Zaiste! gdy Dzień Sądu
nadejdzie, nie o to pytać się nas
będą cośmy czytali, lecz cośmy
czynili, ani czyśmy mówili
gładko, lecz czy żyliśmy
pobożnie.
Księga I,
Rozdział III.
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Laudetur Iesus Christus!
Przygotowując się do pracy redakcyjnej, zebraliśmy kilka dostępnych wydań książki „O naśladowaniu Chrystusa”.
Pierwszym przekładem, jakim dysponowaliśmy, był przekład Tadeusza Matuszewicza z 1818
r. wydany w drukarni Glucksberga w 1824 r. oraz
drukowany u XX. Misjonarzy w roku 1831 i 1852,
a następnie w Lipsku 1866 r. nakładem E. Ł. Kasprowicza.
Drugi przekład, jakim dysponowaliśmy, były
dwa tłumaczenia ks. Aleksandra Jełowickiego:
z roku 1850 nakładem B. Behra w Berlinie, z potwierdzeniem abp. Marcina Dunina poprzedzone
modlitwami Tłumacza oraz licznymi naukami
o rozmyślaniu, a także wydanie ozdobione licznymi rycinami z roku 1898 nakładem Karola
Miarki z aprobatą biskupa Łukasza Soleckiego.
Z powodu słodkiej prostoty, która nas ujęła
w przekładzie Tadeusza Matuszewicza, wybraliśmy na swój bazowy warsztat pracę tego tłumacza z wydania XX. Misjonarzy roku Pańskiego
1852 z dodatkiem - po raz pierwszy - rozmyślań
dołączonych po każdym rozdziale, porównując je
i korygując względem niemal identycznego
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wydania z roku 1824 oraz uzupełniając nieliczne
niekompletne strony textem z wydania Karola
Miarki z 1898 r., podając także podwójne znaczenia niezrozumiałych zwrotów (w tym wypadku
tekst z 1852 r. pozostawiliśmy, a tekst bardziej
zrozumiały, zaczerpnięty z wyd. Karola Miarki
z 1898r. ujęliśmy w nawiasach kwadratowych),
w pojedynczych przypadkach na początku
książki tekst w nawiasach kwadratowych zaczerpnęliśmy z anonimowego tłumaczenia z 1862
r. Uznając za pożyteczne dla pobożnych Czytelników dołączyć także poprzedzające treść tej
książki modlitwy oraz uwagi służące do zbawiennego czytania i duchownego rozmyślania z wydania z roku 1850 oraz z nakładu K. Miarki z roku
1898, jak również słowo Tadeusza Matuszewicza,
Tłumacza tego wydania, z wydania z roku 1824,
dołączyliśmy je również, umieszczając je jako
DODATEK na końcu książki. Tak poskładana całość książki, której rdzeń stanowi dosłowny przedruk treści z w/w wydania z roku 1852, z konieczności kosmetycznie skorygowanej względem pozostałych XX-w. podanych wyżej wydań, została
zwieńczona pięknymi rycinami, także tymi z ozdobnego wydania Karola Miarki. Poza sporadyczną korektą w zakresie pisowni oraz
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poprawieniem błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, które uznaliśmy za konieczne, pozwoliliśmy sobie również w tym przedruku nie
załączać zamieszczonych w oryginale odsyłaczów do Pisma Świętego, gdyż – jak twierdzi św.
Franciszek Salezy we wstępie do Filotei – „uczeni
tego nie potrzebują, a inni o to nie dbają”. Biorąc
pod uwagę brak innych, własnych ingerencji redakcji w XIX-wieczny tekst, Czytelnik może być
pewien, że podając mu do ręki ten oto przedruk,
otrzymuje drogocenną perłę (z ówczesnym pozwoleniem na druk prawowitej władzy kościelnej), z jakiej ponad 150 lat temu korzystały pobożne dusze katolickie.
Perła ta, niemal sześćset letnia, napisana w 1441
roku, a w Polsce po raz pierwszy wydana w roku
1608, dzisiaj, po wielu wiekach, nie utraciła nic ze
swego piękna i bogactwa - nadal koi serce, uspokaja ducha i daje pociechę, nadal Duch Boży miodem się z niej co słowo ulewa, nadal jest najpiękniejszym upominkiem z Nieba dla nas, listami
z Ojczyzny - jak nazywa ją św. Augustyn. Ludzie
pobożni kładą ją tuż po Ewangelii, nie tylko dla
jej słodkości i mocy, lecz nadto dlatego, że jest
ona najczystszym zwierciadłem prawd Ewangelicznych, najwierniejszym zastosowaniem nauki
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Chrystusowej do wszystkich potrzeb człowieka.
Święci i wielcy cenili ją sobie bardzo wysoko,
wielu mędrców uderzonych jasnością jej światła,
upokorzonych głębokością i prostotą jej nauki,
i zniewolonych jej wdziękiem, Księgi te wyniosło
nad wszystkie dzieła rozumu ludzkiego; św.
Ignacy nosił ją zawsze przy sobie, św. Karol Boromeusz za przyjaciela uważał, św. Bonawentura
i Filip Nereusz za wielki skarb mieli, kardynałowie Bellarmin i Baroniusz wielce szacowali.
O księgach Naśladowania Jezusa Chrystusa Kościół Święty wyrzekł, iż pobożnemu pisarzowi towarzyszył Duch Święty.
Bierz, Drogi Czytelniku i kosztuj manny tu
ukrytej, pamiętając, że do zupełnego zakosztowania słodyczy tutaj zawartej powinniśmy mieć
przed oczami słowa Chrystusa Pana: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają
(Mt. 5, 8). Mało bowiem ludzi pamięta, że do poznania prawd Bożych i odniesienia z nich pożytku trzeba przystępować szczerym, pokornym
i czystym sercem. Po spełnieniu tego warunku,
z pewnością książka ta z powodzeniem będzie
służyć Miłemu Czytelnikowi za najlepszego przewodnika i doradcę w drodze do świętości, za
najwierniejszego przyjaciela i towarzysza na
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tym padole łez, na tej wojnie z diabłem, światem i ciałem.
A gdy z wdzięczności za płynące z tej książeczki doznane pociechy będziesz Boga wychwalać, wspomnij też na redakcję i wydawcę tego
dziełka i pamiętaj o zmówieniu jednego Ojcze
nasz i jednego Zdrowaś Maryjo na naszą intencję,
o co pokornie prosimy.

