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

SVETLO PRAVOSLÁVIA 
duchovný občasník pravoslávnej cirkevnej obce  

Banská Bystrica 
číslo 60, rok 2022 

Drahí bratia a sestry v Christu, leto nám už 

klope na dvere a ja sa vám prihováram v tomto 

dovolenkovom období. Náš časopis je tu dlho – 

dvadsať rokov. Tak ako sa formujeme my, tak sa 

formuje i  Svetlo. Vždy som chcela, aby Svetlo 

Pravoslávia bolo tým Svetlom, ktoré bude svietiť 

v tme, ale tma ho nepohltí.  

Viem, človek padá, a keď si už konečne myslí, 

že je všetko v poriadku, tak príde ďalšia rana, 

pokušenie, o ktorom sa mu predtým ani nesnívalo. 

Nie nadarmo sa v Biblii píše, že diabol nikdy nespí 

a čaká, koho by zožral. Myslím si, že najťažie je 

bojovať sám so sebou, so svojimi myšlienkami...  

Prepodobný gruzínsky starec GABRIEL 

(Urgebadze), vyznávač a blázon pre Christa povedal: „Prečo človek duchovne padá? Aby 

znova vstal. Ak nepadne, nikdy nevstane, nikdy sa neposilní vo viere. Pán dopúšťa všetky 

naše pády len preto, aby nás posilnil vo viere.“ 

 

S láskou v Christu Jana 

 

Nositelia ducha 

duchovný zápas a duchovná zbraň 

    ...ak človek zanechá skutky rozmnožujúce spravodlivosť, zanechá skutky, ktoré ho 

chránia.  

ctihodný Izák Sýrsky  
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schiigumen Ján:  

Netráp sa, že ťa niekedy napádajú čisto telesné myšlienky, je to prirodzené. Iba Božia 

blahodať nás od nich môže oslobodiť. Tiež viem, že sa nám budú pripomínať až do našej smrti. 

Ani staroba nie je od nich oslobodená.  

Keď ti diabol ponúka zúfalé myšlienky odožeň ho modlitebným bičom, lebo je veľmi 

bezočivý. Veľmi silno napáda usilujúcich sa o duchovný život. Boží svätí ľudia prežívali 

takéto hrôzy, ale nepriali si o tom písať. Napokon, jeho zlá vôľa je ohraničená. Nakoľko mu 

Pán dovolí, natoľko nás pokúša rôznymi 

myšlienkami a je iba na našej vôli, či ich 

prijmeme alebo nie, samozrejme s Božou 

pomocou.  

...píšeš, že niekedy, keď sa modlíš, ťa 

trápia také škaredé a potupné myšlienky, že 

sa až hanbíš pozrieť na ikonu a dokonca 

hovoriť o tom duchovným. Netráp sa, lebo 

takéto myšlienky nie sú naše, ale nepriateľa 

ľudského pokolenia – diabla. Jednoducho im 

nevenuj pozornosť a snaž sa myslieť na 

hocaké vonkajšie predmety.  

Hanobiteľ – diabol pokúša všetkých, no 

hanebnými myšlienkami viac trápi pyšných, lebo Pán pre pýchu dovoľuje diablovi pokúšať 

človeka. Svätí Otcovia prežili (zakúsili) také hanebnosti, že dokonca o nich ani nechceli písať. 

Pretože boli skúsení v duchovnom živote, netrápili sa, lebo veľmi dobre vedeli, že vinníkom 

tej hanebnosti bol diabol...  

Svätí Otcovia všetky prichádzajúce myšlienky nazývajú chytráckymi prírastkami – 

machináciami, a hoci sú hanebné, nie sú hriechom. Svojvoľne ich môžeme prijať alebo 

zavrhnúť. Ak ich zavrhneme, nie sú hriešne, ale ak ich prijmeme a začneme s nimi koketovať, 

stanú sa hriešnymi a privedú nás až k vykonaniu telesného hriechu.  

igumen Nikon:  

Prostriedky zápasu: 1) absolútne (s hnevom) zavrhnúť myšlienky a vnuknutia nepriateľa 
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a 2) volať na pomoc Spasiteľa vždy si uvedomujúc svoju nemohúcnosť a hriešnosť.   

Keď ti bude veľmi ťažko, z celého srdca povedz: „Pane, zaslúžene podľa mojich skutkov 

dostávam, ale odpusť mi a daj mi trpezlivosť, aby som na Teba nereptal. Pane, buď 

milosrdný ku mne hriešnej“. Opakuj tieto slová dovtedy, pokiaľ v tebe neutíchne tvoj žiaľ. 

A určite utíchne, ak tie slová budeš hovoriť od srdca.  

...bez skúsenosti, bez myšlienkových pádov a povstaní nedosiahneš správny stav.  

Aké dôležité je pre duchovný život každodenne odhaľovať svoje myšlienky! Ak sa ti to 

nedá robiť aspoň v mysli, odhaľ a pred Bohom všetko v modlitbách vyznaj.  

Zbraňami pravoslávneho človeka proti diablovi sú: pôst, modlitba, triezvosť (duchovná), 

pokora. Bez pokory nám nepomôžu žiadne prostriedky ani Pán nepomáha namyslenému 

a hrdému. Taký nevyhnutne padne do rôznych sietí nepriateľa.   

My, neskúsení začiatočníci, nemajúci duchovných vodcov by sme mali vedieť jedno, že 

sami nemôžeme premôcť a poraziť vášne a démonov, ale zo všetkých svojich síl s nimi 

neustále musíme bojovať a keď padneme, na pomoc volajme nášho Pána.   

Pán nenávidí (diablovu) zlobu a (jeho) klamstvo. Je jasné, že zlý bude ďaleko od Boha 

a všetkého duchovného...  

Tvrdo sa držte Cirkvi a učenia svätých Otcov. Pri akýchkoľvek pochybnostiach, v mysli, či 

nahlas tak, aby to počuli démoni, hovorte: Pane, Isuse Christe, verím, že Ty si Syn Boží a Pán, 

že si veľmi trpel, aby sme mohli byť spasení, verím, že neopustíš ani mňa, ak sa Ťa sama 

vedome nezrieknem. Pane, buď ku mne milosrdný. 

Seba a moju záchranu oddávam do Tvojich rúk. 

Verím, že nedovolíš, aby som zahynula. Sláva Tebe 

Bože, sláva Tebe Bože, sláva Tebe Bože!  

Keď s tebou bude zápasiť skleslosť a clivota, 

prinúť sa v mysli si hovoriť: „Sláva Tebe, Bože, 

sláva Tebe, Bože! Zaslúžene pre svoje skutky 

dostávam. Ďakujem Ti, Pane...“. Opakuj tieto slová 

desať, stokrát, hovor ich presvedčivo z celého srdca 

a po určitom čase v ňom pocítiš úľavu, pokoj 

a ticho. Toto sú znaky navštívenia Božej blahodate.   
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Ak premôžeš nejakú náklonnosť k hriechu, nepripisuj tento úspech sebe, svojim 

schopnostiam, ale Pánovi a ďakuj Mu, že ti pomohol zvíťaziť nad hriechom. Ak ten úspech 

pripíšeš sebe, znovu padneš do toho istého hriechu.   

Primerané plnenie prikázaní navonok aj vo 

vnútri, ďalej bdelosť a ničivá Isusova modlitba sú 

dostupné a nepremožiteľné zbrane, takpovediac 

jediné dostupné v našej dobe. Takéto konanie stále 

drží človeka v duchovnom namáhaní. Nie je 

spojené ani s knihami, ani s životnými 

podmienkami a dokonca ani so zdravím. Všade 

a vždy je dostupné.  

Zapamätaj si, že ak človek z hĺbky duše nechce vykonať hriech, ani celé peklo mu neuškodí, 

pretože s ním vždy bude Božia pomoc. Ale, ak sa človek prikláňa k hriechu, spočiatku s ním 

koketuje vo svojej mysli a neodvrhne ho, ako jedovatého hada, potom si nepriateľ nájde vchod 

do srdca a Pán dopustí, aby sa stal hriech. Takisto aj za namyslenosť, hrdosť alebo za neustále 

zlo a odsudzovanie blížnych je na človeka dopustený pád.  

Menom Isusa Christa je potrebné zabíjať hriešne myšlienky a city rodiace sa z našej 

hriešnej, skazenej prirodzenosti a od pôsobenia démonov, pokiaľ ešte nevyrástli a nezakorenili 

sa v nás.  

igumenia Arsenija: 

    Duša, nemá moc premôcť ani vášne, ani myšlienky na ne. Premáha ich v nás Pán mocou 

svojej blahodate.                                                                                                                                                                           

                                                                                                       Preložil Marek Ignacik 

 

Boh dáva príležitosť tým, ktorí majú sny. Dáva zázrak tým, ktorí veria. A nikdy neopustí 

tých, ktorí idú s Ním!  (sv. Nikolaj Srbský ) 

Rady ctihodného  Nektarija Optinského 

Pracovná pozícia je prikázaním a zákonom pre každého človeka. Kým je človek 

bohatý, mladý, bezpečný, šťastný a žije v hojnosti, neobráti sa k Bohu. Až keď je 

človek na poli hnoja, potom sa zjaví Boh a sám hovorí k človeku a človek len počúva, 
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volá a hovorí: Pane, zmiluj sa! Pane, zmiluj sa nado mnou! Iba známky skúšok sú 

iné. 

