
Czyste serce
Tom 8, numer 4

W numerze: 

Strona 3: Czystego serca
Bóg pragnie, aby Jego dzieci, które doszły do miejsca wewnętrznej czystości miały 
takie serce, które będzie całkowicie posłuszne i poddane Jego woli.

Strona 6: Doskonałe serce
Doskonałe serce to takie, które jest badane przez Boga, ufa Bogu i jest złamane dla 
wykonania Bożych planów i celów.

Strona 12: Najwyższa wartość tego, co nieskazitelne
Bożą normą miary dla każdego wierzącego jest wewnętrzna wartość wiecznego życia  
Chrystusa w nas; to co sztuczne i porównywalne nie ma dla Niego wartości.

Strona 19: Czyste złoto
Bóg prowadzi proces uszlachetniania nas dotąd, aż będzie miał taką oblubienicę dla  
Swojego Syna, która przyjęła czysty charakter Chrystusa — taką, która jest godna,  
aby zasiąść z Nim na tronie panowania i zarządzania.

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” — Mateusz 5:8
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Nieskazitelny Chrystus usuwa skazitelność

Musicie  wiedzieć,  że  skazitelność,  która  zadomowiła  się  w  człowieku,  nie 
pochodziła  z  zewnątrz,  ale  od  wewnątrz.  Dlatego  była  potrzeba,  aby „życie” 
weszło do tego miejsca skażonego, aby tak, jak śmierć zapanowała w ciele, tak 
samo zostało w nim wytworzone życie. Gdyby śmierć pochodziła z poza ciała, to 
tak samo by mogło być z życiem. Ale jeżeli śmierć była w ciele, w jego materii i 
dominowała  w  nim,  jako  utożsamiona  z  nim,  to  było  konieczne,  aby  Życie 
zostało  w nie  wplecione  zamiast  śmierci  tak,  aby  ciało  przyobleczone  w ten 
sposób w życie mogło odrzucić z siebie skażenie.

Przypuśćmy, że Słowo przyszło nie w ciele, ale zamiast w nim, to On by 
oczywiście  pokonał  śmierć,  ponieważ  śmierć  nie  ma  mocy nad  Życiem.  Ale 
skażenie, które jest nieodłączną częścią grzesznego ciała człowieka pozostałoby 
w nim. Dlatego naturalnie  Zbawiciel  przyjął  ciało  ludzkie  po to,  aby to  ciało 
połączone w ten sposób życiem nie pozostało już dłużej czymś śmiertelnym, w 
niewoli  śmierci,  ale  zostało  przyobleczone  w  nieśmiertelność  i  powstało  z 
martwych i od tego czasu pozostaje nieśmiertelne.

Gdyż  otrzymując  raz  skażenie,  ciało  nie  mogło  powstać,  chyba  że 
przyoblecze na siebie życie, a oprócz tego śmierć w swojej naturze nie może się 
inaczej objawiać, jak tylko w ciele. Dlatego On przyoblókł się w ciało, aby mógł 
w ciele znaleźć śmierć i zniszczyć ją. I rzeczywiście, jakże inaczej by mógł Pan 
udowodnić,  że  jest  Życiem,  gdyby  nie  wypełnił  życiem  tego  ciała,  które 
podlegało śmierci?

Użyjmy  ilustracji.  Słoma  jest  materiałem łatwopalnym ;  i  nadal  pozostaje 
słomą, bojąc się ognia, który ma naturalną właściwość spalania jej, nawet jeżeli 
ogień jest trzymany z dala od słomy i aktualnie nie spala jej. Ale załóżmy, że 
ktoś zamiast trzymać ogień z dala od słomy nasączy tę słomę azbestem, który jest 
niepalny. W takim stanie słoma już się nie boi ognia, ponieważ przybrała ona 
formę, której ogień nie trawi i dlatego jest bezpieczna.

Tak  samo  ma  się  sprawa  w odniesieniu  do  ciał  i  śmierci.  Gdyby  śmierć 
została zatrzymana od ciała przez proste polecenie, to nadal by ono pozostało 
śmiertelne i skazitelne zgodnie z jego naturą. Aby temu zapobiec, przyoblokło 
ono niematerialne Słowo Boże i dlatego nie boi się już ani śmierci, ani skażenia, 
gdyż jest ubrane w Życie jak w szatę i skażenie już go nie dotyczy.

Atanazy (około 318r).
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Czystego serca
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”(.Mat. 5:8). “Któż może  
wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne  
serce,  Kto nie skłania duszy swej  ku próżności i  nie przysięga obłudnie”  (Psalm 24:3,4). 
“Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie!” (Psalm 51:12). 

W pewnym czasie mojego życia w Pańskiej  szkole uczniostwa stwierdziłem,  że pieśń 
Keitha Greena oparta na Psalmie 51 „Stwórz we mnie serce czyste” jest dla mnie bardzo 
pomocna. W tym czasie Pan pokazywał  mi wyraźnie  kaprysy mojego serca. Pozwalał  mi 
zobaczyć  różnicę  pomiędzy  widzialną  prezentacją  czystości  mojego  serca,  jaką 
pokazywałem przed ludźmi,  a rzeczywistością brudu mojego serca przed Tym, który znał 
moje najbardziej skryte zakamarki serca. Zaczynał mi pokazywać jak brud mojego umysłu i 
emocji zakrywał przed moim wzrokiem prawdziwy stan mojego niedoskonałego serca. Ten 
wewnętrzny brud przysłaniał mi również wizję samego Boga i nie pozwalał mi zrozumieć 
Jego prowadzenia według Jego woli i Jego drogami.

Kiedy  upadłem  przed  Nim  w  pokucie  i  podziwie,  On  rozpoczął  z  miłością  proces 
oczyszczania mojego serca. Przed Nim czystość moich uczynków religijnych byłą zaledwie 
plewą, którą niesie wiatr — martwym drewnem nadającym się tylko na ogień. Dla Ojca w 
niebie  zewnętrzna czystość  nie  była  wystarczająca;  On chciał  mnie  i  nadal  pragnie,  aby 
wszystkie Jego dzieci w Chrystusie były czyste na zewnątrz i od wewnątrz.

Często zastanawiałem się nad Izajaszem 57:14, który mówi, „Usuńcie przeszkody z drogi  
ludu  mojego.”  Byłem  pełen  podziwu  i  pokory,  kiedy  uświadomiłem sobie,  że  sam Bóg 
wyciągnął  swoją potężną rękę,  aby usunąć przeszkody z mojego serca.  Uczynił  to po to, 
abym mógł wstąpić na Jego świętą górę i oglądać Go w całej Jego chwale i w Jego świątyni. 
Zrozumiałem,  że On pragnie,  abym ja przeżywał  pełnię  Jego wspaniałej  łaski w każdym 
aspekcie mojego życia i służby przed Jego Tronem. To uświadomienie pozwoliło mi zaufać 
Temu, który jest wierny w Swoim postępowaniu ze mną w świetle Jego łaski, łaski, która 
spowodowała, że oddał z siebie w Chrystusie Jezusie, jako okup nawet za mnie, poprzez Jego 
ciało i krew na Golgocie.

On jest rzeczywiście delikatny dla tych, którzy Go miłują. On nadal kształtuje moje życie 
swoim kochającym dotykiem.

Twoja miłość jest tak delikatna, kiedy wyciągam ręce do Ciebie
Kiedy działasz głęboko we mnie i uwalniasz mnie.
Ogień Twojej obecności uwalnia moje serce
Czyni mnie świętym, Panie, podobnym do Ciebie.

Tak więc przychodzę do Ciebie Ojcze, jako dziecko i dziedzic,
Aby prosić o przebaczenie, abym mógł być wolny
Żeby oddawać cześć Tobie Ojcze, Stwórco i Panie
Zmieniaj moje serce codziennie, Panie, na podobieństwo Twoje.
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Natura czystego serca

Kiedy Jezus powiedział, „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”, 
to wyraźnie  określił  stan serca, jakiego wymaga Bóg dla wypełnienia Jego celów. Czyste 
serce, o którym mówi Jezus po prostu wskazuje serce, które jest całkowicie oddane Bogu.

Człowiek „religijny” stara się uzyskać czyste serce poprzez usunięcie nieczystych rzeczy. 
To obejmuje pilne odrzucenie wszystkiego,  co jest  uważane za nieczyste  przed Bogiem i 
człowiekiem  i  jest  ono  motywowane  szczerym  pragnieniem,  aby  być  w  porządku  przed 
Bogiem. Czyste serce, które oferuje Jezus jest rezultatem usunięcia wszystkiego, co  czyste  
lub  nieczyste.  To  nie  może  przyjść  poprzez  „religijne”  przestrzeganie  czy  praktyki,  bez 
względu na to, jak gorliwe.

Wśród  wielu  w  zborze  Pańskim  widać  wyraźnie  brak  znajomości  Boga.  Ich  czyste, 
otwarte  serca  są  pełne na pozór  „dobrych” rzeczy,  ale  w gruncie  rzeczy są one w takim 
samym brudnym stanie, jak było moje. Wydawało mi się, że oczyściłem swoje życie, ale Bóg 
mi musiał pokazać, że nawet te „dobre” rzeczy w moim sercu nie są dla Niego przydatne.

Wielu  w swojej  gorliwości  pozwoliło  na  to,  żeby ich  sera  skoncentrowały  się  na  tej 
służbie,  albo  takim  programie,  wizji  tego  czy  tamtego.  Są  w  takim  stanie,  że  mnogość 
zainteresowań stale  domaga  się  uwagi  na  równi z  ich  zainteresowaniem samym Bogiem. 
Jeżeli właściwie rozumiemy Boga Ojca, to będziemy wiedzieli, że On pragnie i wymaga, aby 
nasze serca kochały tylko Jego: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca 
swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej” (5 Mojż. 6:5). Mieć przed Bogiem czyste 
serce, oznacza, że tylko On jest przedmiotem naszego zainteresowania, a nasze serce kocha 
Go ponad wszystko inne.

Kiedy  zmiesza  się  czyste  wino  i  czysta  woda,  to  może  pozostaną  one  czyste  od 
zanieczyszczeń, ale nie można ich już uważać za czyste. Tylko takie substancje jak złoto, z 
których zostały usunięte wszystkie inne metale,  mogą być uważane za czyste.  W ten sam 
sposób,  czyste  serce,  o  którym  mówi  Jezus,  jest  niepodzielnym  sercem,  gdzie  wszelki 
konflikt interesów, kombinacji lub motywów, hipokryzji i niepewności zostały wyczyszczone 
poprzez służbę Ducha Świętego z miłością.  Czyste serce jest skoncentrowane całkowicie i 
bez przeszkód na Bogu; nagrodą za ten stan jest jasne spojrzenie na Boga i zrozumienie Jego 
woli. Obietnicą Jezusa dla szczerego, niepodzielnego serca jest chwalebne oglądanie Boga.

