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Czystoœæ sprowadzana bywa czêsto do wymiaru jedynie cielesnego: czyste rêce,
czyste cia³o, czystoœæ w sferze seksualnej. B³ogos³awieñstwo Chrystusa zwraca
natomiast uwagê na g³êbszy wymiar czystoœci, a mianowicie na czystoœæ serca.
Cz³owiek czystego serca to cz³owiek sprawiedliwy, który ¿yje w obecnoœci Boga. Mówi
o tym Psalm 24: „Kto wst¹pi na górê Pana, kto stanie w Jego œwiêtym miejscu?
Cz³owiek o rêkach nieskalanych i o czystym sercu”. Czyste serce, to serce wolne
od przywi¹zañ do stworzeñ, a nape³nione mi³osnym pragnieniem kontaktu z Bogiem.

„Czystoœæ serca bowiem przysposabia do widzenia Boga twarz¹ w twarz
w wymiarach wiecznej szczêœliwoœci. Dzieje siê tak dlatego, ¿e ju¿ w ¿yciu doczesnym
ludzie czystego serca potrafi¹ dostrzegaæ w ca³ym stworzeniu to, co jest Bo¿e, co jest
od Boga. Potrafi¹ niejako ods³aniaæ Bosk¹ wartoœæ, Boski wymiar, Boskie piêkno
wszystkiego, co stworzone. B³ogos³awieñstwo z Kazania na Górze wskazuje nam
niejako na ca³e bogactwo i ca³e piêkno stworzenia i wzywa nas, abyœmy umieli
odkrywaæ we wszystkim to, co od Boga pochodzi i to, co do Boga prowadzi.
W konsekwencji cz³owiek cielesny i zmys³owy musi ustêpowaæ, musi robiæ miejsce
w nas samych dla cz³owieka duchowego, uduchowionego. Jest to proces g³êboki.
£¹czy siê z wewnêtrznym wysi³kiem. Wysi³ek ten jednak, wsparty ³ask¹ Bo¿¹, przynosi
wspania³e owoce.” (Jan Pawe³ II).

Pytanie o czystoœæ serca to pytanie o czystoœæ naszych pragnieñ i intencji, a te
zna tylko Bóg i dlatego w³aœnie na podobaniu siê Bogu powinno nam zale¿eæ
najbardziej. Czystoœæ intencji oznacza, ¿e w swoim dzia³aniu nie liczê na korzyœæ dla
siebie, ale wszystko, co robiê ma siê przys³u¿yæ budowaniu Królestwa Bo¿ego
i wype³nianiu Bo¿ej woli, a w Bogu samym dostrzegam najwy¿sz¹ wartoœæ.

Czystoœæ serca pozwala dostrzegaæ równie¿ i w ludziach ich prawdziw¹ wartoœæ.
Nie mog¹ oni byæ obiektem mojej zazdroœci, porównañ czy po¿¹dania. Czyste
spojrzenie, s³owo, gest, pozwalaj¹ skupiæ siê na wnêtrzu cz³owieka. Dziêki takiemu
patrzeniu budujemy relacje oparte na szczeroœci i ¿yczliwoœci wobec bliŸniego. Taki
punkt widzenia prowadzi nas do odkrywania w bliŸnich Chrystusa. W ten sposób ju¿
na ziemi ludzie czystego serca s¹ szczêœliwi, bo w ka¿dego dnia spotykaj¹ i widz¹
Boga w drugim cz³owieku. Zastanów siê zatem czy jest ktoœ w Twoim otoczeniu,
o którym mówisz: nie chcê mieæ z nim nic wspólnego, albo unikasz go kierowany
lêkiem lub niechêci¹. Co robiæ aby to przezwyciê¿yæ? Najpewniejsz¹ drog¹ jest
wybraæ ponownie Jezusa Chrystusa jako Pana i Oblubieñca naszej duszy. Wtedy
serce ju¿ nie b³¹ka siê ani siê nie lêka.

Jak osi¹gn¹æ czystoœæ serca? W œwiecie, który oœmiesza cnotê czystoœci
i szeroko reklamuje rozwi¹z³oœæ, dbanie o czystoœæ serca jest du¿ym wyzwaniem.
Czystoœæ serca, choæ przejawia siê w zewnêtrznej postawie wobec siebie samych
(skromnoœæ ubioru, czystoœæ jêzyka, kultura osobista) i wobec innych (przyjazna
rozmowa, ofiarna pomoc, dobre mówienie o innych) wyp³ywa jednak z wnêtrza.