Omnia ad maiorem Dei gloriam et Beatissimae Virginis Mariae honorem.
Szczęść Boże!
Redakcja
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TREŚCIWE PRZYPOMNIENIE PORZĄDKU
ROZMYŚLANIA DUCHOWEGO, CZYLI
MODLITWY DUSZNEJ.
(Oraison mentale)
I. WSTĘP
1. Stawmy się przed obecnością Boga.
2. Łączmy się z Chrystusem Panem.
3. Wzywajmy Ducha Świętego.
II. ROZPAMIĘTYWANIE
1. Rozważajmy przedmiot Rozmyślania.
2. Oddawajmy się pobożnym uczuciom:
wchodźmy w siebie samych.
3. Czyńmy stosowne postanowienia:
wzywajmy łaski Bożej.
III. ZAKOŃCZENIE
1. Dziękujmy: ofiarujmy się Bogu.
2. Korzmy się przed Panem.
3. Obierzmy Pobożne Westchnienie.
4. Oddawajmy się w opiekę Najświętszej
Pannie, Świętym i Aniołom Bożym.
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MODLITWA
przed rozmyślaniem lub czytaniem
duchownem.
Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Sługą Twym
jestem, daj mi rozumienie, abym umiał świadectwa Twoje. Mów do mnie na jakiekolwiek pocieszenie mej duszy i na poprawę całego mego żywota: Tobie zaś na cześć, chwałę i wieczną sławę.
Amen. (Z ks. III. Rozdz. II, 1, 3.)

MODLITWA
po rozmyślaniu lub czytaniu
duchownem.
Nakłoń serce moje ku słowom ust Twoich, Panie, Boże mój, wieczna Prawdo! ― bym snać nie
umarł i nie pozostał bez pożytku, jeślibym tylko
zewnątrz brał upomnienie, a wewnątrz nie gorzał
ogniem Twojej miłości; i by mi nie wyszło na potępienie słowo słyszane, a nie spełnione; poznane, a nie pokochane; uwierzone, a nie zachowane. Amen. (Z ks. III. Rozdz. II, 1, 3)
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ODPUST ZUPEŁNY.
Tym wszystkim wiernym Chrystusowym, którzy w dzień Komunji Świętej, modlitwę następującą odmówią ze skruchą, klęcząc przed Wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyżowanego.
Dla dostąpienia tego Odpustu, dzień Komunji
nie ma być później, jak w ośm dni po Spowiedzi,
a dostąpić go można tylekroć, ilekroć w ciągu dni
ośmiu po odbytej Spowiedzi, przystąpimy z czystem sumieniem i ze skruchą do Stołu Pańskiego.
Nadto, potrzeba w dzień Komunii Świętej pomodlić się na intencję Ojca Świętego.
Odpust ten można ofiarować za duszę osoby
zmarłej, o której może być rozumienie, iż jest
w Czyścu. Dobrze jest wymienić przy tem kilku
innych zmarłych w porządku, jaki sobie zamierzamy, ażeby, jeźli odpust nie jest potrzebny osobie pierwszej, mógł się przydać dla drugiej — i tak
następnie.
(Pius VII. 10 kwietnia 1821. Leon XII. 17 września
I825).
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Oto ja — O!
dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana
przed Obliczem
Twojem
—
a w największej
żarliwości ducha, błagam Cię
i zaklinam, abyś
najżywsze uczucia Wiary, Nadziei i Miłości,
wraził w serce
moje, tudzież
prawdziwą pokutę za grzechy
moje, i najszczerszą, a silną chęć poprawy sercu
mojemu na zawsze dać raczył. Udaruj tą łaską
Twoją, mię, który z największem wzruszeniem i
z najgłębszą boleścią duszy mojej, Twoje Pięć Ran
rozpamiętywam i myślą moją w Nich się zatapiam, o! dobry Jezu — mając to przed oczami, co
już Król Prorok Dawid miał na ustach swoich, gdy
mówił o Tobie: Przebodli ręce Moje i nogi Moje;
policzyli wszystkie kości Moje... (Psalm XXI. 17, 18)
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Tomasza a Kempis

O NAŚLADOWANIU

CHRYSTUSA
KSIĄG IV.
Wydanie poprawne i pomnożone wielu dodatkami.

