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Duchowy dziennik Świętej Carycy-Męczennicy Aleksandry to skarbnica, która przez
długi czas pozostawała w ukryciu. Odkryje on przed czytelnikiem całą prawdę o jej
czystej duszy; będzie to miało ogromne znacznie nie tyle historyczne, co religijne.

Święta Aleksandra jest, jeśli można tak powiedzieć, „podwójną męczennicą”,
ponieważ po jej zamordowaniu w piwnicach Ipatijewskiego Domu w
Jekaterynburgu przeszła fala iście szatańskich oszczerstw pod jej adresem. Owe
oszczerstwa zostały rozpowszechnione przez wrogów i morderców Chrystusa,
uparcie pragnących zniekształcić historię ludzkości. Niestety, przez ostatnie 80 lat
niewiele uczyniono, by wykorzenić te kłamstwa. Wielu kłamało, natomiast ci, którzy
starali się mówić prawdę o Rodzinie Carskiej ginęli z rąk walczących z Bogiem
satanistów. Jedno po drugim, stopniowo kłamstwa napełniły i nadal napełniają
ohydny kielich nieczystości, który do tej pory wylewa się na osobę
Carycy-Męczennicy.

Caryca Aleksandra była świętą niewiastą jeszcze w czasie poprzedzającym jej
męczeńską śmierć, a warunki, w jakich żyła, przezwyciężanie trudności i pokus
przypominają te, które przeżywa każdy człowiek.

Oryginał dzienniczka spisanego w 1917 roku, to maleńka, oprawiona w materiał
książeczka w grubej okładce, uszytej przez samą Aleksandrę Fiodorownę. W rogu
książeczki wyszyty jest maleńki krzyżyk. Na wewnętrznej stronie okładki widnieje
krótki napis, nakreślony ręką Carycy: „Alix, 1917”.

W tej książeczce Carycy Aleksandry Fiodorowny zawarte zostały fragmenty dzieł,
które były jej literacką inspiracją (czytała szczególnie dzieła J. R. Millera). Caryca
zapisała je w dzienniczku z 1917 roku.
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Przedmowa

„Z obfitości serca mówią usta” (Mt. 12, 34). Podobnie jak woda musi wypływać
ze źródła, tak serce pobożnej Carycy musi głosić miłość. To właśnie miłość była
największym skarbem, „klejnotem w koronie” jej wzniosłej duszy, dla wielu do tej
pory niezrozumianej. Długotrwałe ćwiczenie rodzi nawyk, który stopniowo staje się
nieodłączną cechą osobowości człowieka. Święta Aleksandra od dzieciństwa uczyła się
kochać ludzi „nie słowem lecz czynem i w Prawdzie” (I Jan 3,18). Dlatego gdy
Aleksandra Fiodorowna obdarzyła Cara Mikołaja Aleksandrowicza pięciorgiem
wspaniałych dzieci, każde z nich ogrzewała i karmiła swą bezgraniczną matczyną
miłością. Tą samą ofiarną miłością kochała Rosję, swoją nową Prawosławną Ojczyznę.
Stąd też tak cenny jest każdy wiersz o życiu duchowym, zapisany ręką Carycy. To
właśnie dlatego każde jej słowo rozpala w sercu łaskę Bożą. „Charity begins at home”,
jak mawiają Anglicy. Miłosierdzie zaczyna się we własnym domu.

Jeśli jesteśmy wrażliwi i przyjacielscy, cierpliwi i wielkoduszni w naszych kontaktach
z domownikami, z tymi, których widzimy na co dzień, wowczas siłą rzeczy nie
oszukujemy siebie, z iście królewską swobodą i szczodrością obdarzając tymi
uczuciami także obcych nam ludzi.

Zapiski Carycy Aleksandry Fiodorowny przypominają ziarna, rzucane na
przygotowaną pod zasiew ziemię, którą jest w tym przypadku serce czytelnika. To od
nas zależy, czy plon wzejdzie, czy nie zostanie zagłuszony przez ciernie, czy nie
wyschnie w południowym słońcu. Słowa Carycy-Męczennicy przypominają zraszający
ziemię deszcz, który czyni ją płodną.

Zachwycając się aromatem drogocennych kwiatów-cnót jej mądrego, mężnego i
męczeńskiego serca, czytelnik również czerpie z nich siłę, aby kochać tak, jak oczekuje
tego od nas nasz Bóg i Władca: bezinteresownie, cierpliwie i na zawsze.

Ojciec Artemiusz Władimirowicz

proboszcz cerkwi Wszystkich Świętych w Krasnym Siole, Moskwa.
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”Każde serce powinno być maleńkim sadem ...”

„Każde serce powinno być maleńkim sadem, zawsze oczyszczonym z chwastów i
pełnym wspaniałych roślin oraz przepięknych kwiatów. Każdy zakątek sadu jest
piękny nie tylko sam w sobie, ale przynosi również radość wszystkim, którzy go
oglądają...

Jest miłym Bogu, abyśmy poprzez ofiarę z naszego życia napełniali światłością i
czynili pięknym otaczający nas świat.

Powiedzmy, że w tym sadzie drzewa, kwiaty i wszelkie rośliny znajdują się jeszcze w
objęciach zimy, tak jak to ma miejsce przed nadejściem wiosny, kiedy drzewa nie są
jeszcze okryte kwiatami, a tysiące pąków już tylko czeka na dotknięcie ciepłych
promieni słońca, by się rozwinąć. Krzewy róż są nagie i kłujące, i jeszcze niezbyt
urodziwe, wystarczyłby jednak powiew ciepłego, wiosennego powietrza i delikatny
deszcz, aby przywdziały na siebie cudne odzienie. Pola są posępne i pozbawione życia,
ale miliony korzeni czeka tylko na pieszczoty wiosennego nieba, aby wzbić się w górę
swą świeżością i zielonością.

Przypomina to obraz, opisany w wezwaniu do wiatru:

Zbudźcie się wiatry, powiejcie na ten zimowy pejzaż,

Aby obudzić piękno, aromat i życie

Czyż nie przypomina to obrazu życia wielu ludzi? Czyż nasze talenty i nasze modlitwy
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nie są ukryte w pąkach kwiatów? Czy robimy w życiu wszystko, na co nas stać? Czy
nasze życie jest istotnie tak piękne, jakim mogłoby być? Czy pomagamy również
innym ludziom, myślimy o nich i jesteśmy dla nich tak dobrzy, jak powinniśmy? Bez
działania Bożego nie jesteśmy w stanie rozbudzić w swoim sercu miłości do innych.
Wspaniałe przymioty chrześcijańskiej duszy nie są zwykłymi cnotami. W Duchowych
Pouczeniach nazywa się je owocami działania Ducha Świętego. Jedynie Boża miłość
jest w stanie rozbudzić w nas duchowe siły i zdolności... Radość zbawienia rodzi się z
żalu za grzechy i następującej po nim pełnej bólu przemiany. Popiół z wielkich
nieszczęść użyźnia glebę ludzkiego życia, wskutek czego obficie wyrastają na niej
cnoty. Gdy spotyka nas wielkie nieszczęście, wówczas nasze życie staje się dla nas
tysiąckroć cenniejsze. A owocami naszej miłości karmi się wiele ludzi.”

