16. Czystość – to brzmi dumnie
1. CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE
• odkrywanie wartości egzystencjalnej czystości przedmałżeńskiej.

3. POJĘCIA, POSTACI
• czystość chrześcijańska,
• czystość przedmałżeńska.
4. WARTOŚCI
• uwrażliwienie uczniów na piękno i głębię czystości chrześcijańskiej,
i przedmałżeńskiej.
5.
•
•
•
•
•
•
6.

SCHEMAT LEKCJI
pojęcie czystości chrześcijańskiej,
czystość przedmałżeńska,
czystość w stereotypach,
analiza współczesnego modelu niezachowywania czystości,
efekty czystości chrześcijańskiej.
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2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
uczeń:
• po lekcji definiuje pojęcie czystości chrześcijańskiej i czystości
przedmałżeńskiej;
• podaje różne sposoby wspomagające zachowywanie czystości;
• po lekcji dostrzega powierzchowność niezachowywania czystości
przedmałżeńskiej;
• stwierdza, że zachowanie czystości przedmałżeńskiej posiada wartość
egzystencjalną.

PROPOZYCJA REALIZACJI
Wprowadzenie
Metoda – ekspozycja. Nauczyciel podaje uczniom na tacy jabłka (całe, zgniłe, obite, ugryzione) i pyta, czy ktoś ma na któreś ochotę. Z pewnością na tacy
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pozostaną jabłka uszkodzone. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji,
tłumacząc, że jabłka symbolizowały poszczególne typy chrześcijan i stan czystość
ich serca.
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Metoda – interpretacja tekstu biblijnego. W nawiązaniu do tematu czystości chrześcijańskiej, uczniowie analizują fragment Pisma Świętego o czystości:
Mk 7, 14-23 (zob. podręcznik „Trzeba bardziej słuchać Boga”). Nauczyciel zadaje
pytania:
a. Co czyni człowieka nieczystym?
b. Na czym polega nieczystość serca?
c. Co to jest czystość chrześcijańska?
d. Jakie znacie rodzaje czystości?
Podsumowanie: czystość chrześcijańska odnosi się do duszy i ciała człowieka
jako jedności. To, czym żyją nasze serce i umysł, znajduje swoje przełożenie w życiu codziennym. W czasach Jezusa przestrzegano zasad czystości rytualnej, takich
jak: zachowywanie nieskazitelności rąk, naczyń, posiłków, niezbliżanie się do osoby chorej na trąd czy krwotok, aby samemu nie stać się nieczystym, co wówczas
groziło odrzuceniem przez społeczność lokalną. Jezus tłumaczy, że sens czystości
człowieka odnosi się do jego serca. Owszem, nie kwestionuje On zasad higieny,
lecz przestrzega przed uleganiem wypaczeniom. Nieczystość człowieka polega na
tym, że w jego wnętrzu gromadzą się pokłady nienawiści, nierządu, chęci kradzieży, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwości, złośliwości, podstępu, wyłudzania, zazdrości, obelgi, pychy i głupoty. Jezus przestrzega przed uleganiem tego rodzaju pokusom, ponieważ wprowadzają one zamęt do ludzkiego serca i zakłócają harmonię
wewnętrzną człowieka. Przezwyciężenie tych trudności jest aktem heroicznym,
ale możliwym do wykonania, jak w przypadku czystości przedmałżeńskiej.
Rozwiniecie tematu
Metoda – dyskusja wielokrotna. Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup. Każda
grupa otrzymuje do opracowania następujące tematy: „Czystość nie ma sensu”,
„Czystość ma sens”. Członkowie grup dyskutują pod kierownictwem przewodniczącego. Następnie odbywa się przedstawienie wyników dyskusji, prezentacja
stanowiska grupy. Do przedstawionego stanowiska mogą odnieść się członkowie
pozostałych grup i zaprezentować swoje racje. Na koniec następuje podsumowanie całości w postaci zapisu na tablicy.
Podsumowanie: we współczesnym świecie dominuje postawa konsumpcyjna i hedonistyczna. Ludzie nastawieni są coraz bardziej na mieć, niż na być.
Zjawisko to można dostrzec szczególnie w dziedzinie seksualności człowieka;

Źródło: http://adonai.pl/czystosc/?id=192 (dostęp: 05.06.2014).

