
Serca dwa 

Serce. Wspaniały dar, z którym niekiedy bywa wiele problemów. Nie da się żyć bez serca w 

wymiarze biologicznym, ale już w wymiarze uczuć i emocji bywa różnie. Można je znieczulić, 

wyłączyć, opancerzyć. Wiele rzeczy można z sercem zrobić. Ale czy warto? Jeśli sam Bóg 

odkrywa swoje Serce przed człowiekiem, wystawiając się na zranienia, włącznie z przebiciem 

włócznią, to czy człowiek powinien swoje serce chować przed Bogiem i ludźmi?  

Biblijnie, serce jest nie tylko siedliskiem uczuć i emocji, ale swoistego rodzaju centrum 

dowodzenia, w którym zapadają najważniejsze decyzje. Poza biblijnie wiemy, że człowiek to 

istota o wiele bardziej złożona, w której nieustannie zachodzą procesy na poziomie biologii, 

psychiki i ducha. Ta złożoność wcale nie umniejsza roli serca. Problem polega jednak na tym, 

jak serce właściwie kierunkować? Jak sublimować uczucia, aby nie stawały się przyczyną 

upadku, ale pięknego życia zgodnego w wolą Boga?  

W tym względzie pomocne jest przyglądanie się Sercu Jezusa. Chrystus spędził w ludzkiej 

naturze wystarczająco dużo czasu, żeby doskonale poznać i niejako na własnej skórze odczuć 

serce człowieka. Z jednej strony sam przeżywał i doświadczał radości, bólu, zawodu, smutku, 

rozczarowania. Całej tej gamy uczuć tak dobrze znanej każdemu z nas. Na kartach Ewangelii 

szybko odnajdziemy opisy różnych stanów i emocji towarzyszących Jezusowi. Z drugiej strony, 

Chrystus wchodząc w relacje z ludźmi był narażony na różne formy traktowania. Jego Serce 

wiele razy zostało przeorane bólem, aż do kulminacyjnego momentu na krzyżu. Do szczytu 

cierpienia, którego to właśnie przebite Serce stało się symbolem.  

Mimo wszystko Chrystus przed człowiekiem nie ucieka, ryzykuje do końca, by ostatecznie 

pokonać człowieka Miłością. Pokonuje człowieka i zdobywa go nie siłą, nie perswazją, nie 

ingerowaniem w wolną wolę, ale po prostu Miłością. Jej siła jest siłą stwórczą i twórczą. Siłą 

przekraczającą śmierć. Siłą, której człowiek może się opierać, ale ostatecznie z wielką szkodą 

dla siebie. Kto dozna tej Miłości, doświadczy w swoim życiu zmartwychwstania, swoistego 

rodzaju przewrotu kopernikańskiego. Bo nie da się już żyć tak samo po doświadczeniu 

Jezusowej Miłości. To właśnie ta Miłość sprawia, że człowiek ma odwagę wykraczać poza 

siebie, pokonywać swój egoizm, że ma odwagę prawdziwie kochać. Miłością czystą, która jest 

wymagająca, bo rezygnuje z własnego dobra na rzecz drugiego. W zasadzie można powiedzieć, 

że Bóg pokonuje człowieka swoją Miłością, żeby człowiek mógł pokonać samego siebie i 

zacząć prawdziwie żyć i kochać. Nie w pancerzu, nie w strachu i lęku o jutro, ale w zawierzeniu 

Bogu, który o swojej Miłości zaświadczył do końca na krzyżu. Czy można odrzucić taką 

Miłość? 



Przy Sercu Jezusa człowiek staje się najbardziej sobą. Im bliżej Jego Serca, tym jest bliżej 

samego siebie. Doświadcza głębokiej akceptacji kochającego Serca, które nie ocenia i nie 

skazuje. Dlatego człowiek, poznając prawdę o sobie zaczyna ją w końcu akceptować, a to staje 

się zalążkiem zmiany. Tak rodzi się pragnie odpowiadania Bogu na Jego Miłość. Od tego 

momentu, to już jest spotkanie dwóch serc, które zaczynają ze sobą rozmawiać bez słów. Serc, 

które do siebie zawsze tęskniły, i które nareszcie się odnalazły. Serce Boga i serce człowieka. 

Jedno schowane w drugim jak najcenniejszy skarb, do którego klucze ma tylko człowiek.  

 