Wody zanieczyszczone przez odciągnięcie uwagi

Czy byłeś już kiedyś tak pochłonięty czymś,  że nie zdawałeś sobie sprawy z tego, co się 
dzieje  koło  ciebie?  Pamiętam  w  czasie  moich  studiów,  jak  chodziłem  ulicami  w  dniu 
poprzedzającym koncert, w którym miałem grać Sonatę Beethowena. Ponieważ miałem grać 
tę sonatę z pamięci, mój umysł był zajęty tym, żeby wszystko „dobrze” wyszło. W swoim 
umyśle ćwiczyłem i wyobrażałem sobie nuty tego utworu, kiedy tak chodziłem. Byłem w 
innym  świecie;  w  mojej  głowie  była  muzyka,  ale  moje  nogi  chodziły  po  ziemi.  Nagle 
stwierdziłem, że leżę na plecach, a w głowie mi się kręci. Byłem kompletnie oszołomiony.
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Kiedy odzyskałem równowagę,  uświadomiłem sobie,  że  poszedłem prosto  na  żelazny 
słup lampy oświetlenia ulicznego. Kilku uprzejmych ludzi zatrzymało się i pomogli mi wstać 
(inni się śmiali). Jedna kobieta powiedziała, że widziała jak szedłem prosto w kierunku słupa 
— z otwartymi oczami i patrzyłem przed siebie — a ja poszedłem prosto i uderzyłem w ten 
słup. Mnie się wydawało, że patrzyłem gdzie idę, ale byłem pochłonięty innymi rzeczami. 
Powinienem się był skoncentrować na tym, co było przede mną, aby dojść do celu.

Wielu  z  nas  patrzy na naszą  drogę z  Bogiem w taki  sposób.  Wyruszamy w drogę z 
determinacją,  ale  nie  dochodzimy  do  celu,  ponieważ  skierowaliśmy  naszą  uwagę  i 
koncentrację na coś innego. Nawet bardzo mały i doskonale czysty przedmiot może zasłonić 
nam pole widzenia, jeżeli stanie przed naszymi oczami.

Nieczyste  serce  jest  jak  gwałtowny,  wstrząsający  dysonans  naprzeciw  doskonałej 
harmonii  natury  i  charakteru  naszego  świętego  Boga.  Takie  serce  nie  może  nigdy  jasno 
widzieć  Boga,  ani  rozumieć  Biblii.  Prawdziwe  błogosławieństwo  obiecane  w  Biblii 
przychodzi do tych, których serca są całkowicie skierowane na Boga i którzy stali się wolni 
od wszelkich dystrakcji, nawet tych dobrych.

Czystość poprzez pokutę serca

Dla wszystkich, którzy narodzili się na nowo z Ducha Bożego, królestwo Boże jest tutaj. Pan 
przyszedł poprzez Swojego Ducha Świętego i zamieszkał w Swojej świętej świątyni. Jezus 
Chrystus wykonał swoje zadanie i dlatego nie ma żadnego powodu, aby ktoś Go nie miał 
zobaczyć.  Jezus  pokonał  ostatniego  wroga,  śmierć.  Poprzez  naszego  Zbawiciela  zostało 
zdobyte zwycięstwo. Dla tych ,którzy s są w Chrystusie, nic i nikt nie może stanąć pomiędzy 
miłością  Boga  i  człowieka.  Jedynymi  barierami  i  przeszkodami  między  człowiekiem  i 
Bogiem są bariery w sercu człowieka. Bóg nawet dał nam odpowiedź na to — pokutę serca w 
imieniu Swojego umiłowanego syna Jezusa.

Błogosławieni czystego serca, nauczyli się sztuki aniołów,
Być w niebie podczas pobytu na ziemi i widzieć niewidzialne.
Oczyszczeni od plam grzechu, osiągają społeczność z Nim;
Bliskość, podobieństwo do swojego Pana jest ich wielką nagrodą.

Uwielbiają teraz w Duchu, kłaniają się w Jego sieniach wewnętrznych — 
Kłaniają się przed jaśniejącą zasłoną, wielbią w ten sposób Bożą wielkość.
Poważnie, prosto, godnie i inteligentnie
W skupieniu badają zapisane Słowo, aż usłyszą Jego głos.

Oglądają Go w stworzeniu, spotykają w jego dziełach;
Najwięcej w ciszy odpocznienia, świetle poranka i balsamie wieczora.
Jemu ufają w zajęciach dnia, w bólu i troskach i walce;
Jak chmury na południowym niebie, które koją, a nie zakrywają jego promieni.
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Święty jest ich każdy oddech; umierając nie zobaczą śmierci.
Z Panem w Raju dotąd, aż wstaną ich ciała tak, jak Jego,
Bliżej niż serafowie w ciele zobaczą Go święci,
Z Ojcem w Synu poprzez Ducha, zawsze jedno. 

(William Maclardie Bunting 1805—1866)

Czystość serca

Czystość,  o  której  mówił  Chrystus  można  słusznie  określić  jako  stan  serca,  które  jest 
całkowicie oddane Bogu i wolne od wszelkich świeckich dystrakcji. Taka czystość obejmuje 
pokornego ducha, który poddaje wszystko pod posłuszeństwo, który poddaje każdą myśl, 
uczucie i działanie pod panowanie Chrystusa.

Ta czystość jest stanem serca, które manifestuje swój stan w zewnętrznych członkach i 
poprzez  każdy  aspekt  naszego  życia.  Ta  manifestacja  nie  jest  już  tylko  religijnym 
podporządkowaniem naszych zewnętrznych członków poprzez siłę naszej woli. Jest to raczej 
proste świadectwo czystego serca, napisane przez Ducha Bożego.

Uczeń z takim sercem pozna nie tylko wspaniałe błogosławieństwa zobaczenia Boga, ale 
również pozna błogosławieństwo tego, że Bóg przyjdzie i będzie z nim wieczerzał. Uczeń 
Chrystusa  z  czystym  sercem  stwierdzi,  że  został  powołany  i  wybrany  jako  kanał  łaski 
Chrystusa, pokoju i błogosławieństwa dla zranionych i tych, którzy jeszcze są zgubieni i nie 
poznali Jego zbawienia i błogosławieństwa.

Aby  wejść  do  tego,  musimy  być  skupieni  na  Jezusie,  a  wszystko  inne  będzie 
zrównoważone  i  upiększone  przez  blask  Jego  wszechmogącego  oblicza.  Pragnijmy  i 
szukajmy na pierwszym miejscu jego królestwa i jego sprawiedliwości, a to wszystko inne 
będzie nam dodane w imieniu Jezusa.

Mike Barton (1997)

Doskonałe serce
Chodzenie  przed  Panem  z  doskonałym  sercem  jest  możliwe!  Bóg  powiedział  do 
Abrahama:  „Jam  jest  Bóg  Wszechmogący,  trwaj  w  społeczności  ze  mną  i  bądź 
doskonały” (1 Mojżeszowa 17:1).

Później Bóg przypomniał dzieciom Izraela: „Bądź bez skazy przed Panem Bogiem 
twoim” (V Mojżeszowa 18:13).  W Starym Testamencie widzimy, że niektórym się to 
udało.  Na  przykład  Dawid  postanowił  w  swoim  sercu  być  posłusznym  Bożym 
przykazaniom i  być doskonałym.  Powiedział  tak:  „Nauczę się  drogi  doskonałej  ...  w 
domu  moim  będę  chodził  w  niewinności  serca”  (Psalm  101:2).  Jednak  jego  syn, 
Salomon, był jednym z wielu, którzy 
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zawiedli w tej sprawie: „Jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce 
Dawida, jego ojca ... Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy 
Panu, 
jak Dawid, jego ojciec” (1 Królewska 11:4,6).

W Nowym Testamencie  widzimy,  że  Boże przykazanie,  dotyczące  doskonałości  Jego 
ludu, jest odnowione w Jego Synu. Jezus powiedział: „Bądźcie doskonali tak, jak Ojciec wasz 
w niebie doskonały jest” (Ew. Mateusza 5:48).  Paweł powiada, że pracował,  zwiastując i 
nauczając,  „aby  stawić  każdego  człowieka  doskonałym  w  Chrystusie  Jezusie”  (Kolosan 
1:28); „abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą” (4:12). Piotr pisał: 
„A  Bóg  wszelkiej  łaski,  który  was  powołał  do  wiecznej  swej  chwały  w  Chrystusie,  po 
krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na 
trwałym postawi gruncie” (1 Piotra 5:10).

Aby oswoić się z pojęciem doskonałości, musimy najpierw zrozumieć, że doskonałość nie 
oznacza  bezgrzesznej  i  nie  skażonej  egzystencji.  Ludzie  osądzają  według  zewnętrznego 
wyglądu — według tego, co widzą. Ale Bóg osądza serce i niewidzialne motywy (1 Samuela 
16:7). Dawid miał doskonałe serce przed Bogiem „poprzez wszystkie dni swojego życia” — 
a jednak często zawodził Pana. Właściwie jego życie zostało na zawsze naznaczone przez 
cudzołóstwo i haniebne morderstwo.

Nie, doskonałość w oczach Bożych oznacza coś zupełnie innego. Jest to kompletność, 
dojrzałość. Hebrajskie i greckie znaczenie słowa doskonałość obejmuje „prawość, bez plamy 
czy  skazy,  całkowite  posłuszeństwo.”  Oznacza  dokończenie  tego,  co  zostało  rozpoczęte, 
dokonanie  całości.  John  Wesley  nazwał  to  pojęcie  doskonałości  „ustawicznym 
posłuszeństwem;” co oznacza, że doskonałe serce jest wrażliwe; reaguje szybko i całkowicie 
na wszelkie wezwania, szepty i ostrzeżenia Pana. Takie serce mówi cały czas: „Mów Panie, 
bo sługa Twój słucha. Pokaż mi drogę, a pójdę nią.”

Kiedyś, podczas długiej jazdy samochodem z farmy Teen Challenge w Pennsylvanii do 
Nowego Jorku, Pan przemówił do mnie w moim sercu: Istnieje coś takiego jak doskonałe 
serce i chcę ci pokazać czym ono jest, abyś mógł się o nie starać. Potem pokazał mi trzy 
rzeczy, które wyróżniają takie serce.

1. Doskonałe serce poddaje się badaniu.

„Pan bada wszystkie serca” (1 Kronik 28:9). Doskonałe serce woła wraz z Dawidem: „Zbadaj 
mnie, o Boże i poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie 
kroczę drogą zagłady” (Psalm 139:23-24).

