Škola duchovního života

XLIII. ČISTOTA
Písmo svaté:
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. (Mt 5.8)
Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé
oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. (Lk 11,34)
Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich
rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny. (Tt 1,15)

Katechismus:
Ctnost čistoty rozkvétá v přátelství. Ukazuje učedníkovi, jak následovat a
napodobovat toho, který si nás vyvolil za své přátele, který se nám zcela daroval a
dává nám účast na svém božském životě. Čistota je příslibem nesmrtelnosti.
Čistota se zvláště projevuje v přátelství k bližnímu. Přátelství je velké dobro pro
všechny, ať je pěstováno mezi osobami stejného nebo rozdílného pohlaví. Vede k
duchovnímu společenství. Každý pokřtěný je povolán k čistotě. Křesťan „se oblékl
v Krista“, vzor každé čistoty. Všichni věřící jsou povoláni, aby vedli čistý život
podle svého zvláštního životního stavu. Při křtu se křesťan zavázal prožívat svá
citová hnutí v čistotě. (čl. 2347-48 KKC).

Text k prohloubení meditace:
Čistota je respektování těla a respektování celé osoby. Respekt k tělu je respekt
k darům, které Bůh dal člověku. K tomu, aby člověk byl schopen tohoto
„posvátného respektu“, potřebuje ctnost statečnosti. Statečnost znamená stálost
vůle ve volbě dobra, tj. toho, co si přeje Bůh. A Bůh dal poznat svoji vůli skrze
přirozenost, kterou stvořil a skrze Slovo – Ježíše Krista. Volit Slovo, Ježíše,
evangelium (oproti slovu světa, potěšení těla a vlastního já, zálibě v sobě
samém), je cesta učedníka Kristova, který nese každý den kříž svého zřeknutí a
jde za Ježíšem, neboť „Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak
jako on je čistý.“ (1 Jan, 3,3). Ježíš vybízí své následovníky, aby byli čistí
srdcem. Čistý srdcem je ten kdo je jednoduchý, kdo není komplikovaný.
Naopak, kdo je pyšný, není čistý. Když je někdo čistý srdcem je v něm jenom
láska k Bohu. Čistota srdce zbožšťuje, protože není nic jiného než přítomnost
Boha v srdci člověka. Čistota srdce začíná čistotou pohledů a tedy myšlenek
mysli, kde přebývají věci a osoby, které milujeme. Čistota mysli má tři prvky:
mentalitu, myšlenky, obrazy. Nejprve jsou obrazy. Jsou prvotní materií pro
myšlenky, které potom utvářejí mentalitu. Mnozí usilují o čistotu smýšlení
(mentality), ale přitom neeliminují myšlenky a obrazy. Co dává do pořádku celý
fyziologický, psychologický a duchovní organismus? Kdo neustále očišťuje je
Kristus, který je Slovo Boží. Slovo Boží obsahuje v sobě Ducha Božího, který
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když vchází do našeho nitra, bojuje proti nedobrým myšlenkám. Proto, když
chceš být čistý, musíš rozjímat Slovo Boží, lásku Boží, která je nejzřetelněji
obsažena v Kristově utrpení. Ovšem přijímání Božího slova, tepu myšlenek
věčného Slova, je nezbytné konat stále. Jenom tak budeš mít ctnost statečnosti,
která tě uschopní být neústupný i v „uraganu“ myšlenek, pocitů a nálad. Vždy,
když oslabíš modlitbu, oslabíš bdělost a podlomíš tak statečnosti nohu. Jestliže
chceme být opravdu čistí, musíme každodenně posilovat tuto kardinální ctnost
statečnosti, dar síly – dar Ducha Svatého. Pokušitel nekoná svoje dílo svádění
vždy způsobem zvrhlým, ve smyslu nečistoty těla, ale pokouší způsobem
nepřímým, tj. žárlivostí, leností, kritikou, reptáním, ztrácením času,
nedochvilností, nestálostí, nečistými pohledy, skrytou efektivitou. Všechny tyto
věci hodinu za hodinou a den za dnem rozmělňují ctnost statečnosti až do
momentu, kdy je člověk tak slabý, že i malé pokušení cítí jakoby v jeho nitru
vybouchla atomová bomba, která všechno zákonitě musí zničit. Říká pak: „Je to
silnější, než já!, Nejsem schopen to zvládnout, jsem k tomu určen.“ Je třeba,
abychom měli jednoduchou svobodu, bez zloby, a to si žádá stálost a úsilí.
Jakákoliv zloba znečišťuje naši mentalitu, když vejde dovnitř, neprodleně
směřuje k našemu nejslabšímu místu. Když se necháme očišťovat od Pána v této
očistné lázni lásky, nesmíme se nechat zastrašit, ani pokud vnímáme ustavičnou
slabost. Čistota srdce nám umožní vidět Boha ve všem a vše v Bohu a odhalí
nám tajemství Boží vůle, skryté ve znamení časů. Jaké je shrnutí toho všeho?
Pro očištění mysli, pro získání čistého srdce je nezbytná poslušnost, neboť čistota
srdce je čistota lásky. Jenom láska Boží je čistá a učiní srdce čistým. Poslušnost
nám zaručí lásku Boží, čistotu srdce a blaženost. Duchovní život je velmi
jednoduchý a jednoduché duše přijímají správnou radu a hned se vydají na
správnou cestu. Aby mohl ďábel vnést do duše špatné myšlenky, předně musí
být duše neposlušná. A jak zlý duch radikalizuje špatné myšlenky? Dopomáhá
k vynechání rozjímání a modlitby. Duchovní život je jednoduchý, ten kdo ho
komplikuje je satan. Čistota oslavuje tělo na zemi a připravuje je na vzkříšení
těla v nebeské slávě!

Předsevzetí:
Budu se snažit každé ráno rozjímat Boží slovo, a tak upevňovat v sobě
ctnost statečnosti a čistoty a při rozjímání budu dbát především o to,
abych se setkal s živým Ježíšem!
Myšlenka na závěr:
Čistota srdce nastává postupně: Nejprve odvrhne špatné myšlenky, potom se
nenechá rušit starostmi a nakonec odstraní prach zbytečných myšlenek.
(Mons. P. Galeone 10. 4. 2006)
Katecheze a další informace nalezneš: http://spolotcepia.signaly.cz/
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