
Sprawa serca
Tom 4, Numer 1

agodne serce
Prorok Samuel szed  do miasta Betlejem z mieszanymi emocjami. W swoim
sercu owa  króla Saula i ca ej szkody, jak  wyrz dzi  on ludowi izraelskiemu.
Jestem pewny, e Samuel mia  poczucie pewnej osobistej odpowiedzialno ci,
poniewa  nie potrafi  spowodowa  tego, aby Saul zobaczy  wielki b d swojej
pychy  i  buntu.  W  tym  samym  czasie  Samuel  ba  si  Saula.  Wiedzia ,  e  ten
chory umys owo król b dzie chcia  zabi  ka dego, kto móg by zagrozi  jego
tronowi. A teraz Bóg powiedzia  Samuelowi, eby poszed  i nama ci  nowego
króla -- tego, którego sam Bóg wybra .

Kiedy Samuel pos usznie szed  w kierunku miasta, gdzie mieszka  Isaj i jego
synowie, to przez umys  tego wi tego proroka musia o si  przewija  wiele
my li. Wiedzia , e jego Bóg pozostanie wierny Izraelowi ~ pomimo
samolubnego niepos usze stwa Saula. Znaj c drogi Bo e, Samuel odczuwa
pewne podniecenie i ciekawo , kiedy oczekiwa , eby zobaczy  jaki jest ten,
którego Bóg wybra . To, czego Samuel si  nie spodziewa , by o wa  lekcj ,
której Wszechmog cy Bóg chcia  go nauczy  tego dnia — lekcj , któr  nam
wszystkim trzeba ci gle na nowo przypomina .

Kiedy Isaj i jego synowie przybyli na miejsce sk adania ofiary, Samuel
dostrzeg  Eliaba. Zwracaj c uwag  na ka dy szczegó  jego szlachetnego
wygl du, Samuel pomy la  „Na pewno pomazaniec Pa ski stoi tu przed Panem."
Niew tpliwie Samuel bra  pod uwag  wszystkie wa ne cechy zewn trzne tego

odego cz owieka. Wszystko w jego wygl dzie i sylwetce wskazywa o na to,
e móg by by  królem, ale wszystkie cechy fizyczne mówi y to samo o Saulu ...

W tym punkcie Bóg pokaza , e On bierze pod uwag  natur  i charakter
cz owieka. Powiedzia  do Samuela: „Nic pairz na jego wygl d i na jego wysoki
wzrost; nie uwa am go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy
cz owiek. Cz owiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce"
(l Samuelowa 16:7).

Po sprawdzeniu wszystkich synów Isajego, którzy tam byli, Samuel nadal
nie znalaz  tego, którego Bóg wybra . Wreszcie zosta  przywo any z pola Dawid,

ody pasterz. Kiedy przyszed , Bóg powiedzia , e ten przystojny m ody cz o-
wiek jest jego wybranym s ug , który b dzie prowadzi  lud Izraelski. Dawid
posiada    t    cech ,   która jest   najbardziej   potrzebna   osobie,   która chce

W numerze:

Strona 1: agodne
serce

Bo e spojrzenie na warto ci, które
powoduj , e cz owiek jest m em
wed ug serca Bo ego.

Strona 4: Zwodnicze
serce

Rozpoznanie stanu w asnego serca
prowadzi nas do w ciwego stanu
uni enia przed Bogiem.

Strona 7: Mi a ofiara
Zach caj cy opis Bo ego
post powania z cz owiekiem, który
ma pokorne i z amane serce.

Strona 9: Czystego serca
Aby my mogli ogl da  Boga w jego
chwale, musimy chodzi  przed nim z
czystym sercem.

„S owo Twoje jest pochodnia nogom moim i wiat ci cie kom moim. " — Psalm 119:105



Sprawa serca
agodne serce

chodzi  drogami Bo ymi; mia  on
agodne serce.

Kiedy Samuel stamt d odchodzi ,
nie zdawa  sobie sprawy, jakie trudne i
chwalebne chwile czekaj  Dawida. Nie
móg  przewidzie ' nadchodz cych walk
z Saulera, albo wielkiego grzechu, jaki
pó niej pope ni  Dawid. Nie zna
pe nego zakresu zwyci stw, jakie Dawid
odniesie. Ale tego dnia pozna , dlaczego
ten m ody pasterz by  „m em wed ug
serca Bo ego" (1 Samuela 13:14).

Bóg widzia  w Dawidzie co , czego
ludzkie oko nic potrafi o dostrzec.
Widzia agodne serce, które pos usznie

dzie kroczy o jego drogami i wyko-
nywa o jego wol  -- bez wzgl du na
konsekwencje. Dlatego Bóg wybra  go,
aby by  przodkiem Jego Syna, który
pewnego dnia uni y si  i stanie si
pos uszny a  do mierci na krzy u.

Wewn trzne ród o ycia

Jezus przede wszystkim zna  wa no
nastawienia i motywacji serca. Powie-
dzia  nauczycielom zakonu, e
najwi kszym przykazaniem jest „Mi o-
wa  Pana Boga z ca ego serca i z ca ej
duszy i ze wszystkich si  i ze wszystkich
my li" (Marek 12:28-30).

Do Faryzeuszy, którzy byli zbytnio
zaj ci zewn trznymi religijnymi
uczynkami powiedzia : „Z serca bowiem
pochodz e my li, zabójstwa,
cudzo óstwa, rozpusta, kradzie e,
fa szywe wiadectwa, blu nierstwa. To

nie kala cz owieka; ale jedzenie nie
umytymi r koma nie kala cz owieka"
(Mat. 15:19-20).

OD widzia  motywy tych hipo-
krytów, którzy gorliwie przestrzegali
tradycji religijnych, ale nie mieli
zamiaru uzna  Go za Syna Bo ego w
ciele. Stawia  im wyzwanie: „Wy
uniewa nili cie S owo Bo e przez nauk
swoj . Ob udnicy! Dobrze prorokowa  o
was Izajasz w s owach: 'Lud ten czci
mnie wargami, ale serce ich daleko jest
ode mnie. Daremnie mi jednak cze
oddaj , g osz c nauki, które s  naka-
zami ludzkimi'" (Mat. 15:6-9).

To poselstwo przenika o na wskro

ca y system religijny w czasach Jezusa.
Wielu by o zdziwionych, e naucza  z
tak  moc , ale Jezus nie przynosi
niczego nowego. On tylko na nowo
podkre la  to, co rozbrzmiewa o poprzez
wszystkie wieki z ust proroków, a
skierowane by o do jego ludu.

Dawid pozna , co by o konieczne,
aby móg  w obecno ci wi tego
Boga: „Kto mo e wst pi  na gór  Pana?
I kto stanie na jego wi tym miejscu?
Kto ma czyste d onie i niewinne
serce..." (Psalm 24:3-4).

Salomon w swojej m dro ci dora-
dza  swoim czytelnikom: „Czujniej ni
wszystkiego innego strzec serca swego,
bo z niego tryska ród o ycia!"
(Przypowie ci Sal. 4:23).

Izajasz powiedzia  o tych, którzy
byli niepos uszni Bogu: „tego zwodzi
omamione serce" (Izaj. 44:20); „Ludzie
zw tpionego serca, którzy jeste cie
dalecy od sprawiedliwo ci" (46:12).
Mówi tak: „Wiele jest naszych
wyst pków  wobec  Ciebie,  a  nasze
grzechy wiadcz  przeciwko nam;
wiadomi jeste my naszych wyst pków

i znamy w asne przewinienia; e
jeste my niewierni i zapieramy si  Pana,
odwracamy si  od naszego Boga,
mówimy o ucisku i odst pstwie i
wypowiadamy z serc s owa k amliwe"
(59:12-13).

Jeremiasz wo : „Podst pne jest
serce, bardziej nit wszystko inne i
zepsute, któ  je mo e pozna ?" A Bóg
odpowiada: „Ja, Pan zg biam serce,
wystawiam na prób  nerki, aby odda
ka demu wed ug jego post powania,
wed ug owocu jego uczynków"
(Jeremiasz 17:9-10).

Joel wo  do buntowniczego narodu
Izraelskiego: „Wszak e jeszcze teraz,
mówi Pan, nawró cie si  do mnie ca ym
swym sercem, w po cie, p aczu i narze-
kaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie
swoje szaty" (Joel 2:12-13).

Abdiasz objawi  Edomitom, .Pycha
twojego serca zwiod a ci  ..." (Abdiasz
3).

Ci gle na nowo Bóg przemawia  do
swojego ludu, aby sprawdzali nieswoje
zewn trzne uczynki, które ludzie widz

i pochwalaj , ale raczej stan swoich
serc, które tylko Bóg zna i os dza.

W tych czasach bezprecedensowej
aktywno ci w imieniu Chrystusa dobrze
zrobimy, je eli pos uchamy tej odwie-
cznej prawdy, co jest wa ne dla Boga.
Wszystkie nasze najbardziej chwalebne
uczynki religijne b  na daremno,
je eli motywy i nastawienie naszych
serc b  niew ciwe przed Bogiem.

Strumienie ywej wody

Pewnego razu Jezus poszed  do Jerozo-
limy  podczas  wi ta  Namiotów.  W
ostatni dzie wi ta wypowiedzia
obietnic  o nieko cz cym si yciu dla
tych, którzy b  go na ladowa  ca ym
sercem.