Bóg  również  powiedział  do  Jeremiasza:  „Ja  Pan,  badam  serce”  (Jeremiasza  17:10). 
Hebrajskie znaczenie  tego  wyrażenia  oznacza „Ja  przenikam,  badam dogłębnie.” Wersety 
Nowego Testamentu jakby wtórują echem: "Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości 
Boże” (1 Koryntian 2:10).

Duch uczula nas również na grzech w naszych sercach. Kiedy Jezus mówił o „głębiach 
szatańskich” (Objawienie 2:24), miał na myśli niezmierzoną głębię grzechu; grzech przenika 
głęboko  aż  do  duszy,  a  jego  korzenie  sięgają  do  samego  piekła.  Dawid  powiedział  o 
bezbożnych: „Wnętrze każdego i serce jest niezbadane” (Psalm 64:7).
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Te fragmenty stanowią dla nas święte ostrzeżenie. Mówią do nas: „Nie zdajecie 
sobie sprawy z tego, jak głęboki wpływ wywiera na was wszelkie bratanie się ze złem. 
Jeżeli  pozostaniecie  na ścieżce  grzechu,  to  wpadniecie  w głębokości  samego szatana; 
głębokości, 
które są mroczne, nie zbadane i bez dna. Ta ścieżka prowadzi do piekła!” 

Jednak w tych ostatecznych dniach grzech został zamaskowany poprzez dyskretne 
upiększenie.  Przychodzi  ukryty  w  sztuce,  kulturze  i  edukacji. Słowo  Boże  ostrzega: 
„Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa 
się w ciemności” (Izajasza 29:15).

Doskonałe serce chce, aby Duch Święty przyszedł i zbadał to najbardziej ukryte wnętrze 
człowieka,  aby  oświecał  jego  najskrytsze  części  —  sprawdzał,  obnażał  i  odkopywał 
wszystko,  co  nie  jest  podobne  do  Chrystusa.  Ci,  którzy  ukrywają  grzech,  nie  chcą  być 
doświadczani, sprawdzani i osądzani.

Kiedyś podczas modlitwy w Kościele Times Square podszedł do mnie pewien płaczący 
mężczyzna. Odszedł od zboru kilka miesięcy wcześniej, bo uważał, że kazania głoszone z 
tutejszej  kazalnicy były  zbyt  ostre.  Do tej  chwili  chodził  z  Panem i  wzrastał  w Nim ale 
odszedł do kościoła, gdzie głoszono gładkie słowo. Niedługo to trwało, a wpadł z powrotem 
w swój  stary  grzech.  W nowym  kościele  wykonywał  wszystkie  religijne  gesty,  a  ludzie 
mówili mu, że wszystko w jego życiu było w porządku. On jednak znał prawdę; wiedział, że 
pogrąża się na nowo w starych  grzechach! Teraz na nabożeństwie modlitewnym prosił  o 
oczyszczenie niefiltrowanym Słowem Bożym.

Tego samego wieczora koło wspomnianego mężczyzny siedział na wózku inwalidzkim 
inny człowiek. Razem z żoną przebyli  wiele mil,  bo chcieli  usłyszeć przekonujące słowo. 
Człowiek ten pragnął, aby Pan Bóg potrząsnął jego wewnętrzną istotą. Powiedział do mnie 
tak: „Tak dawno nie słyszałem kazania, które tak by mnie osądziło!” 

Obecnie jest wielu takich chrześcijan, którzy chcą korzystać z przykrycia, jakie daje 
Krew,  ale  nie  chcą  oczyszczenia! Symbolika  starotestamentowego  przybytku  daje  nam 
dobry  przykład  tego,  jak  powinien  chodzić  z  Bogiem  Jego  kościół.  Przybytek  miał 
dziedziniec zewnętrzny, gdzie były zabijane zwierzęta ofiarne. Ich krew zakrywała grzech. 
Ale  była  tam  też  miednica  do  oczyszczania.  Żaden  kapłan  nie  mógł  wejść  do  miejsca 
najświętszego, by mieć społeczność z Bogiem, jeżeli nie był najpierw oczyszczony.

Nowoczesna ewangelia mówi teraz coś innego: „Tylko podejdź do ołtarza i przez wiarę 
zaufaj krwi, która została przelana. Potem wejdź z odwagą do miejsca najświętszego. Twój 
tatuś cię kocha i czeka na ciebie. On widzi w tobie tylko Jezusa. 

Chrześcijanie, którzy przyjmują takie rozumowanie, wierzą iż mogą ominąć misę czyli 
omywanie wodą Słowa, którego wszyscy potrzebujemy. Wierzą, że są w stanie przebiec obok 
osobistego poddania się Jemu, do miejsca najświętszego, z sercem zniewolonym przez grzech 
i grzeszne nałogi, i chlubić się: „Jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie.” 

Doskonałe serce pragnie czegoś więcej, niż bezpieczeństwa wynikającego z przykrycia 
krwią! Ono chce przebywać w jego obecności i mieć z Nim społeczność! Społeczność jest to 
rozmawianie  z  Panem,  dzielenie  z  Nim słodkiej  społeczności,  szukanie  Jego  oblicza.  To 
otrzymujemy  w  Miejscu  Najświętszym!  Przychodzi  to  w  następującym  porządku: 
oczyszczenie,  oddanie,  społeczność.  Jednak  wielu  wierzących  chce  tylko  przykrycia  — 
przyspieszony  bilet  do  chwały.  Nie  chcą  znosić  bólu,  krzyża,  oczyszczania,  a  deklarują 
wszędzie: „Jestem pod przykryciem krwi, jestem bezpieczny!”
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Ci, którzy tak do tego podchodzą, biorą na swoje usprawiedliwienie werset: „Krew Jezusa 
Chrystusa,  Syna  Jego,  oczyszcza  nas  od  wszelkiego  grzechu”  (1  Jana  1:7).  Jednak  to 
stwierdzenie jest tylko zakończeniem myśli, którą wcześniej przedstawia Jan. Oto jej reszta: 
„Jeśli  mówimy,  że  z  nim społeczność  mamy,  a  chodzimy  w ciemności,  kłamiemy  i  nie 
trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości ... krew 
Jezusa Chrystusa,  Syna Jego oczyszcza  nas od wszelkiego grzechu” (1 Jana 1:6-7).  Jezus 
powiedział: „Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem” (Ew. Jana 15:3). 

Słyszymy jednak nauczanie, które mówi: „Nie musisz sprawdzać swojego serca. Twoje 
grzechy znajdują się pod przykryciem krwi. To całe poszukiwanie grzechu powoduje tylko 
potępienie i poczucie winy.” Ale Biblia mówi, że Dawid miał doskonałe serce — a pomimo 
tego wołał: „Zbadaj mnie o Boże!”

W Objawieniu Jana 2:23, Jezus powiedział: „I poznają wszystkie zbory, że Ja jestem ten, 
który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych.” Nie mówił tego 
do świata, ale do Kościoła. 

Kiedy Pan bada serce, to nie robi tego w sposób mściwy. Jego celem nie jest to, by nas 
potępić, czy przyłapać na jakimś grzechu ale przygotować nas do przyjścia przed Jego święte 
oblicze jako czyste i święte naczynie. „Kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste 
dłonie i niewinne serce ...Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana” (Psalm 24:3-5).

2. Doskonałe serce jest ufne.

Ostatnio Bóg mi pokazał coś na temat zaufania Jemu, czego dotychczas nie zauważyłem. 
Psalmista  napisał:  „Tobie  ufali  ojcowie  nasi,  ufali  i  wybawiłeś  ich.  Tobie  zaufali  i  nie 
zawiodłeś ich” (Psalm 22:5-6). 

Dawid ciągle na nowo składał świadectwo: „Zaufałem Panu” (Psalm 11:1); „Boże mój, 
tobie ufam” (Psalm 25:2). Hebrajskie słowo przetłumaczone jako ufność sugeruje „rzucenie 
się w przepaść.” To tak jak w przypadku dziecka, które wspięło się na drabinę i nie potrafi 
zejść.  Kiedy  słyszy  jak  tato  mówi:  „Skocz,”  rzuca  się  posłusznie  w  jego  ramiona.  Czy 
znajdujesz się obecnie w takim położeniu? Czy drżysz  na krawędzi przepaści  i  nie masz 
innego wyjścia, jak tylko rzucić się w ramiona Jezusa?

Może pogodziłeś się ze swoją sytuacją, ale to nie jest ufność tylko fatalizm. Ufność to 
coś zupełnie innego niż bierna rezygnacja. To czynna wiara!

Pomyśl o tym w ten sposób: Być może w przeszłości wyobrażaliśmy sobie Pana jako 
kapitana kosmicznego statku, ratującego z ognia. To tak jakby szatan podpalił dom, a my 
jesteśmy uwięzieni na dachu i krzyczymy: „Panie pomóż, ratuj mnie!” Wtedy Pan wkracza ze 
Swoimi  aniołami,  którzy  trzymają  wielką  sieć  i  mówi:  „Skacz.”  Skaczemy,  dom  się 
całkowicie spalił, a my mówimy: „Dzięki ci Panie, że mnie wyratowałeś.”

Wielu z nas prawdopodobnie ograniczyło naszą ufność do tego rodzaju duchowej operacji 
ratowania  z  opresji.  To  tak,  jakbyśmy  powiedzieli  do  Pana:  „Ufam Ci,  że  przyjdziesz  i 
ugasisz mój ogień — że wyratujesz mnie ze wszystkich moich kłopotów i problemów. Wiem, 
że będziesz przy mnie wtedy,  kiedy będę Ciebie potrzebował.” Mówiąc tak, uważamy że 
nasza naciągana wiara podoba się Bogu. Nie zdajemy sobie jednak sprawy 
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z  tego,  że  przypisaliśmy  diabłu  powód,  a  Pana  uczyniliśmy  tym,  który  musi  za  to 
odpowiadać.  Mówimy  z  naciskiem:  „Za  tym  stoi  diabeł!”  Takie  podejście  do  sprawy 
powoduje, że Bóg wygląda na Tego, który realizuje wszystkie dobrze przygotowane plany 
diabła. ALE NASZ BÓG NIGDY NIE REAGUJE — ON INICJUJE!

Jeżeli  naprawdę chodzisz z Chrystusem,  to nie jesteś popychadłem diabła.  Nie ma on 
swobodnego dostępu,  by ciebie nękać,  ani  nawet  dotykać.  Jakim byłbym ojcem,  gdybym 
pozwolił na to, by sprzedawca narkotyków, czy osoba molestująca dzieci, miała swobodny 
dostęp  do  moich  dzieci?  My  jednak  mówimy:  „To  uczynił  mi  diabeł…  On  zamknął  te 
drzwi ... on włożył na mnie to czy tamto.” 