Wezwanie do przebudzenia oznacza, że siła jeszcze jest w nas uśpiona, i należy ją
rozbudzić. W jednym z listów świętego Pawła do Tymoteusza Apostoł prosił, aby ów
rozwijał w sobie dar Boży, który otrzymał (2 Tym 1,6). Tymoteusz nie robił
wszystkiego, na co go było stać. Święty Apostoł Paweł, gdy pisał to posłanie, widział w
swoim umyśle obraz ognia, czymś przysłoniętego, ledwie się tlącego, i dlatego poprosił
Tymoteusza, aby go podsycał, tak by ogień zapłonął jasnym płomieniem. W sercach i
w życiu chrześcijan nie brak duchowych darów i wspaniałych możliwości, ale nie są
one w pełni rozwijane, należy zatem zadbać o to, aby je rozbudzić.

***

Tylko życie wypełnione ofiarną miłością godne jest chwały.
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***

Nigdy nie należy zadowalać się tym, co się już osiągnęło i żyć tak, jakby nie było przed
nami już żadnych wznioślejszych celów.

***

W Starym Testamencie Mesjasz Boży wielokrotnie nazywany jest Sługą Bożym.
Służenie nie oznacza poniżenia siebie, jest ono wzniesieniem ku Bogu. Wystarczyłoby,
abyśmy wprowadzili tę zasadę służenia do naszego codziennego życia i okazywali
wszystkim troskliwość, wówczas nasze domy stałyby się miejscami napełnionymi
Bożą miłością. Gdybyśmy nauczyli się służyć tak jak Sam Chrystus, nie myślelibyśmy
o tym, aby ktoś nam pomógł, zwrócił na nas uwagę czy podtrzymał nas na duchu, lecz
o tym, jak uczynić coś dobrego dla innych.

***

Każdy człowiek jest w stanie odpłacić dobrem za dobro, natomiast chrześcijanin
powinien być dobry nawet wobec tych, którzy go oszukują, zdradzają i mu szkodzą.

***

Tym, którzy nas otaczają, potrzebna jest zwyczajna dobroć.

***

Najlepszą rzeczą, jaką nauczyciel może uczynić dla swoich uczniów, to wpojenie im,
aby wiedli życie przepełnione wiarą i męstwem – życie zwycięzców.

***

Nigdy nie upadajcie na duchu i nie pozwalajcie na to, aby inni tracili ducha.

***

Gdy się obudzę, potrzebna będzie znów

Cała ma gorliwość i cała miłość.

Tylko wtedy ujrzę, jakim On jest,

Który wie wszystko, co było i co jest.
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Chrystus wie, co kryje się w ludzkim sercu. Gdy patrzy na nas, widzi nie tylko to, jacy
jesteśmy, ale również to, jakimi możemy się stać. Chrystus widzi życie stojącego przed
Nim młodego człowieka, dostrzegając pod jego zewnętrzną brzydotą nadzwyczajną
dojrzałość i wzywa go, aby wcielił ją w życie.

Chrystus zawsze widzi w człowieku to, co najlepsze. Widział w celniku potencjał
czynienia przez niego dobra, ukryty za jego straszną pazernością, nieuczciwością, i
dlatego powołał go, aby stał się on jednym z Jego przyjaciół. W upadłej niewieście,
która leżała u Jego stóp, zapragnął zobaczyć jej czystą duszę i skierował do niej słowa
pełne miłosierdzia i nadziei, które ją uratowały. Zbawiciel w każdym człowieku, który
był przy Nim, dostrzegał ukryte w zakamarkach jego duszy dobro.

Należy widzieć w człowieku to, co jest w nim najlepsze i dlatego – jeśli pragniemy
inspirować ludzi do tego, aby rozwijali w sobie swoje najlepsze cechy – powinniśmy
umieć znajdować piękno i dobro w duszy każdego człowieka. Bóg nie potrzebuje
pomocy przy pobudzaniu do rozwoju Jego pąków czy też do zakwitnięcia Jego róż.
Pąki powinny się otwierać, a róże kwitnąć w naturalny sposób, tak jak przewidział to
Bóg. Zmuszając je do przedwczesnego rozkwitnięcia, doprowadzilibyśmy je do zguby.
Powinniśmy być nadzwyczaj ostrożni usiłując kierować życiem duchowym innych
ludzi, w szczególności dzieci. Łamanie woli dziecka może przynieść niepowetowaną
szkodę. Najlepszą rzeczą, którą możemy uczynić dla rozwoju życia duchowego innych,
jest stworzenie wokół siebie atmosfery miłości i niewinności. Zawarcie nowej
przyjaźni zmienia przyszłość wielu ludzi, a świadomość, że ktoś się nami interesuje,
ma dla każdego z nas ogromne znaczenie.

Jednym z sekretów niesienia pomocy innym jest umiejętność dodawania im otuchy.
To ona właśnie nas uskrzydla; jeśli brakuje wsparcia, w człowieku gaśnie wiele
szlachetnych intencji. Uważasz, że nie jesteś w stanie nic w życiu osiągnąć, nie możesz
uczynić nic dobrego, nic wspaniałego. Wydaje ci się, że twoi przyjaciele myślą tak
samo, i wówczas ogarnia cię beznadziejne poczucie bycia człwiekiem mało znaczącym.
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Potem pojawia się ktoś, kto widzi twoje talenty, czyjś wzrok dostrzega szlachetne
uniesienia twojej duszy, ktoś widzi w twoim życiu wielkie możliwości, których nigdy
nie dostrzegałeś, i mówi ci o tym. Zaczynasz rozumieć, ile to dla ciebie znaczy. Miłość
Chrystusa do Szymona (późniejszego Apostoła Piotra), o której mówił później Syn
Boży, oraz Jego zachęta, stały się dla Szymona początkiem nowego życia. Chrystus
uwierzył w niego, a to napełniło serce Szymona nadzieją.

Chrystus widzi potencjalne piękno naszego charakteru oraz drzemiącą w nas siłę do
czynienia dobra i natychmiast stara się odkryć przed nami ukryte w nas skarby
duchowe. Nie zawsze jest to łatwe, czasami niestety wręcz niemożliwe.

