„Svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila.“ (J 1,5)

SVETLO PRAVOSLÁVIA
duchovný občasník pravoslávnej cirkevnej obce
Banská Bystrica

číslo 59, rok 2022
Drahí bratia a sestry v Christu,
každá doba prináša niečo, čo nás
môže ako kresťanov posilniť, aj keď
to tak na prvý pohľad nevyzerá.
Obzrime

sa

do

minulosti

a položme si otázku, kedy sa ľudia
najviac utiekali k Bohu? Bolo to
v čase, keď im bolo „dobre“, keď
mali všetkého dostatok? Alebo v
čase nepokojov, nešťastí, vojen,
rôznych

epidémii,

prenasledovaní

keď

boli

a trpeli?

Odpovedajme si sami. Aj my sme sa
teraz ocitli vo

zvláštnej dobe...

Očkovanie rozdelilo ľudí na dve
strany a to nielen na pracovisku, ale, žiaľ, aj v Cirkvi a dokonca aj v rodinách. No
nesmieme zabúdať na jedno, že Boh sa vždy postará o svoje ovečky. Zámerne som na
prvú stranu dala ikonu Presvätej Bohorodičky, ako jej Isus Christos leží v lone, ako keby
hľadal Jej ochranu. Aj my sa nebojme a utiekajme sa aj k našej Matke – Presvätej
Bohorodičke, ktorá nám je tak veľmi blízko. Cirkev vníma túto ochranu Matky Božej,
cíti Jej lásku a má skúsenosť s Jej príhovormi. Po Bohu je Panna Mária našou
najmilovanejšou Záchrankyňou a Ochranou.
S láskou v Christu Jana
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Nositelia ducha

duševný pokoj a „tento svet“
...slovo svet je druhové meno, ktoré v sebe obsahuje takzvané vášne... svet je telesný
život a špekulantstvo tela.
ctihodný Izák Sýrsky
...celé ľudstvo v jednote so svojím hriešnym životom, v jednote s jeho telesnými
rozkošami, s jeho materiálnym prosperovaním, s jeho chaosom sa nazýva „svetom“.
svätiteľ Ignatij Brjančaninov
Vnútorný,

duševný

„...svedectvom
plodom

pokoj

pravdy,

a prvým

je

je
jej

z duchovných

darov...“
svätiteľ Ignatij Brjančaninov
schiigumen Ján:
Keď sa budeš vŕtať vo svojom
srdci, nájdeš v ňom stohlavého
hada, ale neľakaj sa a neboj. S Božou pomocou mu rozdrvíš všetky jeho hlavy. Keď budeš
pozorne skúmať svoj život, zistíš, aká si slabá a nemohúca, nikoho nebudeš odsudzovať,
všetkých budeš vidieť dobrými, na cudzie nedostatky ani len neobrátiš svoju pozornosť
a v srdci pocítiš ticho a pokoj. Časom sa objavia utešujúce slzy.
Bolo pre mňa zaujímavé pozorovať, ako ľudia žijú. Spomenul som si pri tom na slová
svätého Jána Teológa: „Lebo všetko, čo v tomto svete je, je iba žiadostivosť tela,
žiadostivosť očí a obyčajná ľudská pýcha“, a toto sa ospravedlňuje na každom kroku, na
každom kroku je vidieť iba ctižiadostivosť a pýchu a v tomto víre sa točí celý veľmi nepokojný
svet so svojimi prelesťami.
...je veľkou chybou a chorobou sa veľmi snažiť predlžovať svoj život, lebo život tak, ako
smrť, je v Božích rukách. Pán povedal: „Najprv hľadajte Božie kráľovstvo a jeho pravdu
a ostatné vám bude dané“. Tak teda našou starosťou a snahou by malo byť, aby sme žili
podľa Jeho prikázaní a očisťovali svoje srdce od vášní.
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Ďakujem Bohu, že som sa dožil takého
veku a že ma hriešneho učinil dôstojného
prežiť svoj život v monastieri. Nepoznal som
svetský zhon plný zloby, ctižiadostivosti,
pokrytectva, klamstva a pýchy. Či niekedy
s takými kazmi pocítiš vo svojej duši pokoj?
Myslím si, že nie.
S mužom chodíš do divadla a na rôzne
maškarády. Čo cítite, keď prídete domov?
Samozrejme,

nejaký

dojem

a budete

očakávať dobu, aby ste znovu navštívili tie
miesta, ak vám to vaše zdravotný stav dovolí.
Podľa tohto poriadku prebieha svetský márnivý život. No keď človek bude ležať na smrteľnej
posteli, či chorý na lôžku, okúsi neočakávané javy, v ktorých sa budú striedať udalosti z jeho
celého doteraz prežitého života, ktorými žil. Až potom človek spozná, že tento svet je klamár.
Zo všetkého najviac sa snaž byť pokojným. A aby si bol pokojný, nedotýkaj sa cudzích
záležitostí, vyhýbaj sa akýmkoľvek nezmyselným táraninám či čítaniu bulvárnej tlače.
igumen Nikon:
...lepšie je pokaziť nejaký skutok, než „škodiť svojej duši“. Celý svet za to duši nestojí...
...zachovávajte pokoj za akúkoľvek cenu, nech sa radšej pokazí skutok, ale zachová sa
pokoj.
Niet ľahkej cesty! Myšlienka, že pri iných okolnostiach bude ľahšie, je klamlivá myšlienka
od diabla.
Svet vás bude nenávidieť povedal Pán svojim učeníkom už pred dvetisíc rokmi. Toto
proroctvo sa napĺňa nepretržite až do dnešných dní nad všetkými Christovými učeníkmi,
ale napĺňa sa aj iné proroctvo: Buďte odvážni, Ja som zvíťazil nad týmto svetom. Ten,
Ktorý je vo vás, je väčší než ten, ktorý je z tohto sveta, hovorí apoštol Ján Teológ. Slovo
„svet“ má dva významy. Prvý, vonkajší svet je padlé ľudstvo a druhý je náš vlastný starý
človek s vášňami a náklonnosťou k hriechu. Tento svet je podmanený diablom. V ňom
nachádza svoje zbrane, ktorými prenasleduje Christovho učeníka, chcejúc ho zahubiť.
Ale Pán zvíťazil nad svetom, porazil diabla.
Nechajte sa viesť evanjeliom, svätými Otcami a nie nestálymi, klamlivými názormi ľudí
tohto sveta.
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...ak veríš, že Boh tak miluje ten svet, že poslal doň Svojho Syna, aby každý, kto v Neho
uverí, nezahynul, že Ho vystavil potupe, hanbe a ukrižovaniu, potom by si sa bez reptania
a úplne mala oddať do Božích rúk a plakať nie kvôli strate miesta či penzie, ale preto, že na
Božiu lásku odpovedáme reptaním, malou vierou, netrpením a porušovaním Jeho svätých
prikázaní.
Christovi satan ponúkal všetky kráľovstvá sveta, len aby sa mu poklonil. My za tanier
šošovicovej polievky pri nadbytku, ktorý máme, nielenže sa klaniame, ale slúžime, ba
dokonca sa mu podlizujeme a nevidíme to.
Takto sa oslepuje duša svetskou márnivosťou.
Znovu je potrebné pripomenúť si slová:
Nezaťažujte