Hlavné je: vyhnúť sa súdeniu susedov. 

Ale keď na to príde a odsúdenie ti vojde do 

hlavy, potom sa okamžite opatrne a s 

rozvážnosťou obráť k Bohu a hovor: Pane, daj 

mi, aby som videl svoje chyby a 

neodsudzoval svojho brata. 

Starý muž Nektarij hovoril o vyššej 

postupnosti duchovného života, že všetko si 

treba vynútiť. Ale keď sa podáva obed a vy chcete jesť a už to cítite, lyžička vám jedlo 

sama neprinesie. Treba sa prinútiť vstať, prísť, zobrať lyžičku a až potom sa môžeme 

najesť. A tiež žiadna práca sa nedá urobiť hneď, vždy treba čosi robiť a byť trpezlivý. 

Človek dostal život, aby mu život slúžil a nie aby on slúžil životu. To znamená, 

že človek by nemal byť otrokom vonkajších okolností a nemal by prerábať svoje 

vnútro ako obetu vonkajšieho. Slúžiac svetskému životu, človek stráca 

proporcionalitu, harmóniu, pracuje bez ohľaduplnosti a dosiahne veľmi smutné, 

malomyseľné trápnosti. 

Pýtate sa, ktorou cestou ísť k Bohu? Kráčajte cestou pokory! S pokorou 

znášame všetky tie ťažké okolnosti v našich životoch. S pokorným a trpezlivým 

prijatím chorôb spáchaných Pánom. 

S pokornou nádejou, že vás neopustí Pán, ktorý je vašou rýchlou pomocou a 

milujúcim nebeským Otcom. Skromnou prosbou a modlitbou o pomoc zhora, aby sme 

zahnali rozladenosť a pocit beznádeje, ktorými sa nepriateľ našej spásy snaží priviesť 

nás do zúfalstva, toľko zákerného pre človeka, pripravuje ho o prosperitu a vzďaľuje 

ho od milosrdenstva Božieho. 

Zmysel kresťanského života, podľa slov svätého apoštola Pavla, ktorý napísal 

Korinťanom, je nasledovný: Preto oslavujte Boha svojím telom i duchom, ktoré sú 

Božie veci (1 Kor 6, 20). A tak pri zapisovaní týchto svätých slov do duší a sŕdc sa 

treba uistiť, aby nálady a činy v našich životoch vždy slúžili Božej sláve a pokynom 

našich blížnych. 
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Starý muž často a s láskou hovoril o modlitbe. Učil vytrvalosti v modlitbe, 

považoval ju za dobré znamenie od Pána, keď žiadosti neboli splnené. Treba sa 

naďalej modliť a hlavne nemyslieť, hovorieval otec. Modlitba je veľké hlavné dielo. 

Čím dlhšie zostane, tým viac percent prinesie. Pán posiela svoju milosť, keď je to 

potrebné pre Jeho prospech a keď to funguje v náš prospech, ak prijmeme milosť. 

Niekedy sa stane, že Pán splní naše prosby o rok. Treba si brať príklad od Joachyma 

a Anny. Celý život sa modlili, no nezúfali, neboli malomyseľní a akú útechu im poslal 

Pán! Starý muž raz poradil: Len sa modli – Pane, daj mi svoju milosť! Prechádza sa 

nad tebou oblak smútku a žiaľu? Modlite sa teda: Pane, daj mi svoju milosť! A Pán 

odvráti túto búrku od teba. 

Starý muž Nektarij málokedy dával predpis, ako žiť. Zrejme to bolo preto, aby 

nekládol príliš veľké jarmo a tí, ktorí sa pýtali, aby neboli zodpovední za to, že nerobia 

to, čo im povedal. Starý pán ale vždy dal priamu odpoveď na priame otázky. Jednej 

pani, ktorá sa sťažovala na zlé myšlienky, radil: Opakuj: Pane, zmiluj sa, Pane, 

zmiluj sa,... a pozri, ako všetko pozemské zmizne. V inom prípade poradil: Nevenujte 

pozornosť zlým myšlienkam. A z Božej milosti sa prestali trápiť myšlienkami tí, ktorí 

pre ne toľko trpeli. 

Vo všetkých trápeniach, nezdaroch a 

zlyhaniach starec radil povedať: Pane, 

verím, že trpím, za čo treba a dostanem 

to, čo si zaslúžim, ale Ty, Pane, svojím 

milosrdenstvom, mi odpusť a zmiluj sa 

nado mnou. Tieto slová by sme si mali 

niekoľkokrát zopakovať, kým nepocítime 

pokoj v duši. Modlite sa, aby Pán vládol vo 

vašom srdci, potom sa (tvoje srdce) naplní 

veľkou radosťou a žiaden smútok ani bolesť 

vás nebudú mať moc rušiť. Na dosiahnutie 

tohto cieľa starec poradil modliť sa takto: 

Pane, otvor mi dvere svojej milosti. 
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Svätý Paisij Svätohorec 

Príbehy, poučenia, zázraky, proroctvá... 

Časť 4 

"Starče, ako môžeme mať čisté srdce?" 

„Pokorou, hľadaním pokoja, sebaobetovaním, nesebeckosťou, vyznávaním hriechov, askézou a 

modlitbou, najmä vyslovením Isusovej modlitby – to všetko sú skutky, ktoré nás robia čistými a 

očisťujú naše srdcia od všetkého nepotrebného.“ 

*** 

"Otče, stačí Isusova modlitba na to, aby sme boli čistí?" 

„Nie, nemôžete sa stať čistými len vyslovením Isusovej modlitby. Treba to robiť s pokorou a 

primeraným nasadením. Ak sa modlíš, ale nie si pokorný alebo sa nenamáhaš (ako by si mal), tvoja 

modlitba je zbytočná. A naopak, ak urobíte zvyšok, ale zanedbáte modlitbu, nikam nepôjdete. 

Asketuj a modli sa o Božiu pomoc a tvoje srdce sa prečistí. Askéza a modlitba by mali ísť ruka v 

ruke.“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. 

*** 

Ako starec vyliečil môjho priateľa z rakoviny | Sebaobetovanie v modlitbe 

V tomto videozázname (https://www.youtube.com/watch?v=e4PUSavT4ds) Athanasios Rakalis, 

duchovné dieťa svätého, svedčí o tom, ako bol jeho priateľ Bohom uzdravený z rakoviny 

prostredníctvom modlitieb starca Paisija. 

Chcem vám rozpovedať príbeh, ktorý zároveň obsahuje veľkú lekciu o modlitbe. Keď som bol dieťa, 

mal som drahého priateľa. Čítali sme spolu, on navštevoval môj dom, ja jeho. Niekedy počas našich 

vysokoškolských rokov sme sa rozišli. Nie že by sme sa hádali, ale on chodil do inej školy, ja som išiel 

inou cestou a rozišli sme sa. V určitom okamihu, [po rokoch] ma našiel nás spoločný priateľ a povedal 

mi: „[Ten priateľ] je chorý. 

"Čo s ním je?" Opýtal som sa. 

„Je veľmi chorý, má rakovinu a nepovedia mu to. Hovoria mu, že má niečo iné." 

Bol som smutný a vždy, keď som mal problémy, navštívil som starca [Paisija]. Tak idem navštíviť 

starca, svätého Paisija [aj teraz], a hovorím mu: „Starče, ten a ten môj priateľ má rakovinu.“ 

Povedal: "Čo chceš?" 

Povedal som: "Chcem, aby si ho uzdravil." 

Hovorí: "Chceš to medzi nás rozdeliť na polovicu?" 

Na chvíľu som sa zasekol, vôbec som nehovoril. 

https://www.youtube.com/watch?v=e4PUSavT4ds
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Vidí ma zaseknutého a hovorí: „Dobre, ja si vezmem 99% a ty si vezmeš 1%. Je to tak dobre?" 

"Áno, je," hovorím mu. Tento [posledný] sa mi zdal jednoduchý. 

"Dobre," hovorí, "máme dohodu." 

Potom som sedel a premýšľal o tom a povedal som: „Starče, čo sa bude diať ďalej? Opustí rakovina 

môjho priateľa a príde k nám?“ 

Starec sa znova zasmial. Hovorí: „Pozri, ak chceš, aby Boh vypočul modlitbu, táto modlitba v nej 

potrebuje trochu sebaobetovania. Napríklad, vidíte jedného na invalidnom vozíku, nemôže chodiť 

[sám]. V prípade, že sa modlíte a hovoríte: ‚Bože môj, zober mi polovicu sily z nôh a daj mu ju, aby si 

trochu pomohol a ja si ešte pomohol...‘ Takáto modlitba, ktorá obsahuje sebaobetovanie, sa Boha 

dotýka. Poviem ti ešte niečo. Boh veľakrát vidí, že chorobu toho druhého nevydržíme, [takže] robí 

toho druhého zdravým a chorobu na nás ‚neprenesie‘. Buďte však opatrní, s týmito vecami sa 

nemôžete hrať. Mnohokrát, ak vidí, že dokážeme zniesť chorobu, [môže] naozaj chorobu ‚preniesť‘. 