W WARSZAWIE
W DRUKARNI XX. MISYONARZY U Ś. KRZYŻA

1852
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Wolno drukować
z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu prawem przepisanej liczby egzemplarzy.
W Warszawie d. 17 (29) lipca 1850 r.
St. Cenzor, TRIPPLIN
***********

[Poniższy zapis został przeniesiony z końcowych stron
oryginalnego wydania z 1852 r.:]
Dzieło: Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa, powszechnie zalecone swoją użytecznością może
być przedrukowane.
Warszawa d. 30 lipca 1850 r.
Ks. Jan BÓBR.
Cenzor Ks. Duch. mpp.
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PRZEDMOWA
DO TEGO WYDANIA.
Cudowna księga! Jej prostota coś Boskiego ma
w sobie. Rozumiałbyś, iż jeden z owych czystych
duchów, którzy bezprzestannie patrzą na Oblicze
Boga, zstąpił wytłumaczyć nam Jego słowo i Jego
tajemnice objawić. Widok tego słodkiego światła
sprawuje głębokie wzruszenie, ożywia, krzepi
i zagrzewa duszę. Tak niegdyś uczniowie
z Emaus, nasłuchawszy się rozmawiającego
z nimi Chrystusa, mówili potem do siebie: Izali
serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił w drodze
i pisma nam otwierał (Łuk. 24, 32)?
Mówią: to księga dla doskonałych. Tak jest;
wszelakoż i dla poczynających nie jest bezużyteczną. Nikt nad jej pisarza głębiej człowieka, ani
jego sprzeczności i słabości nie poznał, aż do najskrytszych nawet poruszeń serca jego, a nie przestaje na wykazaniu nam tylko naszych słabości,
wskazuje oraz na nie lekarstwo i osładza je. Nie
jest to więc prosty moralista, który by zgłębiając
ranę naszego przyrodzenia, zatrważał nas, i wykorzeniając pychę osłabiał nadzieję, lecz
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przeciwnie, poniża, ażeby podniósł; punkt oparcia na Niebie osadziwszy, uczy nas bez trwogi,
z pośród nawet naszej nikczemności wpatrywać
się w nieskończoną doskonałość, do której chrześcianie są powołani.
I ztąd to powstaje ta cisza zachwycająca, to
uspokojenie niewymowne, którego doznają
wszyscy, co z wiarą powolną i pokorną miłością
czytają to dzieło. Wtenczas zgiełk świata w koło
nas umilka, a w tem wielkiem uciszeniu jedyny
głos przemawiający do nas o Zbawicielu Jezusie,
niezwalczoną jakąś ponętą pociąga nas do Niego.
Dusza zachwycona pragnie, aby czem prędzej nadeszła ta chwila, w której z niebieskim Oblubieńcem jej zjednoczenie ma się dokonać. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech
mówi: przyjdź. Zaiste przyjdę rychło. Amen.
Przyjdź Panie JEZU.
Czemże są uciechy świata stawione obok niepojętych radości z wiary pochodzących? Możnaż
jedyne i nieskończone dobro porzucić za kilka
chwil upojenia, po których długie żale i gorzki następuje niesmak? O, gdybyś poznał dar Boga! gdybyś wiedział, kto cię wzywa, kto cię zniewala oddać Mu się zupełnie, aby i On mógł się tobie oddać nawzajem, z jakąż gorącością ducha
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odpowiadałbvś na tak serdeczne wezwania:
Pójdźcie, a obaczcie jak słodki jest Pan, pójdźcie
i żyjcie. Teraz umarły jesteś, bo możnaż żyć
w rozłączeniu z Tym, który rzekł: Ja jestem
prawdą i życiem. Gdy Go tedy poznasz, gdy serce
twoje po trudach spocznie swobodnie w Jego
ukochaniu, dopiero zawołasz: Miły mój mnie, a ja
Jemu; znalazłem, którego dusza moja ukochała,
pojmałem Go i nie opuszczę nigdy.
I wy wszyscy, którzy prześladowania znosicie,
których świat swem jarzmem uciska, pójdźcie
także, pójdźcie do Jezusa, pobłogosławi łzy wasze, i otrze je swoją miłościwą ręką. Dusza Jego
jest miłosierdziem i szczerą litością. Nosił On boleści nasze i poznał niemocy nasze; wie On dobrze, co to są łzy i cierpienia.
Dzieło to nie tylko obejmuje uwagi zdolne poruszyć duszę, jest nadto pełne najzdrowszych rad
na wszelkie w życiu zdarzenia przydatnych,
w każdym przypadku czytać je z korzyścią
można. Pan de la Harpe jest tego uderzającym
przykładem. Słuchajmy, co sam o sobie powiada:
„Byłem, pisze, uwięziony w ciasnej izdebce; samotny, bez żadnej pociechy, głęboko zasmucony
siedziałem. Od kilku dni czytałem Psalmy, Ewanielią i inne pożyteczne dzieła. Te, choć
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stopniowy, jednak dosyć nagły sprawowały skutek. Jużem powrócił do wiary świętej, nowe ujrzałem światło, które, ukazując mi przepaść czterdziestu lat obłąkania mego, raziło mię, zatrważało i mieszało mój umysł swym zbytecznym blaskiem. Poznałem ciężką moją chorobę, wszakże
lekarstwa na nią nie miałem; wszystko bowiem
w około mię umykało mi pomoc i zasiłki religijne.
Z jednej strony widziałem życie moje takiem, jak
mi je pochodnia prawdy niebieskiej wyświecała;
z drugiej śmierć, a śmierć co dzień oczekiwaną,
jaka podówczas spotykała wielu. Już wtedy kapłan nie wstępował na rusztowanie pocieszać
umierających, jeżeli zaś tam wstępował, to dlatego, aby sam umierał. Tak smutnemi przygnębiony myślami, upadałem na sercu, które zwolna
ku Bogu wznosić się poczęło, lecz że i Boga niedawno znalazłem, więc Go zaledwie mogłem rozpoznać, wołałem tylko w ucisku: Cóż mam czynić, mój Boże? co się ze mną stanie? Wtem leżało
na stole dziełko o Naśladowaniu. Mówiono mi
niegdyś, że w tej wybornej księdze na moje myśli
znajdę częstokroć odpowiedź. Otwieram je przypadkiem, trafiam na słowa: Oto przychodzę do
ciebie, żeś Mię wezwał, synu Mój! Więcej czytać
nie mogłem. Nagłego wrażenia, jakie mię
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uderzyło, ani wysłowić, ani zapomnieć nigdy nie
zdołam. Zmieszany padłem twarzą na ziemię, łzy
z moich oczu rzuciły się strumieniem i już się od
nich wstrzymać nie mogłem. Począłem jęczeć
i wołać głośno, a słowa jakieś, w których ulgi szukałem, często rzewne przerywały łkania. Czułem
w sobie osobliwszą radość, ale ta serce moje zdała
się rozsadzać swoją obfitością. Zajęty mnóstwem
uczuć i myśli to tylko pamiętam, że czas długi
płakałem, że pierwszy raz w życiu tak nagłe razem i słodkie uczułem wzruszenie, i że te słowa:
Oto przychodzę, synu Mój, nie przestały kołatać
do duszy mojej i wszystkiemi jej władzami miotać potężnie.”
Ileż łask ukrytych nie zamyka księga, której
jedno tylko zdanie równie krótkie, jak proste,
zdołało tak dzielnie poruszyć duszę pychą filozowską przez lat kilkadziesiąt omamioną? Niech
się tu jednak nikt nie zawodzi. Dla sprawienia podobnych odmian, a tem bardziej dla otrzymania
z nich skutku zbawiennego, Naśladowanie potrzebuje usposobionego serca. Można uczuć
w pewnym stopniu tego dzieła zaletę, można się
nad niem zadziwiać i głośno je wynosić, można
się rozczulać nad jego czytaniem nie doznając
w postępkach i woli z tych chwilowych zachwy-
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ceń żadnej odmiany. To tylko jest prawdziwie
zbawiennem, co się na pokorze wspiera; tej jeślić
zabraknie lub przynajmniej nabyć jej nie pragniesz, słowo boskie padnie na twą duszę, jak
rosa obfita na niepłodny piasek. Sobie tylko wierzyć i siebie tylko miłować, jest to cecha niezawodna pychy, a człowiek bez wiary i miłości czegóż dobrego dokazać potrafi? Na co mu się zdadzą gruntowne nauki, na co naglące przestrogi,
jeśli próżna jego dusza albo wszystko pochłonie,
albo swoją twardością wszystko pokruszy? Poniżmy się, a za to wiarę i miłość osiagniem; poniżmy się, a zbawienie nasze będzie nagrodą
zwycięztw, które nad pychą odniesiem. Cóż uczynił Zbawiciel chcąc Uczniom swoim prawie naocznie drogę do Nieba pokazać? Jezus wezwawszy dziecię, postawił je w pośrodku ich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie
i nie staniecie jako dziatki, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego.
Czytelnicy znajdą w tem polskiem wydaniu
pierwszy raz umieszczone upomnienia po każdym rozdziale. Są one owocem pobożnych ćwiczeń i prac słynnego w wieku naszym pisarza.
Dzieło same liczy pół tysiąca lat, a uwagi na nie
zaledwie trzydzieści; tamto wydatne poważną