svoje

srdcia

prejedaním

sa,

opilstvom a svetskou márnivosťou. Beda, beda!
Človek sa takto pripodobni nerozumnému
dobytku.
Divadlo – pohanstvo, pôsobí na telo, ale
otravuje dušu...
Umenie sa stalo predajným, slúži vášňam.
...všetky pozemské radovánky nie sú
hodné jedinej kvapky duchovnej blaženosti od Pána.
Iba tam je Pán, kde panuje pokoj a zhoda, kde ľudia, aj keď sa pohnevajú, si hneď
uvedomia svoju chybu, prichádzajú k sebe a zmierujú sa. Iba tam je Pán. Iba tam
prichádza.
Pane, utopili sme sa v hriechoch, hlboko sme uviazli v márnivosti tohto sveta, takmer
sme stratili chuť k všetkému Božiemu. Uvedomujeme si to, Pane, uvedomujeme si, že
sme sa od Teba vzdialili, ale prosíme Ťa, Ty, čo poznáš naše osudy, zachráň nás.
schimníška Ardaliona
Tvoj terajší pokoj je iba ľahostajnosť k všetkému, preto ti neprináša teplo a plnosť
vnútorného života, lebo skutočný pokoj je zbavením sa vášní, ktorý duchu dáva slobodu.
Čistotou srdca nie je jeho necitlivosť, ale bohatstvo získaného dobra, ktoré v ňom ničí
náklonnosť k vášňam. Tvoj vzťah k blížnym je chladný preto, lebo nie sú naplnení láskou
a pokorou. Si pripravená pomôcť im, dať im všetko, čo máš, no v tejto pomoci niet teba
samej.
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mienka o sebe
Sotva sa nájde a možno vôbec nenájde taký človek, ktorý by hoci aj bol povahou
podobný anjelom a mohol zniesť česť.
ctihodný Izák Sýrsky
...človek, pripisujúci si akýkoľvek dobrý skutok, sa nachádza v stave sebaklamu. Tento
stav je počiatkom démonskej prelesti.
Svätiteľ Ignatij Brjančaninov
schiigumen Ján:
Pán nás chráni nie pre našu námahu, ale pre našu pokoru. „Kde sa uskutočnil pád,
tam na počiatku bola pýcha“ hovorí Lestvičník.
Fajčenie, samozrejme nie je dobré,
no oveľa prísnejší som k duševným
vášňam ako závisť, zlo pamätlivosť,
vysoká

mienka

o sebe,

pokrytectvo,
a chamtivosť.

zloba,

pätolizačstvo
Telesné

vášne

nás

niekedy veľmi pokorujú. Najhoršia zo
všetkého je pýcha, lebo diabol svoju
svetlosť skalil práve pýchou. Pýcha je
diablov objav.
Pri duchovnom liečení sa aplikujú
rôzne lieky. Kto sa snaží o cnosti
a padne, k tomu je potrebné byť
zhovievavým, lebo sa nesnažil konať hriech a do pokušenia padol neúmyselné. Kto sa však
nesnaží získavať cnosti, k tomu je potrebné pristupovať prísne, aby sa spamätal a začal sa
snažiť získať ich. Tak aj tvoja jedinečná choroba si zasluhuje zhovievavosť. Jednoducho
hlúposť. Skôr si myslím, že ťa trápi pýcha: „Ako som to mohla dopustiť?“.
Považuješ sa za zlú a nikde nepotrebnú. Podľa všetkého asi taká si. No pozoruj sa, čo
cítiš, keď ti to povie niekto iný?
Vedz, že urážanie a potupovanie hoci je nepríjemné ich zniesť, sú pre nás veľmi
osožné a spásonosné. Časom, skúsenosťami pri pozorovaní seba samej to zistíš.
Chvály je potrebné sa báť, lebo tá pestuje pýchu a namyslenosť. Beda, ak chvála bude
vyššie skutkov.
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Vo všeobecnosti je veľmi žiadostivá naša vôľa. Potrebné je zanechať svoju vôľu a plniť
Božiu vôľu. Nám je však veľmi ťažko ustúpiť vôli
iného človeka, nie to ešte tej Božej. Dokážu to
iba veľké duše. Slabé tvrdo stoja na svojom.
Pýche je vlastné pri rozhovore trvať na
svojom, aby vždy mala navrch. Nedokáže sa
podriadiť inému, ale úporne bráni svoju mienku.
...vlastnosťou pýchy je v sebe vidieť iba
dobré, v iných zase iba zlé. Vlastnosťou pokory
je

vidieť

svoje

hriechy

a v iných

dobré

vlastnosti.
Egyptskí starci, ak sa u nich objavila nejaká
cnosť, viac ju za cnosť nepovažovali, ale za
hriech. Hľa, ako veľmi sa svätí báli pýchy!
...vždy je to tak, kto čo robí s pýchou, nech očakáva potupu.
Áno, pýcha je slepá, sama seba nevidí. Pýcha je diablov výmysel. A toto sú jej deti: hnev,
ohováranie, podráždenosť, pokrytectvo, nenávisť, odvrávanie, vzdorovitosť. Tvrdo trvá iba
na svojom, veľmi ťažko sa podriaďuje iným, neznáša napomenutia, ale sama iných rada
napomína, tára nezmysly, nemá trpezlivosť, je cudzia láske, arogantná pri urážaní a snaží
sa o získanie moci. Pyšní veľmi trpia hanebnými myšlienkami. Napísal som krátko na
základe svätootcovského učenia.
igumen Nikon:
...svätí sa kajali až do smrti, lebo seba považovali za nedôstojných byť blízko Boha, teda
nedôstojných Božieho kráľovstva. Súčasný človek, čím je hriešnejší, tým menej vidí svoje
hriechy a o to viac a zlostnejšie odsudzuje iných.
Víťazstvo nad akoukoľvek mienkou o sebe, nad svojou pýchou sa rovná víťazstvu nad
všetkými hriechmi.
...pýcha je hlavnou vlastnosťou diabla. Kvôli pýche sa z vysoko postaveného anjela stal
satan. Aj pyšní ľudia sa namiesto podobania Bohu podobajú diablovi. Hľa, prečo je
povedané, že Boh sa pyšným protiví. Sám Pán nám prikazuje naučiť sa pokore a krotkosti
od Neho a nikoho iného. Samotná Božia Matka potvrdila, že tá najväčšia blahodať byť
vybranou zo všetkých pokolení získala za pokoru.
Pýcha ničí všetko dobré, čo v človeku je, je vredom na Bohu nepotrebnej duši, teda je
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nehodnou pre Božie kráľovstvo.
Pýcha ako rakovina v tele môže otráviť celú dušu a zahubiť ju. Aj všetky dobré skutky
otravuje a činí ich ohavnými pred Bohom tak, ako to bolo v prípade farizejov.
Každému človeku je pýcha vlastná, doslova preniká celého človeka od zovňajška až
do samotných skrytých hlbín. V týchto časoch je to tá najjedovatejšia vlastnosť
a v duchovnom živote sa s ňou nedá urobiť ani krok vpred. Potrebne je ju znevážiť
a potom zničiť. V každom prípade je potrebné neustále sa pozorovať a každý prejav
pýchy potláčať skľúčením srdca (z celého srdca zvolať k Pánovi: „Pane, hľa, had znovu
zodvihol svoju hlavu“), s hnevom ho odohnať a volať k Pánovi: „Pane, Isuse Christe,
Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Nechcem, neprijímam, osloboď ma od nej,
daj mi poznať moje hriechy“.
V seba ospravedlňovaní je záhuba. Je to hlas démonov.
S pýchou nemôže byť človek spasený. Pri výskyte pýchy môže aj v raji opäť odpadnúť
od Boha konečným pádom podobne démonom.
Preto Pán počas celého pozemského života dáva
človeku poznať, že bez Boha je nič, že je otrokom
svojich vášní a diabla. Hľa, prečo Pán až do smrti
nedovoľuje

vytrhnúť

plevy,

aby

nepoškodil

pšenicu. Znamená to, že človek bez nedostatkov,
iba s kladnými vlastnosťami by sa stal pyšným.
Ak teraz máme možnosť pýšiť sa s malými
cnosťami, čo by bolo, ak by sa nám ešte tu
odhalila všetka sláva zbožštenej duše? Dokonca
apoštol