***

Umocnieniem i podtrzymaniem naszej wiary w czasie cierpień i doświadczeń niech
będzie dla nas zrozumienie tego, że nie ma niczego bezsensownego czy
przypadkowego, niczego stworzonego w tym celu, aby nam zaszkodzić, wręcz
przeciwnie – według Bożego zamysłu cierpienia zsyłane są po to, by pomóc nam w
duchowym doskonaleniu się oraz aby uczynić nasze życie pełniejszym i szczęśliwszym.

Nieszczęścia czasami mocno nas ranią. Jest w tym jakaś tajemnica, której nie
jesteśmy w stanie zrozumieć. Nikt nie jest w stanie z całą pewnością odpowiedzieć na
pytanie, wyjaśnić, dlaczego właśnie ten dobry człowiek tak bardzo cierpi, chociaż
wszyscy wiemy, że takie doświadczenie na pewno przyniesie mu jakąś korzyść. Być
może ów człowiek cierpi, aby przez to jego życie stało się czystsze, radośniejsze. Być
może cierpienia zostały mu zesłane dla świadczenia o wierze Chrystusowej – aby mógł
zaświadczyć, że cierpliwość, zaufanie, radość są owocami działania w nim Ducha
Świętego. Na pewno rozumiemy, że ból jest środkiem do zdobycia błogosławieństwa
dla osoby, która go znosi, lub dla tych, którzy widzą i zauważają, z jakim męstwem
ktoś cierpi. Natomiast powinniśmy być zawsze pewni jednego – Bóg zsyła nam
cierpienia, ponieważ nas kocha.

***

Powinniśmy jasno uświadomić sobie, że celem Bożego zamysłu wobec nas jest
upodobnienie nas do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jeśli niesiemy ciężkie brzemię, to
dlatego, że dzięki temu lepiej wzrastamy duchowo. Jeśli inni sprawiają nam zawód, to
jest to dla nas jeszcze jedną lekcją cierpliwości i łagodności. Jeśli znajdujemy się w
trudnej sytuacji, w niekorzystnych warunkach, to dzieje się tak dlatego, abyśmy mogli
doskonalić się w czuwaniu i nauczyli się przyjmować absolutnie każdą życiową
sytuację. Nasz Bóg i Władca udziela nam nowych lekcji, skłaniając nas tym samym do
tego, byśmy zbliżyli się do stworzonego dla nas wzoru, przygotowując nas do lepszego
służenia innym.

***

Chrystus wzywa nas wszystkich do odkrywania w sobie naszych najcenniejszych
talentów, najlepszych cech. Nie osiągnęliśmy jeszcze doskonałości, natomiast kryją się
w nas takie talenty, które - jeśli je w sobie rozbudzimy i rozwiniemy - uczynią nas
bardziej pożytecznymi dla innych, bardziej szlachetnymi, pełnymi dostojeństwa.
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***

Chrystus napełnia Swoim Boskim życiem tych, którzy Go naśladują, czyni Sobie
mieszkanie w ich sercach. Oni sami nie dysponują ani większym zasobem sił, ani nie
posiadają większej mądrości czy wspanialszych umiejętności niż inni ludzie,
natomiast z pomocą łaski Bożej są w stanie dokonać tego, co bez niej byłoby
niemożliwe.

***

W chrześcijańskim domu powinna panować miłość; powinien on być miejscem
modlitwy. To dzięki modlitwie dostępujemy łaski Bożej, potrzebnej nam do tego, aby
uczynić nasz dom pełnym dobroci i cnót.

My sami powinniśmy być w pierwszej kolejności uczciwi; nie powinniśmy oczekiwać
tego od innych. Sami powinniśmy być kochający, szczerzy i święci.
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***

Wśród wierzących są tacy ludzie, którzy nie realizują swojego chrześcijańskiego
powołania poprzez czyn. Natomiast tych, którzy prawdziwie kochają Chrystusa,
wyróżnia właśnie działanie. Jedni słuchają, a inni działają. Bogu podoba się ten, kto
wypełnia Jego wolę. Jego naśladowcy posyłani są w świat nie dla samego zdobycia
wiedzy o chrześcijaństwie czy o wierze, dla próżnego marzycielstwa, lub też po to, by
być chrześcijanami z nazwy, lecz po to by działać.

„Oni żyli! Czynili dobro i zmarli w zapomnieniu.

Ukończyli swą misję i odeszli

W nieznaną nam krainę, bo brzemię swe godnie ponieśli.

Czy młodzi byli czy starzy, bogaci czy biedni?

Wiadomo tylko jedno o nich – oni byli

Oddani i wierni.

Kochali słodycz Jedynego Imienia

I żyli dla Boga, co nie zmienia

Danych przyrzeczeń.

Czy byli odznaczeni, wyróżnieni, wychwaleni?

Na ziemi imion ich nie rozświetliła chwała,

Lecz na Bożych Niebiosach, tam ich sława!

Tam księga z ich imionami zapisana

I miejsce tam przygotowane

Wszystkim, którzy przypodobali się Władcy swemu,

By żyć na wieki wieków, ku radości Jemu.”

***

Badając szczegółowo życie Jezusa Chrystusa możemy stwierdzić, że zawsze, gdy
spotykał się On ze złym nastawieniem w stosunku do Siebie, pozostawał w
najwyższym stopniu cierpliwy i łagodny. Nie oburzał się wówczas z powodu
doświadczanego zła. Nie walczył o Swoje prawa! Bez narzekania znosił
niesprawiedliwość, a nawet zniewagi. Wątpliwe, czy my w takich sytuacjach, gdy koś
nas obraża czy znieważa, umielibyśmy zachować taką postawę. Ludzie nie zawsze
postępują wobec nas uczciwie i sprawiedliwie, zawsze znajdzie się jakiś niedobry
człowiek, czy też ktoś, kto nas nie rozumie lub rani nasze uczucia. Ludzie sądzą, że
okazywanie łagodności i cierpliwości w obliczu złego traktowania jest oznaką słabości;
przeciwnie, takie zachowanie świadczy o naszej sile. Każdy chrześcijanin powinien tak
postępować w swoim życiu osobistym.
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***

Nawet to, czego nie lubimy, powinniśmy czynić z miłością i gorliwością, wówczas nie
odczujemy, że wykonywaliśmy nieprzyjemną dla nas czynność. Należy okazywać
pomoc nie tylko wtedy, gdy nas o to poproszą, lecz my sami powinniśmy szukać
sytuacji, aby pomóc innym.

***

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół, i módlcie się za napadających na was i
prześladujących was” (Mt 5,44). Gdy nauczymy się tak czynić, wówczas zbliżymy
się do Boga. Chrześcijańska miłość powinna przejawiać się w ofiarności, w trosce o
innych, w dobroci, w gotowości niesienia im pomocy.