Pytam w takim razie: Gdzie jest nasz Ojciec? Czy śpi? Czy już się o nas nie troszczy? Jak 
możemy myśleć, że pozwoli na to, byśmy stali się bezbronną ofiarą gwałcicieli i zabójców? 
Nigdy!  Pamiętaj,  że  szatan  nie  mógł  dotknąć  Joba  bez  Bożego  pozwolenia.  Bóg  musiał 
zniżyć mur wokół Joba, aby szatan mógł się do niego przedostać! Biblia mówi również, że 
„Duch zaprowadził Jezusa na pustynię ... aby go kusił diabeł” (Ew. Mateusza 4:1). Nasz Bóg 
zawsze sprawuje kontrolę.  Szatan nie był i  nigdy nie będzie ani na moment  ponad mocą 
Bożego Słowa.

Chrystus  objawił  się  Pawłowi,  jako  ten,  który „otwiera  ich oczy,  aby ich  nawrócić  z 
ciemności  do  światłości  i  z  mocy  szatana  do  Boga”  (Dz.  Ap.  26:18).  Posłaniec  szatana 
niepokoił Pawła — ale tylko dlatego, że Bóg na to zezwolił. Pan nie pozwoliłby na to, by 
Jego sługa wzbił się w pychę z powodu wielkiego objawienia, jakie otrzymał; Bóg nadal nad 
tym czuwał.  Jest  również prawdą,  że Paweł co najmniej  dwa razy próbował  udać się do 
Tesalonik,  „ale  szatan  w  tym  przeszkodził”  (1  Tesaloniczan  2:18).  Pomimo  tego  jednak 
diabeł nie mógł zatrzymać Bożego dzieła; później wierzący w Tesalonikach stali się „koroną 
radości” Pawła.

Ufające serce zawsze mówi: „Wszystkie moje kroki są kierowane przez Pana. On jest 
moim kochającym Ojcem i dopuszcza do mnie cierpienia, pokusy i doświadczenia — ale 
nigdy ponad to, co jestem w stanie znieść. On zawsze daje mi drogę wyjścia; ma dla mnie 
wieczny plan i cel. On policzył wszystkie włosy na mojej głowie i ukształtował wszystkie 
części mojego ciała,  kiedy byłem jeszcze w łonie matki.  On wie kiedy siedzę, wstaję czy 
kiedy kładę się do snu, ponieważ jestem źrenicą jego oka. On jest Panem — nie tylko nade 
mną, ale nad każdym wydarzeniem i sytuacją, która mnie dotyka.”

On ma wszystko pod kontrolą!

3. Doskonałe serce jest złamane.

Kiedyś myślałem, że wiem, co to jest złamane serce. Uważałem, że doświadczyłem wiele 
złamania, ale dopiero Duch Święty otworzył moje oczy na głębsze znaczenie tego słowa. 

Dawid  powiedział:  „Bliski  jest  Pan  tym,  których  serce  jest  złamane,  a  wybawia 
utrapionych na duchu” (Psalm 34:18). W innym miejscu powiedział również: „Ofiarą miłą 
jest duch skruszony, sercem skruszonym i uniżonym nie wzgardzisz, Boże” (Psalm 51:19).

Złamanie oznacza coś więcej niż smutek i płacz; więcej niż skruszony duch, czy uniżenie. 
Wielu  z  tych,  którzy płaczą,  nie mają  złamanego serca.  Wielu  z  tych,  którzy leżą  przed 
Panem i płaczą, nie są skruszeni w duchu. Prawdziwe skruszenie (złamanie) wyzwala 
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w sercu największą moc, jaką Bóg może powierzyć człowiekowi — większą niż moc do 
wzbudzania  martwych  do  życia,  czy  uzdrawiania  chorób  i  niemocy.  Kiedy  jesteśmy 
naprawdę złamani  przed  Bogiem,  otrzymujemy moc,  która  odbudowuje ruiny;  moc która 
przynosi naszemu Panu szczególny rodzaj chwały i czci.

Złamanie  można  porównać  do  skruszonego  i  rozwalonego  muru.  Dawid  porównuje 
walące  się  mury Jerozolimy  do  skruszonego serca  Bożego  ludu:  „Zechciej  w łasce  swej 
dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalem! Wtedy przyjmiesz prawe ofiary” (Psalm 
51:19-20). 

“A potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką 
myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu — a miałem ze sobą tylko 
to zwierzę, na którym jechałem. ...  Poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytem potoku, 
obejrzałem  dokładnie  mur.  Potem zawróciłem,  wszedłem  przez  Bramę  nad  Doliną  i  tak 
powróciłem” (Nehemiasza 2:12,15).

Nehemiasz „oglądał mury” pod osłoną nocy. Jest tu użyte hebrajskie słowo  shabar. To 
samo słowo występuje w Psalmie 51:19 dla określenia „złamanego serca.”

Niektórzy mogą myśleć, że Nehemiasz miał złamane serce kiedy „usiadł, zaczął płakać i 
smucić się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios” (Nehemiasza 1:4), 
gdy po raz pierwszy usłyszał o zniszczeniu murów, będąc jeszcze w twierdzy Susa. Ale jego 
płacz i  wyznawanie były tylko  początkiem złamania.  Nehemiasz  mógł pozostać w pałacu 
króla, płacząc, narzekając, poszcząc przez wiele dni, wyznając grzechy i modląc się. Pomimo 
tego nie miałby złamanego serca. Jego serce nie było całkowicie złamane dotąd, aż przybył 
do Jeruzalemu, zobaczył ruiny i postanowił coś z tym zrobić.

W pełnym znaczeniu tego hebrajskiego słowa, serce Nehemiasza było złamane na dwa 
sposoby.  Najpierw z powodu żalu nad ruinami (podzielał  w tym Boży smutek, jak już to 
wcześniej zauważyliśmy); drugi raz z powodu nadziei na odbudowę (serce wybuchało w nim 
z radości).

To jest naprawdę złamane serce; takie, które widzi kościół i rodziny w ruinie, i odczuwa 
ból serca Pana. Takie serce boleje nad hańbą, jaką otoczone jest imię Pana. Patrzy również 
głęboko do wnętrza,  i  tak jak Dawid,  widzi  swój  własny wstyd  i  upadek.  Woła:  „Panie, 
zrobiłem wyłom w murze! Znieważyłem Twoje święte świadectwo. Jestem pokonany przez 
swój grzech. Tak dalej być nie może.” 

Istnieje  jeszcze  drugi  ważny element  tego  złamania,  a  jest  nim nadzieja.  Prawdziwie 
złamane serce słyszało głos Boga: „Ja uzdrowię, odnowię i odbuduję. Pozbądź się śmieci i 
zabierz się do pracy przy odbudowie wyłomów!”

Kiedy  kilka  lat  temu  chodziłem  po  Times  Square,  płakałem i  narzekałem  z  powodu 
grzechu  jaki  wszędzie  widziałem.  Powróciłem  do  domu  w  Teksasie  i  przez  ponad  rok 
smuciłem się przed Panem. Wtedy Bóg powiedział do mnie „Idź i zrób coś z tymi ruinami.” 

Widziałem  to  zniszczenie  i  byłem  tym  załamany,  ale  nie  byłem całkowicie  złamany 
dotąd, aż powstała we mnie nadzieja, że te mury można odbudować — w tym przypadku 
poprzez przyjazd do Nowego Jorku i pomoc w założeniu zboru.

Czy  oglądałeś  już  w swoim życiu  ruiny?  Czy  może  tak jak  Dawid  zgrzeszyłeś  i 
sprowadziłeś hańbę na Jego Imię? Czy w twoim murze jest wyłom; coś, co nie zostało 
naprawione? 
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Dobrze  jest  upaść  na  Skałę,  Jezusa,  i  rozbić  się  na  drobniutkie  kawałki  (patrz  Ew. 
Mateusza 21:44). Kiedy zobaczymy Jezusa, przychodzącego w całej Swojej chwale, to Jego 
widok  nami  wstrząśnie.  Nawet  te  dobre rzeczy,  takie  jak  nasze  talenty,  skuteczność,  czy 
zdolności, skruszą się, kiedy staniemy czy upadniemy przed Nim beznadziejni i wyczerpani.

Tak jak Daniel,  który otrzymał to wielkie widzenie nad rzeką, powiemy:  „Nie ma we 
mnie siły; twarz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem żadnej siły” (Daniela 10:8). 
Złamanie to całkowita utrata wszelkich ludzkich sił i zdolności. Jest to uznanie całej realności 
grzechu i hańby, jaką przynosi on Chrystusowi! 

Ale  złamanie  oznacza  również  uznanie  i  podjęcie  następnego  kroku:  „Stań,  bo  teraz 
jestem posłany do ciebie” (Daniela 10:11). Jest to absolutne zapewnienie, że wszystko się 
zmieni;  że nastąpi uleczenie i odbudowanie — że nasze ruiny będą zdobyte na nowo dla 
Boga! 

Święta  wiara  mówi:  „Bóg dokonuje  we mnie  Swojego  dzieła.  Szatan  nie może mnie 
zatrzymać.  Nie będę zniszczony,  ani mój stan nie będzie się pogarszał.  Mój grzech mnie 
zasmucił, ale pokutowałem. Nadszedł czas, aby powstać i zacząć odbudowę.” 

Dopóki z gorliwością i determinacją nie uchwycimy się tej nadziei,  nie posuniemy się 
dalej niż do łez. Może nasze życie nadal wygląda jak kupa gruzu i zwały pyłu i połamanych 
miejsc,  które  potrzebują  naprawy.  Ale  pamiętaj  —  masz  w  swoim  ręku  Jego  miecz  i 
narzędzia. A nad tobą jest wielki znak, ustawiony ręką samego Pana, który mówi:

Tu pracuje Bóg, nieprzyjaciele, miejcie się na baczności!

David Wilkerson (1989)

Najwyższa wartość tego, co nieskazitelne
Chciałbym na samym początku przedstawić w dwóch lub trzech zwięzłych stwierdzeniach to, 
co moim zdaniem jest celem Pana w obecnym czasie.

Po  pierwsze,  Bóg jest  najbardziej  zainteresowany najważniejszymi  i  ponadczasowymi 
wartościami. Potem chce, aby te wartości były zabezpieczone w sposób jak najbardziej prosty 
i bezpośredni. Ponadto, efektywność życia człowieka wierzącego i życia ludu Bożego jako 
całości  jest  sprawą  miary  wewnętrznej  wartości,  nie  porównawczej  i  sztucznej  ale 
wewnętrznej wartości. Dlatego, ostatecznie jest to sprawa pierwszorzędnej wartości, aby lud 
Boży to uznał i był temu oddany.

Mam nadzieję, że to wybijające słowo was uderzyło — abyście uznali, że to, do czego 
Pan zmierza jest wewnętrzną wartością, a nie wartością porównywalną i że dlatego On działa 
w nas mając to na uwadze. Jest oczywiste,  że jeżeli czas jest coraz krótszy, to On będzie 
coraz bardziej na to naciskał.