Pavol

potreboval

zápornú

pomoc

satanského anjela, núkajúceho ohavnosti, aby sa
nevyvyšoval. O nás sa to nedá povedať.
Vždy buď ľahostajný k chvále. Keď prijmeš
chválu, aj nabudúce sa nenápadne budeš snažiť lahodiť ľuďom a možno nenápadne sa stať
farizejom. Všetci umelci žijú z chvály. Aj medzi duchovnými sa nájdu mnohí takí. Všetko sa
to končí nepriateľstvom a nenávisťou. Tak učí evanjelium.
My sme nerozumné deti, ktoré si myslia, že sa stali dospelými, napodobňujúc ich skutky.
Dospelému je na nich smiešne a niekedy až nepríjemné pozerať. Tak nejako je to s nami
v očiach anjelov a svätých a možnože aj samotného Boha.
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Za čo bola vybraná a oslávená Božia Matka? Od koho nám Isus Christos prikazuje učiť
sa pokore? Kde človek nájde mier a pokoj? V pokore... Pokora premáha ako démonov, tak
aj ľudí, či zvieratá, ale pýcha všetko stavia proti sebe.
Dávajte pozor...na pýchu, ako na toho najjedovatejšieho hada, ktorý môže zahubiť
a zničiť všetko duchovné, čo si získal.
...v hĺbke duše sa skrýva vysoká mienka o sebe, ohodnocovanie sa. Nepriamo sa to
poznáva tým, že človek nedokáže zniesť žiadne obvinenia, alebo ich znáša s veľkými
ťažkosťami.
...žiaden človek sa nezachráni žiadnymi podvihmi, ak nebude zápasiť s pýchou
a namyslenosťou. Pyšný je diabol a pyšní ľudia po smrti pôjdu k nemu.
Nesprávne sa správame sami k sebe, neuvedomujeme si svoje „vyčíňania“, ktorých je
u každého dosť. Bez úplného odhalenia sa pred Bohom sa ich nikdy nedokážeme zbaviť.
Toto je základné poučenie vnútorného života. Toto odhalenie a plač pred Bohom sú
potrebné každému až do samotnej smrti.
Ľudia sa domnievajú, že sú veľmi dobrí a akúkoľvek zápornú vlastnosť či vykonaný
priestupok sa snažia skryť pred očami ľudí, ktorých si vážia. Myslím si, že všetci sme hlúpi.
Jedni viac, iní menej, ale tie rozdiely sú absolútne zanedbateľné v porovnaní s tým, akí by
sme mali byť.
preložil Marek Ignacik

Lekcie od starého pána Nikolaja Gurjanovova
1. Náš život je požehnaný... Je to dar
od Boha... Máme v sebe poklad –
dušu. Ak si ho zachováme v tomto
predčasnom svete, do ktorého sme
prišli ako cudzinci, dostaneme večný
život.
2.

Dávajte

pozor

na

čistotu.

Nepočúvaj zlé a zlé veci o nikom...
Nedržte sa zlej myšlienky... Utekaj
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pred pravdou... Nikdy sa nebojte hovoriť pravdu, ale iba modlitbou a predovšetkým proste
Pána o požehnanie.
3. Treba žiť nielen pre seba... Skús sa modliť potichu za všetkých... Nikoho netlačte a
neodkladajte.
4. Naše myšlienky a slová ovplyvňujú svet okolo nás veľkou silou. Modlite sa so slzami za
všetkých – chorých, slabých, hriešnikov a za ktorých sa nikto nemusí modliť.
5. Nebuď príliš prísna. Nadmerná prísnosť je nebezpečná. Buďte mierni a nenaháňajte sa za
žiadnymi vonkajšími pravidlami. Komunikujte s Pánom, so svätými v duchu. Buď jednoduchý
a úprimný. Svet je predsa len tiež Boží. Rozhliadnite sa okolo seba – za všetko stvorenie
vďačíme Pánovi. Ži tak aj ty – v mieri s Bohom.
6. Poslušnosť... Už v rannom detstve začína poslušnosťou voči rodičom. Toto sú naše prvé
lekcie, ktoré nám dáva Pán.
7. Pamätajte, všetci ľudia sú slabí a nespravodliví. Naučte sa odpúšťať a neurážať sa. Lepšie
je odísť od tých, ktorí nám páchajú zlo – pekným sa nestanete nasilu... Nerobte si priateľov
medzi ľuďmi. Hľadajte ich v nebi medzi svätými. Nikdy ťa neopustia, ani nezradia.
8. Buďte pevní v Pánovi. Sám Pán žije v našich srdciach a netreba Ho hľadať inde, je to dlhá
cesta.
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Nečakané stretnutie so Serafimom Sarovským
Ako „prišla korona“, trvá už pomaly dva roky, a začali sme žiť
v karanténe s kadejakými obmedzeniami, ktoré sa stále menili a menia, tak začali aj naše
výlety do prírody. Veď nikde inde sme spočiatku nemohli bez testov ísť a testovať sa každý
týždeň, to chce veľkú guráž. Tak sme pomaly,
ale isto začali spoznávať okolie nášho okresu,
a keď sa dalo ( v lete), tak aj krajiny. Naša
rodina sa dala na turistiku. Nie, nemyslím tú
vysokohorskú, na tú nemám kondíciu, ale na
ľahkú turistiku, kde zvládne aj päťročné dieťa.
Zamerali sme sa na vodopády, rozhľadne
a krásne miesta, ktoré som buď našla na
internete, alebo mi ich odporučili moji dobrí
známi.
Jedného dňa som sa vybrala so
svojou rodinou na Krahule pri Kremnici. Zlákala
nás tam vyhliadková veža, z ktorej sme mohli
vidieť celé okolie Kremnických a Štiavnických vrchov. Počasie nám prialo, i keď už bola
studená jeseň, ľudí málo a medvede sa nám vyhýbali. Pokochali sme sa prekrásnymi
výhľadmi, krásnou scenériou okolia. Plní dojmov
sme sa vybrali naspäť, cesta netrvala dlho a my
sme si všimli šípku, ktorá ešte viedla ku krížu.
Ako by sme mohli odolať? Veď vždy sa treba
pomodliť a poďakovať Bohu, že sme zdraví
a Boh nás stále ochraňuje. Koľkokrát sme tu už
nemuseli byť?? Po pár minútach sme zbadali
kríž, bol vysoký asi dva metre, vedľa neho
lavičky, kde sa chodia ľudia modliť, rozjímať, oddychovať. Tiež sme sa pomodlili a keď sme sa
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otočila, že už ideme preč, na strome som si všimla nejaký obrázok, pripomínalo mi to ikonu
svätého Serafima Sarovského. No v mysli
som sa zahriakla, čo by už tam na Krahuliach,
v katolíckom prostredí, robil svätý Serafím
Sarovský?? Keď som išla bližšie ku stromu, na
ktorom bola ikona pribitá, tak som si ju
mobilom odfotila, nakoľko obrázok už bol
pod zubom času dosť vyblednutý. No pri
pozeraní fotky a jej priblížení som zostala
v nemom úžase, pretože to bol naozaj svätý Serafim Sarovský. Svedčil o tom aj osemramenný
kríž, ktorý nosil svätec na krku.
Takto presne vyzeralo naše neočakávané stretnutie so Serafimom
Sarovským. Cestou naspäť som ešte rozmýšľala, kto mohol dať túto ikonu na strom, či to bol
zámer a dotyčný vedel, kto, aký veľký svätec je zobrazený na ikone, alebo to bolo čisto
„náhodou“??? No my kresťania dobre vieme, že náhody neexistujú. Všetko je vôľa Božia.
Svätý Serafim Sarovský, pros Boha za nás!!