„Je li kto pragnie, niech do mnie
przyjdzie i pije. Kto wierzy we mnie, jak
powiada Pismo, z wn trza jego pop yn
rzeki wody ywej" (Jan 7:37-38).

Ta obietnica nie jest ograniczona.
Jezus nie podaje tu adnej listy konie-
cznych kwalifikacji dla tego, kto mo e
mie  ten ustawiczny wyp yw ycia w
Duchu.  Jedyn  rzecz ,  jaka  jest  wyma-
gana jest to, aby my przyszli do niego
ca ym sercem.

Jezus  nie  powiedzia ,  e  b dzie  to
jakie  nadzwyczajne prze ycie dla
„super chrze cijan." Przedstawi  to, jako
dost pn  drog ycia dla wszystkich,
którzy przyjd  do niego. Wyp ywaj ce
rzeki wody ywej w Duchu maj  by
normalnym yciem dla prawdziwego
ucznia Jezusa Chrystusa. Mo e
powinni my zada  sobie pytanie: „Czy
ja yj  wed ug tej obietnicy Jezusa? Czy
moje normalne ycie z Chrystusem jest
pe ne strumieni ywej wody?"

Zmi kczanie
zatwardzia ych serc

Je eli nie yjemy w pe ni obietnicy
Jezusa o obfitym yciu w Duchu, to
powinni my sprawdzi  swoje serca.
Mo e jest tam co , co spowodowa o
zatwardzenie naszych serc na dzia anie
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Ducha wi tego.
Biblia pokazuje delikatnie, ale

bardzo wyra nie, w jaki sposób serce
zi bnie na g os Ducha wi tego.
Zachariasz podaje klucz do tego, w jaki
sposób serce mo e si  stad twarde, jak
kamie .

„Lecz oni nie chcieli us ucha ,
odwrócili si  do mnie plecami i zatkali
uszy, aby nie s ysze . Zatwardzili swoje
serca jak diament, aby nie musieli

ucha  zakonu i s ów, które Pan
Zast pów posy  do nich przez swego
Ducha, za po rednictwem dawnych
proroków" (Zachariasz 7:11-12).

Serce ludzkie zatwardza si  na
agodne prowadzenie Ducha, kiedy
wiadomie jeste my niepos uszni jego
owu i przykazaniom. Mo e to by

jaki  na óg, czy nastawienie w naszym
yciu, z którego powinni my pokutowa

i za atwi  to po Bo emu, ale je eli
zdecydujemy si  odwróci  i zatka  uszy,
nasze serce staje si  twarde jak kamie .

Kiedy jeste my w takim stanie, to
coraz trudniej jest Duchowi wi temu
przekona  nas. Usprawiedliwiamy si
poprzez „religijne dzia anie." Nasze
zwodnicze serce jest zadowolone, a
nasze sumienie uciszone.

Prawda jest taka, e wiadomie
chodzimy w grzechu i w rzeczywisto ci
oddajemy cze  jakim  bo kom
dodatkowo do, albo zamiast Wszechmo-

cemu Bogu. Ojciec chce nas wyzwo-
li  z tego okropnego stanu, ale musimy
by  gotowi, aby opu ci  nasze grzeszne
drogi.

Bóg obiecuje da  pe nie ycia dla
tych wszystkich, którzy b  chodzi  w
ca kowitym pos usze stwie Jemu. „I
pokropi  was czysta, wod  i b dziecie
czy ci od wszystkich waszych nieczy-
sto ci i od wszystkich waszych barwa-
nów i oczyszcz , was. I dam wam serce
nowe i ducha nowego dam do waszego
wn trza  i  usun  z  waszego  cia a serce
kamienne, a  dam  wam serce mi siste.
Mojego Ducha dam do waszego wn trza
i uczyni , e b dziecie post powa
wed ug moich przykaza , moich praw

dziecie przestrzega  i wykonywa  je.

... Wtedy wspomnicie o swoim z ym
post powaniu i o swoich czynach, które
nie by y dobre; i b dziecie si  brzydzi
samych siebie z powodu swoich win i
swoich obrzydliwo ci" (Ezechiel 36:25-
31).

Woda ze ska y

Mo e w twoim yciu jest jaki  ukryty
grzech lub ambicja, do których nie
przyznawa  si  przez lata. Mo esz
przyzna , e twoje ycie by o opano-
wane przez po dliwo , gorycz lub
pych , ale nie ubolewasz ju  nad tym,
ani nie nienawidzisz tego tak, jak Bóg.
Je eli tak jest, to masz zatwardzia e
serce.

Mo esz mie  uczucie winy za
ka dym razem, kiedy czytasz Biblie o
tym, e masz powróci  do Boga ca ym
sercem; chocia  mo esz by  na ladowc
Jezusa, to tak naprawd  nie odda  mu
wszystkiego. Nie jeste  ju  wra liwy na
ywe i dzia aj ce S owo Bo e, które

„os dza my li i nastawienia serca"
(Hebr. 4:12).

Przera aj cym faktem mo e by  to,
e mo esz my le , e dla ciebie nie ma

ju  nadziei. Mo esz by  tak zniewolony
przez jaki  na óg, e my lisz, i  ju
nigdy nie b dziesz móg  prze ywa
„strumieni ywej wody," które obieca
Jezus. Ale Bóg „daje ask  pokornym.
... Przybli  si  do Boga, a Bóg przybli y
si  do ciebie" (Jakuba 4:6-8).

Twoje serce nie jest zbyt twarde, aby
nie mog o zosta  zmi kczone poprzez
ywego Boga. Jego moc jest nada

dost pna dla wszystkich, którzy chc
opu ci  swoje drogi buntu i chodzi  w
pos usze stwie. To, co dla nas wydaje
si  niemo liwe, jest na pewno mo liwe
dla Boga!

Musimy  sobie  u wiadomi ,  e
stoimy przed wszechpot nym, wi tym
Bogiem Izraela. To, co czyni  w
przesz ci, mo e czyni  równie  teraz.
Jak mówi Psalmista: „Zadr yj ziemio
przed obliczem Pana, przed obliczem
Boga Jakuba! On zmienia ska  w
jezioro, krzemie  w ród a wód" (Psalm
114:7-8).

On jest nadal tym samym Bogiem.
Je eli wyprowadzi  wod  ze ska y dla
Moj esza i narodu Izraelskiego, to mo e
wyprowadzi  strumienie ywej wody z
twardej ska y, jak  sta o si  twoje serce!

Umi owani, musimy odsun  na bok
wszystkie nasze religijne czyny i
zewn trzn  aktywno , którymi
mierzymy sukces i warto . Bóg wzywa
nas, aby my widzieli rzeczy tak, jak On
je widzi. On jest Bogiem, który patrzy
na serce.

Mo esz prze ywa  rado  i pe nie
ycia w Duchu, kiedy On spowoduje, e

z twojego serca, które zosta o przed nim
zmi kczone b  wyp ywa y strumienie
ywej wody!   pi

Bruce Garrison (1993)
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Doskona e serce
Podstawow  definicja doskona ci jest: kompletno , dojrza . W je yku
Hebrajskim i Greckim definicja ta obejm /e prawowito , by  bez plamki, bez
zmazy, ca kowicie pos usznym. Oznacza to doko czenie tego, co zosta o
rozpocz te, ca kowite wykonanie, Wesley nazwa  to „ca kowitym
pos usze stwem.".

Doskona e serce jest sercem wra liwym. Szybko i ca kowicie reaguje na Bo e
ostrze enia, szepty i przestrogi To serce ca y czas mówi: mM6w Panie, bo s uga
twój s ucha. Poka  mi drog , a ja pójd  po niej."

David Wilkerson (1989)



Sprawa serca

Zwodnicze serce
„Podst pne jest serce, bardziej nit wszystko inne i zepsute, któ  mo e je pozna ? Ja Pan, zg biam serce, wystawiam na prób
nerki, aby odda  ka demu wed ug jego post powania, wed ug owocu jego uczynków' (Jeremiasz 17:9-10).

Stan naturalnego serca

Werset 9 jest wiernym opisem naturalnego serca cz owieka;
serce Adama przed upadkiem by o inne. „Bóg stworzy  cz o-
wieka prawym." Jego umys  by  jasny i skierowany na niebo.
By  skierowany na rzeczy boskie. Widzia  ich chwa  bez
adnej chmury czy zaciemnienia. Jego serce by o w porz dku

przed Bogiem. Jego uczucia wyp ywa y s odko i w ca ej pe ni
do Boga. Kocha  tak, jak kocha  Bóg — nienawidzi  tak, jak
nienawidzi  Bóg. Wtedy w jego sercu nie by o adnego
oszustwa; by o ono czyste i przejrzyste jak kryszta . Nie mia
nic do ukrycia. W jego sercu nie by o adnej bezbo no ci -
adnego ród a nienawi ci, po dliwo ci czy pychy. On zna

swoje serce. Potrafi  spojrze  jasno w najg bszy zakamarek,
bo by o tam odbicie Bo ego serca.