Preto, ak sa máš modliť týmto spôsobom, musíš to myslieť vážne a byť pripravený znášať chorobu. 

To, čo Boh urobí, je iný príbeh.“ 

Toto bola veľmi silná lekcia modlitby. Pre poriadok mi dovoľte povedať, že môj priateľ bol uzdravený. 

Nie vďaka mojim modlitbám, ale vďaka modlitbám starca. 

*** 

Ako starec Paisij utešil mladého chlapca na invalidnom vozíku 

Včera večer, keď som išiel do chrámu na nočnú službu, zbadal som v kúte otca s dieťaťom na 

invalidnom vozíku. Pristúpil som k dieťaťu, objal ho a pobozkal. "Si anjel," povedal som mu, "vieš 

to?" A otcovi som povedal: „Je pre teba veľkou cťou slúžiť anjelovi. Radujte sa z toho, lebo obaja 

budete mať miesto v raji." Ich tváre sa rozžiarili radosťou, lebo cítili božskú útechu. Tí, ktorí s láskou 

a trpezlivosťou slúžia chorým a postihnutým, vymažú záznam o ich hriechoch obetou, ktorú 

prinášajú; a ak nemajú hriechy, sú posvätení. 

*** 

Nech naša duša vždy žízni po Bohu 

Musíte tiež považovať všetkých ostatných za svätých. 

A vidieť len seba ako hriešnika, najmenšieho spomedzi všetkých, aj keď iní ľudia môžu byť 
hriešnikmi. 

Nemáme právo vidieť ich hriešnikov. Nemáme právo ich súdiť! Nemáme právo hovoriť proti 
hriešnikovi. 

Musíme vidieť iba seba ako hriešnikov a tých najmenších zo všetkých! 

Človek by mal hovoriť, keď je to potrebné, toľko, koľko je potrebné, a správne! 

Najväčším nepriateľom diabla nie je nikto iný ako pokora. 

Počúvajme aj nášho Pána, ktorý hovorí: démoni môžu vyjsť len modlitbou a pôstom. [Matúš 17, 
21] 
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Ak nám do našej duchovnej práce vnáša nesúrodé myšlienky a čokoľvek iné, čo bráni spáse našich 
duší, musíme proti nemu bojovať spásnou modlitbou v nás, v našej mysli, s „Pane, Isuse Christe, 
zmiluj sa nado mnou!“ a „Najsvätejšia Matka Božia, pomôž mi!“ 

Nech naša duša vždy žízni po 
poznaní pravdy, 

nech žízni po odpustení hriechov, 

nech žízni po pokoji vedomia, 

Nech je smädné po nebeskej 
radosti! 

Najkrajší smäd je ten po zjednotení 
s Isusom Christom! 

Nech je smädné po svätom 
prijímaní! 

Nech je smädné po získaní cností! 

Nech má smäd po čo najrýchlejšom 
vstupe do Kráľovstva nebeského, aby sa čo najskôr oslobodil od márnosti tohto sveta, aby sa 
oslobodil od bolesti, od smútku, od múk, od bezbožnosti, ktorá vládne v srdciach ľudia! 

Za to, že ste sa stali slobodnými! 

Aby sme sa oslobodili od vášní! 

A napokon nech naša duša žízni po večnej radosti! 

Nech je smädné po spojení s Bohom, aby sme mohli navždy žiť so svätými! 

Pretože... ako dlho bude náš život tu na zemi? 

*** 

AKO BYŤ ŠŤASTNÝ s tým, čo máte | Príbeh o vďačnosti 

„Geronda, obávam sa, pretože mám veľa zdravotných problémov... Teraz v sebe necítim Nebo.“ 

Necítite nebo, pretože neoslavujete Boha. Keď sa človek pohybuje v oblasti doxológie, raduje sa zo 
všetkého. Na svete sú laici, ktorí nás budú súdiť ako mnísi. Mali by ste vidieť, ako beduíni trpia, a 
napriek tomu sú vďační Bohu a šťastní. Namiesto toho, aby pšenicu úplne očistili, aby z nej odstránili 
každý malý kôstok, pomelú ju na múku takú, aká je, s malými kamienkami – a ich chlieb je tvrdý ako 
kameň! A očividne ich jedlo neobsahuje potrebné živiny, ako je vápnik, a tak sú ich zuby úplne 
zničené. A predsa vidno beduínov s jedným jediným zubom, ktorí sa radujú, ako keby ten jediný zub 
bol vyrobený z perly. A tu, ak niekomu chýba jeden zub, cíti nedostatok. So všetkým, čo počujete, by 
ste sa mali neustále pohybovať v oblasti chvály a doxológie; chváľte Boha za jeho dobrodenia vo dne 
i v noci." 

Svätý Paisij a homosexuálny muž | Hora Athos | výpoveď priameho svedka 

https://www.youtube.com/watch?v=iERpvjR_3dY  

https://www.youtube.com/watch?v=iERpvjR_3dY
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"Ako sa voláš, dieťa moje?"  

"Volám sa Stamatios" 

"Stamatios, dieťa moje, nevieš, 
že na horu Athos musíš prísť v 
pevnom (teplom) oblečení 
[kvôli počasiu]." 

"Nemal som potuchy,... Vzal 
som si lietadlo, potom som si 
vzal taxík [a prišiel som sem na 

svätú Horu Atos]." 

„Mysleli sme si, predstavte si, koľko peňazí má na to, aby si mohol dovoliť taxík [na horu Atos]. 

Bol naozaj krásny! Jeho matka bola Nemka a otec Grék...uvedomíte si, aký bol krásny, mužný, naozaj 
krásny...“ 

Hovorí nám: „Môžete ma vziať so sebou a ukázať mi horu Atos, pretože nemám ani poňatia [o týchto 
miestach] 

"Zoberieme…" 

“Prosím, chcem navštíviť svätého Paisija...” 

„[…], myslím, bol som tam krátko predtým na 6 hodín... teraz sa musím vrátiť, vyliezť opäť na hory, 
zazvoniť na zvonček, [Saint Paisios] ma uvidí a povie mi: "Ty, bacuľatý, bol si tu tesne predtým, čo 
zase chceš?" 

„Budem musieť ísť autobusom, prejsť, zliezť, ukázať kríž v mori, odísť, ísť do Karyes, ísť do Dochiariou 
[monastiera], igumen nás nájde, veľa nadáva, nie je to ľahké s tým mužom… ...a začal som byť 
nervózny, hovorím si „do čoho som sa to dostal? prečo si s ním musel začať rozhovor? Teraz sa musíš 
vrátiť ku sv. Paisijovi...“ Začal som blázniť, ale ty máš právo toto všetko podstúpiť...nakoniec musíš 
povedať „Áno, pôjdeme!“ ...pretože [on je] Christos... a povedal som mu: "Brat môj, prerušíme sieť 
[/cyklus], pôjdeme!" 

„Znova sme tu, niesli sme batožinu na chrbte, cestoval len so skarpínami [poltopánkami], nemali 
sme mu čo dať, aby si ich mohol preobuť... vyrobili sme mu palicu, aby sme mohli liezť po zamrznutej 
ceste. hory, je to do kopca, najprv je to z kopca, ale potom to je do kopca, aby ste dosiahli sv. Paisija 
[jeho kéliu].“ 

Zazvoníme a objaví sa starec Paisij. Keďže včera pršalo a nádrž bola plná vody, chcel, aby sme vodu 
opäť načerpali, aby sme nádrž vyčistili od zvyškov. 

"Vitajte chlapci!" povedal. Vzal nás dovnútra, znova sme urobili tú istú prácu, odčerpali vodu [z 
nádrže], aby sme vyčistili to, čo zostalo vo vnútri, a starec si vzal ho [Stamatisa] súkromne. 
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„Bol zachránený! Neskôr vysvetlím prečo." 

„Rozprávali sa v súkromí, stáli neďaleko. [Stamatis] bol Grécko-Nemec, takže vedel po grécky. 

Kým sa rozprávali, tento chlap [Stamatis] začal svietiť, tma jeho tváre odchádzala a svietil, svietil, 
svietil, svietil, .... 

Starec Paisij mi hovorí: „Vangelis, poď sem“. 

"Od tejto chvíle po zvyšok svojho života preberáš povinnosť modliť sa za chorého, už zosnulého, 
menom Michalis. Ak sa staneš kňazom alebo čímkoľvek iným, čím sa staneš, budete sa za neho 
modliť celý život!" 

Starec Paisios teda hovorí Stamatisovi: „Nemáš právo znova sa modliť za tohto muža [Michalisa]. 
Evangelos preberá tvoju povinnosť modliť sa odteraz za neho.” 