***

Jeśli nasza miłość jest wierna i szczera, wtedy zawsze pokładamy nadzieję w Bogu.
Czym jest modlitwa? Naszym trwaniem przy Chrystusie.
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***

Często na zwykłe, codzienne sprawy potrzebujemy więcej łaski Bożej niż na wielkie
czyny.

***

Aby wejść po wielkich niebiańskich schodach miłości, trzeba najpierw samemu stać
się kamieniem, stopniem tych schodów, po których - wchodząc na górę - będą stąpać
również inni.

***

Pokora jest jedną z najszlachetniejszych cnót, a bycie pokornym nie oznacza, że
człowiek ma się kurczyć w przestrachu przy każdym Bożym wezwaniu.

***

Bóg wyznaczył każdemu jego miejsce w świecie i każdy pełni ważną funkcję na danym
miejscu. Nawet mniej znaczący ludzie zajmują określone miejsce w hierarchii
społecznej i konieczne jest, aby nawet te najmniej znaczące stanowiska również były
obsadzone, tak samo jak stanowiska zajmowane przez najważniejsze i
najdostojniejsze osobistości.

***

Nikogo nie cieszy kara, jednak po jej wymierzeniu dziękujemy Bogu za to, że
oczyszcza On nas z wszelkiego zła, z tego co niepotrzebne w naszym życiu, oraz że
wydobywa piękno na światło dzienne. Nie powinniśmy odsuwać od siebie karzącej
ręki, ponieważ przygotowuje nas Ona do godnego i sprawiedliwego życia.
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***

Jesteśmy twórcami. Życie każdego człowieka jest jak niedokończony budynek, a każdy
człowiek przechodzący obok dokłada do muru tego budynku swoją cegiełkę, czy też
czymś go upiększa. Każdy człowiek, którego spotykamy w naszym życiu, kto zamienił
z nami chociażby jedno słowo, jak i ten, kto w jakiś sposób na nas wpłynął, wszyscy
pozostawiają w naszym charakterze albo odrobinę piękna, albo odbicie czegoś złego.

Na wzór cerkwi dusze nasze się formują,

Tutaj rzeźby szkic przepiękny,

Tam dostrzeże wzrok ikonę,

Ramę ciemną, która wskaże

Świętą Prawdę lub cud pokaże

Każdy szczegół ze wszystkim się zlewa,

Wszystko zmienia, w co się przelewa,

Piękno czy szramę na nas oddając.

Cały budynek spoczywa na fundamencie, a każdy nowy kamień budowli staje się z
kolei kolejnym oparciem dla następnego kamienia.

Jesteśmy twórcami, i każdy

Jak można najlepiej wznosić powinien

Życie każdego – to jakby bryła,

Ociosana człowiekiem źle albo

dobrze, i wszystkie jakby razem złożone.

***

Największy problem dla chrześcijan stanowi przejście przez życie tak, aby nie poddać
się wpływom zła. Chrystus powiedział, że Jego uczniowie są „światłością świata”
(Mt 5,14). Nasz Zbawiciel pragnie, byśmy świecili tam, gdzie jest ciemność, byśmy byli
pocieszeniem dla innych i otuchą dla zrozpaczonych. Nasz Bóg i Władca pragnie, aby
Jego przyjaciele, żyjący pośród zła tego świata, zdołali ulepszyć ów świat i mimo
napotykanych trosk czy nieszczęść umieli pocieszać innych.

***

Zasady moralne są tym czynnikiem, który nadaje sens każdemu czynowi, zarówno
ziemskiemu, jak i niebiańskiemu aspektowi owego czynu. Faryzeusze zawsze długo się
modlili i wszędzie demonstrowali swoją „wielką pobożność”. Lecz Chrystus, który
czytał w ludzkich sercach, powiedział, że są oni obłudnikami. „Nie każdy, który
mówi do Mnie: „Boże! Boże!” wejdzie do Królestwa Niebieskiego” (Mt. 7,
21). Głównym zadaniem w życiu chrześcijan nie jest ucieczka przed pokusami czy też
przed niesprawiedliwością i wrogością innych, lecz konieczność zachowania we
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wszystkich doświadczeniach - nawet gdy zło zalewa nas jak potok - czystości, ciepła,
szczerości i miłości w naszych sercach. Są ludzie jakby powołani do ciągłego znoszenia
wrogiego nastawienia innych ludzi wobec siebie. Nie mogą zmienić tego stanu rzeczy i
niestety nawet w ich własnym domu panuje atmosfera niezgody. Samym swoim
zachowaniem wywołują negatywne reakcje otoczenia . Są traktowani niesprawiedliwie
i nieuczciwie. Stale słyszą nieprzyjemne słowa. Dopiero wówczas, gdy w ich sercach
panuje miłość, nikt nie jest w stanie im zaszkodzić. Miłość była ucieczką dla Chrystusa
pośród całej nienawiści i złości, które jak fale morza wzbijały się wokół Niego. Jeśli
wasza dusza znajduje się w cudownej przystani miłości, jesteście bezpieczni.

***

Chrystus pozwala na to, aby pokusa się do nas zbliżyła, ponieważ nie istnieje żaden
inny sposób na umocnienie naszej wiary; lecz Zbawiciel nigdy nie pragnie, abyśmy
ulegli pokusie, przeciwnie, pragnie On, byśmy z pokusami walczyli i je zwyciężali, oraz
aby one nie czyniły nam żadnej szkody.

***

Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo - będąc wsód ludzi - możemy podtrzymać na
duchu i dodać innym otuchy naszym pełnym pokoju wyrazem twarzy. Twarz,
rozjaśniona radością, promieniująca światłem wiary, jest dla wszystkich, którzy ją
widzą, świadectwem miłości, pokoju oraz siły Chrystusowej.

***

Ciężko jest wnieść Boży pokój i Ducha Chrystusowego do naszego codziennego życia
wypełnionego bieganiną, trudami codzienności, niepokojem. Istotnie, nie jesteśmy w
stanie stworzyć sobie Raju w naszym ziemskim życiu przepełnionym troskami i walką.



18

Jakkolwiek byśmy się nie starali, zawsze będziemy doświadczać upadków, porażek i
błędów, i nie osiągniemy w ziemskim życiu swojego wymarzonego ideału.

***

Wszechmogący Bóg wszędzie nas chroni. Gdziekolwiek byśmy nie poszli, zawsze i
wszędzie będziemy doświadczać Bożej miłości.