Kiedy Adam zgrzeszy , zmieni o si  jego serce. Kiedy
utraci  Bo  przychylno , utraci  te  Bo a podobizn . Tak,
jak Nabukadnesar nagle otrzyma  serce zwierz ce, tak Adam
nagle otrzyma  serce na podobie stwo diab a. I tak to wygl da

 dot d: „Podst pne jest serce, bardziej nit wszystko inne i
zepsute. "

Podst pne bardziej ni  wszystko inne

Podst p jest jednym z g ównych elementów naturalnego serca.
Jest ono bardziej pe ne podst pu, ni  jakikolwiek inny
przedmiot. Czasami nazywamy morze zwodniczym.
Wieczorem morze wydaje sie by  doskonale spokojne, albo
woda jest leciutko pofalowana, a wiatr jest przychylny. W
nocy mo e nadej  sztorm i z owrogie fale s  jak sk bione
góry, które chc  przykry  statek. Ale serce jest bardziej
podst pne, nit wszystko inne — bardziej podst pne ni
podst pne morze.

Chmury s  cz sto bardzo zwodnicze. Czasami w okresie
suszy obiecuj  deszcz, ale okazuje si , e s  to chmury bez
deszczu i rolnik jest rozczarowany. Czasami chmury wydaj
sie spokojne i nieruchome, ale zanim nastanie poranek
spuszczaj  ulewny deszcz. Ale serce jest bardziej podst pne
ni  wszystko.

Wiele zwierz t jest podst pnych. W  jest bardziej
subtelny, ni  wszelkie zwierza a polne. Czasami wygl da
zupe nie nieszkodliwie, ale nagle wystawi miertelne o i
zada mierteln  ran . Ale naturalne serce jest bardziej
podst pne, ni  w  - ponad wszystko. Jest ono podst pne
podwójnie -- oszukuj c innych i siebie.

Oszukiwanie innych. Ka dy naturalny cz owiek jest dwuli-
cowy. Tak naprawd  jest inny ni  wygl da. Powiem tak, e nie
ma tu obecnie adnego naturalnego cz owieka w jego
prawdziwych kolorach. Gdyby ka dy obecny tu naturalny
cz owiek odrzuci  swoj  mask  i ukaza  si  taki, jaki jest
naprawd , to ten ko ció  by by bardziej podobny do bram
piek a, ni  do bram nieba. Gdyby ka dy nieczysty cz owiek
obna  tu swoje serce i pokaza  swoje obrzydliwe, brudne
pragnienia i my li; gdyby ka dy cz owiek pozwoli  nam
zobaczy  swoje oszustwa, wszystkie swoje po dliwe
pragnienia; gdyby my mogli tak naprawd  zagl dn  pod
przykrycie, jakie nosi ka dy z nas -- zobaczy  te n dzne intrygi
pró no ci i pragnienie chwa y; gdyby ka dy niewierz cy w ród
was  otwarcie  objawi  swoja  nienawi  do  Chrystusa  i

ogos awionej ewangelii — ach, jakie piek o by my
zobaczyli!

A dlaczego tak nie jest? Poniewa  naturalni ludzie s
podst pni -- poniewa  naci gamy pokryw  na swoje serce i
przybieramy g adk  twarz i powodujemy, e zewn trzny
wygl d wi tego przykrywa serce demona. Tak jest, nasze
serce jest bardziej podst pne, ni  wszystko inne.

Ka dy naturalny cz owiek jest pochlebc . Nie mówi innym
tego, co o nich my li. W ród naturalnych ludzi w tym wiecie
nie ma prostolinijnego, uczciwego post powania. Ci, którzy
znaj  troch  ten wiat, wiedz  równie , jak bardzo p ytka jest
jego przyja . Wyobra  sobie przez chwil , e ka dy naturalny
cz owiek b dzie mówi  prawd , kiedy spotyka przyjació .
Za my, e im powie wszystkie gorzkie oszczerstwa, które
mówi o nich sto razy poza ich plecami; za my, e otworzy
si  i powie im jak  nisk  opini  maj  w jego oczach — jak
wieccy i samolubni s  w jego oczach. Jaki wiat k ótni by nas

otacza !
Nie, naturalny cz owieku, nie odwa ysz si  by  szczery!

Nie odwa ysz si  mówi  prawdy innym. Twoje serce jest tak
zepsute, e musisz go zakrywa , a twoje my li o innych tak
obrzydliwe, e nie odwa ysz si  ich wypowiedzie . „Podst pne
jest serce bardziej ni  wszystko inne."

Serce pokazuje si  w inny sposób — w oszukiwaniu
samego siebie. S owo Bo e i wybrani pasterze Bo y wyra nie
mówi  o ró nicy pomi dzy czystym, a nieczystym. Nic jest tak
trudno powiedzie , czy kto  jest na w skiej drodze, która
prowadzi do ycia, czy na szerokiej, która prowadzi na
zatracenie. Nie by bym jednak zdziwiony, gdyby wi kszo  z
was stwierdzi a wreszcie, e oszukali cie siebie samych.

Cz sto cz owiek jest g boko zatroskany o swoj  dusz .
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Zwodnicze serce

acze i modli sic. i do cza do innych, którzy szukaj  Boga.
Teraz zmienia swój sposób ycia i swoje pogl dy. Mówi o
swoich prze yciach i post pie w modlitwie. Mo e surowo
pot pia innych. Jednak w jego yciu nie nast pi a prawdziwa
zmiana -- nadal chodzi wed ug cia a, a nie wed ug Ducha.
Teraz inni my , e ten cz owiek jest prawdziwym chrze ci-
janinem i on sam w to wierzy. Ale nie ma Ducha Chrystu-
sowego i nie nale y do Niego. „Podst pne jest serce,
bardziej nit wszystko inne."

Beznadziejnie bezbo ne

To s owo jest zapo yczone z ksi gi lekarskiej. Kiedy
wzywaj  lekarza do pacjenta, który jest ju  poza granic
uleczalno ci, to lekarz potrz sa g ow  i mówi: „To jest
beznadziejny przypadek." To s owo jest u yte tutaj. „Serce
jest beznadziejnie bezbo ne" - przesz o granice wyleczenia
ludzkim lekarstwem. Dowiedz si  tego, te potrzebujesz
nawrócenia lub nowego serca.

Kiedy mówimy niektórym ludziom o konieczno ci
zmiany, to zgadzaj  si  z tym i odrzucaj  niektóre z e na ogi,
takie jak pija stwo, przekle stwa czy k amstwo. Odk adaj
to i obiecuj , e ju  nigdy do tego nie powróc . Uwa aj
teraz, e sprawa jest ju  za atwiona i s  na drodze do nieba.

upi cz owieku! To nie twoje pija stwo, przeklinanie, czy
amstwa  s  beznadziejnie  bezbo ne  — ale  twoje  serce.  Ty

tylko odcinasz strumienie, a ród o pozostaje
zanieczyszczone. Serce jest tak samo bezbo ne, jak
przedtem; serce jest nieuleczalne. Potrzebujesz nowego
serca. Nic innego nie rozwi e twojego problemu. Uznaj, te
musisz w tej sprawie przyj  do Chrystusa.

Kiedy niewiasta wyda a wszystko, co mia a na lekarzy i
nic jej si  nie poprawia o, ale by o coraz gorzej, us ysza a o
Jezusie.  Powiedzia a  sobie:  „Je li  si  tylko  dotkn ,  skraju
jego szaty, b  uzdrowiona." Jezus powiedzia  do niej:
„Córko, wiara twoja uzdrowi a ci . Id  w pokoju." Przyjd
wi c do Chrystusa ty, który jeste  nieuleczalnie chory.

Tr d by  zawsze uwa any za nieuleczaln  chorob .
Wiedz c o tym, tr dowaty przyszed  do Jezusa i oddaj c mu
pok on, powiedzia : „Panie, je li chcesz, mo esz mnie
oczy ci ." Jezus odpowiedzia : „Chce., b *
oczyszczony!"; i natychmiast zosta  oczyszczony z tr du.

Niektórzy z was uwa aj , e wasze serca s
beznadziejnie grzeszne. Przyjd  wi c do Jezusa i powiedz:
„Panie, je li chcesz, mo esz mnie oczy ci ." Jeste
nieuleczalnym tr dowatym. Jezus mo e; a równie  chce
ciebie oczy ci .

Któ  go pozna?

aden cz owiek nie pozna  jeszcze w ca ej pe ni z a swojego
serca. eglujemy po morzu, którego g bi nigdy nie
zmierzyli my dok adnie.

Ludzi u pieni nie maj  poj cia co kryje si  w ich sercach.

Kiedy Elizeusz powiedzia  Hazaelowi jakim strasznym
morderc  b dzie,  Hazael  powiedzia :  „Czy  twój  s uga  jest
psem, eby mia  tak  rzecz uczyni ?" Nasienie tego by o ju  w
jego sercu, ale on nie zna  swojego serca. Gdybym powiedzia
niektórym z was, kiedy byli cie jeszcze dzie mi na kolanach
matki, jakie grzechy pope nicie pó niej w swoim yciu, to
powiedzieliby cie: „Czy ja jestem psem, ebym mia  tak  rzecz
uczyni ?" A jednak je uczynili cie.

Gdybym móg  pokaza  ka demu z was, jakie grzechy
jeszcze pope nicie, to byliby cie zaszokowani i przera eni. To
pokazuje, jak nie wiadomy jeste  tego, co jest w twoim sercu.
Przypuszczam, e wi kszo  z was my li, e jest to zupe nie
niemo liwe, aby was mo na by o oskar  o morderstwo, czy
cudzo óstwo, czy odst pstwo od Boga, czy grzech przeciwko
Duchowi wi temu; to pochodzi z nieznajomo ci w asnego
serca. „Któ  go pozna  mo e?"