"Keď sme boli v Iverone [monastieri], spýtal som sa ho: "Prečo si prišiel na horu Athos?" 

"Môj priateľ zomrel a prišiel som na horu Athos, aby som sa pomodlil za jeho dušu," povedal mi. 

"Som lekár a som šikovný, nie som hlúpy, keby ste sa ma spýtali "Prečo ste prišli na horu Athos?" 
Povedal by som: "Môj priateľ zomrel na leukémiu a prišiel som sa za neho pomodliť na Mt. Athos", 
"... môj priateľ zomrel na rakovinu...", "...môj priateľ zomrel na mŕtvicu... “  

…ale nespomenul chorobu, ktorá zabila jeho priateľa. 

„A ako lekár som zistil, že zomrel na AIDS. Hneď som na to prišiel. Ako viete, v tom čase AIDS 
okamžite súvisel so žitím ako homosexuál. Takže som nič nepovedal, nič sme nepovedali, pretože 
sme ho nechceli znechutiť a zarmútiť.“ 

„Keď sme odchádzali [z kélie], starec Paisij ho berie do náručia, takto... trochu ho pobúcha a povie 
mu: "Stamatios, neboj sa ničoho, 
pretože ak sa ti podarilo oklamať ma, 
aby som ničomu nerozumel, tak si 
predstav, ako sa ti podarí oklamať aj 
mýtnice [počas odchodu duše z tela 
a jej výstupe do neba],..." 

"Uvedomil si si, čo mu povedal?" 

Bolo to, ako keby som mu povedal: 
„Za normálnych okolností by som 
chápal tvoju vášeň, ale Boh ju predo 
mnou tajil, kým si mi nepovedal, čo to je...“ 

Vtedy by som všetkým týmto veciam nerozumel, bol som ich len svedkom, vysvetľujem ich s 
odstupom času.“ 
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A on [sv. Paisij] mu povedal: „Dieťa moje, ničoho sa neboj!“. Takto ho trochu pobúchal a povedal 
mu: „Budem si ťa pamätať navždy“… 

Teraz počúvajte, kto bol Stamatis a prečo navštívil horu Athos. 

Stamatis je pre mňa svätý, pripomínam si ho ako „mnícha Stamatisa“. Stamatis sa narodil v Nemecku 
otcovi, ktorý bol Grék, no bol trochu brutálny. Matka, ktorá ho vychovávala, bola Nemka a mala taký 
krátky štýl „inštruktora“. Dieťa sa ukázalo byť naozaj krásne. Poslali ho do posilňovne a keď cvičil v 
posilňovni, niekto ho oslovil... a odvtedy začala sa objavovať tendencia lásky a náklonnosti k 
rovnakému pohlaviu. 

Dieťa prišlo do Atén. Bol profesorom v Goethe. Mal veľmi dobrý plat. Tam stretol zamestnanca 

banky, s ktorým si vybudoval vzťah – bol to ten slávny Michalis, ten, o ktorom starec [Paisij] povedal 

[Stamatisovi]: „Už si ho nikdy nebudeš pripomínať, Evangelos si ho bude pripomínať, ale ty už nikdy 

znova“. 

Chudák [Michalis] bol chorý na AIDS. Stamatis mal k nemu také šialenstvo a lásku, že povedal: 

"Dostanem AIDS, aby sme mohli byť spolu chorí!" Buď opatrný! Sú to duchovné choroby a 

demonštrujú intenzitu vášne a musíme byť naozaj opatrní, keď o tom hovoríme! 

Chcem ukázať, kde prichádza starec Paisij, aby som vám tiež mohol povedať, ako sa s tým 

vysporiadal. 

Stamatis ochorel na leukémiu, vtedy nebolo veľa liekov, teraz to rieši väčšina [trpiacich] ľudí. Štát im 

poskytuje lieky, ktoré stoja okolo 2000 eur, dostávajú príspevok 800 eur mesačne. A príde pani s 

rakovinou prsníka a dostane 400 eur a tej, ktorá nemá nič, dá 800 eur, lebo systém je taký. Veci sú 

presne tak, ako vám hovorím, išli sme z jedného extrému do druhého. 

Chorý [Michalis] sa dostal do nemocnice. Jeho rodičia neprijali, aby ho Stamatis prišiel navštíviť do 

jeho izby. Stamatis však dychtivo čakal pred nemocnicou svätého Sávu a získaval informácie o 

Michalisovom stave. Len čo by sa dozvedel, že Michalis schudol a teraz má 50 kg, on by tiež prešiel 

by aj na diétu a dosiahol 50 kg…potom 46kg…potom 43 kg. 

Michalis zomrel. A keď zomrel, Stamatis povedal: "Čo mám urobiť pre toho, koho milujem, môj 

Bože?". Povedali mu, aby šiel na horu Atos a povedal otcom, aby sa modlili za odpočinok jeho duše. 

Vášeň ho priviedla na horu Atos! Preto by ste nemali nič hovoriť! 

Pretože úbohí nevedeli, čo je hora Atos, myslel si, že je to ako námestie Kolonaki, miesto ich 

stretnutí. Prišiel do Iveronu [monastiera], ktorý je považovaný za Kolonaki hory Atos kvôli Panagii 

Kolonakiotissa, tejto Panagii, prvej, kráľovskej svätej ikone hory Atos. 

Prišiel [na horu], to je keď sme sa stretli a požiadal nás, aby sme ho vzali k starcovi Paisijovii. 

A vskutku aj  išiel k starcovi.  

Starec Paisij mu povedal: 

"Môj Stamatis, Môžeš sa postiť v stredu a piatok? 

- Môžem! 
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– Na nemeckej vysokej škole zarobíš toľko peňazí, že si necháš 1/10 pre seba a zvyšných 9/10 rozdáš 

chudobným... dokážeš to? 

- Dokážem! 

- Môžeš čítať akafist ku Presvätej Bohorodičke každý deň? 

– Môžeš, Stamatis, ísť raz týždenne do nemocnice a postarať sa o chorého muža, ktorému nemá kto 

pomôcť? 

- Môžem! 

– Povedz mi, môžeš ísť nájsť duchovného otca [rozumej pravoslávneho kresťanského kňaza] a 

vyspovedať sa? 

- Môžem! 

– Môžeš sa riadiť kánonom, ktorý ti predpíše tento duchovný otec? 

-Áno, môžem! 

– Môžeš ísť každú nedeľu na Liturgiu? 

-Áno, môžem! 

– Choď a rob, čo môžeš...a Boh pre teba urobí...to, čo ty nemôžeš urobiť [pre seba]! povedal starec 

Paisij. 

„Rozumel si, čo mu povedal? Choď a rob, čo môžeš, a nechaj Boha bojovať s tvojou vášňou. Dovoľ 

Bohu, aby za teba urobil to, čo ty nemôžeš urobiť... že ťa ťahá táto vášeň!” 

Povedal mu tiež: „Už si nikdy viac nespomenieš na toho muž [Michalis]! Jeho meno ani nedáš 

spomínať medzi zosnulými! Toto bude povinnosťou toho, kto ju teraz má [to znamená otec 

Evangelos]. Priveďte ho sem." 

„Prvého, ktorého spomínam medzi zosnulými, po mojom duchovnom otcovi a starcoch, a otcovi 

Timoteovi, prvým, koho spomínam, je tento Boží služobník Michael. Prečo? Pretože je to príkaz 

starca Paisija." 

"Videli ste niekedy, čo znamená byť Božím anjelom?" "Anjelom Božím!" Blahodať Svätého Ducha ho 

pokryla [Stamatisa] a zvyšok svojho života prežil v úžasnom duchovnom stave. Pôstenie sa, 

celonočné bdenia, modlitby, pokánie, spoveď. 

Venoval sa tomuto. Ktokoľvek mal AIDS a nevyspovedal sa, Stamatis vzal duchovného otca k nemu, 

aby sa mohol vyspovedať. Kňazi vtedy v nemocnici ľuďom s AIDS obyčajne nedávali sväté Prijímanie. 

Keď našiel kňaza, ktorý by im dal sväté Prijímanie, odviezol dotyčného autom ku tomuto kňazovi, 

aby mohol prijať sväté Prijímanie.  

Ctihodný Paisij Svätohorec – škodlivosť robenia mnohých vecí súčasne 

Ľudia dnes nežijú jednoducho, preto sú silno rozptýlení. Venujú sa mnohým 
veciam a utápajú sa v mnohých starostiach. Ale najskôr dokončím jednu alebo dve 
veci, potom myslím na ďalšie. Nikdy nerobím veľa vecí naraz. 
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Práve teraz rozmýšľam nad jednou konkrétnou vecou. Keď dokončím prvú, 
začnem rozmýšľať o druhej. A to preto, lebo ak budem robiť druhú pred tým, než 
dokončím prvú, nebudem mať pokoj. Keď je človek príliš zaneprázdnený vecami, 
stratí rozum. Už aj premýšľanie o všetkých týchto veciach súčasne vedie 
k schizofrénii. 

