarda i szyderstwa złych duchów. Dla zmysłu dotykania: ból od ognia, rany od ognia, wszelkiego rodzaju
męki ^zmysłów. Dla innych zmysłów i władz: rzeczy najstraszniejsze, jakie sobie przedstawić można; pogrzebanie
żywcem, wieczne skrępowanie, wieczna samotność. Niemożność rozwiązania się, postąpienia kroku. Stan najnieszczęśliwszy bez końca, bez nadziei, bez pociechy, bez miłości.
I to wszystko będzie miał człowiek do zawdzięczenia samemu sobie, Wszystko będzie wołać na nieszczęśliwego: Mogłeś, ale nie chciałeś! Wspominając na przeszłe rzeczy, będzie musiał wyznać: Wielki Boże, nie Tyś mię potępił, lecz
ja sam siebie potępiłem; tak łatwo mogłem siebie wyratoClirześeijańsku filozofia życia. Tom. I.
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wać, lecz nie chciałem; obecnie już zapóźno. I taka to będzie wiecznie odzywająca się samowiedza, taki robak, który
nie umiera.
Jakiemże głupstwem jest zamykać oczy na tę przepaść, aby tem pewniej w nią się stoczyć! Przekładajmy
twardą prawdę nad fałszywy spokój.
6. Dobre światło na tę doniosłą prawdę rzuca znana
przypowieść o Łazarzu i Bogaczu (Łuk. 16. 19 — 31). Łazarz prowadzi w największej nędzy bogobojne życie i osiąga
szczęśliwość wieczną. Zły i nielitościwy Bogacz zostaje potępiony. Los jego jest wynikiem sprawiedliwości i własnego
jego wyboru. Pogrzebany wiec jest w boleści, w całkowitem
i wiecznem odłączeniu od Boga, celu swego życia.
Jego ostatnia prośba nie została wysłuchana, ponieważ była bezpożyteczna i niepotrzebna. Żyjący, dosyć mają
poważnych świadków; winni im wierzyć; bez dobrej chęci
do przyjęcia prawdy, nawet pojawienie się kogoś z życia
pozagrobowego, nie na wiele się przyda. Toż Chrystus przyszedł, ab}* dać świadectwo o piekle i wybawić nas z niego.
Możesz więc uniknąć piekła, byłeś chciał.

ROZDZIAŁ LXVIII.
B o j a ź ń boża.
1. Mówią niektórzy, że chrześcijanin, w walce z grzechem, winien się powodować tylko pobudką miłości Boga
i że byłoby rzeczą nieszlachetną unikać grzechu z bojaźni
i trwogi przed sprawiedliwością Bożą. Inaczej sądził Chrystus i święci. Pan Jezus powiedział: „Bójcie się tego, który
i ciało i duszę może potępić do piekła" (Mat. 10, 23). Święty
Paweł zaś napomina: „Z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie zbawienie wasze." (Fil. 2, 12).
Wielu świętych ze świętym Augustynem twierdziło,
że myśl częsta o śmierci, o sądzie, o piekle była im konie-

cznie potrzebna do wytrwania w dobrem. Bojaźń Boża wcale
miłości bożej nie przeszkadza. Święci, którzy się największą
ku Bogu odznaczali miłością, byli też najżywiej przeniknięci
bojaźnią sądu Bożego. Życie twoje winno mieć w sobie coś
tęgiego, niezłomnego, poważnego. Niech do tygla twego życia wejdzie złoto najszlachetniejszej miłości bożej, lecz nie
zapominaj też o zahartowanem żelazie bojaźni bożej. Człowiek podobny jest do dziecka, które się wychowuje. Bojaźń
kary należy wszędzie do dobrego wychowania. Ażeby bojaźń
była zbawienną, musi wykluczać przywiązanie do grzechu
i zawierać w sobie początek miłości. Z rozważania prawd
wiecznych rodzi się sama przez się bojaźń; powinniśmy ją
tylko oczyszczać i ożywiać, a będzie to dla nas z wielkim
pożytkiem. Bojaźń jest uznaniem i uwielbieniem Boga. Opiera
się ona nie tylko na rozumie, lecz także na wierze w objawienie Boże; odnosi się do doskonałości Bożej, do boskiej
sprawiedliwości karzącej. Bojaźń boża jest początkiem
mądrości: bojaźń przed cierpieniem jest w samowiedzy wybitną cechą wszelkiej obdarzonej czuciem istoty. Pierwszym
przepisem mądrości jest. abyśmy się tego bali, czego rzeczywiście bać się należy. Bojaźń pod wielu względami silniejszą jest niż miłość. Grdzie ma miejsce bojaźń przed grzechem, tam grzech żadnego nie znajduje wstępu. Jak nadciągająca burza płoszy na ulicy bezcz3*nnych gadułów, tak
bojaźń płoszy lekkomyślność. Cały człowiek musi być zaprzężony do służby bożej. Bo tej służby i bojaźń należy.
Ileż to i jak wielkich ofiar i wysiłków nie robi człowiek
z bojaźni.
Częste rozważanie o rzeczach ostatecznych pobudza
nas, abyśmy się przedewszystkiern bali tego, co jest samo
w sobie największem złem. Z bojaźni wypływa naturalnym
sposobem przezwyciężenie siebie, umartwienie, dobrowolna
ofiarność, czujność i przezorność.