Niektóre obudzone osoby maj  okropn  wizj  bezbo no ci
asnego serca. Widz  wszystkie grzechy przesz ci tak,

jakby one tam by y skoncentrowane. Widz , e grzechy
przesz ci wszystkie pochodz  z ich serca - i e to samo mo e
si  zdarzy  znowu. Ale nawet najbardziej obudzony grzesznik
nie widzi jednej dziesi ciotysi cznej cz ci grzeszno ci
swojego serca. Jeste  podobny do cz owieka, który spogl da w
dó  w ciemn  otch  — widzi tylko kilka metrów w dó  na
bocznej cianie przepa ci. W taki sam sposób widzisz tylko
kawa ek w g bi  twojego serca. Jest to

Dla chwa y Bo ej

yj tylko dlatego, aby jego uwielbia ; niech
twoje wszystkie my li, s owa i czyny b  tylko
dla jego chwa y. Utwierd  swoje serce mocno na
nim a na innych rzeczach tylko wtedy, kiedy s .
one w nim i z niego. Niech twoja dusza bidzie
wype niona taka mi ci  do niego, aby  kocha
tylko z jego powodu. Niech w twoim sercu b
tylko czyste motywy i ustawiczne dbanie o jego
chwa , we wszystkim, co robisz. Bo tylko wtedy

dzie  w  nas  ten  zmys ,  jaki  by  równie  w
Chrystusie Jezusie. W ka dej emocji naszego
serca, w ka dym s owie wychodz cym z naszych
ust, w ka dej pracy naszych r k b dziemy
dzia ali tylko dla jedno ci z nim tak, aby on by
zadowolony. Nie b dziemy ani dzia , ani
mówi , ani my le  o tym, aby wype ni  swoj
wol , ale raczej wol  tego, który nas pos . Czy
jemy, czy pijemy, czy cokolwiek robimy,
wszystko czynimy dla chwa y Boga.

John Wesley (1733)
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Sprawa serca
Zwodnicze serce

przepa  zepsucia, która jest bez dna. „Któ  go pozna
mo e?"

Niektóre dzieci Bo e maj  zadziwiaj wiadomo
grzeszno ci w asnego serca. Czasami widz , e mieszcz  si
tam zarazki ka dego grzechu. Czasami widz , e ka dy grzech
pope niony na ziemi, w niebie czy w piekle ma odpowiednik
w ich sercu. Czasami widza., e gdyby nie by o innego ród a
grzechu, który móg by skazi  pi kno stworzenia, to ich w asne
serce jest niewyczerpanym ród em -- wystarczaj cym, aby
zepsu  wszelkie stworzenie i skazi  ka dy pi kny punkt we
wszech wiecie. Ale nawet oni nie znaj  swojego serca. S  oni
jak podró ny, który spogl da w krater wulkanu, ale wydoby-
waj cy si  z niego dym nie pozwala widzie  daleko. Widzisz
tylko na kilka metrów w g b wulkanu w asnego serca.

Ucz si  by  pokornym du o wi cej ni  dotychczas. Nikt
z nas nie by  nigdy dostatecznie uni ony pod brzemieniem
grzechu; dlatego te  nikt z nas nie widzia  w pe ni zepsucia

asnego serca. S  w sercu takie komory, do których nigdy
nie zagl da ; s  w tym oceanie takie wg bienia, których
nigdy nie zbada ; takie ród a goryczy, których nigdy nie
spróbowa . Je eli odczu  z o twojego serca w najwy szym
wymiarze, to po  si  pod t  straszn  prawd  — zobaczy
tylko kilka metrów w g b tej przepa ci bez dna. Nosisz w
sobie u piony wulkan — serce, którego z a nie jeste  w stanie
pozna .

wiadectwo serca

Widzimy, e nie znamy serc innych ludzi, bo „serce jest
zwodnicze.* Cz owiek patrzy na wygl d zewn trzny.
Widzimy, e nikt z ludzi nie zna w asnego serca -- wi kszo
z  nas  nie  wie  nic  o  tym,  co  w  nim  jest,  a  ci,  którzy  wiedza
najwi cej, widz  tylko kawa ek w g b. AJe tu jest
niew tpliwy wiadek. Ten, który stworzy  cz owieka, wie, co
jest w cz owieku. „Ja, Pan, badam serce."

Zauwa  jakim On jest bystrym obserwatorem. Nie jest
powiedziane: „Ja znam serce ale „Ja badam go." Serce
cz owieka nie jest jednym z wielu przedmiotów, na który Bóg
kieruje swoje wszystko widz ce oko, ale jest tym, który On
wybra  do badania. „Ja badam serce." Tak, jak rafinator
srebra ma wzrok zwrócony na piec rafinacyjny i obserwuje
ka  zmian  w roztopionym metalu, tak oko Boga obserwuje
ka  zmian  w sercu cz owieka. Ach, naturalny cz owieku,
czy mo esz to wytrzyma ? Jak pró ne s  wszystkie twoje
wysi ki i próby zakrycia! Bóg widzi ci  takim, jaki jeste .
Mo esz oszuka  swoich s siadów czy innych wierz cych, albo
nawet siebie samego, ale nie oszukasz Boga.

On jest ustawicznym wiadkiem. On nie mówi: „Zbada-
em," czy „zbadam," ale „badam" - robi  to teraz i zawsze.

Nie ma takiego momentu naszego ycia, w którym jego
czyste, spokojne, badaj ce oko nie patrzy w najbardziej skryte
wn ki naszego serca. Od dzieci stwa do staro ci jego oko
spoczywa na nas.  Ciemno  nie ukryje nas przed nim.  Dla

niego ciemno  i jasno  s  takie same.

Cel jego badania

„Aby wynagrodzi  cz owieka wed ug jego post powania,
wed ug tego, na co zas uguj  jego uczynki." Aby pozna
prawdziw  warto  czynu, trzeba zbada  serce. Wiele czynów
zdobywa aplauz ludzi, ale s  one obrzydliwo ci  przed
Bogiem, który bada serce. Dawanie pieni dzy dla biednych
mo e by  dzia aniem godnym albo wiecznej nagrody, albo
wiecznego pot pienia. Je eli jest to robione z mi ci do
Chrystusa -- poniewa  ten biedny jest uczniem Chrystusa — to
nie straci swojej nagrody. Chrystus powie: „Cokolwiek
uczynili cie jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie
uczynili cie." Je eli jest to robione z pychy, lub w asnej
sprawiedliwo ci, Chrystus to odrzuci. Powie: „Odst pcie ode
mnie, przekl ci. Nie uczynili cie tego dla mnie."

A wi c powodem, dla którego Chrystus bada serca jest to,
aby móg  sprawiedliwie os dzi  w dzie  s du. Jak b dziesz to
móg  znie , je eli jeste  bez Chrystusa? Jak mo esz znosi
jego wzrok na twoim sercu ca y czas. wiedz c, e b dziesz

dzony wed ug tego, co jego czyste oko widzi w tobie? Czy
nie widzisz, e nie masz szansy? „Nie pozywaj na s d s ugi
swego, gdy  nikt z yj cych nie oka e si  sprawiedliwym
przed tob !" (Psalm 143:3).

Zdumiewaj ca mi  Chrystusowa

On by  jedynym, który zna  bezbo no  tych, za których
umiera . Ten, który bada serca grzeszników, umar  za nich.
Jego oko bada o ich serca; bada  ich, kiedy przyszed .
Wiedzia , co by o w cz owieku, a pomimo tego nie brzydzi
si  ich — ale umar  za nich. On nie umiera  z powodu jakiego
dobr , które by o w cz owieku, bo nie widzia  takiego. To nie
dlatego, e widzia  malutki grzech w sercu cz owieka. On jest
jedyn  osob  we wszech wiecie, która widzia a ca y grzech,
jaki jest w sercu cz owieka. On widzia  a  do dna wulkanu --a
pomimo  tego  przyszed  i  umar  za  cz owieka.  Jest  to
zdumiewaj ca mi !

Kiedy przychodzili do niego grzesznicy tu na ziemi. On
wiedzia , co by o w ich sercach. Jego oko patrzy o na ich
serca  przez  ca e  ycie  —  On  widzia  wszelk  po dliwo  i
pragnienia, które by y w nich. A pomimo tego nie odrzuci!
ich. Tak samo jest z tob . Jego oko widzia o wszystkie twoje
grzechy - te najgorsze, najciemniejsze, najczarniejsze godziny
twojego ycia. Jego czyste oko zawsze spoczywa o na tobie, a
pomimo tego umar  za ciebie. Zaprasza ci  teraz do siebie; na
pewno ci  nie odrzuci.

Robert Murray McCheyne (1846) ($'
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Sprawa serca

Mi a ofiara
„Ofiar  Bogu mi o jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgn bionym nie wzgardzisz, Bo e" (Psalm 51:19).

Ten psalm jest nazwany Psalmem
pokutnym Dawida. S usznie zosta  tak
nazwany, poniewa  jest to Psalm, który
ukazuje g boki smutek, jaki odczuwa
Dawid z powodu swojego okropnego
grzechu — pope nienia cudzo óstwa z
Batszeba i zabicia jej m a, Uriasza. Ta
historia jest opisana w 11 i 12 rozdziale
II Ksi gi Samuela.