Raz ku mne prišiel mladý muž v stave psychického zrútenia. Presvedčil ma, že 
trpí, pretože zdedil po rodičoch nejakú dedičnú citlivosť a podobne. "O akom 
dedičstve hovoríte? “, spýtal som sa ho. "V prvom rade si treba oddýchnuť. Potom 
dokonči svoje štúdium. Potom choďte na vojenskú službu a potom sa snažte nájsť 
prácu. “ Úbožiak počúval a našiel si cestu.  

Otec aj ja sa rýchlo unavíme v robote. A neviem prísť na to, čo to spôsobuje. 
Dochádza ti trpezlivosť. A príčinou vašej netrpezlivosti je, že venujete pozornosť 

mnohým veciam. Upriamujete svoju pozornosť na všelijaké veci a to vás ničí. A 
vyvoláva to vo vás úzkosť, pretože ste ambiciózni a mrzí vás, že ste zlyhali. 

Keď som žil v cenobitskom kláštore, pracoval som v stolárstve. Vozil to tam 
ďalší tesár, starší mních, otec Izidor. A ten chudák nemal trpezlivosť. Chcel spraviť 
okno, ale potom znervóznel, prestal robiť okno a utekal spraviť dvere. Potom bol opäť 
nervózny, zbavil sa dverí a vyliezol hore, aby zakryl strechu. Takže všetko prerušil 
uprostred práce bez toho, aby niečo dokončil. Niektoré nahrávky stratil, iné zle 
zostrihal... A takto sa človek zabíja a zabíja bez toho, aby niečo dosiahol. 

Sú aj ľudia, ktorých sila je 
obmedzená a nedokážu robiť viac 
ako jednu alebo dve práce. Napriek 
tomu sa zapájajú do mnohých vecí, 
zamotávajú sa do mnohých 
starostí a potom nerobia nič 
správne, vťahujú do svojich 
záležitostí a obáv iných ľudí. 

Ak je to možné, človek by sa 
mal snažiť nerobiť viac ako jednu 
alebo dve veci naraz, poriadne ich 
dokončiť a až potom s jasnou a 
sviežou mysľou začať robiť niečo 
iné. Aký duchovný život môžete 
viesť, keď je vaša myseľ 
rozptýlená? Ako si môžeš pamätať 
na Christa? 

 

5 lekcií ctihodného Paisija Svätohorca o smrti a budúcom živote 
 

1. Po všetkom, čo Boh urobil pre nás ľudí, by bola veľká nevďačnosť, keby sme 
išli do pekla a tam smútili. Bože, zabráň, aby do pekla spadol ktokoľvek. 

2. Boh chce pomáhať mŕtvym, pretože je mu ich ľúto, ale nerobí to preto, lebo je 
vznešený. Nechce dať diablovi šancu povedať: „Ako môžete zachrániť tohto 
hriešnika, keď sa vôbec nesnažil? „Ale keď sa modlíme za mŕtvych, dávame 
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Bohu „autoritu“, aby zasiahol. Treba tiež povedať, že naše modlitby za mŕtveho 
sú u Boha dojímavejšie ako modlitby za živých. 

3. Užitočnejšie ako všetky naše spomienky na zosnulých a spomienkové 
bohoslužby, ktoré môžeme uskutočniť za mŕtvych, bude náš všímavý život, teda 
boj, ktorý vedieme, aby sme sa zbavili našich nedostatkov a očistili sa. 
Výsledkom našej slobody od materiálnych vecí a od duchovných vášní však 
nebude len to, že sa nám uľaví. Úľavu pocítia aj naši zosnulí predkovia. Mŕtvi 
potom zažijú radosť zo svojho potomstva života s Bohom. 

4. Skôr v cenobitských kláštoroch [kláštory so spoločným životom mníchov] 
prikázali jednému z mníchov, aby ostatným otcom pripomenul smrť. Keď boli 
ostatní bratia zaneprázdnení svojou prácou, tento mních prišiel za nimi a 
každému z nich povedal: „Bratia, 
musíme zomrieť.“ 

5. Človek, ktorý zomrel svetu a bol 
duchovne vzkriesený, nemusí v 
súvislosti so smrťou trpieť žiadnu 
úzkosť, strach či obavy, pretože 
smrť čaká s radosťou. A to preto, 
lebo pôjde ku Christovi a bude sa 
radovať s Ním. Ale on sa raduje z 
tohto života, pretože aj v tomto 
živote žije s Christom a cíti časť 
raja, aj keď je živý. 

  ·  

Nehovor Bohu, že máš problém. Otoč sa k problému a povedz mu, 

že máš Boha! 

 

Zamyslenie – archijerej 

Andrej Tkačev 

Keď zomrieš, netráp sa o svoje telo... Tvoji 
príbuzní urobia všetko, čo bude treba: 
- Vyzlečú ti šaty; 
- Umyjú ťa; 
- Oblečú ťa; 
- Vyvezú vás z domu a doručia na vašu novú 
adresu. 
Mnohí prídu na pohreb, aby si ťa uctili. 
Niektorí dokonca zmenia svoje plány a 
požiadajú o voľno z práce, aby sa zúčastnili 

pohrebu. 
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Vaše oblečenie, ktoré ste nosili, bude buď rozdané, alebo predané, alebo darované, 
alebo spálené. 
Vaše knihy, vaše hry, vaše zbierky, všetky vaše veci už budú patriť iným ľuďom... 
V práci ťa nahradia. 
Niekto s takýmito alebo ešte lepšími schopnosťami zaujme tvoje miesto. 
Vaše bohatstvo sa prenesie na dedičov. 
Vaši dobrí priatelia budú plakať hodiny alebo dni, ale potom sa budú znova smiať. 
Vaši miláčikovia si zvyknú na svojho nového majiteľa. 
Vaše fotky budú chvíľu visieť na stene, potom ich položia na nábytok a potom uložia 
v nejakej škatuli. 
Niekto iný bude sedieť na tvojom gauči a pozerať telku, niekto iný bude sedieť za 
tvojím stolom a jesť. 
Hlboká bolesť vo vašom dome bude trvať týždeň, dva, jeden mesiac, dva, jeden rok, 
dva... 
Potom sa staneš len spomienkou a potom sa tvoj príbeh skončí. Skončí to medzi 
ľuďmi, skončí to tu, skončí to v tomto svete, ale tvoj príbeh začína v novej realite... vo 
vašom živote po smrti. 
Tvoj pozemský život, kde si mohol posunúť svoje telo, kde si dal zmysel veciam, ktoré 
si tu mal, teraz stratí zmysel alebo 
význam. 
D  N E S : 
- krása vášho tela; 
- meno; 
- priezvisko; 
- nehnuteľnosť; 
- kredity; 
- pracovné miesto; 
- bankový účet; 
- auto; 
- domov ; 
- akademické tituly; 
- trofeje; 
- priatelia; 
- muž/žena; 
- deti; 
- rodina. 
Vo svojom novom živote budeš potrebovať len svoju DUŠU. Jediný majetok, ktorý 
budeš vlastniť, je tvoja DUŠA. 
Preto sa snažte žiť naplno a buďte šťastný, kým ste tu na zemi, starajte sa v prvom 
rade o spásu svojej Nesmrteľnej DUŠE, pretože ako povedal Jeden Svätý človek: 
„Nemôžete si odtiaľto vziať, čo máte. Vezmeš si len to, čo dávaš iným"! 
"Netreba smútiť! Máme všetko. Dostali sme viac, než sme si zaslúžili. Máme viac, než 
si zaslúžime. Chváľte Boha, nič od Neho nežiadajte. 
Sláva tebe Pane, žijem! Sláva ti Pane, mám priateľov! Sláva ti Pane, som na nohách 
a s čistým svedomím! Sláva ti pane, mám prácu, koľko-toľko peňazí, chlieb si 
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kupujem, nemusím podať ruku, aby mi bolo podané! Sláva tebe Pane, som pokrstený! 
Sláva Ti Pane, viem veľa a viem čítať, viem študovať akúkoľvek vedu! 
Sláva ti Pane, ešte mám celý život pred sebou! Sláva ti Pane, vojdem do neba, keď 
zomriem, lebo si zomrel za mňa - verím v to, chcem žiť v nebi! Nech môžem žiť večne. 
Prečo by sme mali smútiť?! Hej ľudia, múdrujte, prestaňte sa nechať odradiť, túžiť, 
smútiť! Nech sa bezbožníkov odradí, nech túžia a nech smútia a stratia sa v duchu. 
Ty a ja máme milión dôvodov usmiať sa a povedať: 
"Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe !!! " 

 

Trpezlivosť - najsilnejší, najúčinnejší liek, ktorý lieči ťažké a dlhodobé 

ochorenia. Väčšinu utrpení sa dá prekonať iba trpezlivosťou. Veľká 

trpezlivosť rozmotá aj tie najzamotanejšie veci a prináša božské ovocie: 

tam, kde nevidíte riešenie, Boh urobí najlepšie riešenie. 