ROZDZIAŁ LXIX.
Zmysłowość.
1. Właściwością szczególną natury ludzkiej jest to,
że jest złożona z pierwiastku zwierzęcego i duchowego. Z tą
właściwością idzie człowiek przez życie ziemskie i musi się
starać utrzymać swoje kroki na właściwej i dobrej drodze.
Pierwiastek zwierzęcy sam w sobie, podobnie jak i duchowy, nie jest zły. Lecz w pierwiastku zwierzęcym leżą
potężne popędy, których rozumne opanowanie decyduje
o szczęściu i nieszczęściu większości ludzi. Ciało ludzkie
nie powinno być narzędziem ślepych popędów, lecz tylko
wyrażeniem i organem wolnego ducha. Lecz przeciwko tym
popędom należy bronić i porządku natury. Człowiek bronić go może wtenczas, gdy się do Boga przywiąże.
Człowiek nie powinien się hańbić. Hańbi się zaś
w najokropniejszy sposób, gdy dogadza chuciom, które nie
są czem innem jeno słabością. Zmysłowość podobna jest
do wielkiego ognia, który przyciąga czarodziejską siłą miliony istot, aby im zadać okrutną śmierć.
Pokrywać grzech}- i występki, usprawiedliwiać je pod
pozorem, że i zmysłowość ma swoje prawa, że jej powaby
są za potężne, a słabość ludzka za wielka — oto jaki był
po wszystkie czasy wybieg pokusy, jakie było tłumaczenie
winą zmazanego sumienia. Dlatego to Apostoł napomina:
„Niechaj was nikt nie zwodzi próżnemi słowy" (Ef. 5. 6).
Bez szczególnej pomocy łaski niemożliwą jest rzeczą zachować czystość. Dlatego to modlitwa jest twoim obowiązkiem.
Zmysłowość znajduje swój pokarm w tej, pewnego
rodzaju, lekkości, która ze wszystkiem igra, ze wszystkiem
się cacka, baraszkując, a nigdy seryo nie myśli; w t#j
swego rodzaju powierzchowności, która się całkowicie oddaje zewnętrznym troskom i rozrywkom, nie uciekając się
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nigdy do serdecznej modlitwy, do myślenia o rzeczach nadprzyrodzonych; w wygodnem i próżniaczem życiu, które
się lęka wszelkiego natężenia i przezwyciężania siebie; dalej, w nieporządnej ciekawości, która o wszystkiem. a szczególnie o rzeczach gorszących chce wiedzieć; w nieumiarkowanej żądzy rozumu, który wszystko chce widzieć, słyszeć,
czytać, wszystkiego chce doświadczyć; w nieokiełznaniu
wyobraźni i uczucia, które wszystko sobie mogą wyobrazić, do wszystkiego z czułością przylgnąć.
2. Na świadectwo, że występek nieczystości godzien
jest pogardy, można przytoczyć:
a) Poganizm. Pomimo swego zepsucia nazywał on ten
występek „występkiem" i czystość miał w najwyższem poważaniu.
b) Sąd mędrców świata, którzy w różnych pismach
występek ten piętnowali.
c) Naturalny wstręt do zmysłowości. Człowiek nieczysty zwykł nieczystości i nierządy innych najsurowiej
sądzić; siebie tylko uniewinnia.
d) Rozum, który nic nie może przytoczyć na upiększenie tego występku, i wskazuje nań tylko jako na obrzydliwą niestosowność. Jakież to głupie i mizerne są te wymówki i usprawiedliwiania nieczystych! Niewolnik zmysłowości uniewinniając się mówi: „Chodzi tu o popęd naturalny". Lecz czyż tego rodzaju wymówki nie mogłyby
usprawiedliwić wszystkich wykroczeń? Toż i złodziej i morderca, truciciel szli za popędem natury. Utrzymuje wielu:
„o rzeczach naturalnych mówić można; co jest naturalne,
nie jest nieczyste." Tak? a przecież są rzeczy naturalne
i nieczyste jednocześnie, którychby nikt do ust nie włożył.
e) Sposób zapatrywania i postępowania szlachetnych
i świętych ludzi, którzy zadawali sobie wszelki możliwy
trud i byli gotowi do największych ofiar, aby tylko zachować swoje serce od zmazy.
/) Sąd samego Boga. W bardzo wielu miejscach
chrześcijańskiego Objawienia występek ten najsurowiej jest
napiętnowany.
3. Zamieszanie, jakie ten występek sprawia w społe-