Vždy sa radujte! Z vnútorného namáhania sa nedá urobiť nič dobré, ale z
radosti môžete urobiť čokoľvek. ”

Slová Serafima Sarovského o tom, odkiaľ pochádzajú choroby
Mnoho chorôb vzniká z toho, že človek sa stáva nudným a smutným. Musíme sa pokúsiť
"mať veselého ducha", veselý šťastný muž nesie všetko na svojich pleciach!
Ochorieť môžete aj vtedy, ak sa neustále urážate a hneváte na druhých. Nesmiete vpustiť
negatívne pocity do svojej duše, povedal Sarovský, je potrebné udržať si harmóniu a
mier vo svojom vnútri. „Nájdi pokoj vo svojej duši a tisíce ľudí okolo teba bude
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spasených,“ povedal svätý starec, ktorý
naznačil, že ak nebudeš reagovať na zlé,
nebudeš súdiť iných a nebudeš brať do úvahy,
čo hovoria ostatní, a budeš „mŕtvy voči
všetkému,“ nenecháš sa vyprovokovať, aby
šírili agresiu v iných.
⠀
Choroba môže nastať aj vtedy, ak človek
spácha nejaký hriech/zlý skutok. Potom
človek môže podľa Serafíma zo Sarova dostať
trest od vyšších mocností. Hriech nemusí byť nevyhnutne považovaný za strašné zlo,
môže ísť aj o nečestný čin alebo ľahostajný postoj k životu človeka.
Výsledkom je, že sa objaví nejaká choroba, ale nie je dané, aby človek trpel. Je to dané,
aby človek dostal čas a možnosť obrátiť sa ku svojmu srdcu a uvedomil si, čo urobil zle.
Všemohúci stvoril dušu, nie hriech, on stvoril aj telo, ale nie chorobu, povedal veľký
starec. - Boh nie je príčinou zla, neposiela na nás choroby. Najčastejšie sa dostávame do
takéhoto žalostného stavu my sami.
⠀
Aby sa človek rýchlejšie uzdravil, starec
poradil, aby sa nesťažoval na osud,
nevzdával sa, ale aby trpezlivo a s
vďakou prijímal výzvy. Prejav odvahu a
pevnosť, potom osud bude vnímať tvoje
správanie ako skutočný výkon.
⠀
Serafim Sarovský tiež tvrdil, že telo
mnohých ľudí vekom slabne, ale ich duša je silnejšia.
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Čo sa stalo po tom, ako Christos povedal:
„Je dokonané!“
Matka Christofora (+2019) z monastiera Svätého Kendeasa (Cyprus)
nám hovorí, ako Christos skutočne zostúpil do Hádu (pekla) a pošliapal
smrť smrťou. Spomína na dialóg medzi Christom, diablom a prorokmi
zo Starého zákona.
"Matka, mohla by si nám prosím
povedať, čo sa stalo okamžite po tom, čo
Christos povedal: "Je dokonané!"
"Áno! Hneď ako povedal: „Je
dokonané“,
došlo
k
veľkému
zemetraseniu. Bolo otvorených 120
hrobiek a 120 mŕtvych ľudí bolo
vzkriesených. Slnko skrylo svoje lúče a
bola tu tma bez mesiaca, bez hviezd,
hlboká tma od ... 6. do 9. hodiny (spolu
3 hodiny).
120 mŕtvych ľudí bolo vzkriesených z
ich
hrobiek,
dostali
dokonalé
vzkriesenie a zjavili sa svojim rodinám
a rozprávali sa s nimi 40 dní a 40 nocí.
Medzi týmito mŕtvymi ľuďmi bol svätý
Simeon, Boho-Príjemca, ktorý obrezal
Christa. Boží ľud, rodina svätého
Simeona, Boho-Príjemcu, napísala jeho
svedectvo, ktoré popisovalo spôsob,
akým Christos navštívil Hádes, zatiaľ čo
sám Simeon bol tiež v Háde. Povedal: „Počuli sme tri zaklopania. Bol to Pán. A klopal
ako najušľachtilejší Pán a chcel, aby mu otvorili dvere Hádu. Aj keď si mohol otvoriť
Hádes ako Panovník, najušľachtilejší akým On bol, požiadal ich, aby Mu otvorili.“
A povedal: „Zdvihnite brány, vládcovia, a pozdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť
Kráľ Slávy“ (Žalm 23, 7) (Pozn. v nepravoslávnych Bibliách je to Žalm 24)
Až do tohto momentu mali byť dvere, ktoré boli uzamknuté na večnosť, otvorené,
pretože Kráľ Slávy navštívil peklo a dvere by sa mali pred Ním otvárať. Za dverami
pekla bol Diabol. Všetci ostatní démoni ho opustili a nechali ho samého.
Ale Diabol neodišiel. A on odpovedal:
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"Ktože je ten Kráľ Slávy? Kto si, že si hovoríš "Kráľ Slávy"? Nepoznám ťa. Neotváram.“
Christos zopakoval svoje slová ešte raz a Diabol zopakoval to isté: „Ktože je ten Kráľ
Slávy?“
Po tretíkrát, keď chcel Diabol vedieť, kto je tento Kráľ Slávy, Christos odpovedal takto:
„Hospodin mocností, On je Kráľ Slávy“ a okamžite sa diabol vytratil, dvere samy
spadli a dovnútra Hádu vošiel Panovník, Stvoriteľ sveta, Svetlo sveta, Radosť tých,
ktorí Ho očakávali v pekle. Pretože už proroci predpovedali, že Mesiáš je blízko. A keď
ich stretol svätý Ján Predchodca (Krstiteľ) [tento im povedal]: „Radujte sa, Mesiáš
prišiel! Ja som bol ten, ktorý Ho pokrstil!“
Prišiel (do hádu) svätý Simeon a povedal im: „Ja som bol ten, kto Ho obrezal.“ Svätý
Ján Predchodca prišiel tiež a povedal im „Bol som ten, ktorý som Ho pokrstil“.
A očakávali, že sa On onedlho objaví a zachráni ich pred temnosťou pekla. Hneď ako
zaznel Boží hlas, jeho svetlo svietilo viac ako [slnko], Hádes bol naplnený svetlom,
radosťou, nádejou a Christos kričal:
„Kde sú prví stvorení ľudia [“πρωτόπλαστοι"], a tí všetci sa k Nemu rútili. Prví ľudia,
proroci, svätý Ján Predchodca, svätý Simeon. A začalo sa Nanebovstúpenie. Povedal:
„Všetci, ktorí veria vo Mňa, priblížte sa ku Mne, aby som vás vzal do neba.“
Niektorí zostali [pozadu], ktorí neverili,
pretože boli satanistami a neboli hodní
pokánia. Boh ich neosvetlil. Tí zostali v
pekle, satanisti, nepriatelia Boha... ale
väčšina z nich – 5000 rokov, čo boli
zhromaždení v pekle – väčšina z nich
verila v Christa a On prikázal
„miliardám anjelských radov“, aby
očistili tieto duše Krvou, ktorú On
prelial na Kríži. Jedna kvapka krvi
stačila na očistenie duší, ktoré boli
v Háde 5000 rokov.
Duše odchádzali do neba a boli šťastné,
že sú oslobodení od temnoty a pekla a
teraz idú do neba. Rozpovedal to svätý
Simeon svojej rodine, s ktorou bol v
kontakte 40 dní. A nielen Simeon, to
isté platí aj pre ostatných 119 dušiach,
ktoré hovorili to isté, a s radosťou
rozprávali o triumfe Christovho
Zmŕtvychvstania.
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Máme konkrétne dôkazy o svätých, ktorí boli tohto svedkami a hovorili o tom... Preto
apoštoli povedali: „Žili sme s Božím Synom. Videli sme Ho, počuli sme Ho, jedli sme
s Ním, nemôžeme poprieť to, čo sme videli a počuli. Je to Boží Syn. Svätý Ján Bohoslov
hovorí: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a tým Slovom bol Boh.“
"Tí, ktorí uverili v Christa, sú nadradení
svetu." Vy ste porazili svet. Nebojte sa!
Všetci, ktorí uverili v Christa, sú Božími
deťmi a Božie deti sa nemajú čoho báť...“
Ako povedal Pán: „Áno, budú prenasledovať
aj vás kvôli Mne, ale ani vlas z vašej hlavy
nebude stratený. Zachránim vás, vezmem
vás so sebou do neba a budete sa radovať po
stáročia storočí.“
“Neakceptujeme narušenie našej viery! Sme
pravoslávni
kresťania
a
zostaneme
pravoslávnymi až do svojej smrti. Veríme, že
nebo bolo otvorené po Ukrižovaní Christa a
On prijíma všetky duše, ktoré sú na svete
a odchádzajú (usínajú), ale nejdú do pekla, pretože veria v Christa, sú poslušní
Evanjeliu a nezomrú ani pri druhej smrti, čo znamená duchovná smrť, to jest ísť do
pekla. Pretože toto hovorí Christos: „A kto žije a verí vo Mňa, aj keby zomrel, bude
žiť.“