Teraz możecie ze mną otworzyć fragment Słowa Bożego — 2 Tym. 1:8-10. Przeczytamy 
ten cały fragment, ponieważ to, do czego zmierzamy, jest w nim zawarte i jest jego częścią. 
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„Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół  
ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym,  
nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w  
Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela  
naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność (nieskazitelność)  
na jaśnię wywiódł przez ewangelię.”

Fragment,  który  podkreślamy,  jako  kluczowy  dla  naszego  rozważania,  to  ten:  „który 
śmierć  zniszczył,  a  żywot  i  nieśmiertelność  na  jaśnię  wywiódł  przez  ewangelię,”  albo 
możemy to jeszcze bardziej zawęzić — „życie i nieskazitelność.”

Wielka sprawa przyjścia Chrystusa

Jest to stwierdzenie dotyczące wielkiego wydarzenia, jakim jest przyjście na ten świat Pana 
Jezusa  Chrystusa,  Jego  śmierć,  Jego  zmartwychwstanie.  Jest  tutaj  stwierdzone,  że  to 
prowadzi  do  światła  życia  i  nieskazitelności.  To  przyjście,  to  życie,  ta  śmierć,  to 
zmartwychwstanie  zabezpieczyło  sprawę  Ewangelii,  więc  Apostoł  powiada  tutaj,  że  ta 
Ewangelia  wyprowadziła  na  światło  tę  wielką  sprawę.  Ta  cała  wielka  sprawa  została 
wyprowadzona na światło  poprzez  Ewangelię.  Ta kwestia  zwiastowania  i  proklamowania 
dobrej nowiny była życiem nieskazitelnym.

Logicznie więc konkluzja jest taka, że bez przyjścia, życia, śmierci i zmartwychwstania 
nie  zostałoby  poznane  ani  życie,  ani  nieskazitelność,  ani  też  nie  byłyby  one  osiągalne. 
Niektóre  przekłady  tego  fragmentu  w  miejsce  słowa  „nieskazitelność”  mają  słowo 
„nieśmiertelność”  —  „życie  i  nieśmiertelność”  (Tak  jest  w  j.  polskim).  Jest  to  dla  nas 
niefortunne tłumaczenie,  ponieważ „nieśmiertelność” w umysłach ludzi przybrało bardziej 
ogólne znaczenie, aniżeli jest to na to pozwala to słowo. Jest to rozumiane powszechnie jako 
kontynuacja życia po fizycznej śmierci, przetrwanie po tym życiu, ale chociaż Biblia naucza 
o życiu po fizycznej  śmierci  i  że wszyscy muszą stanąć po śmierci  przed sądową stolicą 
Chrystusową, to słowo użyte tutaj i w kilku innych miejscach w Nowym Testamencie nie ma 
takiego  znaczenia.  Użyte  tutaj  słowo  jest  związane  z  kilkoma  różnymi  rzeczami  (jeżeli 
chwilowo mogę użyć tego słowa „rzeczy”).

Na pierwszym miejscu jest ono użyte w odniesieniu do Boga. Jest o Nim mowa, jako o 
„nieśmiertelnym Bogu” (Rzymian 1:23). Niewłaściwym byłoby wstawienie w tym miejscu 
słowa  „nieskazitelny”  zamiast  „nieśmiertelny,”  bo  od  razu  wiemy,  że  tu  nieskazitelny 
oznacza dużo więcej niż wieczne istnienie. On jest nieskazitelnym Bogiem.

Słowo to jest użyte w odniesieniu do Pana Jezusa — „Ani nie pozwolisz świętemu twemu 
oglądać skażenia” (Dz. Ap. 2:27). Było rzeczą niemożliwą, aby On oglądał skażenie. Pan 
Jezus miał nieskazitelne życie i to oznaczało, że było w nim coś, co zwyciężyło śmierć. Nie 
było to tak, że śmierć została tylko zawieszona lub oddalona; był tam pewien element, który 
zniszczył śmierć. Był to ten nieskazitelny element.

Słowo to jest użyte również w odniesieniu do krwi Chrystusa: „wiedząc, że nie rzeczami  
znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego,  
lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 Piotra 1:18-19). 
Widzimy tu dodatkowo element nieskazitelności (nieznikomości).
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Jest ono również użyte w odniesieniu do uwielbionych ciał ludzi wierzących — „To, co 
skazitelne musi przyoblec nieskazitelność” (1 Kor. 15:53). Jest to związane z uwielbieniem.

I jeszcze raz jest użyte przez Apostoła w odniesieniu do nieznikomej korony.  „Tamci 
wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec” (1 Kor. 9:25). Wiemy co to oznacza — coś, co nie 
tylko więdnie i umiera, ale całkowicie rozkłada się i staje się czymś innym, niż chwalebnym. 
Ale  nieznikomy wieniec  oznacza  coś  więcej  niż  tylko  przetrwanie,  jak  kwiat,  który  nie 
więdnie, wieczny kwiat. Jest to coś, co ma w sobie dodatkowy element.

To jest słowo tutaj użyte: „Jezus Chrystus zniósł śmierć i wywiódł życie i nieskazitelność 
na światło poprzez ewangelię.” Jest to jakość życia, nieodłączna i wewnętrzna natura życia, 
które On wyprowadził na światło i jest to niezniszczalna rzecz. On anulował śmierć, nie tylko 
do  nieistnienia,  ale  zniszczył  podstawową  naturę  śmierci,  którą  jest  skażenie.  Życie  i 
nieskazitelność, w sposób jaki je łączy ze sobą Apostoł to jest jedna rzecz. Nieskazitelność 
jest naturą życia.

Efektywność uzależniona od nieskazitelności

Jesteśmy  więc  teraz  zainteresowani  jedną  najważniejszą  rzeczą,  a  jest  nią  bycie 
nieskazitelnym. Rzeczą o najwyższej wartości jest nieskazitelność (nieznikomość). Tak, jak 
skuteczność Chrystusa jest uzależniona od pewnych czynników, tak samo będzie z nami i 
czynniki od których zależała ta skoncentrowana efektywność,  były czynnikami czy cechami 
nieznikomości — te rzeczy w tle lub układzie życia, które były nieznikome. To one dodały do 
Jego życia tego wielkiego znaczenia.

Jaka wielka wewnętrzna wartość była w tych trzech i pół roku. Nie jest to długi okres 
życia, a szczególnie, kiedy patrzymy wstecz na życie. Ale zwróćmy jeszcze raz uwagę na to 
wszystko,  co  w  nich  było  dokonane.  Te  dwa  tysiące  lat,  które  od  tego  czasu  upłynęły 
wykorzystały zaledwie odrobinę i wszystkie wieki będą korzystać z zawartości tych trzech i 
pół roku. Jest to niewyczerpana pełnia. Od chrztu do uwielbienia była pełnia wartości zdolna 
do wypełnienia wieczności. Ludzie wszystkich wieków pili ze źródła tych trzech i pół roku i 
nadal piją … wszystkie narody, wszystkie klasy społeczne, wszystkie języki — a jest ono 
nadal  tak  samo  pełne  jak  kiedyś.  Jest  nadal  bardziej  pełne  niż  wszystko,  co  dotychczas 
zostało wyczerpane z niego. Jak brzemienne były te wartości takiego krótkiego czasu życia 
tutaj!  Jaki  to  plan  dla  całego  wszechświata!  Jak  to  możliwe,  aby  z  czegoś  tak  małego 
pochodziło  tak  wiele?  Jak  to  możliwe,  aby  na  wieki  po  tym  wypływała  potężna  rzeka 
niewyczerpania. Boskie wartości?

Jest to pytanie i wierzę, że przynajmniej do jakiegoś stopnia Pan daje nam tu odpowiedź. 
Jeszcze raz powiadam, to dlatego, że w czasie tych trzech i pół roku to życie było budowane 
na nieznikomych zasadach, nieznikomych elementach.

Chociaż Jezus był Synem Bożym i tak fundamentalnie, nieskończenie inny niż my jeżeli  
chodzi  o  Trójcę  i  Bóstwo,  to  Nowy  Testament  stawia  to  zupełnie  jasno,  że  te  cechy 
nieznikomego życia  mają być reprodukowane i  mają być widoczne w Jego ludzie — nie 
cechy Bóstwa i Trójcy, ale te cechy Jego życia.  Bez tego jakie to ma znaczenie,  że będą 
„wyprowadzone na światło poprzez Ewangelię”? Co jest wyprowadzone na światło? Tylko 
niektóre fakty? Nie. Niektóre wartości dla nas, które mają być nasze i mają być prawdą w 
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odniesieniu do nas, tak, jak były u Niego, nieznikome wartości i  cechy i charakter Jezusa 
Chrystusa, jako Syna Człowieczego.

Tak więc mówimy jeszcze raz, że koncentracja efektywności, wartości jest uzależniona 
od tych nieznikomych elementów; a nasza efektywność, nasze wartości będą odpowiadały 
mierze, w której są nieznikomymi wartościami w naszym życiu. Dlatego za tym idą dalsze 
rzeczy.

Nieznikomość jest standardową miarą Nieba

Po  pierwsze,  standardowe odważniki  i  miary  Boga,  Chrystusa  i  Ducha  Świętego,  nieba, 
wieczności  są  jednym  standardem  nieznikomości;  to  znaczy,  że  wszystko  jest  ważone  i 
mierzone  z  Bożego  punktu  widzenia,  niebiańskiego  punktu  widzenia,  wiecznego  punktu 
widzenia  i  według  ich  nieznikomych  cech.  Czy  zrozumiałeś  to?  Jest  to  niesamowite 
stwierdzenie, ale jest ono prawdziwe. Niebo nie ma innych norm wartości. Bóg nie ma innych 
norm wartości, Duch Święty nie ma innych norm wartości, Wieczność nie ma innych norm 
wartości. Wszystko jest ważone i mierzone według nieznikomości (nieskazitelności).

Niebo ma takie podejście:  ile  ukaże się na nowo i pozostanie poprzez wieczność? Ile 
przetrwa, kiedy wszystko inne przeminie? Co będzie ostatecznie uwielbione? To jest norma 
nieba; to jest prawo nieznikomości (nieskazitelności).

Norma nieznikomości zastosowana do naszego życia

Dlatego  znowu  powinniśmy  osądzać  wszystko  w  naszym  życiu  według  nieznikomego 
charakteru i wartości. Musisz się z tym zaprzyjaźnić. Wszystko, co składa się na moje życie, 
wszystko w moim życiu sprowadzone do miary nieskazitelności, tj. tego, co może przyjąć 
chwałę.  Ile  z  tego wytrzyma próbę,  ile  przejdzie,  ile  z  tego,  co składa się na moje życie 
odpadnie z biegiem czasu, kiedy opuszczę ten świat, kiedy wszystko, co tu jest przestanie 
istnieć, jeżeli chodzi o mnie? Ile z tego przejdzie i na nowo się ukaże w wiecznej chwale?