czeństwie łudzkiem, w rodzinie i w sercu człowieka, nie da
się opisać.
Jeżeli wiele dusz słabych opiera się wierze żywej
w Chrystusa; to pochodzi to stąd, że Chrystus jest za
wzniosły, za boski, aby wchodził w. zmowę z wymaganiami ciała.
Nieczystość jest owym występkiem, który rodzi nienawiść ku religii. Zmysłowość jest t y m bujnym gruntem,
na którym bez przeszkód wyrasta obojętność religijna.
A zmysłowość, w którą zdaje się zapadać dzisiejszy odchrystyanizowany świat, jest straszna. Przerażające okrzyki
boleści rozlegają się z piersi milionów zwyrodniałych i zepsutych ludzi, szczególnie w wielkich miastach, będących
na wysokim stopniu kultury; rozlegają się te bolesne wołania po szpitalach, w które zmysłowość rzuciła swe gnijące ofiary; rozlegają się one z pośrodka tak wielu duchem
nowoczesnym zarażonych rodzin, w których nieokiełznana
zmysłowość najsmutniejsze rodzi niepokoje, wiele serc goryczą zaprawia, tak wiele szczęścia niszcz}*, dając natomiast przesyt życiowy i rozpacz.
Chrystyanizm podniósł ludzkość do należytej jej wysokości. Poganie podziwiali czystość pierwszych chrześcijan.
Chrześcijanin musi walczyć, zwycięzcą jednak może zostać
wtedy, gdy chce.
Iluż to słabych ludzi w rozmyślaniu o cierpiącym
Chrystusie, znalazło odwagę do tych wysiłków i ofiar,
które są konieczne do skutecznego i zwycięskiego stoczenia
walki z niską namiętnością. Staw się w duchu przed Panem, jak skrępowany, zbity, broczy krwią płynącą z niezliczonych ran. Stań w duchu pod krzyżem, patrz na gwoździe, na koronę cierniową i zapytaj sam siebie, dlaczego
twój Zbawiciel pogrążył swoje najświętsze Ciało w tem
morzu boleści?
4. Umiarkowane i regularne życie, wolne od zniewieściałości i zbytków, jest koniecznym środkiem ochronnym
przed pokusami. Bez modlitwy nikt nie zdoła zachować
czystości serca. Modlitwa jednak musi być pokorna. Wszelka modlitwa, która zamiast pokory, obudzałaby w tobie
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pychę, byłaby zła. Jakżeż bowiem taka modlitwa miałaby
być bronią przeciwko pokusom, gdy sama najgorszą jest
pokusą?
..Ale każę ciało moje i w niewolę podbijam" (1 Kor.
9. 27). Ciągłe umiarkowanie w jedzeniu i piciu więcej warte, aniżeli powtarzany od czasu do czasu najsurowszy post,
i ciągłe czuwanie nad ciałem lepsze od nąjniezwy klej szych
umartwień. Strzeż więc z największą storannością czystości
swego serca. Najkosztowniejsza wygrana na ziemi—to wesołe serce i umysł czysty.

ROZDZIAŁ LXX.
Grzech

powszedni.