Svätý Paisij Svätohorec
Príbehy, poučenia, zázraky, proroctvá...
Časť 3
Pre Boha neexistujú zložité problémy alebo zložité situácie. Pre Boha je všetko
jednoduché. On nepoužíva väčšiu silu pre nadprirodzené veci a menšiu silu pre
prirodzené veci. On používa rovnakú silu pre všetko. Pre človeka je najviac dôležitá vec
priľnúť k Bohu.
***
Keď rozmýšľame o svätých, vtedy svätí rozmýšľajú o nás a pomáhajú nám. Tak človek
začína priateľstvo so svätými, a takéto priateľstvo je nádejnejšie ako akékoľvek iné.
***
Buď trpezlivý s ostatnými a ospravedlňuj ich; toleruj ostatných, takže aj Christos bude
tolerovať teba.
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***
Keď človek verí v Boha a v budúci život, potom pochopí márnosť súčasného života a
pripraví si pas (na prechod) do druhého (večného) života.
***
Mali by sme byť vďačnejší tým,
ktorí nás pokorujú, urážajú a nútia
nás nariekať, ako tým, ktorí nás
kŕmia poctami a sladkými rečami
alebo
chutným
jedlom
a
sladkosťami,
pretože
nárek
(lamentovanie) je najlepší liek na
dušu.
***