Jest to bardzo poważne wyzwanie, ale w taki sposób niebo patrzy na rzeczy cały czas i 
nad tym niebo pracuje. Wszelkie postępowanie Pana z nami jest zgodne z tym prawem, tą 
normą  — aby  jak  najmniej  było  tego,  co  jest  skazitelne,  przemijające,  przejściowe,  bez 
względu na to, co to jest, a żeby wszystko było nieznikome. Jaka będzie proporcja tego, co 
nieznikome do tego co znikome, kiedy minie nasz czas tutaj? Uważam, że jest niewiele pytań 
i kwestii, które by były tak poważne, jak to pytanie.

Ile jest takich rzeczy, które składają się na nasze życie, którymi jesteśmy zainteresowani, 
którymi się zajmujemy, które gromadzimy, ile czasu, ile wydatków, ile zmartwień i tego, co 
przemija i nie będzie miało wartości w wieczności! Ile w tym i przez to jest nieznikomego? 
Ile z tego naprawdę liczy się dla nieznikomości, a ile jest poświęcone temu, co jest znikome?

Powiedziałem, że nasze pierwsze stwierdzenie nabierze znaczenie, kiedy zaczniemy się 
przyglądać tej sprawie. Bóg jest głównie zainteresowany najwyższą wartością i u Niego nie 
jest to sprawa porównywania, ale sprawa absolutna. „Ogień … doświadczy dzieła każdego 
człowieka jakie ono jest” (1 Kor. 3:13), tak mówi Słowo. Jest to powszechne i twierdzące 
stwierdzenie. „Ogień doświadczy dzieła każdego człowieka” to jest twierdzenie i obejmuje 
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ono wszystkich. Uważam, że w świetle Nowego Testamentu możemy dodać, że ten Ogień 
doświadczy  każdego  człowieka,  a  nie  tylko  jego  dzieło.  Ogień  doświadczy  każdego 
człowieka.

Ogień  może  oznaczać  wiele  rzeczy.  Może  oznaczać  osobiste  doświadczenia  ognia,  o 
którym mówi apostoł Piotr, może oznaczać doświadczanie wiary przez ogień, tak jak złoto. 
Może to być przeżycie kościoła w czasie prześladowania i cierpienia — Bóg sam wie ile tego 
jeszcze nas czeka w przyszłości,  jak to się dzieje w wielu częściach świata — to oznacza 
przechodzenie  kościoła  przez  ogień  doświadczeń.  Ale  bez  względu  na  to  co  ten  ogień 
oznacza  w  jego  wielu  zastosowaniach,  jest  on  tym,  co  stawia  rzeczy  we  właściwych 
kategoriach tak, jak powinny być.

Ogień wkłada to, co skazitelne do kategorii skazitelnych i wyjawia, że jest to skazitelne i 
tam należy;  ogień to ogłasza. Z drugiej  strony ogień wstawia to co nieskazitelne do jego 
kategorii i pokazuje, że nie ma nad nim mocy; to należy do rzeczy nieskazitelnych i ogień nie 
ma nad tym mocy. Ogień określił jego naturę — albo że jest to zniszczalne i przemijające, 
albo że jest niezniszczalne i trwałe. To robi ogień.

Nie myślmy jednak tylko obiektywnie. Czy jesteś teraz w ogniu? Czy ten ogień teraz nie 
działa w twoim życiu — to palące doświadczenie czy przeciwność? Jak wiele słów może 
określić  działanie  ognia  w  nas!  Tak,  jest  to  ogień  naszego  doświadczenia.  Znamy  już 
indywidualne działanie ognia. Co robi ogień? Dlaczego ogień? Tylko dla jednego powodu, w 
ręku Boga i jego zamierzeniach — aby ustawić rzeczy na właściwym miejscu, aby pomóc 
nam traktować inaczej to co skazitelne, a inaczej to, co nieskazitelne, aby to, co nieskazitelne 
zajmowało najważniejsze miejsce w naszym życiu. Ogień doświadczy każdego człowieka i 
działa każdego człowieka.

Dlatego  jeszcze  raz  to  prawo nieskazitelności  musi  być  zastosowane do  wszystkiego. 
Musi ono być najpierw zastosowane do nas samych.  Kiedy dokończymy naszego  życia  i 
odejdziemy, co pozostanie jako wartość nieskazitelna, która będzie wynikiem naszego pobytu 
tutaj?  Jest  to  powszechne  pytanie,  chociaż  nie  jest  łatwe.  Co  pozostanie,  co  będzie 
ponadczasowe,  co  pokona  skażenie,  pokona  śmierć  i  całą  sferę  skażenia  i  objawi  się 
ponownie w chwale na wieki jako wynik naszej krótkiej podróży po tej ziemi? Musimy zadać 
samym sobie to pytanie na temat nieskazitelności.

W zastosowaniu do naszej wiedzy

A co  z  naszą  całą  chrześcijańską  wiedzą  —  wszelkim  nauczaniem,  jakie  otrzymaliśmy, 
wszelką prawdą, jaką poznaliśmy? Musimy tu zastosować nasze pytanie. Ile z tego wielkiego 
magazynu nauki i prawdy, doktryny i wiedzy wytwarza w nas to, co nieskazitelne i pójdzie z 
nami do wieczności? Być może braliśmy udział w wielu konferencjach, otrzymaliśmy dużo 
nauki  w  taki  czy  inny  sposób.  Ale  jakie  to  ma  znaczenie  dla  wieczności,  kiedy  ogień 
doświadczy  naszego  nauczania,  naszej  wiedzy,  może  jeszcze  w  tym  życiu?  Co  z  tego 
przetrwa i przejdzie zwycięsko przez ogień?

W tym wszystkim co wiemy, w naszym chrześcijańskim wyznaniu, kiedy nosimy imię 
Chrystusa w naszej nazwie „Chrześcijanin,” należący do Chrystusa, ile z tego wyznawania 
jest czymś więcej niż tylko wyznawaniem? Czy jest to posiadanie, wewnętrzna wartość, 
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niezniszczalna  rzeczywistość?  Cała  nasza  chrześcijańska  tradycja  przekazana  nam  przez 
naszych ojców, wszystko, co dziedziczymy poprzez wieki chrześcijaństwa — ile z tego teraz 
ma szczególną jakość, tę konieczną wartość, tę istotę Chrystusa, a ile z tego jest tylko formą, 
zwyczajem, czymś utrwalonym, uznanym i akceptowanym? Ile z tego w naszym przypadku 
jest niezniszczalnym? Całe nasze emocje, podniecenie, hałaśliwość — czy za tym jest jakiś 
element, który stawi czoła wściekłości szatana, nienawiści piekła?

Jeżeli chodzi o nas, to sprawa nieskazitelności jest bardzo ważną rzeczą, i jeżeli się nie 
mylę, będzie to coś, co będzie docenione przez Boga do  n-tej potęgi po skończeniu czasu. 
Jeżeli  więc żyjemy w czasach ostatecznych, a nie łatwo poddać to w wątpliwość, to takie 
słowo jest bardzo ważne.

Jeżeli mamy się odwrócić, aby rozważyć tę sprawę, to powinniśmy sobie uświadomić, że 
nigdy przedtem nie było takiego zrozumienia Pisma, nawet przez jego pisarzy, co dzisiaj jest 
zrozumiałe  przy przeciętnej  inteligencji.  Język  Słowa,  który nie mógł  być zrozumiany  w 
czasie,  kiedy  było  to  pisane,  dzisiaj  jest  tak  oczywisty,  jak  wszystko  inne,  co  dzisiaj 
rozumiemy. Ale jest to inna sprawa.

Niewątpliwie  i  niezaprzeczalnie  żyjemy  w  czasach  ostatecznych.  Dlatego  Bóg  chce 
zbierać swój lud, tych, którzy naprawdę poważnie do tego podchodzą i chce powiedzieć: „To 
dobrze, ale jest jeszcze o wiele więcej. To właśnie ma znaczenie — wartość wewnętrzna, 
wartość nieodzowna.” On kładzie swój palec na absolutnie nieodzowne. Ile z duchowej istoty 
Chrystusa jest wplecione w nas? O to właśnie chodzi.

W zastosowaniu do pracy chrześcijańskiej

Sprawa  nieskazitelności  musi  być  oczywiście  zastosowana  do  pracy  chrześcijańskiej  i 
uczynków i  wszystko  musi  być  według  tego  badane.  Wszystko  to  jest  bardzo  dobre  — 
rozmiar, wygląd, na pozór natychmiastowe efekty, stroje i metody — ale jak wygląda sprawa 
nieodzownej, wewnętrznej wartości? Bóg nie ocenia na podstawie rozmiaru czegoś, co widać 
ludzkim  okiem,  według  tego  jak  coś  wygląda  przed  ludźmi,  ani  tez  według 
natychmiastowych  efektów  wytworzonych  ludzkimi  sposobami  i  metodami.  Bóg  patrzy 
głębiej,  Jego  oczy  są  jak  płomień  ognia  i  On  patrzy  do  wewnątrz,  aby  znaleźć  miarę 
nieskazitelności, która nie przeminie za tydzień, miesiąc, rok czy kilka lat, ale będzie trwała i 
stała. On tego szuka.

Jak wiecie, są dwa rodzaje punktów rozpoczęcia — ludzki i Boży. Człowiek zazwyczaj 
rozpoczyna  od  wielkiego  planu,  maszyn  reklamy,  struktury  itd.  Tak  właśnie  zazwyczaj 
rozpoczyna człowiek, kiedy ma zrobić coś dla Boga. To jest nasza skłonność; tak postępuje 
człowiek.  Możemy  uzasadniać  to  tym,  że  Bóg  jest  godny  czegoś  wielkiego.  Tak  myśli 
człowiek.  Boża  droga  nigdy  nie  jest  taka,  ani  taka  nie  była.  Na  próżno  byśmy  szukali 
przykładów na to, że Bóg w ten sposób rozpoczynał. Pięćdziesiątnica powstała z głębokiego i 
drastycznego postępowania z dwunastoma. Boży punkt rozpoczęcia jest zawsze od wewnątrz. 
Bóg zawsze rozpoczynał od życia, od czegoś nieodłącznego, co ma potencjał.

Ludzki początek zazwyczaj kończy się małym procentem trwałej wartości. Boży początek 
zawsze się kończy wielkim procentem trwałej wartości. Ale Boży początek wydaje się taki 
mały i wygląda na coś niewielkiego. Tak samo ma się sprawa z nasieniem. Jest to coś 
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małego, ale popatrz na to jaki potencjał jest w jednym nasionku, jednym nasionku pszenicy.
Jest  to  wartość  wewnętrzna.  Tam  właśnie  rozpoczyna  Bóg.  Dlatego  wszystko  co 

naprawdę pochodzi od Boga ma długą i ukrytą historię głębokiego działania z Jego strony.