1. Nie każdy grzech czyni tego, kto go popełnia, nieprzyjacielem Boga. Do ciężkiego grzechu potrzeba: najprzód przedmiotu, któryby był zdolny serce od Boga oderwać; powtóre, ażeby grzeszący całkowicie na grzech przyzwolił; potrzecie. ażeby ten, kto grzeszy rozumiał, że grzeszy. I tylko wtedy może być mowa o grzechu śmiertelnym,
gd\ r te trzy warunki się schodzą. Gdy któregokolwiek
z nich brakuje, nie może być mowy o grzechu śmiertelnym. Człowiek moralny nie tak łatwo popełnia grzech
śmiertelny. Grzech śmiertelny jest czemś niewypowiedzianie
złem.
Są więc grzechy popełniane przez ludzi sprawiedliwych, które ich tej sprawiedliwości nie pozbawiają; grzechy te nie są całkowitem zaniedbaniem dążenia do ostatecznego celu, lecz tylko osłabieniem tego dążenia. Sprawiedliwy siedemkroć upada i powstaje (Ks. Przysł. 24, 16).
2. Lecz i grzech nie będący ciężkim, a nazwany powszednim, jest nadzwyczaj wielkiem złem; jest on obok
grzechu ciężkiego złem największem. I grzech powszedni
jest powstaniem przeciwko panowaniu i prawu Bożemu:
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jest nieposłuszeństwem, lekceważeniem woli Bożej, wielorakim nierządem, Bóg musi go nienawidzieć, musi go zabraniać, musi go karać. Nawet najmniejszy grzech powszedni jest takim buntem przeciw Bogu, jest taką obrzydliwością w oczach Boga, iżbym raczej winien pozwolić, aby
świat cały zginął, niżbym miał na najmniejszy grzech zezwolić. I gdybym jednym grzechem powszednim wszystkich potępionych z piekła miał wybawić, nie powinienem
go popełniać. Nigdy bowiem dla osiągnięcia dobrego celu,
nie należy używać złych środków.
Grzech powszedni jest pogardą względem upodobania Bożego, a więc obrazą Boga; sprzeciwia się tej czci i tej miłości,
jaką winienem miłości bożej. Bóg ofiaruje się za mnie
i kocha mię bez miary, a ja miałbym sobie lekceważyć
Jego obrazę. Grzech powszedni pozbawia nas szczególnej
opieki Bożej, powiększa w nas religijną i moralną obojętność, lekkomyślność i lenistwo; utrudnia nam obcowanie
z Bogiem na modlitwie, nadwyręża pokój serca i prawość
sumienia.
Każdy grzech powszedni, sam przez się, jest krokiem
naprzód, zbliżającym nas do grzechu śmiertelnego. Kto nie
jest wierny w małem i w wielkiem wiernym nie będzie,
a kto w małem jest niesprawiedliwy, stanie się niesprawiedliwym w wielkiem. Każdy grzech powszedni pociąga za
sobą w następstwie dotkliwą karę, czy to w tem życiu,
czy w przyszłem.
3. Wielu Świętych całe życie przepędzało na surowej
pokucie za swoje grzechy powszednie i źle byśmy robili,
gdybyśmy ich postępowanie uważali za nierozsądne i przesadzone.
Grzechy powszednie zwykło się rozróżniać na grzechy
powszednie dobrowolne i na błędy, wynikające ze słabości;
te ostatnie możemy zmniejszyć, trudno ich jednak zupełnie
uniknąć; grzechów powszednich zupełnie dobrowolnych możemy uniknąć przy łasce Bożej. Kto popełnia z przyzwyczajenia grzechy powszednie dobrowolne, nazywa się letnim. Letniość można porównać z chorobą śmiertelną.
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ROZDZIAŁ LXXI.
Oczyszczenie w życiu p r z y s z ł e m .
1. Wielu ludzi umiera nie będąc, ani w zjednoczeniu
z Bogiem, ani w nieprzyjaźni, nie zasługują więc na wieczne potępienie. A jednak są oni dłużnikami sprawiedliwości Bożej. Nic zmazanego nie wnijdzie do królestwa niebieskiego. Trudno przypuścić jednak, aby tacy ludzie rnałemi winami zmazani, mieli być na wieki potępieni. Jest
więc dla nicli jakieś miejsce oczyszczenia. Gdy tylko się
wypłacą do ostatniego szelążka, przechodzą do radości
wiecznej.
-Ci, mówi Plato, co nie zupełnie są źli, lecz też nie
całkiem niewinni, będą posłani do Acherontu. Kiedy przyjadą na łodziach do błót acherońskich, gdzie będą zmuszeni
mieszkać, będą ponosić kary odpowiednie winie i dopiero
kiedy się oczyszczą ze swych błędów, otrzymają nagrodę
za swoje dobre uczynki" (Plato, Gorg. 81).
Że takie oczyszczenie w życiu pozagrobowem istnieje,
to jest wyraźną nauką chrześcijańskiego Kościoła. Jest to
surowa, lecz zarazem pocieszająca nauka. Byłoby rzeczą
straszną myśleć, że w życiu przyszłem jest tylko niebo
i piekło.
2. W miejscu oczyszczenia muszą być odpokutowane
kary. Jest różnica pomiędzy winą i karą. W^ina i wieczna
kara będą przy usprawiedliwieniu człowieka odpuszczone.
Nie jest jednak rzeczą konieczną, ażeby z odpuszczeniem
winy miało być połączone odpuszczenie wszelkiej kary.
Przeciwnie, odpowiada to Boskiej mądrości i sprawiedliwości i całemu przez Boga ustanowionemu porządkowi zbawienia, aby pokutujący był pociągnięty do odpokutowania
kar doczesnych Kary te doczesne dotykają człowieka często, lecz nie zawsze w życiu doczesnem. Co więc w tem
życiu nie zostało odpokutowane, musi być odpokutowane
w życiu przyszłem.
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3. Nie każdy grzech jest odwróceniem się zupełnem
od Boga; są bowiem grzechy powszednie, które nie oddzielają od Boga. Lecz i w powszednim grzechu, tkwi również
bunt i ten należy odpokutować. Z każdego niepotrzebnego
słowa będziemy pociągnięci do odpowiedzialności (Mat. 12. 36).
Kto popełnia grzech powszedni, ten każe Bogu czekać
i Bóg więc każe mu czekać na oglądanie swego oblicza.
I w tem właśnie leży wielka boleść i tęsknota niezmierna,
gdyż dusze poznają teraz Boga nieskończenie lepiej. Z tą
zaś boleścią i tęsknotą łączą się jeszcze cierpienia kar pozytywnych; te cierpienia stosują się do liczby i ciężkości
grzechów jeszcze nieodpokutowanych. Uzasadniony przeto
jest pogląd, że cierpienia te długo trwają i są straszne.
Cierpienia te są pokutą, nie mają więc nic w sobie, coby
zasługiwało na nagrodę. Bóg, w miłosierdziu swojem nieskończony, dał ludziom żyjącym na ziemi możność przez
modlitwy i dobre uczynki skracania mąk dusz cierpiących;
same zaś te dusze nie mogą mąk swoich ani złagodzić, ani
skrócić.
4. Unikaj więc wszystkiego, co grzeszne. Znoś cierpliwie wszystkie dolegliwości, które Bóg na ciebie dopuszcza
lub zsyła w życiu. Tu możesz odpokutować swoje winy,
a co tu odpokutujesz, nie będziesz potrzebował odpokutowywać w życiu przyszłem.
Bądź gorliwy w służbie Bożej, bo i w tem leży oczyszczenie i przez to postawisz się w takiem położeniu, że
przez swoje modlitwy będziesz mógł tu i tam uzyskać odpust kar grzechowych dla siebie i dla dusz w miejscu oczyszczenia cierpiących.

ROZDZIAŁ LXXII.
Dlaczego

Bóg nie p r z e s z k a d z a g r z e c h o m ?