„B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹.” Mt 5,8

„B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹.” Mt 5,8



Grupa 33 09/2010

„Z wnêtrza, bowiem, z serca ludzkiego pochodz¹ z³e myœli, nierz¹d, kradzie¿e,
zabójstwa, cudzo³óstwa, chciwoœæ, przewrotnoœæ, podstêp, wyuzdanie, zazdroœæ,
obelgi, pycha, g³upota. Ca³e to z³o z wnêtrza pochodzi i czyni cz³owieka nieczystym”
(Mk 7,21-23). Trudno zachowaæ czystoœæ serca karmi¹c siê tym, co krzykliwie
proponuje wspó³czesny œwiat. Trudno zachowaæ czyste intencje, trac¹c wiarê w dobre
intencje bliŸnich (bo wyœcig szczurów, bo kult cia³a, bo pogoñ za pieni¹dzem).
„Odrzuæcie przeto wszystko co nieczyste, oraz ca³y bezmiar z³a, a przyjmijcie w duchu
³agodnoœci zaszczepione w was s³owo, które ma moc zbawiæ dusze wasze” (Jk 1,21).

¯ycie S³owem Pana stopniowo przemienia nas i wprowadza na drogê trudn¹ ale
pewnie prowadz¹c¹ do szczêœcia. Towarzyszy temu zdrowa asceza. S³odkie
i b³ogos³awione jest umartwienie cia³a, które z pomoc¹ Ducha wyjednuje nam tê
³askê, i¿ naprawdê jesteœmy osobami o wolnym sercu, by kochaæ wszystkich i nie
chcieæ posiadaæ nikogo. Zdrowa wstrzemiêŸliwoœæ od obrazów jest dzisiaj wa¿niejsza
ni¿ wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów. Pokarmy i napoje, same w sobie, nie s¹ nigdy
nieczystymi, s¹ nimi natomiast pewne obrazy. Serce czyste jednak zobaczy obraz
najwspanialszy, zobaczy JEZUSA.

Pisanie œwiadectwa zwi¹zanego z b³ogos³awieñstwem o czystoœci serca ju¿
na wstêpie uœwiadomi³o mi, jakie to trudne, a zarazem podstawowe pojêcie. Mówi³am:
„ja nie dam rady tego napisaæ, nie wiem jak, gdzie szukaæ przyk³adów?” Przyjê³am
wrêcz, ¿e aby pisaæ œwiadectwo w tym temacie, to wypada³oby byæ „duchowym
gigantem”, wiêc gdzie mnie do tego. Czytaj¹c kolejny raz rozwa¿anie przygotowane
przez moj¹ Grupê, zwróci³am uwagê na czystoœæ intencji. Czym by³y moje rozterki?
Œwiadectwa nie piszê przecie¿ po to, ¿eby zrobiæ wra¿enie na czytelnikach - mam siê
podzieliæ doœwiadczaniem Boga w moim ¿yciu, na co dzieñ. A moja codziennoœæ to
przede wszystkim praca, gdzie spotykam siê z ró¿nymi ludŸmi. I jak to miêdzy ludŸmi
bywa, raz jest lepiej, raz gorzej, rodz¹ siê jakieœ drobne konflikty, z jednymi
wspó³pracuje siê ³atwiej, z innymi nie jest to ju¿ takie proste. Z natury jestem raczej
spokojna, ale zdarza siê, ¿e ktoœ wyprowadzi mnie z równowagi swoim zachowaniem,
czymœ co Ÿle wzglêdem mnie zrobi³. W pierwszym odruchu mam wtedy ochotê pójœæ
i wy¿aliæ siê do kogoœ trzeciego. Po ludzku, by³abym w porz¹dku nie powiem
nieprawdy, poskar¿ê siê tylko na moj¹ „krzywdê”, roz³adujê emocje. Ale z drugiej
strony: tworzy³abym u innych negatywny obraz tego kogoœ, czêsto bez jego wiedzy,
czyli bez szansy na poprawê, a przecie¿ ka¿dy ma prawo do b³êdów. I czy tak
naprawdê nie chodzi³oby o to, ¿eby odegraæ siê na kimœ, do kogo mam ¿al? Czystoœæ
serca staram siê realizowaæ miêdzy innymi poprzez to, ¿e trudne sprawy próbujê
rozwi¹zywaæ z osobami, których to dotyczy, a jeœli to mi siê nie udaje, czasem radzê siê
osób trzecich, ale uwa¿am na intencje dlaczego to robiê: pou¿alaæ siê i ponarzekaæ
na kogoœ, czy uzyskaæ dystans i zrozumieæ.
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