Przedmowa

23

starożytnością, te zaś nowym smakiem. Tamto
pisane, kiedy w sercach żyła wiara, a w umysłach
prostota, zdało się niecałem na wiek nasz nieszczęsny, kiedy mędrkowanie zaczepiło wszystko
i wszystko skaziło. Wypadało więc dopełnić,
czego brakowało i choć różną drogą, ale po naszemu dojść do tego samego celu, który sobie zamierzył świątobliwy pisarz, i dopięto go zwrotem
uwagi na ważniejsze prawa i rady w szczególnych
rozdziałach zawarte. — Wreszcie dla wygody
wielu biorących to dziełko do kościoła przydano
Sposób słuchania Mszy Św. oraz wskazano
w osobnym spisie rozliczne jego użycie we wszelkich przygodach. Oby Bóg błogosławił czytaniu
jego i tem nagrodził mozół tak pisarzy jak wydawców.
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Księga Pierwsza

O NAŚLADOWANIU
CHRYSTUSA

KSIĘGA PIERWSZA

NAPOMNIENIA DO DUCHOWNEGO
ŻYCIA PRZYDATNE
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ROZDZIAŁ I.
O naśladowaniu Chrystusa i wzgardzeniu wszelkiemi próżnościami świata.
1. Kto idzie za Mną, nie chodzi ciemnościach,
mówi Pan.
Słowa to są Chrystusa, napominające nas, abyśmy życie Jego i obyczaje naśladowali, jeśli
chcemy dostąpić prawdziwego światła i uwolnić
się od wszelkiej serca ślepoty.
Niechże więc będzie pierwszem staraniem naszem rozważać życie Jezusa Chrystusa.
2. Nauka Chrystusa przewyższa wszystkie
Świętych nauki; i kto by był dobrze w duchu
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usposobiony, znalazłby w niej mannę ukrytą.
Lecz zdarza się, że wielu z częstego słuchania
Ewanielii mało posiłku odnoszą, bo ducha Chrystusowego nie mają.
Kto zaś chce dobrze i należycie zrozumieć
słowa Chrystusa, trzeba, aby do nich całe życie
swoje starał się zastosować.
3. Na cóż ci się przyda, górno o Trójcy rozprawiać, jeśli dla braku pokory Trójcy podobać się
nie możesz?
Zaiste, górne słowa nie czynią nikogo świętym
i sprawiedliwym, lecz życie cnotliwe uczyni Bogu
przyjemnym.
Pragnę raczej czuć skruchę, jak trafnie słowy
wydać jej znaczenie.
Choćbyś umiał powierzchownie całą Biblię
i wszystkich Filozofów zdania: na cóż się zda to
wszystko bez miłości Boga i Jego łaski?
Próżność nad próżnościami i wszystko próżność prócz kochania Boga i służenia Jemu samemu.
Najwyższą jest mądrością, przez pogardę
świata dążyć do Królestwa Niebieskiego.
4. Próżnością więc jest, szukać bogactw znikomych i w nich pokładać nadzieję.
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Próżnością także, ubiegać się za dostojnościami i wznosić się na stopień wysoki.
Próżnością, powodować się żądzami cielesnemi i tego pragnąć, za co potem ciężko odcierpieć przyjdzie.
Próżnością, żądać długiego życia, a o dobrem
życiu mało myśleć.
Próżnością, życie tylko obecne mieć na baczeniu, a nie przewidywać przyszłości, która po niem
nastąpi.
Próżnością, w tem się kochać, co szybko
przemija, a tam nie spieszyć, gdzie trwa wiekuista radość.
Pomnij często na to przysłowie: że się oko nie
nasyca widzeniem, i ucho słuchaniem nie napełnia.
Staraj się więc odwracać serce twoje od zamiłowania rzeczy widomych, a przenosić ku niewidomym. Ci bowiem, co idą za własna zmysłowością,
każą [kalają] sumienie i boską łaskę utracają.