1. Ewangelia porównywa świat do roli, na której chwast,
ze swymi mieniącymi się kolorami, zakrywa niepozorną prze-
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nicę. (Mat, 13, 25). Potęga i rozszerzanie się złego na świecie są wielkie; nie tak jednak wielkie, jak się to na pozór
zdaje; wiele dobrego nasienia spoczywa i rozwija się w sercach ludzi: dobro jednak, stosownie do swej natury, jest
niewidoczne, gdy tymczasem zło łatwo się zauważyć daje.
Skądże pochodzi ten chwast? skąd grzech? Filozofia wschodnia wyobrażała sobie dwie władnące światem potęgi, obie
równoznaczne: potęgę dobrą i potęgę złą; tym sposobem
ograniczała nieskończoność i burzyła doskonałość Boga.
Indyanin wynalazł sobie strasznego przedstawiciela
złej potęgi w krwi żądnem bóstwie, które jest uwieńczone
wężami, opasane ludzkiemi czaszkami, w swych licznych
rękach dzierży broń niszczącą, depcze rodzaj ludzki, lub też
popycha go w płomienie. Lecz i w chrześcijańskich kołach
stawiano sobie również zawsze pytanie: skąd pochodzi chwast
złego? Skąd grzech bierze początek? Wiele z popełnionych
przez ludzi grzechów nosi na sobie cechę, z której wnioskować można, że jakaś nadziemska czy podziemna potęga
bierze udział w dziedzinie złego. Spostrzega ona bardzo
przenikliwie ludzkie słabości i namiętności i z wściekłą nienawiścią stara się ludzi, przez grzechy wszelkiego rodzaju,
zhańbić i uczynić nieszczęśliwymi. „Nieprzyjaciel to uczynił." I Bóg to pozwala. „Chcesz, rzekli słudzy do Pana,
a pójdziemy i wyrwiemy chwast?" — Bóg jednak pozwala
się złemu rozwijać.
2. Dlaczego wszakże Bóg złemu nie przeszkadza? Oto
dlatego, mówili niektórzy, że stworzywszy istoty obdarzone
wolną wolą, nie może stawiać przeszkód grzechom, Gdyby
nie powoływał do bytu stworzeń obdarzonych wolną wolą,
nie byłoby grzechu, lecz że je powołał, grzech jest. — To
jednak zapatrywanie nie jest słuszne, nie prawdą jest bowiem, aby grzech miał być koniecznie w związku z wolnością woli. Czyż Bóg wszechmocny i wszystko wiedzący miałby
nie posiadać środków, aby powstrzymać od grzechu duchy
nawet najoporniejsze? O tak, gdyby chciał to uczynić, uczyniłby niezawodnie, nie naruszając wolnej woli. Dlaczegóż
jednak nie chciał? pyta św. Augustyn.
Ażeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba pamiętać
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0 tem, że stworzenie przedewszystkiern powołane jest do
bytu nie dla siebie, lecz dla Boga. A to, co boskie stoi nieskończenie wyżej od tego, co do stworzeń należy; stąd uwielbienie i chwała. Boga ma nieskończenie wyższe prawa, aniżeli cześć i dobrobyt stworzeń. Zycie uczciwe i szczęście
stworzeń nie jest najwyższym, wszystko obejmującym celem
objawiającego się nazewnątrz Boga; cel ten leży w chwale
Bożej.
I dlatego nie ma żadnej konieczności, aby Bóg przeszkadzał grzechom i nieszczęściu stworzeń za wszelką cenę
1 wszelkimi środkami. Prócz tego, mądrość Boża ma i powody
nie przeszkadzania grzechom. „Dobrego szafarza po tem się
głównie poznaje, powiedział Goethe, że umie korzystać z rzeczy niepomyślnych."
Bóg pozwala rość chwastowi, ponieważ się troszczy
o przenicę (Mat. 13, 30). Bóg chce dobrego, dlatego nie
przeszkadza złemu. Zło ma znaczenie dla dobra; gdyby go
nie miało, Bóg by mu przeszkodził. Zawiść i próżność uczonych posuwa naukę naprzód, nienawiść oprawców robi męczenników. Najjaśniejszy dowód najwyższej władzy Bożej
nad wszystkiem leży w tem, że Bóg daje możność wolnej *
woli stworzeń powstawać zuchwale przeciw Sobie; a ten
tylko może na to pozwalać, kto dotyla jest potężny, że nawet
zło może obrócić ku dobremu, a przeszkód używać do osiągnienia swego celu. Przymioty Boskie przed oczyma ńaszemi nowym jaśnieją blaskiem, gdy widzimy jak tryumfują
nad wszelkimi buntami złego.
3. Bóg nie przeszkadza grzechom szczególnie dlatego,
że chce okazać swoją miłość i swoje miłosierdzie względem
grzesznego człowieka w szczególniejszy sposób.
Cały chrystyjanizm jest jednem wielkiem dziełem miłosierdzia Bożego; dzieje zaś życia większości ludzi są dziejami marnotrawnego syna. Sam Zbawiciel opowiada tę przypowieść o tym marnotrawnym, chcąc dać jasno poznać usposobienie Boga względem grzeszników (Łuk. 15, 11 —32).
Błąd samolubnego dziecka w tej przypowieści zależy na
niesprawiedliwości, jaką syn wyrządza ojcu, na rozproszeniu ojcowskiego mienia, na niemoralności i rozpuście. Po-

wodern do tego obłędu jest lekkomyślność, popęd do niezależności, nuda. namiętności i żądza użycia. Następstwa
obłędu są: niedostatek, utrata wolności, największe poniżenie i opuszczenie. Powodami do powrotu do ojca są rozmyślanie, zastanowienie się nad sobą. Zastanawia się nad sobą
marnotrawca, porównuje swój obecny stan z przeszłym
i poczyna żałować. Wspomina swego ojca, jego miłość i dobroć serca. To dodaje mu odwagi i każe mu mieć nadzieję
przebaczenia. Wreszcie, postanawia wyrwać się z nieszczęśliwego położenia: „Pójdę do Ojca." Z pokutniczem usposobieniem w sercu, oskarża się ze swych grzechów. To wystarcza sercu ojca. Poznaje swoje nieszczęśliwe dziecko i spieszy na jego spotkanie. Z najgłębszem rozrzewnieniem i z najczulszą miłością rzuca mu się na szyję i zwraca mu utracone lekkomyślnie prawa do dziedzictwa. Wszystko jest odpuszczone i zapomniane. A czyni to ojciec z największeru
weselem i gotowością. Miłosierdzie Boże nie tylko przyjmuje wracającego grzesznika, szuka go ono nadto, jak pasterz zbłąkanej owcy. Takie to ważne znaczenie mają grzechy w chrystyjanizmie.