***

Bóg obiecuje nam również Swoją opiekę. Mamy tę pewność, że Bóg nas widzi, śledzi
każdy nasz krok w tym ziemskim życiu. Jednak potrzebujemy również pomocy w
rozwoju duchowym, i w tym Niebo również nam pomaga: „Bóg zachowa cię od
wszelkiego zła” (Ps 120, 7). Sam Bóg jest dla ludzi schronieniem: „Człowieka
spolegającego na tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówię: bo w
tobie ufa. Miejcie nadzieję w Bogu aż na wieki; boć w Bogu, w Bogu jest
skała wieczna.” (Iz 26, 3-4). Bóg jest Obrońcą. Wszechmoc Boża jest dla nas murem
obronnym. Dlatego też powinniśmy być sercem i umysłem oddani Bogu. Właśnie to
jest świadectwem naszej wiary. Powinniśmy bezwzględnie zawierzyć się Bogu, nie
czekając na uzyskanie od Niego pomocy. Oto co oznacza „pokładać nadzieję w Bogu”
– całkowicie zaufać i poddać się pod Boże kierownictwo, wówczas w duszy zapanuje
pełny i doskonały pokój.

***

Boża Opatrzność nie chroni nas od pokus. Wszyscy powinniśmy je doświadczać. Życie
bez pokus jest nijakie i pozbawione nadziei na zbawienie. Jednak, chociaż Bóg
dopuszcza, abyśmy zostali poddani pokusie, w żadnym wypadku nie pragnie On,
byśmy zgrzeszyli. Pokusa to jeszcze nie grzech. Gdy Bóg dopuszcza w naszym życiu
pokusy oznacza to, że powinniśmy je przezwyciężyć i stać się silniejszymi.

***

Pismo Święte zawiera wzniosłą duchową naukę, której celem jest przemiana
uprawianej ziemi w Niebiański Sad. Słowo Chrystusa powinno działać od wewnątrz,
dlatego powinno ono dotrzeć do naszego serca, a my ze swojej strony powinniśmy
pozwolić, by zakotwiczyło w naszym sercu.

***

Pismo Święte należy zgłębiać z należytą starannością. Trzeba to czynić bardzo
uważnie, ponieważ każdy jego fragment służy człowiekowi ku pocieszeniu, pomocy.
Staje się kierunkowskazem. Słowo Boże jest jak lampka oliwna. Gdziekolwiek by nie
świeciła, ujawnia jakieś braki, piętna, grzechy zagnieżdżone w sercach i w życiu.
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Gdziekolwiek by nie rozbrzmiewało Słowo Chrystusa, obnaża ono wady i niedostatki.

***

Słowa Chrystusą to ziarna przyniesione z Niebios. Zostały zasiane w naszym świecie, a
teraz rosną wszędzie, gdzie dotarła Prawosławna Ewangeliczna Dobra Nowina. Życie
każdego prawosławnego chrześcijanina to maleńki sad, gdzie rośnie miłość, radość,
pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć i inne cnoty duchowe.

***

Można ocenić charakter kobiety, obserwując atmosferę, którą tworzy ona w swoim
domu. W niektórych domach zawsze panuje jakaś mroczna atmosfera. Inne
domostwa są znowu z przyczyn religijnych surowe i posępne. Nie jest to jednak
postawa chrześcijańska. Religia, której natchnieniem jest Słowo Chrystusa, to religia
promienna i radosna.

***

Jeśli żyją w nas Słowa Chrystusa, zmuszą nas one do pomocy innym. Musimy się stale
modlić o to, by Bóg dał nam umiejętność wspierania słabych dobrym słowem.

Istnieją nieskończone możliwości pomocy innym poprzez zwykłą rozmowę z nimi.
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Ten, kto umie mówić przekonująco, kto umie mówić językiem miłości, może natchnąć
innych do dobrych i szlachetnych uczynków, pocieszyć ich w nieszczęściu, dodać
otuchy tym, którzy upadli na duchu, pouczyć tych, którzy nie mają doświadczenia, a
zatem można pomóc bliźnim na tysiące sposobów.

***

Cechą wyróżniającą chrześcijanina jest radość. Chrześcijanin nigdy nie powinien
wpadać w duchową niemoc ani wątpić w to, że dobro zwycięży zło. Płaczliwy,
narzekający i przestraszony chrześcijanin zdradza swego Boga. W jego życiu Słowo
Chrystusa objawia się na setki niezliczonych sposobów a jest to słowo, które zapada w
serce. W nieszczęściu przynosi nam pocieszenie, w chwilach słabości dodaje nam sił.
Rozświetla nasze twarze, daje mężczyznom siłę, a kobietom cierpliwość i dobroć.
Wnosi do domów błogosławieństwo, a do życia – piękno.

***

Ważnym dziełem, które człowiek może wykonać dla Chrystusa, jest wszystko to, co
związane jest z pracami i obowiązkami domowymi. Mężczyźni mają swoje obowiązki,
są one istotne, lecz prawdziwym spoiwem rodziny jest matka. To ona swoją osobą
tworzy w domu szczególną atmosferę. To poprzez jej miłość Bóg po raz pierwszy
przychodzi do dzieci. Jak powiadają: „Bóg, by być bliźej wszystkich, stworzył matki”.
Jest to przepiękna myśl. Miłość matczyna rozpościera nad dzieckiem swą delikatną
opiekuńczą dłoń i jest jakby ucieleśnieniem Bożej miłości.

Niektóre matki z nadzwyczajnym oddaniem kochają swoje dzieci, ale myślą głównie o
ziemskich sprawach. Gdy dzieci chorują, one z czułością pochylają się nad nimi. Dużo
pracują i odmawiają sobie wszystkiego, aby przyzwoicie ubrać swoje dzieci. Od
najmłodszych lat je zaczynają uczyć i stale rozwijają ich zdolności intelektualne, aby z
czasem zajęły one godne miejsce w hierarchii społecznej. Jednak nie przywiązują
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szczególnej wagi do duchowego rozwoju dzieci. Nie uczą ich, aby postępowały one
zgodnie z Wolą Bożą. Są domy, w których dorastające dzieci nigdy nie słyszały
modlitw swoich ojców i matek i nie otrzymały żadnych duchowych nauk.

Jednak z drugiej strony są również domostwa, gdzie stale jaśnieje przed ikoną lampka
oliwna, gdzie stale wypowiadane są słowa przepełnione miłością do Chrystusa, gdzie
dzieci już od najmłodszych lat uczą się tego, że Bóg je kocha, a gdy tylko zaczynają
mówić, uczą się modlić. Po wielu latach pamięć tych świętych chwil będzie nadal w
nich żyć, oświecając ciemności życia promieniem światła, przynosząc ukojenie w
czasie rozczarowania, odkrywając tajemnicę zwycięstwa w trudnej bitwie, a Anioł
Boży pomoże przezwyciężyć pokusy i uniknąć grzechu.

***

Ogromne znaczenie dla dziecka ma środowisko wychowawcze. Jeszcze nie do końca
rozumiemy, jak ważna dla formowania charakteru dziecka jest atmosfera domu, w
którym ono wzrasta. Bezwzględnie, pierwszym miejscem, w którym uczymy się
prawdy, uczciwości i miłości jest nasz dom – najbliższe nam miejsce na świecie.

