
UTRZYMUJ SWOJE SERCE W CZYSTOŚCI

„Wtedy rozmawiali o tym między sobą bojący się JHWH, każdy ze swoim bliźnim. A JHWH to słyszał
i zwrócił na to uwagę, i napisano przed Jego obliczem zwój wspominający tych, którzy boją się JHWH
i czczą Jego imię. (...) Wtedy zobaczysz różnicę między sprawiedliwym, który służy Bogu służy, a niego-
dziwcem, który Mu nie służy” (Ml 3:16 i 18).

Powyższe wersety mówią o dwóch grupach ludzi – sprawiedliwych i niegodziwcach. Napisano tam,
że Bóg ma zwój zawierający imiona chrześcijan, którzy oddają mu cześć w prawdziwej w bojaźni.
Dlatego dalej Bóg mówi, że w ten sposób sprawiedliwi zostaną odróżnieni od bezbożnych.

Te  słowa  nawiązują  do  Ewangelii  Mateusza  23:25-26,  gdzie  Jezus  mówi,  że  obłudni  faryzeusze
utrzymują w czystości tylko zewnętrzną stronę kielicha, podczas gdy sprawiedliwi tak samo dbają
o czystość wnętrza kielicha, jak jego zewnętrznej strony. W ten sposób można odróżnić sprawie-
dliwych od bezbożnych. Wierzący, którzy naprawdę boją się Boga, zawsze mają czyste serce przed
Bogiem, a ich zewnętrzne światło (świadectwo ich życia) jest zawsze widoczne dla ludzi. Życie w
prawdziwym zwycięstwie nad grzechem jest możliwe tylko dla tego, kto największą wagę przykłada
do spraw duchowych.

Jest  też  zasadnicza  różnica  pomiędzy  czystym  sumieniem,  a  czystym  sercem.  Czyste  sumienie,
to  takie  sumienie,  które  jest  wolne od wszelkiego znanego mu grzechu.  Natomiast  czyste  serce,
to serce które jest wolne nie tylko od wszelkiego grzechu, ale także od przywiązania do czegokolwiek
poza Bogiem. Człowiek mający czyste serce widzi tylko Boga i  nie skupia się na niczym, ani na
nikim, poza Bogiem. Jezus powiedział:  „Błogosławieni czystego serca,  bo tacy będą oglądać Boga”
(Mt 5:8). Osoby mające czyste serca, w każdej sytuacji chcą zadowolić wyłącznie Boga. Ich umysły
nie skupiają się na ludziach (ani dobrych, ani złych), ani na okolicznościach (łatwych lub trudnych),
tylko na tym, aby wypełnić wolę Boga.

Jeśli ktoś skarży się na innych, to w ten sposób dowodzi, że jego serce nie jest czyste, ponieważ nie
skupia się wyłącznie na Bogu, tylko na złych cechach innych ludzi. Gdyby jego serce było czyste,
to skupiałby się tylko na Bogu nawet w trudnych sytuacjach, generowanych przez trudnych ludzi!
Osoby mające czyste serca wiedzą, że w trudnych sytuacjach, Bóg działa nie tylko dla ich dobra
(Rz 8:28), ale także dla własnej chwały, dlatego nawet za to wielbią Boga.

Jeśli twoje serce jest naprawdę czyste, to żaden człowiek na świecie, ani żaden demon we wszech-
świecie nie będzie w stanie przeszkodzić w wypełnieniu Bożego planu dla twojego życia, bo Bóg
będzie  w  każdej  sytuacji  działał  na  twoją  korzyść.  Wtedy  w  każdej  sytuacji  będziesz  zwycięzcą
i dzięki temu będziesz w stanie wypełnić doskonały plan Boga dla twojego życia (który nie jest tym
samym, co Boże dopusty / przyp. tł).



Biblia mówi:  „Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem ludzkiej duszy” (Prz 27:19).
Jedno ze znaczeń tego wersetu jest  takie,  że kiedy przypisujesz innym złe intencje,  to w rzeczy-
wistości ujawnia to stan twojego serca, ponieważ zakładasz, że oni myślą tak samo jak ty. Dlatego
Jezus powiedział, abyśmy oceniali ludzi wyłącznie po widocznych owocach na zewnątrz (Mt 7:16) –
a nie po ich korzeniach (intencjach), których nie widać! 

Człowiek,  który nieustannie oczyszcza samego siebie,  osądza tylko samego siebie,  a  nie intencje
innych ludzi. Wtedy zawsze może mieć czyste serce i Bóg daje mu rozeznanie na temat innych ludzi,
aby nie został zwiedziony. Serce Jezusa było zawsze czyste, ponieważ Jezus nigdy nikogo nie osądzał
(J 8:15), dlatego miał duchowe rozeznanie w stosunku do wszystkich ludzi (J 2:24-25).

Oto przykład tego, czym jest zachowywanie czystego serca. Juniper był bogobojnym zakonnikiem,
który mieszkał we Włoszech na przełomie XVIII wieku i zawsze chodził skromnie ubrany. Pewnego
dnia zobaczył jednego ze swoich współbraci ubranego w bardzo drogą odzież. Ale Juniper go nie
osądził, tylko powiedział: „Pod tymi drogimi ubraniami może się kryć o wiele pokorniejsze serce,
niż pod moimi skromnym odzieniem”. Mając tak czystą i pokorną postawę uniknął osądzenia swego
brata. To była jedna z tajemnic jego pobożności i to jest dobry przykład do naśladowania także dla
nas. Obyśmy wszyscy byli tacy jak on. Amen.
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