ROZDZIAŁ LXXIII.
Odwaga i nieustraszoność.
1. Grdybyś nawet w swej przeszłości widział liczne
grzechy i upadki, powinieneś z odwagą i bez trwogi iść
naprzód, dążyć do moralnej doskonałości. Lpadek na duchu nie jest częścią pokuty. Jest on bezpożyteczny, niszczy
zadośćuczynienie, nie podoba się Bogu: nie uczyni on cię
przezornym na przyszłość, przeciwnie, każdej pokusie zapewni łatwy przystęp i odbierze ci wszelką siłę odporną.
Nie na sobie powinieneś się opierać, lecz na Bogu.
Już w Starym Zakonie troska Boga o słabego człowieka
przedstawiona jest w najbardziej wzruszających obrazach.
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Powiedziano tam, że Bóg się tak o nas troszczy, jak człowiek troszczy się o źrenicę oka swego. Bóg tam przyrównywany do ojca, który bierze na ramiona syna swego, gdy
po nierównej wypadnie iść drodze (5 Moj. 1, 31). Miłość
Boża przedstawioną tam jest w obrazie troskliwej miłości
macierzyńskiej. A w Nowym Testamencie naj usilniej zachęca nas Chrystus P a n do odwagi i ufności. „Niech się
nie smuci serce wasze!" „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy
pracujecie i obciążeni jesteście!" woła. I jakżeby nam
w chwili doświadczenia nie miał przyjść z pomocą ten Ojciec Niebieski, który Syna Swego jednorodzonego za nas
wydał? Czyż ten Chrystus, który poniósł za nas boleści
i śmierć haniebną na krzyżu nie miałby nam udzielić łask
potrzebnych w chwili udręczenia?
2.. Niedowierzanie sobie jest dobre, o ile się opiera na
ufności w Bogu. Grdy cię zaś pobudza do bezczynnością
odepchnij je od siebie, jako najniebezpieczniejszą pokusę.
A możesz to zrobić, gdy tylko zechcesz.
Szukaj w poczuciu obowiązku tego męztwa, które
we wszystkich trudnych okolicznościach zapewnia przewagę. Nie siła ramienia, nie dzielność broni odnosi zwycięztwa. lecz moc, która przenika ducha.
Sw. Ignacy bardzo słusznie przyrównuje silę złegodo kobiety, która kłócąc się z mężczyzną, ucieka jak tylko
znajdzie opór. gdy zaś mężczyzna bojaźliwie się przed nią
cofa, wybucha niepohamowaną wściekłością.
Prawdziwa i zasługująca na najwyższą cześć odwaga
leży w pogardzie wszelkiego niebezpieczeństwa, gdy chodzi
o wypełnienie świętych obowiązków. Odwaga ta nie zależy
na tem. aby niebezpieczeństwo ślepo przeoczać, lecz na
tem, aby je widzieć i zwyciężać. Prawdziwy bohater nie
boi się żadnych napaści, ani przypadków losu, bo wie, że
wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Gdy ci więc burze zagrażają, nie trać nigdy serca; śmiej się z burz, toż mewy kołysząc się igrają na najgroźniejszych falach morskich.
Chcesz wiedzieć dlaczego się tak często czujesz słabym? Oto dlatego, że się nie modlisz, jakbyś się modlić
powinien. Cała twoja siła jest w Bogu, a przychodzi ona
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do ciebie przez modlitwę. Jedna bajka opowiada o pewnym
olbrzymie, który wTszedłszy z drugim w zapasy, ile razy
dotknął ziemi, tyle razy nabierał sił. Spostrzegłszy to.
nieprzyjaciel podniósł go do góry, przeszkodził mu czerpać
siły z ziemi i tak go pokonał. Podobnież rzecz się ma
i z duchem ludzkim. Kiedy się złej potędze uda zniechęcić człowieka do modlitwy, już 011 przepadł na zawsze!
Człowiek połączony z Bogiem może wszystko.
Miej też odwagę do przedsięwzięć. Historya świadczy,
że sprawcy wszelkich przedsięwzięć byli często przedtem
wielkimi grzesznikami. Bardzo wielu rzeczy nie osiągamy
dlatego, że ich nie przedsiębierzemy. Często wybiera B ó g
słabe, aby mocarze zawstydził (1 Kor. 1, 27).

ROZDZIAŁ LXXIV.
Przezorność

i

czuwanie.