Dawid mia  w swoim sercu wiele
obaw, kiedy tylko jego ducha opano-
wa o przekonanie i os dzenie. Najpierw
wo a o zmi owanie, potem wyznaje swój
straszny grzech, a nast pnie op akuje
grzeszno  swojej natury. Czasami prosi
o omycie i u wi cenie, a potem boi si ,
e Bóg go odrzuci sprzed swego oblicza

i zabierze od niego ca kowicie swojego
Ducha wi tego. Tak to trwa dot d, a
dochodzi do wersetu, który zacyto-
wali my. Tutaj znajduje pokój dla
swojego umys u, poniewa  znajduje w
sobie takie serce i ducha, których Bóg
nie odrzuci .

„Ofiar  Bogu mi  jest duch skru-
szony/ to tak, jakby mówi  „dzi kuj
Bogu, e to mam/ „Sercem skruszonym
i zgn bionym nie wzgardzisz, Bo e,"
mówi Dawid i jak gdyby mówi tu
„Dzi ki Bogu, e to mam."

Rzeczy mi e Bogu

Najpierw musimy zobaczy , e duch
skruszony jest uwa any, jako ofiara dla
Boga. W ciwie przewy sza ona
wszystkie ofiary. „Sercem skruszonym i
zgn bionym nie wzgardzisz, Bo e."
Wyci gam z tego taki wniosek, e duch
prawid owo skruszony i serce prawdzi-
wie uni one, s  czym  wspania ym w
oczach Boga. To wykracza poza
wszelkie uczynki zewn trzne. Dlatego
jest to nazwane ofiar ; przewy sza to
wszelkie ofiary, jakie mo emy z
Bogu.   Jest   to   jedyna   zadawalaj ca

ofiara, jak  mo emy z . Bez tego
skruszenia ducha i serca wszystkie
nasze ofiary s  niczym. Liczy si  tylko
takie nastawienie serca.

 cztery rzeczy, które s  mi e
Bogu.  Pierwsz  jest  ofiara  cia a  Jezusa
Chrystusa za nasze grzechy. W Hebr.
10 jest ona postawiona ponad
wszystkimi ofiarami ca opalnymi i
innymi. Jest to ta ofiara, która podoba
si  Bogu; jest to ofiara, która czyni nas
wi tymi i stawia nas w miejscu spra-

wiedliwo ci w oczach Boga.
Drug  jest szczera mi  do Boga,

która jest uwa ana za lepsz , ni
wszystkie ofiary, czy zewn trzne akty
czci.  „Mi owa  Boga z ca ego serca i  z
ca ej my li i z ca ej si y, a bli niego, jak
siebie samego, to znaczy wi cej ni
wszystkie ca opalenia i ofiary'* (Marek
12:33).

Trzecia, chodzenie w wi to ci i
pokornym pos usze stwie przed
Bogiem, jest nast pn  rzecz  mi  Bogu
(Micheasz 6:6-8). „Czy takie ma Pan
upodobanie w ca opaleniach i w
rze nych ofiarach, co w pos usze stwie
dla g osu Pana? Oto pos usze stwo
lepsze jest ni  ofiara, a uwa ne

uchanie lepsze ni  t uszcz barani" (1
Samuela 15:22).

Czwart  jest to s owo, które rozwa-
amy:  „Ofiar  Bogu  mi  jest  duch

skruszony; sercem skruszonym i
zgn bionym nie wzgardzisz, Bo e."

Kochane przez Boga,
znienawidzone przez wiat

Zwró  uwag  na fakt, e te z amane i
zgn bione serca s  czym  tak mi ym
tylko dla Boga. „MV wzgardzisz. Bo e."
Dawid sugeruje tutaj, e wiat nie ma
takiej samej oceny i szacunku dla
takiego serca, albo dla tego, kto jest
skruszonego ducha. Nie. Cz owiek,

który jest ub ogos awiony tym, e ma
skruszone serce, jest daleki od otrzy-
mania chwa y i dobrej oceny tego
wiata. W ciwie tacy ludzie

uwa ani za ci ar i gdziekolwiek si
pojawi , powoduj  niepokój. Tacy
ludzie niepokoj  wygodne ycie innych
ludzi i budz  u pione serca. S  oni dla
cielesnych dusz tym, czym Dawid by
dla króla Gat „k opotem dla domu" (1
Samuela 21).

Ich wzdychania, zy, j ki w dzie  i
w nocy, ich p acz i modlitwy i czas
sp dzany sam na sam z Bogiem powo-
duj  wielki rozstrój w ród cielesnych
umys ów. Dlatego przez niektórych s
bici, a przez innych pot piani. Tak,
niektórzy uciekaj  przed lud mi z takim
sercem, a inni ich unikaj . Ale zwró
uwag  na s owa Dawida; Bóg nie
pogardza takimi lud mi, lecz przyjmuje
ich i widzi w nich wielk  warto .

Chcia bym pokaza , e skruszony
duch - duch skruszony we w ciwy
sposób i serce naprawd  z amane --
przed obliczem Bo ym stanowi  co
wspania ego.

Wi ksze, ni
zewn trzne dzia anie

Zwró  uwag  na porównanie, jakie robi
Dawid: „Albowiem ofiar nie dasz, a
ca opalenia, cho bym ci je da , nie
zechcesz przyj " (Psalm 51:18).
„Ofiar  Bogu mi  jest duch skru-
szony..." Bóg odrzuca wszystkie ofiary
— wszystko, co pochodzi tylko z
Zakonu, albo jest robione dla wygl du
zewn trznego -- ale przyjmuje skru-
szone serce. Takie serce jest stawiane
ponad wszystkimi ofiarami. Te ofiary
by y obrz dami i nakazami, które on
poleci ; jednak e skruszone serce jest
ponad nimi wszystkimi. Bóg nie
przyjmie jednego; On nie odrzuci tego
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Sprawa serca
Mi a ofiara

drugiego.   Ach   bracia,   skruszone   i
amane serce jest czym  wspania ym!

Ta mi a ofiara ma wi ksz  warto '
przed Bogiem, ni  niebo czy ziemia i
jest stawiana ponad wszystkimi
zewn trznymi uczynkami. „Tak mówi
Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia
podnó kiem moich nóg; jaki  to dom
chcecie mi zbudowa  i jakie  to jest
miejsce, gdzie móg bym spocz ?
Przecie  to wszystko moja r ka uczyni a
tak, e to wszystko powsta o -- mówi
Pan. Lecz ja patrz  na tego, który jest
pokorny i przygn biony na duchu i
który z dr eniem odnosi si  do mojego

owa" (Izajasz 66:1-2).
Bóg to wszystko stworzy , ale nie

mówi, e to b dzie jego najwi ksz
rado ci  i rozkosz . Nie. Niech
przyjdzie do niego grzesznik ze skru-
szonym sercem - on rzeczywi cie
przepatruje ca  ziemi , aby znale
tak  osob  — a kiedy j  znajdzie, mówi:
„To jest ta osoba, która ma wielk .
warto ." Niebo i ziemia przemin , ale
ten z amany cz owiek, który znalaz  si
w Chrystusie trwa nadal. W Chrystusie

dziemy  na wieki. (Hebr. 1:10-12;
1 Jana 2:17).

Bóg raduje si  z takiego cz owieka.
„Oczarowa ' mnie, moja siostro,
oblubienico," mówi Chrystus do tych,
którzy s  uni onego serca. „Oczaro-
wa  mnie jednym spojrzeniem swoich
oczu, jednym cuszkiem ze swojej
szyi" (Pie  nad Pie niami 4:9).
Chrystus patrzy na tak  osob  i jest
zachwycony. Patrzy i jest oczarowany.
„W osy twojej g owy jak purpura. Król
jest zapl tany w twoich lokach" (Pie
nad Pie niami 7:6). Król jest poch o-
ni ty swoim umi owanym, skruszonym
duchem swojego ludu.

Towarzysz Boga

Bóg nie tylko woli takich ludzi, którzy
maj  skruszone serce bardziej ni  niebo
i ziemi , ale równie  ich kocha i
pragnie ich mie , jako swoich bliskich
towarzyszy. On pragnie  z tymi,
którzy maj  skruszone serce i z ama-
nego ducha.   „Bo tak mówi Ten,  który

jest Wysoki i Wynios y, który króluje
wiecznie, a którego imi  jest wi ty.
'Króluj  na wysokim i wi tym miejscu,
lecz jestem te  z tym, który jest
skruszony i pokorny duchem'" (Izajasz
57:15).

Spójrz na chwa  i majestat
wiecznego Boga. To wystarczy, aby
cz owiek z amanego serca wszed  i skry
si  w jaskini, przed takim majestatem.
Ale zauwa  równie  gotowo  wie-
cznego Boga, aby przyj  i zamieszka
z takim cz owiekiem, który ma skru-
szonego ducha. Bóg wybiera takiego
cz owieka, aby mie  z nim spo eczno .
Ze wszystkich ludzi tego wiata nikt nie
rozumie,  co  to  jest  spo eczno  z  Nim,
albo co oznacza jego nauka; rozumiej
to jedynie ci, którzy maj  skruszone i

amane  serce.  „Bliski  jest  Pan  tym,
których serce jest z amane" (Psalm
34:19).

