DOSKONA?YM SERCEM
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

DOSKONA?YM SERCEM

David WilkersonMarch 3, 2015
To jest mo?liwe, ?eby chodzi? przed Panem doskona?ym sercem! Bóg powiedzia? do Abrahama, „Jestem
wszechmog?cym Bogiem; chod? przede Mn? i b?d? doskona?y” (1 Moj?. 17:1).
Bóg równie? powiedzia? do dzieci Izraela, „B?d? bez skazy przed Panem Bogiem twoim” (5 Moj?. 18:13). Dawid
postanowi? w swoim sercu by? pos?uszny temu przykazaniu. Powiedzia?, „Naucz? si? drogi doskona?ej... w domu
swoim b?d? chodzi? w niewinno?ci serca” (Psalm 101:2).
Pismo równie? pokazuje, ?e Salomon nie dotrzyma? Bo?ego przykazania, ?eby by? doskona?ym: „jego serce nie
by?o szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. . . . i nie wytrwa? wiernie przy Panu jak Dawid,
jego ojciec” (1 Królewska 11:4-6).
Równie? w Nowym Testamencie widzimy to przykazanie Pana, aby by? doskona?ymi. Jezus powiedzia?: „
B?d?cie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskona?y jest” (Mat. 5:48).
Pawe? pisa?: „ aby stawi? cz?owieka doskona?ym w Chrystusie Jezusie” (Kolosan 1:28). I w tym samym li?cie:
„aby?cie byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wol? Bo??” (4:12).
A Piotr powiedzia?, „ A Bóg wszelkiej ?aski, który was powo?a? do wiecznej swej chwa?y w Chrystusie, po
krótkotrwa?ych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwa?ym postawi
gruncie” (1 Piotra 5:10).
Doskona?o?? nie oznacza bezgrzesznego serca bez ?adnej wady. Cz?owiek os?dza wed?ug zewn?trznego
wygl?du, wed?ug tego co widzi. Ale Bóg bada serca i niewidzialne motywy (1 Samuela 16:7). O Dawidzie
powiedziano, ?e mia? doskona?e serce przed Bogiem „poprzez wszystkie dni jego ?ycia,” ale on cz?sto zawodzi?
Pana. Jego ?ycie by?o na zawsze naznaczone przez cudzo?óstwo i notoryczne morderstwo.
Podstawow? definicj? doskona?o?ci jest: pe?nia, dojrza?o??. W hebrajskim i greckim ta definicja obejmuje:
prawo??, bycie bez nagany, bez zmazy, ca?kowicie pos?usznym. To znaczy doko?czy? to, co si? zacz??o;
doko?czone dzia?anie. Wesley nazywa? to „ustawicznym pos?usze?stwem.”
Doskona?e serce to serce reaguj?ce. Ono szybko i ca?kowicie odpowiada na g?os Pana, na Jego szepty i
ostrze?enia. To serce mówi zawsze, „Mów Panie, bo s?uga Twój s?ucha. Poka? mi drog? a ja ni? pójd?.”
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