
Czystość serca
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Początek roku
„W ten pierwszy dzień nowego roku leży przede mną nieużywany kalendarz: książka
z trzystu sześćdziesięcioma pięcioma pustymi stronami. Dzień po dniu zapiszę je
historią mojego życia. Będzie to kolorowa książka – barwna jak samo życie. Znajdą
się w niej szczęśliwe godziny, ale także nuda i zwątpienie; opowieści o miłości
i cierpieniu, o narodzinach i śmierci, o zwycięstwach i porażkach wypełnią książkę
– kalendarz. Nikt nie wie, dokąd zaprowadzi go podróż wiodąca w nowy rok życia (...)
«W imię Boże» – tym aktem strzelistym ludzie zwykli niegdyś rozpoczynać trudne
przedsięwzięcia. Myślę, że nie postąpię niewłaściwie, jeśli i ja w ten sposób rozpocznę
nowy rok. A więc: «W imię Boże!»”*.
Każdy nowy dzień jest początkiem kolejnego etapu
podróży zwanej życiem. Czym chcesz wypełnić
kalendarz twojego życia? Z kim powędrujesz
ścieżkami życia? Dokąd zmierzasz? Czego pragniesz?
* K. Roos, Początek roku, w: tenże, Myśli wzdłuż drogi, Wrocław 2001, s. 6.

Poszukiwanie
Człowiek jest stworzony do bycia szczęśliwym.
Wędrując ścieżkami życia, niejednokrotnie upatruje
swoje szczęście w bogactwie, zabawie, zdrowiu,
wiedzy, wysokim stanowisku, czasami w przyjaźni lub
posiadaniu kogoś bliskiego. Pragnie posiąść te dobra,
aby cieszyć się życiem. Niektóre z nich dają mu tę
radość. Jednakże czasami to, co człowiek nazywa
szczęściem, bywa jedynie powierzchowną i złudną
chwilą przyjemności. Marnuje swój czas na
zdobywaniu tego, co jest tylko ułudą szczęścia i płaci za
to wysoką cenę.

Gdzie szukać szczęścia?
„Tylko Jezus zna wasze serce, wasze najgłębsze
pragnienia. Tylko On, który umiłował nas aż do
śmierci, jest zdolny wypełnić wasze pragnienia. On ma
słowa życia wiecznego, które nadają sens życiu. Nikt
poza Chrystusem nie może dać wam prawdziwego
szczęścia”*.
„Chrystus ma odpowiedź na wasze oczekiwania.
Dlatego prosi was, abyście Mu zaufali. Prawdziwa
radość jest zdobyczą, do której nie dochodzi się bez
długiej i trudnej walki. Chrystus zna tajemnicę
zwycięstwa”**.
Dlatego, aby zwyciężyć w wędrówce do prawdziwego
szczęścia, trzeba z ufnością podążać za Chrystusem,
trzeba rozpoczynać każdy dzień „w imię Boże”. Taka
wędrówka nie będzie straconym czasem, ale nada sens
życiu i doprowadzi do upragnionego celu.
* Jan Paweł II, Orędzie do młodych z całego świata z okazji XVIII ŚDM, cyt. za:
Podręcznik pokolenia JP2, Lednica 2000, s. 699.
** Tamże, s. 684.

„Naucz mnie, Panie, 
Twej drogi” Ps 86, 11

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą. Mt 5,8

Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca
z czystego serca, dobrego sumienia i wiary
nieobłudnej. 1 Tm 1,5

Uciekaj zaś przed młodzieńczymi
pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość,
wiarę, miłość, pokój – wraz z tymi, którzy
wzywają Pana czystym sercem.2 Tm 2,22

