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Ludzkie serce Boga, boskie serce człowieka
Ludzkie serce (łac. cor, cordis, gr. kardia) - narząd mięśniowy, stanowiący
centralny element układu krwionośnego, którego zadaniem jest pompowanie
krwi do naczyń krwionośnych. Zlokalizowane pomiędzy płucami, w środkowej
części klatki piersiowej. Podzielone na cztery jamy: położone u góry dwa
przedsionki, prawy i lewy oraz leżące poniżej nich dwie komory, prawą i lewą.
Serce jest zamknięte w ochronnym worku, zwanym osierdziem, zawierającym
niewielką ilość płynu. Ściana serca składa się z trzech warstw: nasierdzia,
śródsierdzia zbudowanego z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej
typu sercowego i wsierdzia. Ludzki narząd, organ ciała, kluczowy dla życia
organizmu i jego funkcjonowania.
Serce Jezusa – zwykłe ludzkie serce, jak to opisane powyżej. Tyle, że należące
do Syna Bożego, będącego jednocześnie najprawdziwszym człowiekiem. O tym
mówią nam pierwsze dwa wezwania litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
któremu rokrocznie w czerwcu oddajemy szczególną cześć: Serce Jezusa,
Syna Ojca Przedwiecznego; w łonie Matki Dziewicy przez Ducha
Świętego utworzone. Zatrzymujemy się z uwielbieniem nad faktem, że Bóg
chciał mieć ludzkie serce. I od chwili Wcielenia ma je już na całą wieczność.
Bóg ma ludzkie serce. Ludzkie serce Jezusa z Nazaretu jest jednocześnie sercem
Boga. W Nim ludzkie serce stało się boskie. Serce to bardzo konkretny znak,
symbol całego Jego człowieczeństwa – prawdziwego człowieczeństwa Boga,
boskiego człowieczeństwa. Wpatrując się przez cały czerwiec w Serce Jezusa,
kontemplując je i adorując, rozważając Jego tajemnice tropem wezwań z
doskonale znanej nam litanii, będziemy więc odkrywać też obietnice, jakie
ono w sobie kryje. Obietnice tego, co Bóg może i chce zrobić z ludzkim sercem
każdego i każdej z nas. O to przecież prosimy za każdym razem na końcu
litanijnej modlitwy: Uczyń serca nasze według serca Twego!
Możesz dzisiaj przeczytać sobie litanię do Serca Jezusowego dokonując
małej zamiany – zamiast „Serce Jezusa”, mów: „Serce moje”. Co cię najbardziej
zdumiewa w tej perspektywie? Co najbardziej cieszy? Spełnienia się której z
prawd, o których mówi ta modlitwa, najbardziej byś chciał? A która budzi
największy twój opór, obawę?
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