1. „Czuwajcie i módlcie się", powiedział Pan Jezus.
Kto chce się podnieść ze złego i w dobrem wytrwać, dla
tego czujność jest bezwarunkową koniecznością: własne
twoje doświadczenie może cię pod tym względem wiele
pouczyć.
Regulamin wojskowy zaleca żołnierzom, znajdującym
się w kraju nieprzyjacielskim, największą przezorność. My
także znajdujemy się w nieprzyjacielskim kraju.
Bądź więc czujny; wielu nieprzyjaciół znasz, lecz
wielu nie znasz; nieprzyjaciel zaś nieznany jest podwójnym
nieprzyjacielem. Bądź czujny! Niebezpieczeństwa są jak
góry; zdaleka nie widzisz jak są wielkie. Bądź czujny! Każdy wiek ma swoje niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwem
młodości jest namiętność, lecz i starzec niezawsze jest od
niej wolny. Bądź czujny! łatwiej bowiem można się uchronić i uniknąć niebezpieczeństwa, niż naraziwszy się na nie.
poradzić sobie i złe naprawić. Bądź czujny! Czuwać szcze-
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golnie potrzeba w początku napaści, nieprzyjaciela bowiem
wtedy łatwiej przezwyciężyć gdy mu się nie pozwoli zapukać do drzwi serca, lecz kiedy się go z przed progu odprawi.
2. Bądź czujny! Ogień powstaje z iskry; iskra obraca
w perzynę miasta, dlatego też gaś w początku iskry pokusy,
by cię nie pochłonął ogień namiętności. Bądź czujny! Gdy
oko widzi, czego widzieć nie powinno, to i serce myśli.
0 czem nie powinno myśleć. Bądź czujny! Obecnie w stosunkach ludzkich są wielkie mielizny; na każdym kroku
trzeba badać grunt. Kiedy widzisz, że inni na lodzie upadają, stawiajże nogi ostrożnie. Bądź czujny! Jeżeliś jest
uczciwym, nie spodziewaj się, aby wszyscy, którzy cię otaczają, mieli być także uczciwymi. Często największa przyjaźń w najgorszą zamienia się nieprzyjaźń. Nie zapominaj
nigdy, że i ty się stać możesz tem, czem są inni. Bądź
czujny! Żaden habit mniszy nie jest tak święty, aby się
weń dyabeł nie mógł wcisnąć. Bądź czujny, abyś żadnego
ciężkiego grzechu nie popełnił. Mówi wprawdzie niemieckie
przysłowie; „Einmal ist keinmal," raz — to jeszcze nie zwyczaj; lecz przysłowie to według Habela jest najkłamliwsze
1 najgorsze w świecie. Raz, to iest — dziesięć, sto, tysiąc
razy. Kto bowiem złego raz zakosztował, tego ono staje się
zwykłą strawą. Bądź czujny, abyś nie popełnił żadnego
dobrowolnego powszedniego grzechu. A jeszcze bardziej czuwaj nad tem, aby popełnianie dobrowolnych grzechów powszednich nie weszło ci w zwyczaj. Ba.dź czujny i staraj
się o to, aby liczba błędów twej słabości co raz się zmniejszała. Bądź czujny odnośnie do słabej strony twego charakteru. Staraj się poznać główną twoją wadę. Ażeby być
panem siebie, trzeba się znać gruntownie. Znajomość siebie
jest już połową zwycięstwa. Jeżeli się przezwycięży wodza
swoich niedoskonałości, łatwo można będzie przezwyciężyć
i te wady, które za nim idą. Bądź czujny, abyś czynił to
dobro, do którego cię pobudza łaska Boża. Tylko wtedy,
gdy za podnietą łaski iść będziesz, dojdziesz tam. dokąd
Bóg chce, abyś doszedł. Dopóki idziesz pod górę, na dół
nie zstępujesz.
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Czuwajcie, lecz i módlcie się zarazem! Żadna pewność
nie jest za wielka tam, gdzie chodzi o wieczność. Św. Augustyn mówi: „Wymagałbym od was, abyście byli bez troski,
gdybym sam mógł być wolnym od niej."

ROZDZIAŁ LXXV.
Walka z namiętnościami.
1. Chrystyjanizm obiecał ludziom pokój i pokój ten
przyniósł; lecz pokój ten nie jest pokojem z całym światem,
lecz pokojem z Bogiem. Pokój jednak taki musi być połączony z walką przeciwko wszystkiemu, co się sprzeciwia
Bogu i dobru. Przymierze bowiem z tem wszystkiem, co
przeciwne Bogu i dobru byłoby walką wypowiedzianą Bogu.
Jeżeli chcesz w tej walce zwyciężyć, musisz zawsze trzymać stronę Boga przeciwko sobie. Bóg nienawidzi pokoju
tych, których do walki powołał; jest on zarazem Bogiem
wojsk i wojowników, jak Bogiem pokoju.
Gdzie się jest ciągle wystawionym na napaści, tam
walka nieustanna jest koniecznością. Przy tem masz w tej
walce sposobność wynagrodzenia sobie przyszłych swoich
porażek.
Pewien znawca ludzi powiedział: Każde serce ludzkie—•
to dom zajezdny; cnoty są w nim tylko przechodniami,
namiętności — stałymi gośćmi, którzy nie tylko, że nie płacą,
lecz jeszcze wołają o pieniądze.
2. Namiętności są to spienione rumaki, zaprzężone do
toczącego się wozu. Gdy je rozpuścisz, poniosą cię i rozbiją twój wózek na drzazgi, gdy zaś silną ręką utrzymasz
ich wodze, siła ich stanie ci się skrzydłami, które cię uniosą
na szczyty doskonałości. Im silniej będą porywać, tem szybciej i tem wspanialej wóz twój będzie się toczył.
Nieokiełznane namiętności mogą z człowieka dyabła
zrobić. Cóż nie czyni człowiek, gdy się odda pysze, zmyChrześc-ijańska filozofia życia . Tem I.