Pri všetkom, čo myslíte, že by ste mali urobiť, nezabudnite dodať: "Ak Boh dá."
***
Sionisti chcú vládnuť na Zemi. Na dosiahnutie svojich cieľov používajú čiernu mágiu a
satanizmus. Uctievanie satana považujú za prostriedok na získanie sily, ktorú potrebujú
na uskutočnenie svojich plánov. Chcú ovládať Zem pomocou satanskej moci.
***
Či sa modlíme za seba alebo za iných, modlitba musí byť zo srdca. Problémy iných by
sa mali stať našimi problémami.
***
Ak človek nezačne na sebe pracovať, diabol mu nájde inú prácu – hľadať chyby na
druhých.
***
Raz som stretol extrémne zbožného teológa, ktorý mal ale zvyk hovoriť so svetskými
ľuďmi okolo neho neokrôchaným spôsobom; jeho metóda zasahovala tak hlboko, že to
ľuďmi zatriaslo veľmi vážne. Raz mi tento povedal: „Počas zhromaždenia som povedal
to a to jednej dáme.“ Ale spôsob, akým jej to povedal, ju rozdrvil. „Pozri“, odvetil som
mu. „Môžeš hádzať zlaté koruny posiatymi diamantami na iných ľudí, ale spôsob, akým
ich hádžeš, môže rozbiť hlavy nie len citlivým ľuďom, ale aj tým tvrdej nátury.“
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Nezačnime kameňovať našich druhov v tzv. „kresťanských manieroch.“ Osoba, ktorá
v prítomnosti iných kontroluje niekoho, kto zhrešil (alebo hovorí o inom necitlivým
spôsobom) nie je vedená Duchom Božím, ale ju vedie iný (zlý) duch.“
***
O klamaní
Raz prišiel právnik na horu Athos. Neveril
príbehom o Paisijovi a rozhodol sa ho
otestovať. Namiesto právnika sa plánoval
prezentovať ako lekár. Keď prišiel k bráne (ku
kélii starca), ocitol sa v skupine 50 ľudí, ktorí
všetci prišli za svätým. Starec Paisios otvoril
dvere, pozrel právnikovi priamo do očí a
povedal: „Choďte preč a vezmite si svoje
klamstvá so sebou do súdnej siene“. Muž už
nikdy viac nepochyboval o prozreteľnosti
starca.
***
Nie je nič horšieho ako nespravodlivosť
Starec Paisij rozpovedal tento príbeh: Mnoho rokov dozadu zbožný,
jednoduchý kresťan dobrej nátury ma prišiel navštíviť. Požiadal ma sa modliť ku
Christovi o osvietenie jeho detí, keď tieto vyrastú, aby im On pomohol vydržať bez zlých
pocitov veľkú nespravodlivosť, ktorej páchatelia boli jeho príbuzní. Muž bol najstarším
z piatich detí. Ich otec zomrel mladý a on ako najstarší zabral otcovo miesto. Stal sa
dobrým rodičom jeho súrodencom. Pracoval tvrdo, zvýšil rodinné bohatstvo, prikúpil
viac nehnuteľností, pozemkov atď., a pomohol jeho dvom sestrám sa vydať. Keď sa ale
jeho mladší bratia poženili, tak zabrali všetky dobré polia, olivové háje a pod. Jemu
nechali len pár neužitočných, neúrodných a piesočných kusov zeme. Nakoniec sa oženil
aj on a mal tri deti. Postupne zostarol a začal mať obavy o jeho deti, keď vyrastú, aby
nezatrpkli kvôli nespravodlivosti, ktorá bola na nich spáchaná.
Tento muž zvykol hovoriť: „Nie som to ja o koho sa obávam, lebo ja čítam žaltár. Robím
jedno čítanie poobede a dve ďalšie pred úsvitom. Už ich (žalmy) poznám takmer
naspamäť. Nikde v žalmoch sa nedočítaš, že nespravodlivý bude prosperovať.
Spravodliví majú Boha, a Tento sa on nich stará. Vidíš otče, ja nie som smutný pre pôdu,
ktorú som stratil, ale pre mojich bratov, ktorí strácajú svoje duše.“
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šťastný. Spýtal sa ma: „Pamätáš si na mňa, otče? Pamätáš?“
„Samozrejme, že pamätám,“ odpovedal som mu, a spýtal som sa, ako sa celý ten čas
mal. „Teraz som bohatý,“ odpovedal mi.
„A ako si sa stal bohatým, môj dobrý brat?“
„Nuž, celá tá moja neužitočná, piesočnatá zem neuveriteľne získala na hodnote kvôli
jej lokácii na brehu (mora). Tentokrát som sa prišiel spýtať na radu, ako mám minúť
moje peniaze.“
„Mal by si sa uistiť, aby tvoje deti mali domy na bývanie, a odložiť bokom dostatok
peňazí na ich vzdelanie,“ odpovedal starec.
„Na to mám dostatok a viac.“
„Nuž potom daj nejaké tvojim chudobným príbuzným a ďalším ľuďom v núdzi, ktorých
poznáš.“
„To som už urobil, otče, ale stále ešte
ostalo veľa na minutie.“
„Potom by si mal dať nejaké na
opravu chrámu v tvojej dedine a na
kaplnky na vidieku.“
„To som už tiež urobil, a stále ešte
mám veľa.“
„V tom prípade,“ povedal som mu,
„sa modlím, aby ťa Christos viedol ku
konaniu dobra pre tých, ktorí to
naozaj potrebujú.“
Keď som sa ho spýtal na jeho bratov,
tak začal plakať. „Neviem otče, stratil
som na nich stopu. Predali svoje
pozemky v dedine, olivové háje ako aj
polia, a nemám poňatia, kde sa teraz nachádzajú. Najprv odišli do Nemecka, potom do
Austrálie, a odvtedy som o nich nepočul.“
Bolo mi ľúto, že som sa spýtal na jeho bratov. Neuvedomil som si, ako veľmi ho to
zarmúti. Pokúsil som sa ho upokojiť, a keď odišiel, tak bol už pokojný. Povedal som mu,
že by sme sa mali obaja modliť, aby o nich čoskoro počul dobré správy. Neskôr som si
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spomenul na žalm, „Videl som bezbožného muža panovačného a dvíhajúceho sa ako
libanonský céder. Opäť som prešiel okolo a hľa, už ho nebolo; Hľadal som ho, no jeho
miesto nebolo k nájdeniu.“ (Žalm 36, 35 – 36). Toto je presne to, čo sa stalo úbohým
bratom tohto muža. Nie je nič horšieho ako nespravodlivosť.
***
Ako byť ostražití
Raz sa niektorí seniori z Athoskej školy spýtali starca Paisija, na čo by si mali v živote
najviac dávať pozor. Ten in odpovedal: "Venujte pozornosť malým, každodenným
veciam."
"Sedíš pohodlne na svojom kresle a myslíš si, že to nie je zlé alebo hriech, povieš si: ‚To
nevadí.‘ Nezáleží na tom, či jeme trochu viac, alebo či požadujeme dobré jedlo.
Nezáleží na tom, či spíme o niečo viac. Nezáleží na tom, či som trochu vzbĺkol voči
svojim rodičom alebo niekomu inému. To nevadí, to nevadí.... My všetky tieto malé
chyby ospravedlňujeme. Ak však nebudeme venovať pozornosť týmto malým veciam,
privedie nás to k ešte väčším chybám ― a potom si tiež povieme: ‚toto tiež nevadí‘.
Nemali by sme nechať telo leňošiť, pretože telo ovplyvňuje ducha. Musíme byť
ostražití."
***
Homosexuál pomýšľajúci na samovraždu
Kedysi sa jeden homosexuál, ktorý
sa hanbil za svoju vášeň, dostal do
slepej
uličky.
Vo
svojej
neschopnosti
ju
prekonať
pomocou Božej prozreteľnosti,
ako poslednú možnosť išiel za
„istým Paisijom,“ o ktorom počul.
Keď prišiel, ešte predtým, ako mal
príležitosť čokoľvek povedať, svätý
starec mu dal silnú facku. Muž
bezradne padol na kolená a stratil
sa v slzách zúfalstva. Po chvíli sa
starec prikrčil, objal ho, a držiac ho zdvihol a povedal:

19

„Neudrel som ťa za to, čo robíš, ale za to, na čo myslíš.“ Bolo to preto, že tento muž
pomýšľal na samovraždu. Vysvetlil, že týmto tragickým výsledkom stratí svoju dušu,
zatiaľ čo žiaľ nad jeho vášňou mu dá korunu a kľúč k vstupu do večnosti.
***
Príbeh o mladom mníchovi, ktorý podpálil svoju celu, aby ju „dezinfikoval“ potom,
ako ju „poškvrnila“ žena
Uvažujúc o tom, ako myšlienky človeka naznačujú jeho duchovný stav, starec raz
rozpovedal nasledujúci príbeh: „Ľudia interpretujú realitu v súlade so svojimi vlastnými
myšlienkami. Na každú udalosť alebo jav sa dá pozerať buď z dobrej, alebo zlej stránky.
Raz som počul o udalosti, ktorá sa stala v monastieri nachádzajúcom sa neďaleko
obytnej štvrte. Postupne sa okolo tohto monastiera začali objavovať domy, až kým
nebol nimi obklopený zo všetkých strán. Bratia raz o polnoci slúžili bohoslužbu večernú,
po ktorej vzápätí nasledovalo pravidlo rannej bohoslužby... Na tieto slúženia
prichádzali aj laici z okolia.
Raz mladý mních, ktorý odchádzal na bohoslužbu, zabudol zavrieť dvere svojej cely, do
ktorej vošla laická žena. Keď sa o tom mních dozvedel, bol strašne vzrušený. "Aká
katastrofa! Cela je poškvrnená! Čo budem teraz robiť?“
Bez rozmýšľania schmatol fľašu alkoholu, jej obsah vylial na podlahu a celu podpálil.
"Tu poďme vydezinfikovať túto podlahu..."
Po spálení podlahy v jeho cele len o vlások unikol vypáleniu celého monastiera, ale to
hlavné bolo, že on ‘nespálil‘ svoje myšlienky, a práve tie bolo treba skutočne spáliť,
pretože to bola myšlienka, ktorá obsahovala zlo. Keby mních videl veci v pozitívnom
svetle a povedal by si, že žena vstúpila do jeho cely z úcty, chcela prijať požehnanie
mníšskej milosti a priviesť ju so sebou domov, potom by u neho nastala duchovná
zmena a oslávil by Boha...
Duchovný stav človeka je zrejmý z kvality jeho myšlienok.
Ľudia posudzujú veci a udalosti podľa toho, čo majú v sebe. Ak im chýba duchovnosť,
tak vyvodzujú mylné závery a správajú sa k druhým nespravodlivo.
***
Nevďační ľudia nikdy nie sú spokojní, sťažujú sa na všetko
Keď vidíte ľudí, ktorí sú veľmi znepokojení, utrápení a smutní, hoci nechcú nič, mali by
ste vedieť, že chcú Boha. Ak ľudia majú všetko – materiálne statky a zdravie – ale
namiesto toho, aby boli Bohu vďační, kladú na Neho absurdné požiadavky, pôjdu na
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ručnom vozíku do pekla. Ak sú ľudia vďační, sú spokojní so všetkým. Každý deň
premýšľajú o tom, čo im Boh dal, a zo všetkého sa tešia. Ale ak sú nevďační, nič ich
nepoteší. Na všetko sa sťažujú a majú neustále zlú náladu. Povedzme, že si nevážia
slnečné lúče a sťažujú sa. Prichádza severný vietor a zmrazuje ich. Nechcú slnko, chcú
triašku, ktorú prináša severný vietor.
Starče, čo tým myslíte?
Chcem povedať, že ak nerozpoznáme požehnanie, ktoré nám Boh dal a namiesto toho
sa sťažujeme, potom prichádzajú skúšky a my sa zrolujeme do klbka.
Nie, v skutočnosti myslím toto. Ľudia, ktorí majú toto ‘pravidlo‘, zvyk sa sťažovať, mali
by si byť vedomí toho, že Boh im dá záplatu, takže môžu aspoň opravovať niektoré
škody v tomto živote. A ak nedostanú túto facku, tak to je horšie, pretože potom
zaplatia za všetko, raz a navždy, v ďalšom živote.
Inými slovami, starče, sťažovať sa môže stať zvykom?
Stáva sa zvykom, pretože sťažovanie sa rodí viac sťažovania a byť nešťastným vás robí
ešte viac nešťastnejšími. Zasievajte biedu a budete žať biedu a zásobiť sa úzkosťami.
Sej chválenie Boha, na
druhej
strane,
a
dostanete božskú milosť
a večné požehnania.
Nezáleží na tom, koľko
požehnaní Boh dáva
sťažovateľom,
nerozpoznajú ich. To je
dôvod, prečo od nich
odchádza Blahodať Božia
a prichádza pokušenie.
Pokušenie je vždy v ich
pätách a podvrháva ich. Avšak, ak ste vďační, tak vás bude Boh loviť s jeho
požehnaniami.
Nevďačnosť je veľký hriech, ktorý priniesol pokarhanie od Christa: "Neboli očistení
desiati? Kde je ostatných deväť?", Povedal to tomu malomocnému, ktorý sa vrátil, aby
sa Mu poďakoval. Christos požiadal o vďačnosť nie je pre Seba, ale preto, že by to bolo
prínosom pre samotných malomocných (ktorých uzdravil).
***
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Láska starca
Podľa slov H. Middletona, autora nedávno publikovaných ‘Vzácnych nádob Svätého
Ducha‘, starec Paisij z hory Athos, „možno viac ako ktorýkoľvek iný súčasný starec,
chytil mysle a srdcia gréckeho ľudu“ (H. Middleton, Precious Vessels of the Holy Spirit:
The Lives and Counsels of Contemporary Elders of Greece, Thessalonica, Greece:
Protecting Veil Press, 2003, p. 129). Aj keď tento svätý starec nie je v anglicky
hovorenom svete známy tak, ako vo svojej domovine, má tiež čo povedať súčasným
duchovným hľadačom na Západe. V jeho živote a učení môžeme nájsť kľúč, ktorým sa
môžeme dostať hlbšie do srdca pravoslávnej viery.
Ako naznačujú knihy vydané po jeho zosnutí, starec Paisij bol mužom vznešeného
duchovného života. Prijal mnoho nebeských vizitácií od nášho Pána Isusa Christa, Jeho
Najsvätejšej Matky a svätých; dostal dary jasnovidectva a zázrakov; videl božské
videnie Nestvoreného svetla; a bol naplnený Božou Blahodaťou do takej miery, že
dosiahol zbožštenie (thoesis – teózu).
Niet pochýb o tom, že pôsobivé
duchovné dary a dosiahnuté
výsledky staršieho Paisija prispeli k
rozšírenej úcte jeho pamäti v
súčasnom Grécku. Tieto dary však
nie sú jediným - alebo dokonca
hlavným - dôvodom, prečo si ho tak
veľmi
obľúbil.
Ako
hlavné
vysvetlenie toho, prečo ho ľudia tak
milujú, sa musíme pozrieť na lásku,
ktorú k ľuďom mal. Táto láska, ktorú
v sebe nesie Christovu Blahodať,
bola zdanlivo neobmedzená. Starec
Paisios vylial svoje srdce láskou k
blížnym.
Ako
napísali
jeho
duchovné deti: „Jeho posvätená
duša prekypovala božskou láskou a
jeho
tvár
žiarila
Božskou
Blahodaťou“ (Elder Paisios of
Mount Athos, Epistles, Souroti, Thessalonica, Greece: Holy Monastery of the Evangelist
John the Theologian, 2002, p. 10). Trpel s ľuďmi, počúval ich, ponúkal im nádej a
neúnavne sa za nich modlil. Celé noci trávil v modlitbách a celé svoje dni zmierňoval
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ľudskú bolesť a šíril božskú útechu. Navádzal, utešoval, uzdravoval a dával odpočinok
nespočetným ľuďom, ktorí sa u neho uchýlili. Starec Paisij nám vo svojich duchovných
radách, z ktorých mnohé boli zaznamenaných písomne, hovorí, ako aj my môžeme
vstúpiť do skúsenosti s takou prekypujúcou láskou naplnenou Blahodaťou. Cesta, ktorú
pre nás kladie, je skutočne tvrdá a úzka, pretože nie je iná ako cesta, ktorú nám dal
Christos.
***
Nábožné dievča v Grécku a vakcína
Jedno mladé nábožné dievča v Grécku, ktoré pravidelne chodí do chrámu, spovedá sa
a prijíma Sväté Tajiny, počulo o sv. Paisijovi, jeho proroctvách (proroctvo starca o
vakcíne: „A teraz vakcína bola vyvinutá na boj proti novej chorobe, táto (vakcína) bude
povinná, a tí, ktorí ju príjmu, budú označení“) ako aj o živote a prenasledovaní starca
Sávu Achileosa, jedného z najznámejších pravoslávnych exorcistov 20. storočia
(proroctvo o. Sávu „Antichrist príde ku vláde nad svetom cez systém zdravotníctva“).
Toto dievča malo veľké trápenie, nakoľko ju v škole nútili prijať tzv. vakcínu proti
Covidu-19. Najprv išlo pre radu k jej duchovnému otcovi, ale tento jej, bohužiaľ poradil,
aby neváhala a tzv. vakcínu prijala. Po tomto rozhovore išla zarmútená hneď domov do
svojej izby a začala veľmi plakať a modliť sa ku sv. starcovi Paisijovi: „Prosím ťa, svätý
Paisij, ty si mi povedal tieto nebrať, je to v tvojich proroctvách. Čo mám robiť? Prosím,
prosím, odpovedz na moje modlitby“. A vskutku náš milovaný starec Paisij odpovedal
na jej modlitby veľmi rýchlo. Ešte tej noci sa jej zjavil a povedal jej v prvom rade nemať
nič spoločné s týmito vakcínami a nebrať ich. A druhú vec, ktorú jej svätec povedal, je
nájsť nového duchovného otca.

https://www.youtube.com/watch?v=n1wFXl8VtUo – brat Panos dostal
požehnanie od svojho duchového otca na vyrozprávanie príbehu o tomto dievčati
z Grécka
https://www.youtube.com/watch?v=PvIL9a4nhBA – proroctvo starca Paisija o
vakcínach
https://www.youtube.com/watch?v=4F3-zCUw8mQ – duchovný otec Peter Heers
vysvetľuje proroctvo sv. Paisija v širšom kontexte