UPOMNIENIE ZBAWIENNE.
Jedno tylko jest potrzebne człowiekowi na
ziemi, to jest zbawienie; a niemaż w żadnym
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innym zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie
i przez Jezusa Chrystusa. Wiara Jego słowu, posłuszeństwo Przykazaniom, naśladowanie cnót
Jego, oto całe życie, a nadeń nie ma innego; reszta
jest marnością, bo co więcej ma człowiek ze
wszystkiej pracy swej, którą się pracuje pod słońcem? powiedział Mędrzec. Bogactwa, rozkosze,
wielkość, czemże jest, kiedy ciało pójdzie do
ziemi, z której wzięte, a duch powróci do Boga,
który go dał? Pomyśl o tem dziś jeszcze, a nawet
tej chwili, bo może już jutro czasu nie będzie. Pracuj, póki dzień jasny; śpiesz się gromadzić skarb,
który nie ginie: noc nadchodzi, gdy żaden nie będzie mógł sprawować. Same próżne pragnienia
nie zbawią cię; przede wszystkiem chce Pan Bóg
dobrych uczynków. Naśladuj więc Chrystusa, jeżeli chcesz wiecznie z Chrystusem królować.
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ROZDZIAŁ II.
O skromności cenienia samego siebie.
1. Każdy człowiek z natury wiadomości nabywa
i pragnie; lecz na cóż się przyda nauka bez bojaźni Boga?
Lepszym jest zaiste pokorny wieśniak, który
Bogu służy, jak pyszny filozof, który siebie zaniedbawszy, uważa bieg ciał niebieskich [biegi
gwiazd wyśledza].
Im lepiej kto zna siebie, tem bardziej w oczach
własnych wydaje się nikczemnym, ani go ludzkie
wzdymają pochwały.
Gdybym wiedział wszystko co jest na świecie,
a nie żył w duchu miłości, cóż by mi to pomogło
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przed Bogiem, który mię z czynów sądzić będzie?
2. Powściągnij zbytnią żądze nauki; w niej bowiem znajdują się liczne powody roztargnienia
i omylenia.
Uczeni radzi są, aby ich widziano i miano za
mądrych.
Wiele jest rzeczy, które umieć mało się przyda
dla duszy lub wcale nie przyda.
I bardzo jest niemądrym, kto się ubiega za
czem innem, jak za tem, co służyć może jego zbawieniu.
Liczne słowa nie nasycają duszy, ale życie dobre koi troskliwość myśli, a czyste sumienie
wielką daje ku Bogu ufność.
3. Im więcej i lepiej umiesz, tem ściślej sądzonym będziesz, jeśli nie żyjesz tem pobożniej.
Nie pyszń się z daru jakiego lub nauki, lecz
udzielona tobie wiadomość niech służy raczej za
pobudkę do bojaźni.
Zdaje ci się, że wiele i dobrze umiesz; wiedz
jednak, że więcej nierównie jest rzeczy, których
nie znasz.
Zamiast nadymania się z mądrości, wyznaj niewiadomość twoję. Po co chcesz wynosić się nad
innych, gdy jest tylu uczeńszych i bieglejszych od
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ciebie?
Jeśli chcesz pożytecznie uczyć się i umieć, podobaj sobie w tem, aby ciebie nie znano i za nic
poczytywano.
4. Najwyższą i najpożyteczniejszą nauką, jest
prawdziwa znajomość i pogarda samego siebie.
Siebie za nic ważyć, a o innych dobrze i uprzejmie sądzić, wielką jest mądrością i doskonałością.
Gdybyś widział, że kto jawnie grzeszy, lub ciężkie jakie popełnia przestępstwo, nie powinienbyś
jednak siebie lepszym rozumieć; nie wiesz bowiem, jak długo w dobrem wytrwać potrafisz.
Wszyscy ułomni jesteśmy, a ty nie sądź, aby
ktokolwiek był ułomniejszym od ciebie.