Boże tajemne działanie

Trzydzieści lat ukrytego życia Pana miało wielki wpływ na trzy i pół roku. Czterdzieści lat 
Mojżesza na pustyni,  kiedy pasł trzody swojego teścia miało wieki wpływ na resztę jego 
życia.  Nie  były  to  stracone,  zmarnowane  i  bezowocne  lata.  Moglibyśmy  tak  brać  jeden 
przykład za drugim — Abraham, Dawid i inni, którzy mieli długą, głęboką i ukrytą historię. 
Właśnie z tego wynikało ich efektywne działanie.

Bardzo często więcej się wykonuje, kiedy Bóg działa, w ostatnich kilku latach życia, niż 
we wszystkich poprzednich. To nie oznacza, że wszystkie poprzednie lata się nie liczą i nie 
mają znaczenia.  Oznacza to, że Bóg działał  w tym kierunku, aby osiągnąć te wewnętrzne 
wartości i teraz wreszcie te wartości się ujawniają. Uważajcie młodzi ludzie, żebyście nie 
spisywali na straty starszych wierzących, jako coś należącego do przeszłości. Możecie przez 
to odrzucać najważniejszą zasadę swojego życia — tę wewnętrzną wartość. Ale niech Bóg się 
zmiłuje  nad  starszymi  mężczyznami  i  starszymi  kobietami,  którzy  nie  mają  tych 
wewnętrznych  wartości.  Kiedy  jesteśmy  coraz  starsi,  powinniśmy  być  oparciem  dla 
następnego  pokolenia.  Niech  Bóg  pomoże  temu  następnemu  pokoleniu,  które  nie  ma 
dziedzictwa tej wewnętrznej wartości.  Bądźmy więc ostrożni w naszej ocenie. Nie powinno 
to być oceniane według czasu, ale według tego, co nieskazitelne i niezniszczalne.

Pozwolę sobie powtórzyć, że Bóg rozpoczyna od wartości wewnętrznej. Jego największą 
sprawą  jest  wyprowadzenie  na  zewnątrz  tych  wewnętrznych  wartości  i  ujawnienie  ich. 
Dlatego poświęca dużo czasu i zabiegów w skrytości historii, mając to na uwadze i może tak 
być, że wydaje ci się, iż lecą lata i na co to się przyda? Niedługo skończy się życie, a ty 
niczego nie dokonałeś, że to były tylko problemy i tajemnica — ale może tak być, że w ciągu 
kilku lat  ukaże się niedoceniona duchowa wartość, która kształtowała się w tym czasie i tych 
przeżyciach, w tym, co uważałeś za czas stracony.

Dostosuj się do tego: Boga wcale nie interesują nasze normy wartości, ani w odniesieniu 
do czasu, ani metody, ani inne. Bóg jest zainteresowany tym, aby wykształtować w nas to, co 
jest najważniejsze, wewnętrzne i nieodzowne. Złóż to w swoim sercu i doceniaj to i niech to 
będzie czynnikiem decydującym o twoim życiu.  Bóg działa głęboko. Bóg działa solidnie. 
Bóg  działa  wewnętrznie,  dlatego  działa  poprzez  doświadczenie,  poprzez  ukryte 
oddziaływanie  i  bardzo  mało  w  taki  sposób,  który  sprawia  przyjemność  naszej  naturze. 
Niezniszczalność  jest  więc  czymś,  co  nas  wystawia  na  próby  i  może  wymagać  od  nas 
całkowitej zmiany naszej mentalności.

T. Austin Sparks (1953)
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Czyste złoto
W Księdze Objawienia dwa razy jest powiedziane, że miasto Boże jest z czystego złota 
jak  kryształ.  Potem  jest  powiedziane  w  tym  samym  rozdziale,  że  to  miasto  jest 
Oblubienicą  Baranka,  składającą  się  z  uświęconych  dusz,  reprezentowanych  przez 
typową liczbę stu czterdziestu czterech tysięcy (porównaj Objawienie rozdziały 14 i 21). 
Poprzez całe Pismo Święte złoto jest symbolem boskiego charakteru,  Bożej świętości 
udzielonej  Jego stworzeniu.  Bóg włożył  w każde stworzenie,  we wszystkie minerały, 
perły, kwiaty, owady, ptaki i zwierzęta szczególne znaczenie znane tylko Jemu, boski i 
piękny język, który tylko On może interpretować. Kiedy On zechce odkryć przed nami 
typowe znaczenie, które jest ukryte w tych rzeczach, nasze umysły są olśnione poprzez 
poezję nieskończonej mądrości, a nasze serca są karmione prawdą dochodzącą do nas 
poprzez tak wiele różnych form.

Tak więc Bóg stworzył złoto z taką kombinacją cech — materia, kolor i unikalność 
— aby  przedstawić  swoje  pojęcie  wcielenia  swojego  błogosławionego  charakteru  w 
stworzonych duszach. Tutaj złoto jest typem Chrystusa Jezusa, to jest Boga wcielonego 
w  człowieka,  i  typem  Bożej  natury  udzielonej  wierzącym  poprzez  Jezusa.  Złoto 
występuje w trzech formach egzystencji, to jest w kwarcu a potem w handlu a potem w 
chemii i nauce. W każdej z tych form symbolizuje ono istnienie i postęp boskiego życia 
w duszy.

Złoto życia Chrystusowego

Złoto w kwarcu jest typem życia Chrystusa udzielonego pokutującemu grzesznikowi w 
nowym narodzeniu.  W tym kontekście zwróćmy uwagę,  że złoto jest  stworzone. Nie 
powstaje  ono  poprzez  wzrost  lub  rozwój  z  innych  metali,  ale  zostało  ukształtowane 
poprzez nieskończoną urnę w wysokiej temperaturze, kiedy Bóg kształtował geologiczne 
wieki.

W  podobny  sposób  przemiana  serca  grzesznika  w  nowy  charakter  jest  boskim 
stworzeniem. Zmycie naszych grzechów i przemiana naszych uczuć, która powoduje, że 
nienawidzimy grzech, a kochamy i pragniemy świętości jest zdumiewającym dziełem 
Ducha  Świętego.  Życie  Boże  nie  wyrosło  w nas,  ani  nie  rozwinęło  się  z  ludzkiego 
uczucia,  ale  jest  nieopisanym  cudem  życia,  które  zostało  w  nas  włożone  z 
niestworzonego źródła.

Następnie  złoto,  które  istnieje  w  kopalni  lub  kwarcu  nie  miesza  się  z  innymi 
substancjami, chociaż jest bardzo zbliżone do metali podstawowych i zlokalizowane w 
tej samej bryle ze skałami lub żelazem, czy piaskiem. Ono jest zawsze złotem i tylko 
złotem. Nigdy nie traci swojego specyficznego charakteru.
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W podobny sposób życie Chrystusa w odrodzonym sercu może być otoczone przez 
inne i moralnie antagonistyczne elementy,  jednak nigdy nie będzie się ono mieszać z 
nimi, lecz zawsze będzie posiadało swój szczególny boski charakter. To, co się narodziło 
z  ciała,  jest  ciałem — to  znaczy,  że nie  może się  to  zamienić  w ducha.  To,  co  się 
narodziło z Ducha pozostaje duchem — to znaczy, że nigdy nie zdegeneruje się do roli 
ciała. Tak więc chociaż życie zrodzone z Ducha Świętego może żyć w bliskości ze złem 
Adamowym,  jednak nigdy nie będzie ono zmieszane z tym złem, ale  zgodnie z jego 
boskim instynktem, pragnie ono tego, co pochodzi od Ducha i stara się, aby z jego życia 
były wyrzucone wszystkie niewłaściwe zasady.

Następnie,  złoto  w  kwarcu  jest  tak  samo  dobrym  artykułem  samo  w  sobie,  jak 
zawsze. Prawda, że musi być poddane wielu procesom, zanim osiągnie swoją najwyższą 
formę wartości  i  użyteczności,  ale pomimo tego jego istota,  jego  prawdziwa wartość 
nigdy się nie zmieni. Jest to złoto i tylko złoto i pozostanie złotem tak długo, jak Stwórca 
będzie go chciał zachować.

W podobny sposób miłość Boża w sercu, drogocenne życie Chrystusa wszczepione 
w pokutującego grzesznika jest niebiańskim złotem i jest samo w sobie takim dobrym 
artykułem, jak złoto,  które istnieje  w sercu anioła lub uwielbionego dziecka  Bożego. 
Dzieło uświęcenia wyczyści to co nieświęte i wszelką ludzką grzeszność i w ten sposób 
udostępni dla życia Chrystusa całą przestrzeń natury moralnej i podniesie go na wyższy 
poziom mocy i użyteczności. To dzieło uświęcenia nie zmienia jednak natury lub jakości 
tego świętego, złotego życia, które pochodzi od Boga w nowym narodzeniu.

Tak, jak złoto posiada pewną ilość atrybutów i pewne nieodłączne cechy, które nigdy 
nie mogą być zmienione jeżeli chodzi o ich istotę i ilość, bez względu na to czy jest ono 
w ukrytej kopalni, czy też lśni w koronie królewskiej, jakość pozostaje taka sama. Tak 
samo  życie  duszy,  nawet  w  jego  najwcześniejszym  stadium  posiada  te  wszystkie 
atrybuty  i  nieodłączne  łaski,  zarówno  jeżeli  chodzi  o  ilość  i  jakość,  jakie  będzie 
posiadało w wieczności. Doskonałe oczyszczenie człowieka wierzącego nie mnoży jego 
chrześcijańskich łask, ale usuwa nieświęte przeciwieństwa tych łask. Tak więc nic w 
naszej  moralnej  historii  nie  może  przewyższyć  wielkości  tego  dzieła  łaski,  które 
kształtuje w nas to złote życie Syna Bożego.