***

Na ciężkiej drodze życia rodziców jest dla dziecka takie miejsce, w którym może ono
beztrosko rozrzucać kwiaty. Za miłość rodziców dzieci powinny odpłacać taką samą
miłością i wdzięcznością przez całe swoje życie, do końca swoich dni.

***

Jakże szczęśliwy jest dom, w którym wszyscy razem – dzieci i rodzice, bez żadnego
wyjątku – wierzą w Boga. W takim domu panuje braterska, wspólna radość. Taki dom
jest przedsionkiem Nieba. W nim nikt nigdy nie będzie samotny.

***

Każdy nowy przyjaciel pojawiający się w naszym życiu obdarza nas zaufaniem.
Przyjaźń należy rozumieć jako pragnienie służenia, niesienia pomocy i obrony innych.
Świętą jest w naszym życiu ta chwila, kiedy pojawia się w nim nowy przyjaciel. Jest to
życie jeszcze jednego człowieka, nam powierzone w tym celu, byśmy mogli okazać mu
dobroć, obdarzyć go pięknem, być dla niego schronieniem i obroną.

***

Nasz Bóg i Władca wymaga od nas, byśmy nie zawodzili zaufania innych. Wierność to
wielkie słowo. „Bądź wierny do śmierci, a dam ci wieniec życia” (Ap. 2,10).
Napełnijcie swoje życie miłością. Zapomnijcie o sobie i pamiętajcie o innych. Jeśli
ktoś potrzebuje waszej dobroci, to okażcie ją natychmiast, w tej chwili. Jutro może być
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już za późno. Jeśli serce pragnie słów pociechy, wdzięczności, wsparcia, wypowiedzcie
te słowa dzisiaj. Nieszczęście większości ludzi polega na tym, że ich dzień jest
przepełniony próżnymi słowami i niepotrzebnymi przemilczeniami, ponieważ
odkładają na później swoją troskę o innych. Nie jesteśmy w stanie do końca zdać sobie
sprawy z tego, że wielu rzeczy, których nie zrobimy teraz, nie należy robić w ogóle. Nie
zaniedbujcie swoich obowiązków, niezależnie od tego, jak bardzo byłyby one
nieprzyjemne. Niewypełniony obowiązek pozostawi w człowieku uczucie pustki, a
później pojawi się uczucie żalu. Czyńcie to, co potrzebne, w każdej chwili swojego
życia. Codziennie, gdy czynimy coś dobrego w Imię Chrystusa, wtedy Sam Zbawiciel
nas wspiera i stawia nam wyższe wymagania.

***

Powinniśmy pozostawać w miejscu dla nas wyznaczonym, wykonywać swoje
obowiązki, nieść swój ciężar, wypełniać Wolę Bożą. Jest to droga do duchowego
pokoju.

***
Pokój, który daje nam Bóg, to nie zewnętrzny pokój czy próżnowanie. Można w pełni
czerpać z niego radość, a przy tym nieprzerwanie trudzić się oraz znosić cierpienia i
ból. Niektórzy z najszlachetniejszych chrześcijan, jakich kiedykolwiek widział świat,
byli największymi cierpiętnikami, a jednocześnie nic nie było w stanie zakłócić ich
duchowego pokoju, który nieśli w sercu.
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Jedynie ci, którzy w swoich duszach posiedli Boży pokój, są w stanie dobrze
wykonywać swoją pracę. Niespokojny umysł nie nadaje się do poważnej pracy. Jak
mówi Prorok: „Skoro jednak zaufałeś temu, co z sił wyczerpane, to i wasze
siły wyczerpią się” (Iz 30, 15).

Niepokój nas osłabia. Kiedy się denerwujemy, ręce odmawiają nam posłuszeństwa i
nie jesteśmy w stanie dobrze wykonać swojej pracy. Rozdrażniony umysł nie jest w
stanie jasno myśleć. Jest to również szkodliwe dla naszej wiary, ponieważ wówczas
tracimy wiarę w Chrystusa i w nieprzemijające wartości. Brakuje głębi w naszym życiu
duchowym, jest ona bardziej podobna do hałaśliwego, wartkiego potoku, niż do
spokojnego i cichego jeziora, którego spokojnej toni nie naruszają burze szalejące na
jego powierzchni.

Pokój jest darem Bożym, a jednocześnie trzeba się go uczyć. Uczyć się, wziąwszy na
siebie jarzmo Chrystusa, które jest symbolem posłuszeństwa wobec Syna Bożego.

***

Każda pokusa to dla nas nowa lekcja. Trzeba się uczyć wszystkich chrześcijańskich
cnót. Bez tej nauki nie pojawią się one w naszym życiu. Święty Apostoł Paweł
powiedział: „Nauczyłem się być zadowolonym z tego, co już mam” (Fil 4,11).
Tak samo i my powinniśmy się uczyć być cierpliwymi, łagodnymi, uprzejmie
odpowiadać na ostre, niesprawiedliwe słowa i zniewagi. Powinniśmy się uczyć
przebaczać tym, który nas obrażają. Powinniśmy się uczyć bezinteresowności.
Najtrudniejszym dziełem, jakiego człowiek powinien dokonać, jest
przezwyciężenie samego siebie.

***

Nieoczekiwane niebezpieczeństwo nie powinno nas wystraszyć, lecz nauczyć nas, by
niczego się nie obawiać, ponieważ jesteśmy pod Bożą opieką. Bóg chroni każde Swoje
dziecko: „Nauczcie się ode Mnie (...) i znajdziecie pokój dla dusz waszych”
(Mt 11,29).

***

Bóg daje pocieszenie. Jest On zawsze pełen delikatności oraz współczucia wobec
ludzkiego bólu i cierpień. Czytając Pismo Święte znajdujemy w nim od początku do
końca słowa pocieszenia. Na każdej stronie Pisma Świętego Bóg daje ludziom do
zrozumienia, że ich kocha, że jest ich Przyjacielem, i że pragnie ich dobra. W
Pouczeniach Duchowych nie ma ani jednego rozdziału, który nie odkrywałby dla nas
w taki czy inny sposób działania Bożego miłosierdzia. To właśnie czyni Pismo Święte
taką drogocenną Księgą dla tych, którzy upadli na duchu, doznali zniewagi, są
rozczarowani, samotni, zmęczeni walką. Pismo Święte jest jak pierś matki, do której
można przylgnąć, gdy dotyka nas ból czy rozpacz.