16
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słowości i zawiści! Jeden z nowszych pisarzy myśl tę rozwija odnośnie do gniewu (o. A. M. Weiss): „Najdroższą
istotę, którą ochraniasz, jak źrenicę oka, jak najlepszego
przyjaciela — w gniewie możesz tak źle traktować, taką
wzgardą darzyć, że kiedy złość namiętna przeminie, sam
nie wiesz, jak nazwać swoje postępowanie i jak je naprawić.
„Względy twego dobroczyńcy zdolny jesteś wtedy
odepchnąć z taką zniewagą, jakiejbyś w chwili spokojnej
nie wyrządził najgorszemu swemu prześladowcy. Cierpliwość
pokrzywdzonego powiększa jeszcze twoją zapamiętałość; łagodne słowa dolewają tylko oliwy do ognia.
„Na wszystkiem wywierasz swoją złość: na krzesłach,
na naczyniach, które stoją na stole. Coś cierpliwie przez
wiele lat zbierał, w jednej chwili rozbijasz w drobiazgi.
„Nic nie ma tak poziomego, czegobyś nie użył za wyraz swego rozjątrzenia. Rzucasz się na wsze strony i opanowują cię myśli nieuczciwe, kłamliwe, podstępne, chytre,
złośliwe, które ci przedtem były zupełnie obce. Mówisz
i czynisz wszystko, czem tylko możesz drugiemu sprawić
przykrość.
„Wszystko dobre przeklinasz: sprawiedliwość, opatrzność,
nawet Bogu samemu bluźnisz; możesz zawołać, że ci wszystko jedno, czy będziesz na wieki potępiony, czy zbawiony."
Nie spodziewaj się łatwego zwycięstwa. Bóg nie dlatego
zwycięstwo tak trudnem czyni, aby nas męczyć, lecz dlatego, abyśmy tem wspanialszą otrzymali koronę. Przed śmiercią nie masz ostatecznego zwycięstwa. Nie myśl, aby ci się
udało namiętności swoje tak znieczulić, iżbyś się ich nie
potrzebował bać; żyją one zawsze i czatują na każdą sposobność; nawet starość nie chroni przed głupstwem. W boju
z namiętnościami ważną bardzo jest rzeczą opanować zmysły i wyobraźnię, tu to bowiem leży źródło złych poruszeń.
Początki wzruszeń szczególniejszej wymagają czujności.
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ROZDZIAŁ LXXVI.
Sąd.
1. Cechą główną nowoczesnego ducha czasu jest staranie się wszelkiemi sposobami osłabić żywe poczucie odpowiedzialności. Zaprzeczono nawet wolną wolę człowiekowi,
byle go tylko od odpowiedzialności uwolnić. I co to wszystko pomoże?
Za to, co nie jest w mocy człowieka, nie jest on odpowiedzialny, lecz odpowiadać będzie za to, co jest w jego
możności. Życie, śmierć, a potem sąd — oto przebieg kary ery życia (Żyd. 9, 27). Ze śmiercią wszystkie rzeczy znikają, jedna tylko pozostaje główna, to sposób, w jaki człowiek postępował wobec najświętszej woli Boga. Zasłona
zmysłowości opadła, dusza jasno poznaje całą wartość swego moralnego postępowania, a z tem poznaniem jest związany sąd.
Sędzią jest Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, Bóg wszystko wiedzący i najsprawiedliwszy. Człowiek jest winowajcą,
oskarżonym o sprawy, słowa, myśli, opuszczenia, pomimo
otrzymanych łask.
Co pomogą wtedy wszystkie wykręty? „Nie miałem
czasu" powiesz. Miałbyś go, gdybyś był chciał; o najważniejszych rzeczach powinieneś przedewszystkiem pamiętać!
Powiesz: „Nie miałem dostatecznego oświecenia", lecz powinieneś się o nie był postarać. Powiesz: „Pokusa była za
silna"; była za silna, boś się nie modlił i nie wykonywałeś
praktyk religijnych. Powiesz: „Świat był zanadto zwodnidniczy"; a przecież dobrowolnie naraziłeś się na niebezieczeństwa i okazye grzechowe. Powiesz jeszcze: „Pozwoliłem pociągnąć się przykładowi innych"; a dlaczegoś nie
dawał posłuchu prawdzie, rozumowi, sumieniu, przykazaniom Bożym, przykładom dobrych ludzi?
2. Sąd zakończy się wyrokiem, decyzyą na zawsze.
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Zostać przypadkiem nieszczęśliwym, startym i zmiażdżonym
przez siłę jakąś naturalną jest rzeczą straszną, lecz straszniejszą będzie stokroć wpaść w ręce rozgniewanego Bóstwa.
Dla jednych będzie brzmiał wyrok: „Idźcie precz
w ogień wieczny". Dla drugich: „Pójdź, sługo dobry i wierny, nad wielą cię postanowię, wnijdź do wesela Pana swego." Wielu jednak będzie sprawiedliwych, którzy się jeszcze nie wypłacili zupełnie sprawiedliwości Bożej, którzy
nie są zupełnie czyści. Tych, wyrok Boży skaże na jakiś
czas na oczyszczenie, do miejsca kar zwanego czyscem.
Jeżeli chcesz wygrać na sądzie Bożym, sądź się sam
od czasu do czasu. Prawda nie będzie sądzona według ciebie, lecz ty musisz być sądzony według prawdy. Sądź się
teraz na swoją pociechę sądem pokuty, ażebyś kiedyś nie
był osądzony na swoją zgubę.
We wszystkiem, co tylko dobrowolnie robisz, mówisz,
myślisz niech ci towarzyszy ten wzgląd, iż kiedyś będziesz
za to odpowiadał przed Bogiem. Nie pytaj więc: co ludzie
powiedzą? lecz pytaj, co Bóg powie? Wtedy tylko możesz
być sumiennym, gdy gorliwie będziesz spełniał swoje religijne praktyki.
Mądrym i szczęśliwym jest ten, kto już w tem życiu
stara się być takim, jakim pragnąłby być na sądzie.
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