UPOMNIENIE ZBAWIENNE.
Pycha strąciła człowieka, pokora zaś go podnosi i do łaski z Bogiem przywraca, a zasługa jej
nie w tem jest, co umie, ale w tem, co czyni. Nauka bez uczynków nie usprawiedliwi go przed
trybunałem Boga, bo owszem, cięższa odpowiedzialność go czeka. Nie dlatego przecież wzgardliwą jest nauka, ani nieużyteczną, bo od Boga
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pochodzi, ale wielkie ukrywa sidło i niebezpieczną
pokusę. Nadyma ona, powiedział Apostoł, żywi
dumę, wmawia tajemne wynoszenie się, wynoszenie nieprawe, a nawet nierozsądne; bo nawet
najrozleglejsza nauka jest tylko pewnym rodzajem niewiadomości, a doskonałość prawdziwa jedynie na usposobieniu serca polega. Nie zapominajmy, że niczem jesteśmy, że nic własnego
oprócz grzechu nie mamy, że podług samej sprawiedliwości niżej się kłaść nad wszystkie stworzenia powinniśmy, i że w Królestwie Jezusa Chrystusa pierwsi będą ostatniemi, a ostatni będą
pierwszymi.
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ROZDZIAŁ III.
O nauce prawdy.
1. Szczęśliwy, kogo sama prawda naucza, nie
przez znaki i głosy przemijające, lecz rzeczywiście i bezpośrednio.
Zdanie nasze i zmysł nasz krótko widzi i często
nas omyla.
Na co się przyda zaciekanie się w rzeczach zakrytych i ciemnych? Nie będzie nam to na sądzie
zarzuconem, żeśmy ich nie znali.
Wielki to nierozum, iż zaniedbując, co jest pożytecznem i potrzebnem, gwałtem się uganiamy
za tem, co jest ciekawem i niebezpiecznem.
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Mamy oczy, a nie widzimy.
2. Co nas obchodzić mają rodzaje i gatunki?
Ten, do którego przemawia Słowo Przedwieczne, nie wikła się między rozlicznemi zdaniami [od wielu go niepotrzebnych domysłów
uwalnia].
Z jednego słowa wszystko, wszystko je głosi
i stwierdza: i onoć jest początkiem, który i do nas
przemawia.
Bez niego nikt dobrze zrozumieć, ani zdrowo
sądzić nie potrafi.
Ten, dla którego wszystko jest w jednem
i wszystko do jednego ściąga, i w jednem
wszystko widzi; ten może być stały w sercu swojem, i w Bogu przebywać spokojny.
O Boże! Prawdo Przedwieczna spraw, abym
jednym był z Tobą w wiekuistej miłości.
Tęskno mi częstokroć wiele czytać i słyszeć;
w Tobie jest wszystko, czego pragnę i pożądam.
Niech zamilkną wszyscy doktorowie i wszelkie
stworzenia w obliczu Twojem; Ty jeden racz do
mnie przemawiać.
3. Im bardziej kto jest zjednoczony z samym
sobą, im doskonalszą posiada prostotę ducha,
tem snadniej zrozumie górne nawet trudności;
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bo światło pojętności z góry odbiera.
Umysł czysty, prosty i stały, nie rozprasza się
na wiele przedmiotów; bo wszystko czyni dla czci
boskiej, a w sobie swobodny stara się wynieść nad
wszelką osobistą troskę.
Cóż ci bardziej przeszkadza, co gorzej kłopoci,
jak nieposkromiona żądza serca twojego?
Człowiek dobry i pobożny wewnątrz wprzód
urządza, co zewnątrz ma czynić.
Ani go zwabią złych skłonności ponęty, lecz
owszem, on je nagina i podbija pod sąd prawego
rozumu.
Jakaż jest mężniejsza walka, jak usilność
w zwyciężaniu samego siebie?
I toćby to powinno być główną sprawą naszą:
zwyciężać samego siebie, co dzień stawać się nad
siebie silniejszym i co dzień cokolwiek ku dobremu postąpić.
4. Wszelka doskonałość w tem życiu z pewną
połączona jest niedoskonałością i wszelkiemu
dociekaniu naszemu jakaś towarzyszy ciemnota.
Pokorna znajomość samego siebie pewniejszą
jest drogą do Boga, nad głębokie w naukach badania.
Nienaganną jest nauka, lub prawe rzeczy
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poznanie; są one owszem dobremi, uważane
przez się i kierowane podług Boga, lecz nade
wszystko przekładać zawsze należy dobre sumienie i cnotliwe życie.
Że zaś wielu o to więcej stara się, aby wiele
umieć, jak żeby żyć dobrze, dlatego częstokroć
błądzą i albo mało, albo żadnej zgoła nie odnoszą
korzyści.
5. O! gdyby tak przykładano pilności do wykorzenienia przywar i do cnót zaszczepiania, jak do
wzniecania rozmaitych badań, nie działoby się
tyle złego, nie byłoby tyle zgorszenia między ludem, tyle rozwolnienia w domach zakonnych.
Zaiste! gdy Dzień Sądu nadejdzie, nie o to pytać się nas będą cośmy czytali, lecz cośmy czynili,
ani czyśmy mówili gładko, lecz czy żyliśmy pobożnie.
Powiedz mi, gdzie są teraz owi zawołani nauczyciele, których dobrze znałeś, gdy jeszcze żyli
i w naukach kwitnęli?
Już ich majątki posiadają inni i nie wiem, czy
wspomną o nich kiedykolwiek. Za życia wydawali
się czemsiś, dziś są zagrzebani w milczeniu.
6. O jak szybko mija chwała światowa! O gdyby
życie ich odpowiadało ich nauce, wtedy dobremi
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byłyby ich ćwiczenia i trudy.
Iluż to ginie dla marnej na tym świecie chluby
z nauki, gdy mało dbają o służbę boską!
I ponieważ wolą być wielkimi, jak pokornymi;
dlatego w myślach swoich rozpraszają się i nikną.
Prawdziwie wielkim jest ten, kto ma wiele ducha miłości.
Prawdziwie wielkim, kto w sobie jest małym,
a najwyższy zaszczyt światowy ma za nic.
Prawdziwie roztropnym, kto wszystko, co jest
ziemskie poczytuje za gnój, aby Chrystusa pozyskał.
I prawdziwie mądrym ten jest, który pełni wolę
Boga, a swojej się woli wyrzeka.

UPOMNIENIE ZBAWIENNE.
Dwie są nauki, a prawda jedna tylko. Dwie są
nauki: jedna od Boga, jako On nieodmienna;
druga od człowieka, jako On odmianie podległa.
Mądrość Przedwieczna, Słowo boskie, rozlewa
pierwszą w duszach przygotowanych na jej przyjęcie, a światłość, której im udziela, jest cząstką
niestworzonej Światłości, prawdą istotną i zawsze żyjącą. Dla wszystkich przygotowana,
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z większą obfitością do pokornego spływa serca;
a ponieważ nie od niego pochodzi, w każdej
chwili może mu być odjętą, i że w żaden sposób
niezależną jest od umysłu, który oświeca, posiada
więc ją człowiek bez próżności i wysokiego rozumienia. Przeciwnie, nauka człowieka schlebia
jego dumie, bo od niego pochodzi. „To pojęcie
jest moje własne, ja to pierwszy wyrzekłem;
przede mną nic o tem nie wiedziano”, oto twa
mowa, ojcze kłamstwa i pychy! Lecz wkrótce
temu potężnemu rozumowi zaprzeczają tego, co
szczęście jego stanowiło; wyśmiewają jego fałszywe pojęcia, jego marzenia, które on za prawdziwe uważał: nazajutrz nikt już nie myśli, a czas
zaciera nawet imię zarozumialca, który w życiu
nieśmiertelności się dobijał. O Jezu! napełnij
serce moje świętą Twoją Prawdą, a niech mię
ustrzeże od obłąkań mojego ducha.
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ROZDZIAŁ IV.
O przezorności w działaniu.
1. Nie każdemu słowu lub domysłowi wierzyć
można, lecz rzecz każdą ostrożnie i rozmyślnie
podług Boga ważyć należy.
O niestety! tak słabi jesteśmy, iż łatwiej złe jak
dobre i wierzymy, i mówimy o innych.
Lecz ludzie doskonali nie łatwo wierzą każdej
powieści, bo znają ułomność ludzką do złego
skłonną, a w mowie często się zapędzającą.
2. Wielką jest mądrością nie działać popędliwie, ani stać upornie przy własnem zdaniu.
Do niej także należy nie każdego słowom wierzyć, ani rzeczy słyszane natychmiast powtarzać
przed innymi.
Czerpaj radę od mądrego i sumiennego człowieka; staraj się raczej uczyć się od lepszego, jak
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za własnemi chodzić domysłami.
Dobre postępki czynią człowieka mądrym podług Boga i nadają mu doświadczenie.
Im kto będzie pokorniejszym w sobie i podleglejszym Bogu, tem pewniej we wszystkiem stanie się mądrym i spokojnym.

