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Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)
Błogosławieni czystego serca,
”
albowiem oni Boga oglądać będą”
W Kazaniu na Górze Jezus podaje
nowe zasady moralności, która ma
o b o w i ą z y w a ć J e g o u c z n i ó w. N i e
poprzestaje na wzywaniu do
przestrzegania starego Prawa, które skupia
się na potępianiu czynów niegodnych, lecz
wskazuje na potrzebę wypełnienia go
duchem miłości. Ważna jest nie tyle litera
prawa, co duch prawa. Ten lud czci Mnie
”
wargami, lecz sercem daleko jest ode Mnie”
(Łk 15,8). Człowiek czci Boga, upatruje
w Nim bowiem źródło swego szczęścia.
Szóste błogosławieństwo daje obietnicę
szczęścia ludziom czystego serca:
albowiem oni Boga oglądać będą. Tacy
szczęśliwi uczniowie Jezusa stają się
świadkami nadprzyrodzonej rzeczywistości
- Królestwa Bożego, obecnego we
współczesnym świecie przesiąkniętym
w dużym stopniu rozmaitymi formami
nieczystości. Odwaga życia w czystości
wiele kosztuje, ale nie możemy przegrać
miłości. Nie możemy dać się zniewolić.
Tylko serce czyste może kochać i służyć
Bogu oraz bliźniemu. Im głębsza jest
czystość Twojego serca, to znaczy im
ściślejsza jest więź z Bogiem, tym większa
j e s t Tw o j a a p o s t o l s k a g o r l i w o ś ć
i nadprzyrodzona skuteczność. Czystość
serca owocuje radością.

Błogosławieni czystego serca,
”
albowiem oni Boga oglądać będą”
Być człowiekiem o czystym sercu - co to
oznacza? Czyste serce ma ten, kto
dostosował swój umysł i swoją wolę do
Bożych wymagań. We współczesnym
spojrzeniu na życie moralne czystość
kojarzy się jednoznacznie z pojęciem
czystości seksualnej. Tymczasem, jak
doskonale wiemy, życie człowieka nie

ogranicza się jedynie do seksualności,
dlatego błogosławieństwo kieruje naszą
uwagę głębiej - na serce. Samo pojęcie
serce kojarzy się najczęściej ze sferą życia
uczuciowego. Serce uważa się za siedlisko
uczuć w przeciwieństwie do rozumu,
siedliska myśli. Natomiast w języku
biblijnym serce pojmowane jest szerzej:
jest symbolem wnętrza człowieka, zawiera
wspomnienia, myśli, zamiary, decyzje.
W sercu wypisane jest Prawo Boże.
W czasach Jezusa faryzeusze
przywiązywali wielką wagę do czystości.
Chodziło tu o czystość zewnętrzną.
Do oczyszczenia ciała potrzebny był rytuał.
Jezus zaś zwraca uwagę na potrzebę
czystości wewnętrznej, czystości serca,
którą może dać tylko Bóg-Miłość. Czym jest
Boża miłość pomagają nam poznać czyny
Jezusa, a jak nią żyć - poucza nas Słowo
Boże. Słowo Boże powinno zostać
zaszczepione i przyjęte w naszym wnętrzu
i stać się zasadą prawdy o człowieku, o jego
życiu i postępowaniu. Dopiero wówczas
nasze wnętrze staje się czyste, gdy
przyjmujemy i akceptujemy w pełni,
w sercu, w naszym jestestwie Słowo Boże,
tak jak Maryja, w której przyjęte Słowo stało
się Ciałem.