Złoto oczyszczonego i oddanego życia

Złoto to jest handel. Jest to forma, w której złoto istnieje w pieniądzach i narzędziach 
sztuki  i  piękna.  Przechodząc  ze swojej  początkowej  formy,  jaką  miało w kopalni  to 
wyższego  stanu  istnienia  musi  ono  przejść  pewien  proces,  który  ma  swój  piękny 
odpowiednik w procesie przemieniającej łaski. W większości przypadków musi ono być 
zmielone lub skruszone na delikatną mączkę, aby mogło w ten sposób zostać uwolnione 
od zanieczyszczeń  ziemskich,  które  są do niego  przyczepione.  W procesie  kruszenia 
celem  nie  jest  kruszenie  złota,  ale  sproszkowanie  kwarcu  i  substancji  ziemskich,  w 
których znajdowało się złoto, po to, aby zostało uwolnione złoto.
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Jest to prawdą w odniesieniu do mieszanego wierzącego.  Bóg musi go prowadzić 
przez proces sproszkowania, aby skruszyć krzemienne elementy jego woli, charakteru i 
usposobienia. Nie chodzi w tym o zmielenie jego duchowego życia, ale aby naturalne 
życie  Adama w jego  duszy,  które  jest  zimne i  twarde  i  wrogie  Bogu  mogło  zostać 
skruszone na pył, aby mogło z niego powstać życie Chrystusa. Tak jak cały kwarc nie 
jest jednakowo twardy i krzemienny, tak samo nie każdy wierzący jest tak samo uparty i 
samowolny.  Niektórzy rozkładają się na kawałki  pod wpływem młota Słowa Bożego 
łatwiej niż inni. Pomimo tego, cały kwarc Adama musi być zmielony, żeby oddzielić go 
od prawdziwego duchowego życia.

Następnie skruszony złoty kwarc musi być wymyty. Właśnie poprzez to obmywanie 
nawet najdrobniejsze cząsteczki złota są oddzielane od pyłu i piasku, zwykłej  skały i 
ziemi. Jest to piękny i dokładny obraz obmywania wierzącego od ziemskiej natury, która 
oddziela ludzką nieprawość od złota boskiej łaski. Żaden wierzący nie osiągnie takiego 
punktu,  gdzie  mógłby  zostać  obmyty  od  wszelkich  wewnętrznych  grzechów,  jeżeli 
najpierw nie zostanie złamany w każdym punkcie jego własnej woli.

To  jest  potężny  młot  Bożej  prawdy,  czasami  w  formie  zakonu,  lub  w  formie 
poważnego  sądu,  albo  w  formie  przeszywającej  prawdy,  czy  w  formie  kłopotu  czy 
smutku. Są to tylko kształty Bożego młyna krzemienia, który kruszy twardość naszej 
naturalnej  woli,  a  wtedy  jesteśmy  gotowi,  aby  przejść  pod  moc  oczyszczającą,  aby 
wymyła  z  nas  te  skruszone  fragmenty  naszych  decyzji,  naszego  usposobienia  i 
cielesnych pragnień. Wtedy jest to złoto, które było nam dane, kiedy nowe narodzenie 
zostaje uwolnione z tej mieszanki Adamowej. Dalej to obmyte złoto jest przetapiane i są 
z niego kształtowane sztaby czystego złota bez ziemskich zanieczyszczeń.

W podobny sposób,  kiedy tylko  wszechmogący Bóg wymyje  z nas  ten naturalny 
kwarc i cielesny zmysł poprzez drogocenną krew Jezusa, błogosławiony Duch Święty 
wtedy stapia nasze całe serce i zrozumienie i wolę na gorący strumień niewymownej 
miłości i słodyczy i mocy. Kiedy Pocieszyciel wejdzie w taki sposób, to wydaje się, że 
nasza cała  istota  rozpłynie  się  w piecu  nieskażonej  miłości.  Wszystkie  źródła naszej 
istoty zostają wyzwolone i wylewają z brzegów. Wtedy On nam objawia, że miłość w 
naszej duszy jest doskonała, jak sztabka czystego złota.

W następnej kolejności te sztabki złota są przerabiane na monety, albo przedmioty 
użyteczne lub piękne i w takim stanie złoto idzie na cały świat jako złoto handlowe. Tak 
samo uświęcony wierzący,  po  otrzymaniu  daru  Ducha  Świętego  jest  przerabiany  na 
boskie pieniądze i na boską broń i narzędzia boskiej mocy i piękna i wysyłany wśród 
ludzi,  aby demonstrować Bożą łaskę w świadectwie miłości,  dobrych  uczynkach  i w 
znoszeniu  różnych   ucisków.  W ten  sposób  to  złote  życie  Boże  manifestuje  się  dla 
innych, aby i oni mogli zostać przemienieni i stać się „uczestnikami drogocennej wiary.”
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Złoto wypróbowanego i doświadczonego poświęcenia

Złoto w chemii i  nauce.  Dopiero w dziewiętnastym wieku, po wielu eksperymentach 
naukowcy opracowali sztukę uszlachetniania złota do takiego poziomu doskonałości i 
piękna, jakie było potwierdzone w pierwszym wieku przez Ducha Świętego. Przez wiele 
wieków uczeni sceptycy, w poszukiwaniu argumentów przeciwko nieomylności Słowa 
Bożego  posługiwali  się  fragmentem  z  Objawienia  21,  który  mówi  o  złocie, 
„przezroczystym  jak  szkło,”  jako  rzekomym dowodem na  błędność  Pisma Świętego. 
Odważnie twierdzili, że złoto nigdy nie było i nigdy nie będzie przezroczyste.

Ale  przyszedł  czas,  kiedy  Bóg  powołał  chemika,  który  robił  doświadczenia  z 
uszlachetnianiem złota dotąd, aż doprowadził go do stanu przejrzystości i patrząc przez 
niego stwierdził, że ma ono piękne zielone zabarwienie jak szmaragd. To pokazało, że 
nauka  w Biblii  wyprzedziła  ludzką  naukę o wiele  wieków.  Woda na  pozór jest  bez 
koloru,  ale  kiedy patrzymy poprzez grubą warstwę czystej  wody,  to widzimy piękne 
zielone zabarwienie.  Tak samo szkło wydaje  się  być  bezbarwne,  ale  kiedy patrzymy 
przez grube szkło, odbija ono piękne zielone zabarwienie.

Tak więc kiedy żółte złoto zostanie uszlachetnione na przezroczyste, to odbija ono 
światło jak piękny szmaragd. Żeby złoto mogło osiągnąć ten wybitny stan, potrzebna jest 
do tego bardzo wysoka temperatura, która w pewnym sensie uwielbi to złoto i oczyszcza 
go z samego siebie. Jest to obraz prawdziwego procesu wyżarzania i doświadczania w 
piecu,  poprzez  który  Duch  Święty  prowadzi  tych,  którzy  są  wybraną  oblubienicą 
Baranka Bożego.

Słowo Boże w wielu formach nauki przedstawia prawdę, że kiedy człowiek wierzący 
zostanie już całkowicie uświęcony, to jest wtedy przeprowadzany przez proces trudnych 
doświadczeń, prób w piecu, które wystawiają na trudną próbę każdą cnotę i każdą łaskę 
jego serca.  Są konflikty z mocami ciemności,  co jest  podobne do siedmiu lat  wojny 
Żydów w Kanaanie. Czasami jest to tak, jak doświadczenie Joba, albo uwięzienie Józefa, 
albo ochrzczonego Duchem Dawida w drodze do tronu, albo Daniela w jamie lwiej, albo 
cierpienia apostołów po Pięćdziesiątnicy. 

Te niezwykłe doświadczenia mogą czasami być zewnętrzne, a czasami wewnętrzne. 
Mogą być w większości natury fizycznej, a w innych przypadkach głównie umysłowe, a 
jeszcze innych mogą one być czysto duchowe. Bez względu na kształt tego pieca, Bóg 
chce przez to osiągnąć jeden cel — a mianowicie całkowite stopienie, przemianę całej 
natury na piękną, chwalebną przejrzystość i słodycz charakteru Chrystusa.

Charakterystyka Oblubienicy Baranka

Jest  to  szlachetne  dzieło  artystyczne  Ducha  Świętego.  Kiedy  uświęceni  wierzący 
przechodzą przez ten piec oczyszczający, przybierają wtedy bardziej intensywną formę i 
bardziej niebiański umysł niż kiedykolwiek przedtem. Dzieło doskonałej miłości jest w 
cudowny sposób intensyfikowane i poszerzane i staje się bardziej szlachetne i proste w 
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każdym szczególe.
W tym stanie miłość Boża płonie w sercu tak, jak słodki, stały, aromatyczny płomień. 

Są  one  wtedy  mniej  zmienne  w  doświadczeniu.  Jest  to  stan  wspaniałej  prostoty; 
wszystko jest przejrzyste. Nie mówi tak dużo. Umysł wypełnia Boży spokój — nie jest 
to cisza śmierci, ale cisza gorącego letniego południa. Zrozumienie jest podniesione do 
Bożej  atmosfery,  gdzie  widzi  Boga  we  wszystkim  i  w  każdym  wydarzeniu.  Kiedy 
patrzymy przez złoto w jego najwyższym stanie doskonałości, to wydaje się ono zielone, 
tak  samo  umysł  w jego  najwyższym  stanie  uświęconego  życia  jest  w stanie  trwałej 
zielonej  świeżości.  Duch  Święty  wypełnia  myśli  świeżością  ustawicznej  wiosny. 
Zrozumienie jest zalewane boskim pięknem.

Inną cechą charakterystyczną tego złota jest jego nadzwyczajna miękkość do tego 
stopnia,  że  nie  nadaje  się  ono  do  celów  przemysłowych.  W podobny sposób  dusza 
roztapiana  przez  żar  miłości  jest  wypełniona  nieziemską  łagodnością.  Widzimy  tam 
łagodność w mowie i powolne,  miękkie,  mierzone chodzenie z Bogiem. Nie ma tam 
krzyku  ani  niecierpliwości.  Szorstkość  osądzania  została  wytopiona.  Cała  istota  jest 
przyozdobiona słodyczą pięknej jesiennej dojrzałości.

Inną cechą złota w tym stanie jest jego niesamowita ciągliwość. Prosty cal sześcienny 
takiego złota można tak rozklepać, że pokryje się nim kilka arów powierzchni i można 
uzyskać tak cienką warstwę, że jest ona niewidzialna gołym okiem, a pomimo tego jego 
struktura jest tak szlachetna, że trzyma się razem.

W podobny sposób dusza,  która przeszła w naprawdę niebiański stan życia ma w 
sobie  taką  nieograniczoność  w  każdym  kierunku,  wielkość  myśli,  szerokość 
dobroczynności, która obejmuje ten świat wokoło; wielkość delikatnego współczucia dla 
wszystkich cierpiących czy to ludzi czy zwierząt; bystre, dalekosiężne spojrzenie, które 
powoduje,  że  dusza  czuje  się,  jakby  stała  na  jakiejś   pięknej  górze  obserwacyjnej  i 
oglądała  z  największą  łatwością  wszystkie  wydarzenia  na  świecie  i  patrzyła  na 
oświecone chwałą regiony niebiańskiego świata.

To  są  najważniejsze  wartości  czystego  złota  i  to  są  błogosławione  cechy 
charakterystyczne tych wierzących, którzy mają zamieszkać w tym ruchomym mieście, 
które jest oblubienicą Baranka.

G.D. Watson (1845-1923)
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