UPOMNIENIE ZBAWIENNE.
Ponieważ Bóg jest ostatecznym końcem
wszystkich naszych czynności, a nawet naszych
zapragnień, konieczną więc jest rzeczą, byśmy
działając nie puszczali się ślepo za popędami natury, bo jej cała skłonność jest wszystko do siebie
odnosić. A ponieważ nikt samego siebie nie zna
i dla siebie nie może być przewodnikiem, rozsądek więc dopomina się, byśmy żadnej sprawy nie
przedsiębrali, nie zaciągnąwszy rady w duchu
uległości i pokory. Ta sprawiedliwa ku sobie nieufność strzeże od upadku i serce oczyszcza. Bada.
Rada strzedz cię będzie, a roztropność zachowa
cię, abyś był wyrwan z drogi złej, mówi Pismo Ś.
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ROZDZIAŁ V.
O czytaniu Pism Świętych.
1. Prawdy w Pismach Świętych, nie wymowy
szukać należy:
Wszelkie Pismo Święte w takim duchu czytać
się powinno, w jakim jest zrobione.
Szukać mamy w Pismach pożytku raczej, jak
zalet okrasy lub dowcipu.
Równie chętnie czytać powinniśmy księgi nabożne i proste, jak górne i głębokie.
Niech cię nie uderza powaga piszącego, czy
wielką lub małą uczoność posiadał, lecz miłość
czystej prawdy niech cię do czytania pociąga.
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Nie pytaj kto mówi, lecz co mówi, uważaj.
2. Ludzie przemijają, lecz prawda Pańska trwa
na wieki. Bez względu na osoby, rozmaitemi sposobami Bóg do nas przemawia.
W czytaniu Pism często nam zawadza ciekawość nasza, gdy chcemy zgłębiać i roztrząsać, co
po prostu przyjąć należy.
Jeśli chcesz czerpać korzyść, czytaj wiernie
z pokorą i prostotą, a nie żądaj nigdy nabywać
uczoności imienia [nigdy stąd nie chciej mieć
sławy z umiejętności].
Pytaj chętnie, a słuchaj słów Świętych w milczeniu i niech cię nie obrażają przypowieści dawnych [starców mądrych]; nie bez przyczyny one
wyrzeczonemi były.

UPOMNIENIE ZBAWIENNE.
Cóż rozum nasz pojmuje? nic prawie, a wiara
nieskończoność ogarnia. Kto więc wierzy, nierównie wyżej stoi nad tego, który rozumuje:
a prostota serca naukę przeważa, bo z niej duma
się rodzi. Żądza to wiedzy zgubiła pierwszego
człowieka; szukał nauki, a śmierć znalazł
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nieszczęsny! Bóg, który mówi do nas w Piśmie Ś.
nie chciał dogadzać naszej próżnej ciekawości,
lecz ukazać nam nasze obowiązki, doświadczyć
wiary, oczyścić i ożywiać nasze dusze miłością
dóbr prawdziwych, które od Niego, jako Początku, pochodzą. Pokora zatem ducha jest najlepszem i koniecznie potrzebnem usposobieniem do czytania z pożytkiem ksiąg świętych;
a ten już wiele skorzystał i pojął, kto wyrozumiał,
że one wyższe są nad nasz słaby i ograniczony rozum.
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ROZDZIAŁ VI.
O żądzach nieumiarkowanych.
1. Jak tylko człowiek czego nieumiarkowanie
pożąda, zaraz w sobie niespokojnym staje się.
Pyszny i chciwy nie zna nigdy pokoju; ubogi
i pokornego ducha używa go obficie.
Człowiek, który nie zupełnie jeszcze zamarł samemu sobie, łatwo podpada pokusom, a drobnemi nawet i lichemi zwyciężonym bywa.
Słaby w duchu, jeszcze niejako cielesny i do
zmysłowości skłonny, z trudnością się od żądz
poziomych całkiem oderwać potrafi.
I dlatego często się smuci, gdy od nich się odrywa; a nawet obraża się, gdy mu się kto sprzeciwi.