Nie tylko Bóg pragnie przebywa  z
cz owiekiem, który ma skruszone serce,
ale ten cz owiek równie  pragnie
przebywa  w Bo ej obecno ci. Cz o-
wiek skruszony i z amany lubi s ucha
Bo ego g osu; lubi rozmawia  z nim.
„Daj, bym pozna  rado  i wesele,
niech si  rozraduj  ko ci, które
skruszy !" (Psalm 51:10).

Oto jest chwa a tej prawdy: Wysoki
i wi ty Bóg, który istnia  od wie-
czno ci w chwa ach nieba, obiera sobie,
aby  i by  towarzyszem tego, który
ma skruszone serce i zgn bionego
ducha. Jest to wielka zach ta i pociecha
dla tych, którzy maj  takie serce.

ogos awie stwa dla tych, którzy
maj  skruszone serca

Wraz z tym wszystkim, Bóg daje
najwi ksz  pociech  — pokój dla serca
i odpocznienie dla duszy tym, którzy
maj  skruszonego ducha. Ja yj  „te  z
tym, który jest skruszony i pokorny
duchem" (Izajasz 57:15). Cz owiek
skruszony na sercu jest cz owiekiem

abo ci. Ma obawy i czasami zaczyna
ton ; trzeba go pociesza  i wzmacnia ,
bo nie b dzie wiedzia  co robi . Boleje
z powodu grzechu i nic mu nie mo e

da  nadziei, z wyj tkiem pociechy i
aski wszechmog cego Boga. Z tego

powodu Bóg b dzie z nim przebywa ,
aby o ywia  jego serce i ducha

Bóg ma wiele pociech, ale s  one
po to, aby „pociesza  uni onych" (2
Kor. 7:6). S  to ci, którzy maj  skru-
szone  serce.  Nie  potrzebuj  lekarza  ci
którzy s  zdrowi (Marek 2:17).
Pociechy potrzebuj  ci, którzy maj
zgn bionego ducha. Lekarze s  cenni
dla  tych,  którzy  s wiadomi  swojej
choroby. To jest jeden z powodów,
dlaczego Bóg jest tak ma o ceniony
przez ludzi w wiecie, poniewa  nie
stali si  chorzy z rani cej r ki Boga.
Je eli cz owiek jest zraniony, albo ma

aman  ko , czy jest bliski mierci, to
czy jest dla niego kto  bardziej cenny
ni  lekarz? Czy pragnie czego  bardziej,
ni  pociechy i uleczenia, które mo e
zaoferowa  lekarz? Tak samo jest z
tymi, którzy maj  skruszone serce. Maj
potrzeb , a Bóg przygotowa  pociech  i

ogos awie stwa nieba, aby ul  tej
zranionej duszy.

Bóg nie tylko ma wiele pociech dla
takich ludzi, ale pos  swojego Syna
Jezusa Chrystusa na ten wiat ze
specjalnym poleceniem, aby troszczy
si  o tych, którzy maj  skruszone serce i

amanego ducha. W ciwie jest to
jeden z g ównych powodów, dla którego
Ojciec pos  Go z nieba i nama ci  do
dzie a na ziemi. „Duch Pa ski nade
mn , przeto nama ci  mnie, abym
zwiastowa  ubogim dobr  nowin .
Pos  mnie, abym opatrzy  tych,
których serca s  skruszone ..." (Izajasz
61:1; ukasz 4:16-21).

To jest troska wyp ywaj ca z
mi ci Boga. Posy a Chrystusa swojego
Syna, aby zaj  si  z amanym sercem,
aby zawi zywa  i leczy  ich rany.
Widzimy równie  wierno  Chrystusa.
Nie ukrywa si  przed swoim
obowi zkiem, ale og asza swoj  misj
zaraz na pocz tku swojej s by. Nie
tylko og asza swoj  misj , ale prakty-
cznie j  realizuje. „Uzdrawia tych,
których serce jest z amane i zawi zuje
ich rany" (Psalm 147:3).

Cz owiek, który ma z amane serce
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i skruszonego ducha jest pod opiek
Boga Ojca i jego Syna Jezusa. Nie musi
si  martwi  o wynik. Nikt nigdy nie
umar  dlatego, e Jezus nie mia
zdolno ci, czy mocy, aby go uratowa .
Chrystus zosta  posiany nie tylko po to,
aby zawi za  rany, ale te  uzdrowi .
Cz owiek o z amanym sercu nie tylko

dzie zauwa ony, ale b dzie uzdro-
wiony z bólu, smutku, grzechu i
strachu. Bóg obiecuje, e da cz owie-
kowi pokornego serca „zawój zamiast
popio u, olejek rado ci zamiast szaty

obnej, pie  pochwaln  zamiast
ducha zw tpienia" i „pocieszy
wszystkich zasmuconych" (Izajasz
61:2-3).

Na dodatek do tych wszystkich
pociech i b ogos awie stw, Bóg
obiecuje do ko ca zbawi  tych, którzy
maj  z amane serce i zgn bionego
ducha. On „wybawia utrapionych na
duchu" (Psalm 34:19). Jest to
najwi ksze b ogos awie stwo; szczyt
wszystkich Bo ych ask. Zbawi , to
znaczy przebaczy , bo bez przebaczenia
grzechów nie mo emy by  zbawieni.
Zbawi , oznacza zachowa  cz owieka w
tym n dznym wiecie od wszystkich
diab ów, pokus i side , które próbuj
zniszczy  nasze cia o i dusz . Zbawi ,
znaczy doprowadzi  cz owieka do
chwa y, gdzie b dzie  na wieki w
niebia skiej obecno ci Boga.

Takie jest znaczenie s owa zbawi  i
nic innego nie wykona zbawienia z
grzechu. To jest ostateczne przezna-
czenie dla tego, kto ma z amane serce.
Taki jest ko cowy rezultat dla cz o-
wieka, który ma zgn bionego ducha.
Badzie zbawiony! Bracia, to jest
najwi ksze b ogos awie stwo i
najwy szy dar.

John Bunyan (1688)

Czystego serca
„B ogos awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl da  b " (Mat. 5:8).

To kazanie Jezusa wydaje si  by  skierowane g ównie przeciwko fa szywym
pobudkom i cielesnym pomys om, jakie kierowa y ydami w tamtych czasach.
Uwagi Jezusa na pocz tku tego kazania s  zupe nie sprzeczne z zasadami, jakie
praktykowali ci ludzie. Mówienie, e osoba uboga w duchu jest b ogos awiona, by o
ca kowicie niezgodne z celami tych ludzi, którzy ambitnie starali si  o chwa
cz owieka i którzy byli niezmiernie dumni ze swojej sprawiedliwo ci. Nazywanie

ogos awionym cz owieka, który p acze z powodu grzechu i który umiera dla
przyjemno ci tego wiata, by o sprzeczne z poj ciami tych ludzi, którzy widzieli
najwi ksz  rozkosz w rzeczach wieckich i cielesnych. Mówienie, e cisi s

ogos awieni, brzmia o bardzo dziwnie dla narodu, który by  dumny i chlubi  si .
Uwa ali równie  za dziwne takie pojecie, e g odni i spragnieni sprawiedliwo ci s

ogos awieni; oni widzieli szcz cie nie w posiadaniu sprawiedliwo ci, ale w
posiadaniu wielu materialnych dóbr.

ydzi w tamtych czasach byli w wielkiej ciemno ci, je eli chodzi o sprawy
duchowe. Oczekiwali na Mesjasza, który im przyniesie ziemskie i materialne
szcz cie, a nie duchowe spe nienie. Kiedy Chrystus objawi  prawd , e ludzie
czystego serca s  b ogos awieni, to dla nich by o to zupe nie niezrozumia e. ydzi
wtedy uwa ali, e prawie ca a ich religia jest oparta na rzeczach zewn trznych —
obrz dach i ceremoniach Zakonu Moj eszowego — ale zaniedbywali rzeczy
wa niejsze, a w szczególno ci u wi cenie serca. O wiele hardziej ich interesowa y
czyste r ce i czysta strona zewn trzna, ni  czyste serce.

„Biada wam uczeni w Pi mie i faryzeusze, ob udnicy, te oczyszczacie z zewn trz
kielich i mis , wewn trz s  za  one pe ne upiestwa i po dliwo ci. lepy faryzeuszu'.
Oczy  wpierw wn trze kielicha, aby i to, co jest zewn trz niego, sta o si  czyste"
(Mat. 23:25-26).

Jezus nazywa b ogos awionymi tych, którzy maj  czyste serca i mówi im
dlaczego ~ bo oni b  ogl da  Boga, Prawdopodobnie ydzi by to uwa ali za wielki
przywilej. Jest równie  prawdopodobne, e ich pojecie b ogos awie stwa, które
pochodzi od Boga by o dziecinne i cielesne. Prawdopodobnie mieli na my li jaki
zewn trznie chwalebny i wspania y widok, który b dzie mi y i przyjemny dla oka.

Widzie  Boga

Ogl danie Boga nie ma nic wspólnego z fizycznym wzrokiem. Bóg jest duchem i nie
mo na go zobaczy  w sposób cielesny. S owo Bo e nam mówi, e On jest
niewidzialny (Henr. 11:27; Kolosan 1:15). „A Królowi wieków, nie miertelnemu,
niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj b dzie cze  i chwa a na wieki wieków.
Amen" (1 Tym. 1:17).