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie. Mt 5,3

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi,
gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje
włamują się i kradną. Gromadźcie sobie
skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie
niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się
i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam
będzie i serce twoje.
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko
jest zdrowe, całe twoje ciało będzie
rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore,
całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli
więc światło, które jest w tobie, jest
ciemnością, jakże wielka to ciemność! Mt 6,19-23
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Droga czystości serca: 
„Nie pożądaj...”
Szczęście człowieka związane jest z bliskością Boga,
z „oglądaniem Boga”. Może tego doświadczyć tylko
„Człowiek o rękach nieskalanych i czystym sercu,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom” (Ps 24, 4).
Serce jest miejscem, w którym rodzą się ludzkie czyny
zarówno dobre, jaki i złe. Na te ostatnie wskazuje
Pismo Święte: „Z serca bowiem pochodzą złe myśli,
zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże,
fałszywe świadectwa, przekleństwa” (Mt 15, 19).
Dlatego tak ważne jest oczyszczenie swojego serca,
czyli dostosowanie umysłu i woli do Bożych
wymagań świętości (por. KKK 2518).
„(...) czystość serca jest każdemu człowiekowi zadana.
Musi on stale podejmować trud opierania się siłom
zła, tym działającym z zewnątrz i tym od wewnątrz
– siłom, które chcą go od Boga oderwać” *.
Trud ten polega na walce z pożądliwością, która rodzi
się w sercu człowieka. Pożądanie jest gwałtownym
pragnieniem czegoś, co jest własnością drugiej osoby
lub jej się należy. Pragnienie to związane jest z chęcią
bezprawnego odebrania i zagarnięcia tego dla siebie.
Czyni człowieka skupionym na posiadaniu, prowadzi
do zazdrości, a ta odbiera radość życia.
Podążanie drogą Chrystusa, która prowadzi do
„oglądania Boga”, wymaga usunięcia zazdrości
z serca człowieka, nieprzywiązywania się do dóbr,
które są przemijające, ale do szukania tego, co trwałe.
Wędrowanie przez życie z Chrystusem skłania
człowieka do walki z nieuporządkowanymi,
grzesznymi pragnieniami w celu osiągnięcia czystości
serca. Sam Bóg pomaga w tych staraniach poprzez
cnotę i dar czystości, czystość intencji, czystość
spojrzenia wewnętrznego i zewnętrznego, czuwanie
nad uczuciami i wyobraźnią, modlitwę (por. KKK 2520).
* Jan Paweł II, homilia, Sandomierz 12.06.1999,
http://www.sandomierz.opoka.org.pl/jpii/jp2.php (dostęp 8.01.2012).

Nie dawajcie posłuchu tym,
którzy namawiają was 
do kłamstwa, 
do uchylania się 
od odpowiedzialności, 
do myślenia przede
wszystkim o sobie. 
Nie słuchajcie tych, 
którzy mówią wam, że
czystość jest staroświecka.
W głębi serca wiecie, 
że prawdziwa miłość 
jest darem Boga, 
zgodnym z Jego wizją
zjednoczenia 
mężczyzny i kobiety
w małżeństwie. 

bł. Jan Paweł II
(26.01.1999)

Stwórz, o Boże, we mnie 
serce czyste i odnów 
w mojej piersi ducha
niezwyciężonego!

Ps 51, 12

Czym kierujesz się, 

dokonując codziennych wyborów 

lub wypowiadając się 

o innych ludziach?

Z A S T A N Ó W  S I Ę

Pragnienie prawdziwego
szczęścia wyzwala
człowieka od nadmiernego
przywiązania do dóbr tego
świata i znajduje swoje
spełnienie w widzeniu
Boga. Jest to wołanie całego
jego jestestwa: «Pragnę
widzieć Boga!». 
Człowiek urzeczywistnia
swoje prawdziwe i pełne
szczęście w widzeniu
i w szczęściu Tego, który go
stworzył z miłości
i przyciąga go do siebie
w swojej nieskończonej
miłości.

KKKK 533

Czystość intencji «polega
na dążeniu do
prawdziwego celu
człowieka; ochrzczony 
stara się z prostotą
rozpoznać wolę Bożą
i pełnić ją we wszystkim».

KKK 2520

Czystość spojrzenia to
«czuwanie nad uczuciami
i wyobraźnią, (...)
odrzucenie jakiegokolwiek
upodobania w myślach
nieczystych, które skłaniają
do odejścia z drogi Bożych
przykazań».

KKK 2520

Ołtarz Matki Bożej Miłosierdzia, katedra w Białymstoku
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