Metoda – metaplan. Uczniowie, pracując we wcześniej ustalonych grupach,
wypełniają tabele dotyczące zachowania czystości (załącznik 1). Mogą korzystać
z podręcznika, z działu „Przeczytaj”. Po zakończonej pracy przedstawiciel grupy
odczytuje tekst z tabelki.
Podsumowanie: ludzie mają problem z zachowywaniem czystości i przestali
dostrzegać jej wartość egzystencjalną. Z podanych wypowiedzi wyłaniają się również pewne przyczyny niezachowywania czystości typu: chłopak z dziewczyną
chcą się wypróbować; zakochani kochają się, więc po co czekać; ryzyko kupienia
kota w worku. Seks jest tylko dopełnieniem miłości, a nie jej fundamentem. Miłość to nie błyskawiczny zakup w supermarkecie. Spotykam kogoś i już go chcę
wypróbować. Takie podejście od samego początku zakłada przedmiotowe traktowanie drugiej osoby. Ludzie chcą osiągać cele łatwo, szybko i przyjemnie. A najcenniejsze rzeczy w życiu najwięcej kosztują. Można zadbać o sferę czystości poprzez unikanie wszelkich form pornografii, zwalczanie pokus w zakresie nieczystości, odpowiednie wykorzystanie czasu w ciągu dnia, sport, wypoczynek, pasje,
wolontariat, pracę nad sobą i zdanie się na Boga. Podane działania profilaktyczne
obejmują zatem duszę, ciało i psychikę człowieka. Czystość zatem jest możliwa
do osiągnięcia. Nawet jeśli dana osoba miała doświadczenia seksualne, to nigdy
nie jest za późno, aby powrócić na drogę czystości. Bóg daje człowiekowi czystą
kartę i nigdy go nie skreśla. Czystość jest dla zwycięzców, dlatego każdy człowiek
powinien walczyć o jej zdobycie.
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coraz częściej promuje się przyjemność, rozwiązłość, a nawet patologie seksualne.
Seks stał się celem samym w sobie. Osoby zachowujące czystość przedmałżeńską
postrzega się jako dziwaków, dewotów, nienormalnych, uwstecznionych, a sama
czystość traktowana jest jako wartość archaiczna i przeżytek. Czy jednak tak rzeczywiście jest? Moda na dziewictwo powraca wśród gwiazd show biznesu i sportu.
Gwiazda brazylijskiego futbolu i pomocnik włoskiego klubu AC Milan – Kaka
(Ricardo Izecson dos Santos Leite) mówił o tym, jak ważna była w jego związku
z żoną czystość przedmałżeńska. Kaka z dumą przyznał, że z Caroline zachowali dziewictwo aż do nocy poślubnej. Chris Martin, wokalista utrzymującej się na
pierwszych miejscach brytyjskiej listy przebojów grupy Coldplay, prywatnie od
czterech lat mąż aktorki Gwyneth Paltrow, przed kilkoma miesiącami publicznie
przyznał, że do dnia ślubu zachował czystość. Pierścienie czystości noszą współcześni idole nastolatków – grupa Jonas Brothers, którą tworzą trzej bardzo religijni bracia: Nick (15 lat), Joe (18) i Kevin (20). Jak mówią publicznie, „są dumni
z obietnicy złożonej Bogu”.
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Zakończenie
Osoba czysta jest wolna. Posiada ona czyste serce, które naprawdę potrafi kochać Boga, drugiego człowieka i świat. Przestrzega ona przykazania miłości oraz
Dekalogu i dzięki temu jest prawdziwie wolna i szczęśliwa. Człowiek nigdy nie
będzie szczęśliwy bez Boga. Człowiek czysty chce postępować zgodnie z zamysłem Stwórcy. Człowiek powołany jest do miłości, która swoją pełnię znajduje
w małżeństwie. W dorastaniu do miłości niezbędne jest zatem zachowanie czystości przedmałżeńskiej, która wcale nie ogranicza młodego człowieka. Ona wyz
wala go z pożądliwości i egoistycznego myślenia, a jednocześnie kieruje w stronę
piękna miłości oblubieńczej, która obejmuje jego sferę duchową, cielesną i psychiczną. O dar czystości trzeba się ciągle modlić. Człowiek czysty to człowiek
szczęśliwy, na którego czeka jeszcze większe szczęście w niebie.
Notatka
„Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3, 16-17).
Korelacja z edukacją szkolną:
a) etyka – wartość czystości przedmałżeńskiej,
b) wiedza o społeczeństwie – życie w czystości w dzisiejszym świecie,
c) język polski – rozprawka, w której należy zawrzeć uzasadnienie stwierdzenia,
że zachowując czystość, nic się nie traci
7. INNE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
W rozwinięciu tematu można skorzystać z metody – zastanawiamy się nad
sensem. Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup. Każda grupa otrzymuje markery
i brystol formatu A3, który jest podzielony linią pionową na pół. Po stronie lewej
u góry jest napisane: „Czystość nie ma sensu”, a po stronie prawej: „Czystość ma
sens”. Członkowie grup zapisują odpowiedzi na plakacie. Uczestnicy grup przedstawiają swoje poglądy zapisane na brystolu. Omówienie.

8. ALTERNATYWNE TEKSTY DO WYKORZYSTANIA
Modlitwa o czystość

Źródło: http://www.chwalmyboga.pl/modlitwy/modlitwy-inne/442-modlitwa-o-zachowanie-czystosci

(dostęp: 10.06.2014).
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Panie, dziękuję Ci za moje ciało,
którym mogę wyrażać miłość.
Dziękuję za każdy dobry dotyk, czułość i cielesną bliskość,
którą otrzymuję w zgodzie z Twoimi przykazaniami i mogę dawać bliskim.
Proszę o czystość, która jest przyjaciółką miłości.
Pomóż zachować wolność od presji erotyzmu,
który niszczy i zniewala.
Zachowaj we mnie wstyd,
który ochroni moją godność.
Jezu, z ciałem ubiczowanym,
wystawionym na poniżenie,
który wziąłeś na siebie całą nieczystość świata,
strzeż mnie, bym nie upokarzał ciała swojego ani innych.
Pomóż, by to, co duchowe, kierowało tym, co cielesne.
Boże wcielony, chcę chwalić Ciebie w moim ciele,
teraz i po zmartwychwstaniu.

115