Dusza ma w sobie moce, które mog  widzie  przedmioty, szczególnie
przedmioty duchowe, bez patrzenia poprzez okna zewn trznych zmys ów. Jest to
bardziej doskona y sposób widzenia, ni  oczy cielesne. Jednak e, nie ka de widzenie
Boga, jakie przychodzi ze zrozumienia mo e by  nazwane „widzeniem Boga."

Je eli wiemy o Bogu tylko ze s yszenia, je eli nam powiedziano, jak On
wygl da, ale nie mamy innego spojrzenia na niego, to nie widzieli my naprawd
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Boga w taki sposób, jak mówi Jezus. Je eli uwierzyli my w
istnienie Boga i jego m dro  i dobro  poprzez jaka
racjonaln  logik , to nie widzieli my Go tak, jak mówi Pismo.

Oto co znaczy ogl da  Boga: mie  bezpo rednie i pewne
zrozumienie Bo ej chwaty, wspania ci i mi ci. Powie-
dzia em bezpo rednie, poniewa  ta wiadomo  nie mo e
pochodzi  z jakiego  procesu ludzkiego rozumowania.
Cz owiek,  który  widzi  Boga,  ma  bezpo redni  i  blisk  wizj
Bo ego wielkiego i niezmierzonego majestatu, jego czystej i
pi knej wi to ci i jego wspania ej i nieograniczonej aski i
mi osierdzia. Widzie  Boga w taki sposób, jak mówi Jezus,
oznacza widzie  Go jako wspania ego i askawego, jest to
ogl danie wiat ci jego oblicza — zarówno wspania ci jego
chwa y i manifestacje jego aski i mi ci.

Gdyby ludziom powiedziano o jakiej  olbrzymiej
nieruchomo ci, albo jakim  cennym ukrytym skarbie i gdyby
im przedstawiano praktyczny sposób, w jaki mog  si  sta

cicielami tego skarbu, to by bardzo uwa nie s uchali
ka dego przekazywanego s owa i wskazówki. Tutaj jest nam
powiedziane o b ogos awie stwie o wiele wi kszym, ni  jaki-
kolwiek skarb ze srebra czy z ota i jest równie  powiedziane,
w jaki sposób mo emy si  sta  w cicielami tego dam.
Ponadto, jest nam to przekazane przez niebia skiego
Cz owieka, który na pewno wie o czym mówi!

Czysto  serca

Czysto  serca jest na pewno czym  innym, ni  czysto
zewn trzna. Mówi c o czysto ci zewn trznej, mam na my li
zewn trzne uczynki i zachowanie, które wi kszo  ludzi
nazywa „moralno ci "; jest to zewn trzne stosowanie religii,
przyjmowanie w ciwego j zyka religijnego z trosk  o czyst
doktryn  i przyjmowanie zewn trznego wygl du pobo no ci.
Faryzeusze uwa ali siebie za najbardziej czystych, poniewa
robili wszystko, aby wykonywa  uczynki prawa obrz dowego.
Ale Jezus koryguje ich b dy i mówi, e zewn trzna czysto
nie przyniesie prawdziwego b ogos awie stwa. Nie. B ogo-

awie stwo ogl dania Boga jest udzielane tym, którzy maj
czyste serce.

Prawdziwa wi to , to nie jest tylko reformacja
zewn trznych uczynków; musi by  do tego nowe serce i

ciwy duch. -Synu, daj mi serce swoje" (Przypowie ci
Sal. 23:26).. Bóg bada serce. Nie ma znaczenia, jak czysta
mo e si  wydawa  strona zewn trzna cz owiekowi. Je eli nie
ma czysto ci serca, to taki cz owiek nie jest przyjemny przed
Bogiem. „A Pan rzek  do Samuela: Nie patrz na jego wygl d
i na jego wysoki wzrost; nie uwa am go za godnego.
Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy cz owiek.
Cz owiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy
na serce" (1 Sam. 16:7). Zewn trzne uczynki cz owieka nie
beda przyj te, je eli motywy jego serca nie s  sprawdzone i
zwa one. „Wszystkie drogi cz owieka wydaj  mu si  czyste,
lecz Pan bada motywy" (Przyp. Sal. 16:2). Poniewa  czyste

serce sprowadza to boskie b ogos awie stwo, to s  brane pod
uwag  cechy ducha, a nie tylko cechy zewn trznego
cz owieka.

Praktyczna czysto

Mówimy, e serce jest czyste, kiedy jest bez domieszki, lub
jakich  elementów zanieczyszczaj cych. Oczywi cie, grzech
jest najwi kszym brudem, który mo e zanieczy ci  serce

ciwie jest to jedyna rzecz, która mo e zanieczy ci  dusz .
Nikt z nas, którzy yjemy na tej ziemi nie jest ca kowicie
czysty od jakiej  domieszki grzechu w naszych sercach. „Któ
mo e powiedzie : oczy ci em swoje serce, jestem wolny od
grzechu?" (Przyp. Sal. 20:9). Gdyby wi c to by o kwalifikacj
dla czysto ci serca, to nikt z ludzi by nie mia  szans.

Jest taka czysto  serca, o której mówi Chrystus. Dusza
dostrzega brud grzechu i brzydzi si  nim. Widzi szkody, jakie
czyni grzech i to powoduje w niej odraz . Czyste serce nic
tylko odrzuca grzech, ale prze ywa Bo y smutek z powodu
grzechu. Taka osoba odczuwa al z powodu grzechów
pope nionych w przesz ci i robi wszystko, aby je odrzuci  i
oczy ci  serce od nich. Grzech ju  nie panuje w takim sercu.
Chocia  nie jest jeszcze doskonale wolne od grzechu, to
rozpocz a si  wolno . Zosta a z amana moc grzechu i jest
coraz bardziej widoczna wolno . Ta czysto  serca oznacza
równie , e taka osoba ci gle dzia a w tym kierunku, aby
oczyszcza  si  od pozosta ci grzechu. Nie poprzestanie na
fa szywym odczuciu czysto ci, je eli wie, e w jego duszy
pozostaj  jeszcze jakie  nieczysto ci. Wraz z tym, czyste serce

dzie ucieka  od ka dej formy bezbo no ci, która mo e
próbowa  go kusi  czy usidli . B dzie si  stara o, aby by
czystym nie tylko w s owie, ale równie  w ka dym czynie
codziennego ycia.

Cz owiek czystego serca b dzie znajdowa  rozkosz w
rzeczach wi tych. Rozkoszuje si  mi ci  do Boga, boja ni
Bo , uwielbianiem i wys awianiem Boga i okazywaniem
czystej, wi tej mi ci do wszystkich ludzi. Rozkoszuje si
wi tymi my lami i rozwa aniem. Staje ponad cielesnymi

po dliwo ciami i przyjemno ciami, a znajduje rado  w
rzeczach duchowych. Wybiera szcz cie, które znajduje w
poznaniu Boga i chodzeniu w spo eczno ci z nim. Pragnie i
aknie czystego wiat a nowego Jeruzalem.

Oni b  ogl da  Boga

Czyste serce jest pewn  drog  do osi gni cia b ogos a-
wie stwa, jakim jest ogl danie Boga. Dzieci Bo e s

wi cane, a ich serca oczyszczane, aby by y przygotowane
do b ogos awie stwa ogl dania Boga.

Czytamy o ko ciele przyobleczonym w pi kne, bia e
szaty, jasne i czyste, które symbolizuj  czysto  Ko cio a.
Ko ció  by  ubrany w ten sposób, aby by  przygotowanym do
rozkoszowania si  Chrystusem (Obj. Jana 19:7-8).   Potem,
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kiedy ko ció  zosla  oczyszczony, to jest opisany, jako
oblubienica przygotowana dla m a swojego. Jan mówi:
„Widzia em wi te miasto, nowe Jeruzalem, zst puj ce z
nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica
dla m a swego" (Obj. Jana 21:2).

Je eli Bóg nam daje czyste serca, aby nas przygotowa  na
takie ogl danie Jego, to na pewno wykona swoje cele. Obieca
nam to w swoim S owie. „Któ  mo e wst pi  na gór  Pana? I
kto  stanie  na  jego  wi tym  miejscu?  Kto  ma  czyste  d onie  i
niewinne serce, kto nie sk ania duszy swej ku pró no ci i nie
przysi ga ob udnie" (Psalm 24:3-4).

„Kto post puje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi
wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje d onie, by nie bra
apówki, kto zatyka ucho, aby nie s ysze  o krwi przelewie,

kto zamyka oczy, aby nie patrze  na z o, ten b dzie mieszka
na wysoko ciach; jego ostoj  twierdze na ska ach, ten ma pod
dostatkiem chleba i nie wysychaj  jego wody. Króla w jego
pi kno ci ujrz  twoje oczy, b  patrze  na rozleg y kraj"
(Izajasz 33:15-17).

Nie ma innej drogi

Nie by oby sprawiedliwe, gdyby ci, którzy nie maj  czystego
serca, otrzymali przywilej ogl dania Boga w ten sposób.
By oby ca kowicie niew ciwe, gdyby ci, którzy s  ska eni
przez grzechy tego wiata, byli dopuszczeni przed oblicze
Króla nieba i ziemi. By by to brak szacunku dla majestatu i
wi to ci Boga.