***

Umiejętność pocieszenia innych wymaga wielkiej mądrości. Mimo usilnych starań nie
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wszystkim się to udaje. W ostatnim rozdziale Księgi wielkiego Proroka Izajasza zostały
zacytowane przepiękne słowa. Bóg mówi o przywróceniu Swojego miłosierdzia wobec
narodu Izraela po okresie niewoli: „Oto skieruję do niego pokój jak rzekę, i
bogactwo narodów, jak rozlewający się potok ku waszej radości” (12).
Potem dodaje: „Tak, jak pociesza kogoś jego matka, tak Ja pocieszę was i
doznacie pociechy” (13).

***

Jeśli rodzinę dotknęło nieszczęście, zbliża ono domowników. Czyni ich bardziej
wyrozumiałymi wobec siebie, lepszymi, bardziej troskliwymi, mężniejszymi.
Doświadczenia nie są zsyłane dla naszej zguby. Powinniśmy się stać prawdziwymi
ludźmi. Bóg pragnie, abyśmy oczyścili się z wszelkiego zła i upodobnili się do Niego.
Często, aby to osiągnąć, poddaje nas gorzkim doświadczeniom. Bóg czyni tak z
ludzkimi duszami, dlatego, że nie są one takie, jakimi powinny być. Z zewnątrz może
nam się wydawać, że są przepiękne, ale w środku nie są przepełnione Bożą muzyką.
Kuleje ich duchowość i nie pragną upodobnić się do Chrystusa. Dlatego Bóg kruszy
skamieniałe serca ludzkie cierpieniem i nieszczęściami, a na gruzach poprzedniego
życia tworzy nowe życie, godne chwały, wielkości i błogosławieństwa. Świat
przepełniony jest nieszczęściami. Wielu ludzi upadło na duchu, i to właśnie oni
potrzebują Bożego ukojenia. Niezależnie od ciężaru naszych doświadczeń nie
powinniśmy wpadać w rozpacz.
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***

Kiedy Bóg jest na Niebiosach,

Wtedy na świecie wszystko jest w porządku.

***

Nikt nie zasługuje na większą nagrodę niż ludzie czyniący pokój. „Albowiem
zostaną nazwani synami Bożymi”, powiedział nasz Bóg i Władca (Mt 5,9).
Odwiecznym pragnieniem Boga jest to, aby Jego dzieci były otwarte na Jego miłość,
miłosierdzie i aby z Nim współdziałały. Wprowadzanie pokoju to szlachetna misja,
której powinien być oddany każdy człowiek wierny Chrystusowi. Błogosławieństwo,
przygotowane dla czyniącego pokój jest tak wielkie i wzniosłe, że wszyscy powinni
dążyć do tego, by zasłużyć sobie na zdobycie tej chwały.

***

Chrystus wymaga od nas miłości nie tylko w postaci pięknego uczucia, lecz miłości
przenikającej całe nasze codzienne życie, oddziałującej na nasze stosunki z wszystkimi
ludźmi.

***

Serce chrześcijanina powinno być studnią pełną Bożego miłosierdzia, rozdającą tylko
miłość, zamiast goryczy i złości. Każdy chrześcijanin powinien panować nad swoim
językiem, by nikogo nie oczernić.

***

Każdy człowiek działający na rzecz pokoju stara się zbliżyć ludzi do siebie,
doprowadzić do tego, by pogodzili się w swoich sporach i kłótniach, zaszczepić w
świecie Boży trud miłości. Większość sporów między ludźmi jest bezwartościowa i
bezsensowna. Ich powodem jest albo działanie osób trzecich czy też lekkomyślne
słowa, albo niszczycielski wpływ nie odpokutowanych grzechów. Słowo człowieka
pragnącego uciszyć spór i zaprowadzić pokój, wypowiedziane w odpowiednim
momencie, może zapobiec kłótni!

Jest jeszcze jedna możliwość zasłużenia sobie na opinię człowieka pokoju, a
mianowicie rozpowszechnianie miłości chrześcijańskiej. Możemy to robić poprzez
przykład własnego życia, wykazując cierpliwość, łagodność, wytrwałość, niezależnie
od miejsca naszego przebywania oraz od tego, jak źle by nas nie traktowano. Jest to
autentyczny cud, jak wiele może uczynić jeden szlachetny człowiek jasnymi
promieniami swojej miłości, przemieniając otoczenie.
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Obdarzajcie miłością. Popatrzcie wokół. Pomagajcie

Tym, z którymi wypadło wam przez życie iść,

Dni ich, jak tylko możecie, upiększajcie,

By ich życia Krzyż było im łatwiej nieść.

Obdarzajcie miłością. Popatrzcie – tam, w oddali, jest wasz brat

W rozpaczy, już gotowy na grzech.

Podajcie mu rękę, i rad

On będzie, gdy złapie nowy, czysty od-Życia dech.

***

Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, aby nasza pomoc okazywana innym przynosiła
im jakąś korzyść, czegoś ich uczyła, doskonaliła charakter, czyniła ich mężniejszymi,
silniejszymi, bardziej szczerymi, szczęśliwszymi. Na świecie jest wielu ludzi, którzy
wpadli w rozpacz, a my, ze swojej strony, powinniśmy umieć wesprzeć ich słowem
nadziei, albo dobrym uczynkiem wyzwolić ich z rozpaczy i - dodając im tym samym sił,
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- aby powrócili do radosnego, pełnego życia. Miłość jest największą wartością na
świecie. Powinniśmy się starać, aby wszystko, co czynimy, całe nasze życie, było
poświęcone dla dobra innych ludzi. Powinniśmy żyć tak, żeby nikomu nie zaszkodzić,
aby nasze życie było przykładem dla innych.

***

Każdy dzień to życie w miniaturze. Gdybyśmy w ciągu dnia pamiętali o tym, że skoro
Bóg wie o wszystkim, co robimy czy mówimy, a nawet to, czego nie udało nam się
zrobić albo powiedzieć, wówczas z o wiele większą rozwagą podchodzilibyśmy do
naszych czynów i do naszego postępowania. Chrystus powiedział, że będziemy musieli
zdać sprawę z każdego niepotrzebnego słowa, które kiedykolwiek wypowiedzieliśmy
(Mt 12,36). Ktoś kiedyś powiedział, że tajemnicą szczęśliwej starości jest dobra
przeszłość. „Sekret dnia dzisiejszego to dobrze przeżyty wczorajszy dzień”.

***

Kwitnięcie cierni

Błogosławione jest to wszystko, co czyni człowieka łagodnym, niezależnie od ceny,
jaką trzeba by było za to zapłacić. Niektórzy ludzie nie umieją przyjąć wyróżnienia czy
pochwały w naturalny sposób, przejść nad nimi do porządku dziennego. Nawet
niewielkie wyróżnienie powoduje u nich zmieszanie, a pycha ich paraliżuje. Nawet nie
zdajemy sobie sprawy, jak wiele zawdzięczamy cierpieniom i doświadczeniom, które
musieli przenieść święci mężowie i święte niewiasty. Najwznioślejsze myśli,
przebogate lekcje, najpiękniejsze pieśni, które otrzymaliśmy od naszych przodków, są
owocem bólu, nieszczęść i cierpienia.