Ctihodný Paisij Svatohorec 
 

Napísali ste nám... 

Ó, Pane môj ..... 

Prepadli ma obavy. Prepadajú ma pravidelne, odkedy som matkou. Prichádzajú 

a odchádzajú ako vlny mora. Moje emocionálne vlny ma zaplavujú v súvislosti s názormi iných 

ľudí, so spoločenskou situáciou, so zdražovaním, so 

stratou alebo zmenou v zamestnaní, so starnutím 

atď... atď... atď ...  

Trvalo mi rok, kým som sa spamätala 

a uvedomila si, že takto ďalej nemienim otročiť na 

akýchsi „vlnách“. Žiadne dlhé sebaľutovanie som si 

nemienila dovoliť. Začala som skúšať, čo na mňa bude 

platiť a akou metódou sa budem učiť vyliezť hore. Aby 

som bola opäť tam, kde patrím – medzi štíhlymi, 

pracujúcimi a dôstojne starnúcimi ženami – matkami.  Vlastne som prežívala krízu stredného 

veku, lenže až teraz mi to dochádza. Lekár mi povedal, že mám chudokrvnosť, predpísal vitamíny, 

minerály, odporúčal viac diviny a hovädzie mäso, no ... vyváženú a pestrú stravu. Áno, ale čím 

nasýtiť dušu, aby nezúfala, o tom veľa nepovedal? A tak som sa dala do toho. Najprv som sa aj 
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poľutovala, poplakala, pofrflala, pretože 

cvičenie ma nebavilo, aj keď má úžasné 

účinky, chudnutie bez cvičenia nejde dobre, 

atď.....  

No, kým som pozliepala a pozmenila 

vo svojom živote a pohľade na seba a iné 

veci, ktoré som mala zmeniť, trvalo to štyri 

roky. Veru a bolo to ako vyzliekanie zo starej 

kože. Prešla som si tak tromi rokmi vyrovnávania sa s tým, že už nemám dvadsať päť 

a jednoducho po troch deťoch mám telo „pekne zhumpľované“ a tie tri bezbolestné pôrody 

a krásnych desať rokov plnohodnotného materstva nemôže byť zadarmo. Tak som to ukončila 

návštevou terapeutky a zapracovala som na svojom zdraví.  

Bez zmeny myslenia to nešlo. Keď som veľmi unavená, uplakaná a zúfalá prosila Boha 

o pomoc, netušila som, že príde pozvoľna a pomaly. Presne tak, ako pozvoľna a pomaly menil 

moje myslenie. Stojí to za to, odovzdať sa v prosbách Hospodinu. Vyskúšala som niekoľko 

spôsobov životného štýlu a nakoniec som došla k záveru, že si vytvorím svoj. Nemôžem len tak 

prebrať názory a skúsenosti niekoho, koho ani nepoznám, pretože je výživový poradca a pod. 

Priviedli ma k tomu ľudia, ktorých poslal On. Oni nevedeli, že sú ďalším kamienkom v odpovedi 

na moje reptanie a modlenie, keď som hľadala samú seba. Hľadala som rovnováhu v živote po 

štyridsiatke, aby som bola silnejšia, sebavedomejšia a odvážnejšia.  

Pomenovala som svoj 

strach, uvedomila si cez trápenie 

vonkajšie aj vnútorné, že nechcem 

žiť ani v strachu, ani v lenivom 

a tučnom tele a že cestu si 

nemôžem nájsť sama, ale znovu 

a znovu v spolupráci s Bohom. Bez 

Neho niet pre mňa riešenia. To som si uvedomila a utvrdila ma v tom kamarátka, keď mi poslala 

modlitbu na malovernosť. Potrebovala som to ako soľ. Neverila som ani sebe, ani Bohu.... akási 
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apatia ma chcela premôcť, ale priateľov posiela Boh človeku na to, aby nás posúvali hore. Nuž 

tak som sa začala zdokonaľovať v ďakovaní za každú jednu vec v mojom živote:  

„Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť.  Hospodinom 

sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne 

vyvyšujme jeho meno! Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo 

ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria. Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil 

ho zo všetkých súžení. Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a 

presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina 

jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo 

hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať“.    34. žalm 2 – 11 

                                                                                                                     Elena Nemčíková 

 

Dokedy sa budeš trápiť? 
 

Tá spomínaná kríza stredného veku, čo ma 

prepadla, bola pre mňa akoby previerkou na krok 

vpred. Ten krok vpred, ktorý by mal urobiť každý, 

lebo bez kráčania vpred, neexistuje duchovný rast. 

Kresťan je povolaný duchovne rásť a čo je duchovný 

rast? Upevňovanie svojho vzťahu k Bohu, učenie sa 

láske bez podmienok, cvičenie sa v pokore, 

milosrdenstvu, ale aj zdravému úsudku 

a správnemu rozlišovaniu. 

Teraz v období medzi ďalšou „nespočetnou 

vlnou, či mutáciou korony“ som si poskladala všetky 

moje obavy, strachy a dezilúzie, no je mi jasné, že 

nemám chorobnú depresiu, ale to čomu ľudovo hovoríme „depka“. Som šťastná, že je to len 

„depka“, ktorá prichádza a odchádza s tým ako sa lepší naše chápanie situácie, v ktorej sme. Tou 

situáciou bol strach z budúcnosti. Na ten strach som vyskúšala všetko: prechádzky v prírode; 

cvičenie; modlitbu; čítanie Písma, čítanie duchovnej literatúry; čítanie všetkej mojej obľúbenej 
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literatúry; vyskúšala som víno; večery pri sviečkach; spievanie; ticho; presmerovanie myšlienok; 

počúvanie obľúbenej hudby, rozhlasových hier a relácií; spoveď a Eucharistia; časté pitie 

svätenej vody; zmena stravovania; vitamínové doplnky, psychologickú poradňu; upratovanie; 

výlety ... ešte som na niečo zabudla? Nič z toho ma nevyvádzalo zo strachu. Nefunguje to tak, 

ako keď si dáte tabletku. Strachu som potrebovala čeliť a tak mi to Boh dával po dúškach. Čelila 

som hašterivej kolegyni v práci, čelila som svojim hormonálnym zmenám po štyridsiatke, čelila 

som svojim predstavám o kresťanskom živote na ružovom obláčiku, čelila som svojej  malej 

sebadôvere, čelila som svojej slabej viere.... sebe som sa musela postaviť. Sama seba zhodnotiť 

ako človeka, ktorého Boh miluje od hlavy až po päty. Že som nezostala kresťankou len tak, ale že 

je to práve kvôli tomu bezpodmienečnému úprimnému a milujúcemu Bohu, ktorý ma vždy 

uisťuje o svojej láske ku mne.  

Pomaly a systematicky mi dával najavo, že som pre Neho dôležitá a stále budem. Robil to 

malými každodennými krokmi. Ale na to som prišla až teraz pri písaní tohto článku, lebo Boh 

koná mozaikovito. Nenápadne, ale precízne zapracováva do nášho života všetko, čo 

potrebujeme. Tak mi pritiahol do 

života knihu Odvážna v Bohu od 

katolíckej autorky Sonji Corbitt. Tu 

som sa dočítala o tom, že aj Eliáš 

prežíval strach a bolo. Prvý čriepok do 

mozaiky mi Pán poslal veľmi 

premyslene. Ja som tú knihu „zjedla“. 

Kúpila som si aj druhú od tej istej 

autorky Bohom vyslobodená. Nech 

hovorí, kto chce, čo chce, môj názor na inoslávnu literatúru to nezmení, lebo pre mňa je to 

doplnenie toho, čo v slovenčine a češtine u nás chýba. Je to ten iný pohľad na kresťanský život. 

U nás vyšlo s takým sviežim prístupom v slovenčine len pár kníh napr.: od otca Thomasa Hopka 

a od vladyku Tichona Šefkunova. Takže viem, o čom hovorím. Témou strachu, frustrácie, 

depresie, smútku sa v slovenčine nič medzi pravoslávnymi nevydalo. A verte, potrebujeme to 

ako soľ. Úprimne si odpovedzte každý na otázku: “Pomáhajú mi rady duchovného, starcov, 

biblické texty, duchovné príbehy prekonať strach z každodennej neistoty bytia“? Moja osobná 
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skúsenosť je že, duchovné rady sv. otcov a starcov nám pomôžu na pár dní a to nie preto, že by 

neboli pravdivé, ale jednoducho sú od ľudí, ktorí svojím duchovným životom prevyšujú nás 

obyčajných veriacich a často ich jazyk, či spôsob, akým nám danú tému predkladá autor kníh 

o daných ľuďoch, je suchý a strohý. Aj to je však lepšie ako nič. Aj za to Bohu vďaka, pretože to 

znamená, že prídu ďalšie. 