Kiedy kto  przychodzi przed oblicze króla, to dok ada
wszelkich stara , aby by  we w ciwy sposób ubrany i
przygotowany na takie spotkanie. By oby niew ciwe przyj
w ubraniu pokrytym brudem i b otem. Grzech w oczach
Bo ych jest uwa any za najwi kszy brud. Duchowy brud jest
ca kowicie nie do przyj cia dla jego czystego, niebia skiego
wiat a.  Dlatego te dwie rzeczy nie mog  si  ze sob  miesza .

Bóg nigdy na to nie pozwoli.
Jest niemo liwe, aby nieczysta dusza mog a widzie  Boga.

Je eli w sercu panuje grzech, to nie mo e tam wej wiat o
Bo ej chwa y. Jak mo e ten, który nienawidzi Boga, ogl da
w tym samym czasie  jego  pi kno  i  wi to ?  Dopóki  grzech
panuje w duszy, dopóty b dzie on za lepia  umys  i trzyma  go
w ciemno ci. Jak d ugo panuje grzech, serce b dzie za lepione
poprzez jego oszukiwanie.

Gdyby nawet nieczysta dusza mog a zobaczy  Boga, to by
tego nie uwa a za b ogos awie stwo. Jak  przyjemno
mog aby mie  z ogl dania wi to ci Boga osoba, która
nienawidzi wi to ci? Jak  rozkosz mog  prze ywa
nieprzyjaciele Boga widz c jego wielko i chwa ? Bezbo ny
cz owiek nie znajdzie przyjemno ci w czym  tak czystym i
wi tym. Jak ju  powiedzieli my, takimi rzeczami mog  si

radowa  ci, którzy maj  czyste serca.

Sprawd  swoje serce

Nadchodzi czas, kiedy wszyscy prawdziwi i szczerzy
chrze cijanie — którzy maj  czyste serca — b  ogl da  Boga,
Zobacz  tego, który jest niesko czenie wi kszy, ni  wszyscy
królowie tego wiata. Zobacz  go twarz  w twarz. Przyjm
tyle jego chwa y i pi kna, ile b  mog y zobaczy  oczy ich
duszy. Nie b  go ogl da  przez kilka krótkich chwil, czy
nawet godzin; b  w jego obecno ci i b  siedzie  na
wieki i wch ania  promienie jego chwa y. B  patrze  na
niego i rozmawia  z nim, jak z najbli szym i najlepszym
przyjacielem.

Ju  ta my l powinna nas sk oni  do tego, aby my
sprawdzali nasze serca, czy s  czyste. Czy nasze chrze ci-
ja stwo jest oparte g ównie na stanie serca, czy te  na ladu-
jemy wzoru jedynie zewn trznej dzia alno ci i moralno ci?
Czy prze ywali my kiedy  naprawd  zmian  serca? Czy jest
w nas odnowiony w ciwy duch? Czy widzimy straszny brud

Pokorne serce

Cz owiek, który uwa a siebie za cos', nie jest ubogi w swoim sercu i nie szuka Boga. Dlatego Pawe  mówi w Galacjan 6:3;
Je li bowiem kto  mniema, e jest czym , b c niczym, ten samego siebie oszukuje.' Powodem jest to, e tylko Bóg jest
wszystkim. Je eli chcesz si  uczy  poznawa  Boga, to musisz nie tylko pozna  to, e on jest wszystkim, ale musisz uchwyci
si  tego w swoim sercu i demonstrowa  to w sobie.

Je eli chcesz demonstrowa  swoimi uczynkami to, e tylko Bóg jest wszystkim, to musisz si  sta  niczym w swoim
sercu; musisz by  tak ma y i tak n dzny, jakby  nie by  niczym. Musisz by  jak Dawid, kiedy Micha  pogardzi a nim, a on
ta czy  przed Panem i powiedzia - „Mog  si  jeszcze bardziej poni  przed Panem, ni  robi em to dot d" (2 Sam. 6:22).

Ten, kto chce by  czym ', jest materia em, z którego Bóg zrobi nic i rzeczywi cie" zrobi z niego g upca. Jednak cz owiek,
który chce by  niczym i uwa a siebie za nic, jest materia em, z którego Bóg zrobi co ; On w ten sposób robi dla siebie lud

dry i pe en chwa y. Cz owiek, który widzi siebie przed Bogiem, jako najbardziej n dzne stworzenie, jako najbardziej
mizerne, jest w oczach Boga najwi kszy i najbardziej wspania y. Cz owiek, który uwa a siebie za najwi kszego grzesznika,
jest najwi kszym wi tym przed Bogiem.

Johann Arndt (1606)
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grzechu? Czy nienawidzimy go i samych siebie za to? Czy grzech
jest przedmiotem naszej nienawi ci dlatego, e wszelki grzech jest
nieprzyjacielem Boga?

Czy kto  z nas nazywa siebie chrze cijaninem, a nadal trzyma
si  jakich  nieczystych wyobra ni, czy my li? Czy podtrzymujemy
skryte praktyki, które karmi  nieczyste po dliwo ci? Je eli tak, to
musimy sobie u wiadomi , e mo emy si  nazywa  czystymi, ale
tak naprawd  nie jeste my oczyszczeni z naszych brudów.

Ka dy, kto my li, e ma czyste serce, ale nadal yje w takiej
bezbo no ci, jest zarozumia y. Zadaj sobie pytanie, co ciebie
najbardziej cieszy. Czy rozkoszujesz si  rzeczami duchowymi i
tym, co pochodzi z nieba? Czy ponad wszystko by  obra
ogl danie Boga, spo eczno  z nim i ycie w jego obecno ci na
wieki?

Z naciskiem zach cam wszystkich, aby my pracowali w tym
kierunku, aby mie  czyste serce. Chocia  daje go Bóg, to my
jeste my odpowiedzialni za jego uzyskanie i utrzymanie.
Wszystkie wi te i czyste dzia ania s  obowi zkiem cz owieka.
Dlatego mamy polecenie, aby przyj  nowe serce i w ciwego
ducha. „Odrzu cie od siebie wszystkie swoje przest pstwa, które
pope nili cie przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i
nowego ducha" (Ezechiel 18:31).

Nie mo emy si  nigdy usprawiedliwia  mówi c, e to jest
Bo e dzie o i e my nie mo emy oczy ci  swojego serca. W
pewnym  sensie  to  jest  Bo e  dzie o,  ale  z  drugiej  strony  to  jest
nasza sprawa „Zbli cie si  do Boga, a zbli y si  do was. Obmyjcie

ce, grzesznicy i oczy ci  serca, ludzie o rozdwojonej duszy"
(Jakuba 4:8). Je eli nie wykonasz tej pracy sam i nie oczy cisz
swojego serca, to nie b dzie ono nigdy czyste. Je eli nie b dziesz
mia  czystego serca, to nie b dzie to wina nikogo innego, tylko
twoja.

Nieczysta dusza nie lubi oczyszczania. Jest to niezgodne z jej
natur ; potrzeba do tego du o zaparcia samego siebie. B
ch tny, aby pój  wbrew naturalnym sk onno ciom twojego serca,
aby mog o ono zosta  oczyszczone. Mo e to by  na pocz tku
bardzo trudne, ale musisz mie  na uwadze to, jaki chwalebny

dzie ko cowy rezultat. Ta droga mo e by

na pocz tku pe na wyboi, ale czym dalej, b dzie coraz przy-
jemniejsza. „Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy
porannej, która coraz ja niej wieci a  do bia ego dnia" (Przyp. Sal.
4:18).

Praktyczne kroki

Je eli pragniesz mie  czyste serce, to mo esz podj  praktyczne
kroki w tym kierunku. Oczy  swoje r ce, oczy  siebie od
ka dego grzechu mowy i czynu. Rób wszystko, aby nigdy nie
grzeszy  przeciwko Bogu wiadomie. Nie poddawaj si
nieczystym po dliwo ciom, które nak aniaj  ci  do grzesznych
czynów. Je eli zaczniesz pracowa  nad swoim oczyszczaniem, ale
wskoczysz z powrotem w bagno grzechu przy ka dej pokusie, to
prawdopodobnie nie staniesz si  czysty. Musisz by  konsekwentny
we wprowadzaniu zmiany w swoim yciu i dzia aniu.

Nie my l, e czysto  w zewn trznym post powaniu jest ju
wystarczaj ca. Dzia aj w tym kierunku, aby mie  czyste serce,
które podoba si  Bogu. Pracuj pilnie, aby wykona  wszystko,
czego Bóg od ciebie oczekuje i mówi poprzez swoje S owo.

Ustawicznie sprawdzaj swoje serce. Módl si , aby  móg
widzie  jego brud. Je eli masz si  oczy ci , to musisz najpierw
zobaczy  jak brudny jeste . Musisz zobaczy  brud i
zanieczyszczenie w asnego serca.

Szukaj Boga i pro  go o Ducha wi tego. To Duch Bo y
oczyszcza dusz . Dlatego Duch Bo y jest cz sto porównywany do
ognia  i  jest  mowa o  chrzcie  ogniem.  On oczyszcza  serce  tak,  jak
ogie  oczyszcza metal. Duch przychodzi i wypala brud i
zanieczyszczenia z umys u. Dlatego jest on nazwany równie
duchem pal cym. „Gdy Pan zmyje brud córek syjo skich i usunie
plamy krwi z Jeruzalemu tchnieniem s du i tchnieniem ognia"
(Izajasz 4:4).

Odpocznij w tej obietnicy: ludzie czystego serca ogl da
Boga!

Jonathan Edwards (1735)
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