Nie wolno nam zapomnieć o tym, że odkupienie rodzaju ludzkiego przyszło do nas
wraz z Krzyżem Syna Bożego. Owoce ziemskich cierpień mogą się nam wydawać
gorzkie w smaku, ale tylko one są pokarmem dla duszy ludzkiej. Starożytna tradycja
podaje, jak przez cały Tydzień Męki Chrystusowej na ołtarzu leżała cierniowa korona,
a gdy znaleziono ją w Dzień Zmartwychwstania Chrystusowego, zamieniła się w
wieniec róż o cudownym zapachu; każdy kolec zamienił się w różę. Tak samo i wieńce
ziemskich cierpień, ogrzane ciepłem Bożej Miłości przemieniają się w różany ogród.
Nie ma takiego człowieka, którego by nie raniły jego ciernie. Ktoś może być słaby albo
chory fizycznie, inny może cierpieć z powodu własnej brzydoty. W innym wypadku
mogą zaistnieć pewne okoliczności, które nie pozwalają człowiekowi na
zaprowadzenie ładu w swoim życiu. Pewien młody człowiek uważa, że jego miejsce
pracy jest nie do zniesienia, a ludzie, z którymi tam się styka, „są ciałem” (Rodz 6,3).
Jest on wśród nich jedynym chrześcijaninem, a oni robią z kolei wszystko, aby mu nie
pozwolić na zachowanie wiary. Nie zastanawia się on nad tym, że może to właśnie sam
Bóg skierował go do tej pracy i ów człowiek potrzebuje właśnie takiego wrogiego
otoczenia, aby ujawniły się w nim najlepsze cechy jego charakteru, czy też może jest
on potrzebny Bogu po to, aby dawać świadectwo wiary w tym miejscu. Świadomość,
że jest tam jedynym wiernym Bogu człowiekiem, nakłada na niego wielką
odpowiedzialność. Nie może odejść z tego miejsca, ponieważ jego obowiązkiem jest
pozostać tam i przecierpieć wszelkie doświadczenia, czy to dla oczyszczenia swojej
duszy z grzechów, czy też może dla Chrystusa, aby stać się Jego wyznawcą.
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Niesienie prawdziwego świadectwa, zarówno przed Bogiem, jak i przed ludźmi
możliwe jest wówczas, gdy w człowieku przebywa Duch Boży. Obecność w człowieku
Ducha Świętego, Skarbnicy Dóbr, Który oczyszcza nas od wszelkiej zmazy i wszystko
napełnia – oto największa łaska, jaką Niebo może okazać komukolwiek na tym świecie.
Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy sami zaczynamy myśleć o nas samych jako
o tych, którzy żyją sprawiedliwie, z których oblicza bije światłość, któych praca
podoba się Bogu. Prorok Mojżesz czterdzieści dni przebywał z Bogiem na Górze, a
kiedy zszedł na dół, do ludzi, zobaczyli oni, że jego twarz jaśnieje blaskiem. Ludzie to
widzieli, a on nie (Wyj 34,29). Tajemnicą jego wielkości jest pokora, zapomnienie o
tym, że od niego bije światłość. Gdyby zdał sobie sprawę z tego wielkiego cudu, który
widzieli inni, wspaniałość owego cudu straciłaby swą siłę.

Siła przebóstwienia polega na tym, aby zaprzeć się samego siebie. Najbardziej
niebezpiecznym grzechem, w który mogą wpaść działający, myślący i czyniący dobro
chrześcijanie, jest pycha. Gdy nad tym rozmyślamy, możemy łatwo zrozumieć to
niebezpieczeństwo, którego doświadczył święty Paweł po swoim wspaniałym
duchowym uniesieniu. I nic w tym dziwnego, że Bóg zesłał na niego to bolesne
doświadczenie, ponieważ należało zrównoważyć jego duchowy wzlot, a jednocześnie
przybliżyć go do ziemi. Dlatego nie dziwcie się, że również i my w taki sam sposób, po
przeżyciu łaski największego miłosierdzia doświadczamy jednocześnie cierpień,
byśmy w ten sposób nie utracili pokory.

Święty Paweł mówił, że cieszy się z powodu przeżytego doświadczenia. Początkowo
prosił jednak Niebiosa, by go od niego wybawiły. Gdy Bóg natchnął go mądrością, że
doświadczenie to jest dla niego błogosławieństwem, oraz że otrzymał je dla swojego
umocnienia i że jest mu potrzebne, wówczas więcej już do tego nie wracał.
Rzeczywiście, szybko się z nim pogodził, przyjął je i więcej się nie skarżył. Jest to
jedyny i właściwy sposób postępowania w każdej nieprzyjemnej i bolesnej sytuacji,
której nie jesteśmy w stanie zmienić. Zaistniała ona w naszym życiu z dopustu Bożego,
a jej przyczyny zna Sam Bóg. Powinniśmy ją przezwyciężyć, przyjąwszy całym sercem
i ze świadomością, że została ona zesłana przez Chrystusa. Jakkolwiek mocno by nas
nie dręczyła, jeśli przyjmiemy ją w taki sposób, przyniesie ona korzyść naszej duszy.
Bóg zsyła nam niektóre łaski Swojego miłosierdzia w postaci kolców i wiele stracimy,
jeśli je odrzucimy. Wiele jest takich ludzi, którzy są na tyle zajęci sobą, że nie mają
czasu dla Chrystusa. Gdyby tylko zdołali wyzwolić się z niewoli egoizmu, Bóg
napełniłby ich Samym Sobą, a wtedy uzyskaliby nadzwyczajną siłę czynienia dobra w
świecie. Możemy ze spokojnym sercem powierzyć Jemu opiekę nad naszym życiem.
On wie, kiedy potrzebny jest ból, kiedy strata, kiedy konieczne są cierpienia będące
jedynym sposobem zdobywania łaski, abyśmy nie zboczyli z właściwej drogi. Posyła
nam troski, w których ukryte jest Jego miłosierdzie i przegramy, jeśli wpadniemy w
rozpacz i odrzucimy przeznaczone dla nas ciernie.

Religia chrześcijańska to religia radości. Niestety z jakiegoś powodu wielu ludzi uważa,
że życie religijne nie może być radosne. Są przekonani, że trzeba zaprzeć się siebie, ale
nie są w stanie sobie wyobrazić, że może im to przynieść radość. W rzeczywistości nie
ma głębszego i bardziej radosnego życia niż życie napełnione ofiarą uczynioną z
samego siebie dla służenia Chrystusowi.