Práve vďačnosti ma tieto dva kľukaté roky naučili. Preto, keď sa dohadujem s deťmi doma, 

prečo by mali chodiť do školy a byť za to vďačné, vždy svojim trom zbojníkom zdôrazňujem, že 

vzdelanie je dar, nie samozrejmosť a aby to nebola príťaž, je potrebné sa za dobré známky aj 

modliť. A začať mám od seba. V kritických chvíľach mojej výchovy hovorím manželovi, že keď 

nám dal Boh tri deti, nech pošle aj návod, ako každé z nich vychovávať. A potom si uvedomím, 

že v tom nie som sama, že ak chcem pochopiť svojho adolescenta doma, mám siahnuť na dno 

svojej duše a modliť sa o ten návod. Potom prídu chvíle, keď sa vidím, ako nezvyšujem hlas, ani 

nehodnotím výkon, či slová svojej dospievajúcej dcéry a pokojným hlasom jej poviem svoj názor 

alebo dokonca si to akoby ani nevšimnem, že je drzá ako papagáj. 

Pri tom všetkom počas studenej 

a „večnej zimy“ v horách, kde žijeme, som 

uprostred boja. Som unavená, smutná a cítim 

sa ako nie vo svojej koži. Viem, že potrebujem 

vyjsť von v ústrety niečomu novému, čo má 

tvoriť mňa, ale ešte netuším ako a hlavne 

hnevám sa na celý svet a na Boha. Nemôžem 

všade, kade chodím, dávať tento hnev najavo 

a on ani nejde vždy dobre von, preto môže prísť 

tá „depka“. Slovo depresia pochádza 

z latinského slova deprimere. Znamená to 

utláčať, umlčiavať. Presne je to tak, že de je 

nadol a premere je tlačiť. Vystihuje to pocity človeka, ktorý je v depresii, pretože áno, tá zlosť 

nás tlačí dole. Aby sa tak nestalo a vedeli sa zdola odraziť, máme použiť všetky tie hore uvedené 

spôsoby, ktoré nepomáhajú ako tabletka, ale predsa len pomáhajú, pretože nás nasmerujú na 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
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iných a nie na seba. Keď prichádza strach z hocičoho, najlepšie je tomu čeliť s modlitbou 

a prácou, ktorá robí radosť iným, aj nám.  

Všetko, čo má zmysel môže napĺňať človeka a dávať duchovné bohatstvo všetkým, ktorí 

o to stoja. Moja hlboká duchovná kríza bola prirodzená, pretože som sa vzdávala niečoho, čo už 

pre mňa nie je užitočné. Neznamená to, že je to zlé prežívať takéto pocity. Boh takto z nás 

„vytrasie“ mylné predstavy o viere alebo nesprávne vnímanie nejakej skutočnosti. Preto je mi 

jasné, prečo tento článok vznikal dva roky a dovŕšila som ho práve dnes 22. apríla v deň Paschy.  

Kristus vstal z mŕtvych, aby každý z nás mohol vstať a ísť ďalej deň za dňom bližšie a bližšie 

k Nemu. 

                                                                                                                      ElenaN. 

 

Jób: Vzťah Boha a človeka 

Vo imja Otca, i Syna, i Svjataho Ducha!  

Sláva Isusu Christu!  

Drahí bratia a sestry! 

Kniha Jób patrila a patrí k najčítanejším knihám Starého Zákona. V porovnaní s inými 

biblickými príbehmi malo rozprávanie o Jóbovi vždy veľkú vážnosť a veriaci ľud v ňom 

nachádzal posilu v ťažkých chvíľach, utrpeniach a bolestiach svojho života. V kánone 

starozákonných kníh je príbeh o Jóbovi zaradený medzi spisy nazývané ketubim. V tejto časti 

sa sústreďujú poeticky ladené knihy ako kniha Žalmov, Pieseň piesní a Príslovia. Preto nie je 

ničím výnimočným, že aj prevažná časť rozprávania o Jóbovi je zachytená vo veršoch. 

Rozprávanie o Jóbovi je významným svedectvom o vernosti Bohu, tak ako v radosti 

a požehnaní, ako aj v utrpení. Oproti mienke židovských učencov, ktorí považovali utrpenie 

za Boží trest, kniha Jób ukazuje, že tomu tak nie je. Stvoriteľ môže zoceľovať vieru človeka 

plniaceho jeho vôľu a dať mu nahliadnuť do tajomstva utrpenia a pochopiť význam bolesti pri 

spáse. Svätý Ján Zlatoústy chápe prvé verše knihy ako stručnú biblickú charakteristiku 

ideálneho človeka. Jób dokonca prináša obeť za svoje deti v strachu, keby sa dopustili 

hriechu, aby ich Boh nepotrestal. 

Boh povoľuje Pokušiteľovi skúšať vieru spravodlivého Jóba a po prvom neúspechu 

pokušiteľ neskladá zbrane a chce sa dotknúť samotného Jóba. Po druhom krutom pokúšaní 

Jóbovej viery, v ktorom obstál, by sa mohlo zdať, že sa kniha blíži ku koncu. Kniha však ukazuje 

viac a ukazuje priamo srdce človeka, ktorý bol navštívený takýmito ranami. Keď Jóba zbadali 
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jeho priatelia, ani ho takmer nespoznali a na znamenie súcitu si roztrhal každý jeden vrchnú 

časť oblečenia a nad hlavy si hádzali popol. 

Až tretia kapitola obsahuje Jóbove zúfalé slová, ktoré prinútili jeho priateľov k ďalšej 

reakcii. Ich pokusy o duchovnu útechu však neboli ladené v rovnakom duchu ako Jóbove 

vrúcne srdce. Boha chápali len ako sudcu, ktorého nemôžeme nazvať Otcom. Preto sa mu 

snažili vysvetliť, že musí byť vinný, ak na neho Boh poslal toľko nešťastia. Jób vo svojich 

odpovediach niekoľkokrát žiada priateľov, aby mu vysvetlili, ako a v čom zhrešil. Jeho srdce 

túži poznať skrytý Boží zámer a nie je mu zrejmé utrpenie spravodlivého „ako synovská 

spoluúčasť“ v utrpeniach 

Božej sviatosti, spôsobená 

ľudskými hriechmi na svete. 

Napokon Jób vyjadruje 

myšlienku, kde zreteľne 

dokazuje synovský pomer jeho 

trpiacej duše k Bohu: „Niet kto 

by mohol medzi nami rozsúdiť, 

kto na nás oboch ruku vložil“ 

(Jób 9, 33). 

Jób tak stovky rokov 

pred Christom vyciťuje 

potrebu prostredníka medzi 

Bohom a ľuďmi, medzi nebom a zemou. Toto sväté tušenie u neho bolo možné len z dôvodu, 

že sám sa priblížil Christovi, avšak ešte nechápe túto skutočnosť v pravých súvislostiach 

a v celom rozsahu. Na jednej strane mu je jasné, že ľudská múdrosť predstavuje pred Bohom 

dym a prach a na druhej strane sa pýta všemohúceho Boha svoje ľudské prečo. Jób teda čaká 

na priame Božie slová a spravodlivý súd.  Ján Zlatoústy hovorí, že v týchto krízových situáciách 

neprichádza bezcitný Sudca, ale milujúci a múdry Otec, ktorý sa zaujíma o svoje dieťa. 

Všemohúci Boh tvrdo skúšal Jóbovu vieru a Jób v tejto skúške obstál. Zo životopisov 

svätých vyplýva, že Boh na človeka nikdy nedopustí toľko, aby to nemohol uniesť. Na 

hriešnikov posiela utrpenie, a tým im dáva možnosť činiť pokánie. Naopak, spravodliví 

prežívajú skúšky, aby sa ako v ohni zoceľovala ich viera. Ako kresťania z Christovho evanjelia 

vieme, že na svete budeme mať súženia, ale dúfame, že sa naplnia Spasiteľove slová: „Ja som 

premohol svet“ (Ján 16, 33). 

Christos posredi nás! 

JAKUB SURMIK 

POUŽITÁ LITERATÚRA:  

1. Sväté Písmo 
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3. Nový biblický slovník. 1996 

4. PULEC, Radim. Teologicko-etický aspekt knihy Jób. Pravoslávny teologický sborník. 1983, XI.,   

Nie ako ja chcem, ale ako Ty chceš, Bože!!! 

Tieto slová sa mi nepíšu ľahko, lebo je to čerstvé, ale viem, že to musím napísať, pretože 

písanie je pre mňa terapiou, akýmsi balzamom na dušu. Určite poznáte ten pocit, keď sa na 

niečo tešíte, plánujete si niečo a odpočítavate dni, kedy to už konečne príde. Takých okamihov 

v živote je veľa, niektoré nám vyjdú, niektoré nie. To sú tie, ktoré Boh nepožehná. Začnem 

písať ten svoj príbeh, veľmi čerstvý  a skutočný.  

Od zimy som sa tešila na pobyt na Mallorce s mojimi kamarátkami, kde som mala nielen 

cvičiť, ale aj oddychovať, relaxovať, zregenerovať sa pri tom vytúženom mori. Človek, ktorý 

žije vo vnútrozemí, väčšinou vidí more párkrát za život 

a na to more som sa tešila najviac Trochu som mala 

obavy, ako to cez týždeň zvládnu bezo mňa deti, ale sú 

už veľké, hovorila som si, a majú ocka, starkú, babku... 