Błogosławieni czystego serca,
”
albowiem oni Boga oglądać będą”
Chrystus dając się człowiekowi
w sakramentach Kościoła – uczy papież
Jan Paweł II – zamieszkuje w sercu
człowieka i rozjaśnia to serce „blaskiem
Prawdy”. Tylko ta Prawda, którą jest Jezus
Chrystus, zdolna jest oświecić rozum,
oczyścić serce i ukształtować ludzką
wolność. Działanie Chrystusa w sercu
człowieka dokonuje się w Duchu Świętym.
To On w naszych głębiach prowadzi
zmaganie o czystość ludzkiej miłości.
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Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)
Dzieje się to wtedy, gdy natrafia na ludzkie
serce świadome osobistej słabości,
a jednocześnie ufnie otwarte na Jego
działanie. Czystość serca jawi się jako
pewnego rodzaju sposób, poprzez który
Bóg czyni się prawdziwie obecnym w życiu
człowieka, nawiązując z nim relację
komunii, relację jedności. Mieć zatem serce
czyste - to być człowiekiem odnowionym w
Duchu Świętym, przywróconym przez
odkupieńczą miłość Chrystusa
pierwotnemu przeznaczeni i powołaniu,
którym jest udział w życiu i stwórczej mocy
samego Boga.

Błogosławieni czystego serca,
”
albowiem oni Boga oglądać będą”
Jak żyć tym Słowem Pana? Św. Jakub
pisze w swoim liście: Odrzućcie przeto
”
wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar
zła, a przyjmijcie w duchu łagodności
zaszczepione w Was słowo, które ma moc
zbawić dusze wasze”. Człowiek czystego
serca to ten, który trwa w komunii,
w jedności z Bogiem, a w Nim i poprzez
Niego z całym stworzeniem. Czystość
jednak ma charakter nie statyczny ale
dynamiczny. Ludźmi o czystych sercach nie
staniemy się od razu. Czystości serca nie
zdobywa się bowiem przez jeden czy drugi
dobry czyn, lecz przez stałą skłonność do
czynienia dobra i stałą dyspozycję,
by odpowiadać życiem na Boże wezwanie.
Czystość serca nie jest też zdobyta raz na
zawsze, musimy o nią nie tylko walczyć
przez całe życie i nieustannie bronić przed
zakusami złego, ale też ciągle na nowo
odkrywać i rozwijać. Inaczej mówiąc, mamy
się wciąż na nowo stawać czystymi,
bowiem podstawą czystości jest miłość,
a ta podlega ciągłemu doskonaleniu.
Jak zatem żyć Słowem Pana
przypadającym na ten miesiąc? Kochać!!!

LUTY 2008

Bowiem ten, kto kocha, pozbawiony jest
egoizmu, jest wolny od złości, zazdrości,
wywyższania się nad innych. Jest uczciwy,
szlachetny, życzliwy. Podejmuje decyzje
w świetle Słowa Bożego. W najmniejszych
rzeczach potrafi dostrzec dobro i piękno.
Szybko dostrzega potrzeby innych, bo
patrzy na nich nie tyle oczami, co przede
wszystkim sercem. Wszystko widzi
z perspektywy Bożej. Człowiek czystego
serca jest szczery, żyje bez cienia
zakłamania. Jest po prostu autentyczny.
Potrafi stanąć w prawdzie przed Bogiem
i przed samym sobą. Co wspomaga rozwój
czystości? Modlitwa, liturgia, wierność
danemu słowu i obowiązkom, rachunek
sumienia i asceza.
Gdy będziemy tak żyć, możemy być
pewni, że nie ominie nas obiecana nam
przez Jezusa nagroda.
Grupa II

Życie Słowem
Tego dnia po południu wracałam do
domu z zakupów tramwajem. Pogoda była
mroźna. Każdy z pasażerów chciał zająć
dla siebie miejsce siedzące. Kilku zabrało
głos na temat braku szacunku dla
starszych. Szybko dostrzeżono młodego
chłopaka siedzącego i żądano, aby wstał.
Chłopak wstał – i wtedy zobaczyłam, że był
bez nogi. Pomimo że jestem nieśmiała,
stanęłam w jego obronie. Na przystanku
pomogłam mu wysiąść z tramwaju.
Chciałabym zawsze móc wczuwać się
w potrzeby innych, ale wiem, że bez Boga
tego nie dokonam.
Jola, Grupa II
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