Pokračovanie nabudúce...
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Athoskí starci o statočnosti
1. Človek žijúci duchovne, akokoľvek by bol malý a bojazlivý, môže byť veľmi
odvážny, ak sa oddá Christovi a
spolieha sa výhradne na Božiu
pomoc. Môže ísť aj na vojnu a
vyhrať. Ale blázni, ktorí sa snažia
ublížiť ľuďom, sa chvejú v srdci,
hoci sú odvážni, pretože tajne cítia
svoju vinu a spoliehajú len na
vlastnú zlobu. Človek blízky
Bohu z neho čerpá silu a navyše pravda jena jeho strane. Pozrite-vlk utečie, keď
počuje štekot malého psa, pretože v dome jeho pána je spravodlivosť na jeho
strane, zatiaľ čo vlk cíti svoju vinu. O to bojazlivejší bude človek, ktorý chce
ublížiť niekomu blízkemu Christovi. Preto sa treba báť len Boha a nie ľudí, bez
ohľadu na to, akí sú zlí. Keď človek nadobudne bázeň pred Bohom, stáva sa
odvážnym, aj keď je veľmi nesmelý. Keď sa približujeme k Bohu, tiež sa
prestávame čohokoľvek báť, pretože sme závislí na Božej pomoci v ťažkých
situáciách. Aby sme však dostali Božiu moc, musíme vykonať to malé hrdinstvo,
ktoré dokážeme sami.
ctihodný Paisij Svatohorec
2. O duševnej statočnosti, alebo ešte lepšie, duchovnej. Spočíva na pevnej a
neochvejnej nádeji v Božie milosrdenstvo, bez ohľadu na to, čo sa s nami stane, a
bez ohľadu na to aké pokušenie nás môže postihnúť, aj keď proti nám povstane
celý svet alebo peklo. Žiadna iná statočnosť by nemala mať miesto v našom
duchovnom boji.
svätý Archimandrita Sofronij Sacharov
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Napísali ste nám
Na dušičky pamätajme,

I na pôsty nezabúdajme,

za ne sa vždy pomodlime,

s nimi dušu očisťujme.

budú i ony na nás pamätať,

Bo kto pôsty dodržuje,

za nás hriešnych sa prihovárať.

tomu Boh cárstvo daruje.

Žeby sme sa nebáli,

Nezabúdajme pamätať,

Bohu dušu zverili.

že raz budeme umierať.

I na Boha vždy pamätajme,

I všetko tu zanecháme,

Matku Božiu uprosujme,

pred Boha sa postavíme.

ochráni nás Božia Mať,

Spasiteľ Boží Syn,

keď budeme umierať.

hriešnej duši odpusť mi,

I na cerkov pamätajme,

Prijmi ju pod Tvoj pokrov,

častokrát ju navštevujme.

nech ťa slávi na veky vekov.

Kto často do chrámu prichádza,

Bohu známa sestra v Christu

šťastnou smrťou odchádza...

Výroky svätých otcov
V konverzácii nehovor príliš veľa o náboženstve a vyhráš. Dovoľte
človeku s iným názorom vyliať si dušu, hovoriť a hovoriť... Dajte mu
pocítiť, že stretol mierumilovného človeka. Zapôsob na neho svojou
láskavosťou a modlitbou a potom povedz pár slov. Rozprávať ústami ťa
nikam nedostane. Napríklad, ak hovoríte: „Klamete,“, čo vám z toho
vyplýva? Si ako ovca medzi vlkmi (pozri Mat 10,16). Čo máš robiť?
Vonku buďte úzkostliví, ale modlitební. Buďte pripravení, buďte vzdelaní
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a buďte odvážni, ale vo svätosti, pokore a modlitbe.
ctihodný Porfýrios Kavsokalivita
Vytrhnite si dušu aspoň na jeden deň v týždni z tohto šialeného zhonu!
Dajte Pánovi „siedmy deň“ podľa Jeho prikázania! A sami sa presvedčíte,
ako sa usporiada váš život. Pán zošle požehnanie na vašu prácu, na vašu
rodinu, na vaše domovy, na všetko, čo robíte.
archimandrita JOAN (Kresťankin)
“Ak môžeš človeku pomôcť – pomôž
mu,
ak mu nemôžeš pomôcť – pomodli
sa,
ak sa nevieš modliť – mysli naňho v
dobrom!
Aj to bude pomoc, pretože dobré
myšlienky – sú tiež nástrojom.”
sv. NIKOLAJ Srbský
V dnešnej dobe v škole, v úrade
možno počuť všeličo proti viere,
Bohu, mravným zásadám. Hovoriť či
mlčať? Mlčanie môže byť niekedy
výrečnejšie ako slovo. No je dôležité,
aby slovo vychádzalo z lásky a aby
mlčanie nepochádzalo zo strachu.“
sv. AMBROZIJ, biskup milánsky
Keď v rodine začne hádka, sme obklopení hnevom. Ale ak sa v tejto
kritickej chvíli budeme prejavovaním porozumenia a odpustenia modliť
„Pane Isuse Christe, zmiluj sa nad <menom človeka>“, potom získame
svoju dušu aj dušu nášho brata.
ctihodný Porfýrius Kavsokalivita
Nedrž Pravoslávie len pre seba, ako keby to bol nejaký súkromný
poklad. Zdieľaj ho!
Seraphim Rose
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,,Nič nenahradí Boha, ani úspešná kariéra ,
ani úžasný manžel , ani silná rodina, ani
vzhľad deti , ani peniaze , ani zdravie, ani
zaujímavá práca, stále bude nedokončené
miesto v duši. Najvážnejšie je, že centrálne
miesto bude prázdne , a osoba bude trpieť
samotou.”
Episkop vladyka Panteleimon Šatov

NEPREHLIADNITE

„Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj
žať; kto však hojne rozsieva, hojne
bude aj žať. Každý (nech dá), ako si
zaumienil v srdci, nie z neochoty
alebo z prinútenia; lebo ochotného
darcu miluje Boh.“
(Druhý list apoštola Pavla
Korintským 9, 6-7)

Zbierka na stavbu chrámu v Banskej Bystrici:
Bankové spojenie:
IBAN: SK82 0900 0000 0051 0922 4043
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OZNAM
Všetkým sympatizantom pravoslávia oznamujeme, že nedeľné sv. liturgie
sa v Banskej Bystrici a Zvolene konajú striedavo. Jednu nedeľu v Banskej
Bystrici v DOMe Slovenského misijného hnutia na Skuteckého ulici č. 4
(oproti bývalému kinu Hviezda) so začiatkom o 9:00 hodine a ďalšiu
nedeľu v kaplnke zvolenského zámku vo
Zvolene so začiatkom o 8:45 hodine. Všetky
sviatočné bohoslužby (utrene, večierne, sv.
liturgie), ktoré pripadnú na ktorýkoľvek deň
v týždni okrem nedele, sa konajú vo
vojenskej kaplnke veliteľstva vzdušných síl
vo Zvolene na ulici Jána Jiskru 10. Raz za
dva mesiace sa koná svätá Liturgia aj
v kaplnke na zámku vo Vígľaši. Ďalej
všetkým záujemcom o duchovné rady,
duchovné
usmernenie,
zodpovedanie
otázok v oblasti duchovného života, či
bližšie
informácie
o bohoslužbách
odporúčame, aby kontaktovali duchovného
cirkevných
obcí
cestou
e-mailu:
marek.ignacik@gmail.com
alebo
na
telefónnom čísle: 0903 824 426. K dispozícii
je naša stránka a to: www.pcozvbb.sk
Informácie o našom občasníku, možnosti
jeho odoberania či prispievania doň
dostanete na telefónnom čísle redaktorky
časopisu: 0903 170 583.

Zodpovedná:
Redaktorka: Mgr. Jana Tomášová, Jesenského 16, 974 01 Banská Bystrica, email: jankasom@szm.com
www.pravoslavie.sk
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