Táto predstava ma upokojovala. Až teraz si 

uvedomujem, že som zabudla prosiť Boha, že som to 

všetko brala ako samozrejmosť. Veď čo by sa už mohlo 

stať, aby som nešla??? Veď všetko som si tak dobre 

naplánovala, no nie?? No stalo sa! Dva dni pred mojím odchodom dostal v noci môj syn Janko 

záchvat, musela som s ním ísť do nemocnice. 

Viete, ten pocit, keď vidíte svoje dieťa na 

lôžku a čakáte, čo sa ide diať, tá bezmocnosť 

je najhoršia! Hovorila som si, Bože, prečo? 

V prvom rade som myslela na dieťa, nech to 

nie je nič vážne. Potom tu bola tá myšlienka 

na dovolenku, keď som už vedela, že ja odísť 

nemôžem. Niečo sa vo mne zlomilo, až vtedy 

sa začala modliť: „nie ako ja chcem, ale ako 

Ty chceš, Bože.“ V nemocnici sme neboli dlho, dva dni, ale ten strach o dieťa zostal vo mne, 
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i keď každým dňom je to lepšie. Janka máme sledovať a v prípade ďalšieho záchvatu vieme, 

čo robiť. No ja verím, prosím Boha, aby sa toto už nikdy nezopakovalo. A prosia aj druhí, 

rodina, kamaráti, priatelia, kňazi a mnísi. Ľudia, ktorých modlitby sú silné a ja tú silu cítim. 

Zostáva tu otázka, prečo sa to stalo? Veď náhody predsa neexistujú. Veľa ľudí nezávisle od 

seba mi povedalo, že niečo by sa stalo mne, že to bol taký varovný signál neodísť, síce krutý, 

ale tak to malo byť. Neviem, či je to tak, len Boh vie. Jedno ale viem isto, že ak budem niečo 

v budúcnosti plánovať, tak len s modlitbou nie tak, ako ja chcem, ale ako chce Boh. 

Výroky svätých otcov 

 „Každé pokušenie, ktoré k nám prichádza, je pre nás 

užitočné. Správne duchovne zápasiaci kresťania sú 

vystavovaní pokušeniam, aby zväčšili svoje duchovné 

bohatstvo, nedbanliví zas preto, aby sa naučili, ako sa 

chrániť pred všetkým, čo im škodí. Tí, ktorí sa nachádzajú 

ďaleko od Boha a Jeho Cirkvi, sú pokúšaní ľstivými 

démonmi práve preto, aby sa priblížili k Bohu. Pokušeniam 

sú vystavovaní aj Boží priatelia, zbožní a spravodliví, aby 

mali odvahu pred trónom Trojjediného Boha.“ (Svätý Izák 

Sýrsky) 

 

Kde je koniec odpustenia? 

Keď si to praješ vedieť,  

spýtaj sa matky, ona ti povie.  

Koľkokrát matka odpúšťa svojmu dieťaťu, nech je mierou 

i tvojmu odpusteniu. 

Svt. Nikolaj Velimirović 

 

Skutočná viera si nachádza miesto v srdci, nie v rozume. 

Za antichristom pôjde ten, koho viera bude rozumová, ale 

kto bude mať vieru vo svojom srdci, rozpozná ho. 

prepodobný gruzínsky starec GABRIEL (Urgebadze) 

 

Jeden starší muž hovoril, že ako dieťa sa niekoľko mesiacov 

modlil k Bohu, aby mu daroval tú úžasnú schopnosť, ktorú 

mal jeho strýko - každý večer vytiahnuť zuby z úst a vložiť ich do pohára s vodou... 

Neskôr bol taký šťastný, že Boh nesplnil jeho želanie  

metropolita Antonij (Surožský) 
 



26 
 

Hľa, dieťa moje, neodsudzuj žiadnu dušu, lebo tomu, kto iného odsudzuje, Boh dopúšťa 

padnúť, aby sa naučil súcitiť so svojím slabým bratom. 

archimandrita EFRÉM (Moraitis), arizonský 

 

Kríž nesmieš len niesť, ale aj pobozkať. Ráno, len čo otvoríš oči, musíš pobozkať kríž s 

Isusovou modlitbou alebo modlitbou: "Pane, posväť ma svojím krížom! Silou Tvojho 

kríža vymaž moje hriechy a posilni ma!" 

Pán nás posväcuje a nepriateľská sila je z nás odstránená, tma a smrad sú preč a 

potom prebývame vo svetle... Ak ráno pobozkáme kríž a budeme sa modliť, dostaneme 

požehnanie dňa, deň bude hladký, pokojný a všetko bude v poriadku. 

Schigumen Savva Ostapenko 
 

DUCHOVNÝ RECEPT 
Svätého Ignáca Brjančaninova 

… zasielam vám jeden duchovný recept a radím vám, aby ste tento liek, ktorý vám teraz 

predkladám, užívali niekoľkokrát denne; zvlášť v dobe najväčšieho súženia duševného 

alebo telesného. Ak ho budete užívať, nešetrite sily a hojenie skryté v tomto lieku, ktoré 

sa môžu zdať v prvej chvíli nepatrné. Zostaňte na chvíľu sami a potom pomaly a nahlas 

vyslovujte nasledujúce slová tak, aby váš rozum zostal sústredený na to, čo hovoríte: 

„Sláva Tebe, Bože môj, za poslané strádanie, pretože si ho zaslúžim za svoje skutky. 

Prijímam ho a prosím Ťa, rozpomeň sa na mňa vo svojom Kráľovstve!“ 

Túto modlitbu je treba hovoriť bez ponáhľania sa. Keď ju poviete prvýkrát, trochu si 

oddýchnite, a  opäť  ju vyslovte a znovu si krátko oddýchnite. Takto pokračujte v 

modlitbe päť alebo desať minút, pokiaľ nepocítite vo vašej duši pokoj a útechu. To, čo 

pocítite, bude jasné: Božia moc a milosť, lebo tá nespočíva vo výrečnosti alebo 

mnohovravnosti, ale vo velebení Boha. Velebenie i vzdávania vďaky sú totiž skutky, 

ktoré nám zanechal sám Boh, a preto ich netreba považovať za ľudský výmysel.  
 

 

NEPOTREBUJETE ĽUDÍ STRAŠIŤ 
Netreba zastrašovať ľudí "poslednými časmi" a 

antichristom! Zabudli sme, že patríme Bohu! 

Prečo strašiť ľudí touto priepasťou zla a stále 

rozprávať o zlom?! - Cítil sa smutný. - Zvýšenie 

úzkosti a strachu nepovedie k ničomu dobrému. 

Ľudia nedokážu zvládnuť ten tlak. Úzkosť sa už 

zmenila na nevyliečiteľný strach. Ľudí ovládla 

hrôza - a stali sa otrokmi klebiet. Panika, strach a 

hrôza. Takto človek stráca slobodu... Strácam 

vieru, odvahu, nádej... Už sa nemusíme rozprávať 

o láske... Všetci netrpezlivo očakávajú antikrista a všetky myšlienky sú venované jemu 

a jeho smradľavým činom... Aké je to zlé! Človek sa bojí všetkého - fyzickej smrti, 

ničenia, prenasledovania, straty blízkych, hladu. Mnohí už z týchto strachov stratili 
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zdravý rozum a čo potom?! Koniec koncov, sme stvorení Bohom ako Jeho obraz 

a podobu – a ak sa bojíme antikrista, úplne zabúdame, že sme Boží! 

starý muž Nikolaj Guryanov 

 

Keď sú deti tínedžeri, rodičia musia urobiť všetko pre to, aby im pomohli. A to, čo 

prevyšuje rodičovské sily, treba prenechať všemohúcemu Bohu. 

Ak rodičia zveria svoje deti Bohu, potom Boh pomôže v tom, čo sa nedá robiť ľudsky. 

Ak napríklad deti neposlúchajú svojich rodičov, rodičia by ich mali zveriť Bohu, a nie 

hľadať rôzne spôsoby, ako ich "zlomiť". V tom prípade musí matka Bohu povedať 

nasledovné: „Bože môj, moje deti ma neposlúchajú. Nemôžem s tým nič urobiť. "staraj 

sa o ne sám." 
 

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 

 

Svätá Spoveď Janka a Branka 

V sobotu 18. júna 2022 pristúpili k 1. svätej 

spovedi dvaja naši chlapci Janko a Branko. 

Na túto tajinu sa chystali dlhšie a pripravili 

sa svedomite. Na druhý deň v nedeľu na 

sviatok všetkých svätých prijali obaja chlapci 

sväté dary nášho Spasiteľa Isusa Christa. 

Potom im otec Marek povedal pár milých 

a povzbudzujúcich slov a dostali darčeky.  

Nech táto krásna duchovná udalosť zostane 

navždy zapísaná v ich srdciach. 
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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, e-

mail: jankasom@szm.com 

www.pravoslavie.sk 
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