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Kiedy strażnicy Świątyni, żołnie-
rze, którzy pilnowali porządku w Domu 
Bożym, zostali wysłani przez władze 
Świątyni, by pojmać Pana, niczego nie 
osiągnęli, nie będąc w stanie 
Go pochwycić. Gdy zapytano 
ich surowo, dlaczego Go nie 
przyprowadzili, odpowie-
dzieli: Nikt jeszcze nigdy nie 
przemawiał tak, jak ten Czło-
wiek [por. J 7, 46]. 

Była jakaś moc 
w słowach Chrystu-
sa Zbawiciela, ale już nie 
w słowach Jego uczniów 
– bo w Nim przemawia-
ła Boska moc, podczas gdy 
w nich przemawiała ludzka 
słabość. Nawet po tym, gdy 
uczniowie na własne oczy 
zobaczyli Zmartwychwsta-
łego, nadal chowali się ze 
strachem za zamkniętymi 
drzwiami, wciąż nie wierząc 
i wątpiąc. Nawet gdy ujrzeli 
Go na górze w Galilei, jak 
opowiada ewangelista Mate-
usz, niektórzy oddawali Mu 
cześć, podczas gdy inni wąt-
pili, sądząc, iż było to złudze-
nie.

Jednak kilka tygodni później, 
w święto Pięćdziesiątnicy, wszystko się 
zmieniło. Minął niecały miesiąc, odkąd 
Pan na oczach wszystkich umarł na 
Miejscu Czaszki, a potem zmartwych-
wstał, ukazując się tylko wiernym. Na-
gle rozległ się wielki hałas i niespokojne 
głosy – a uczniowie Chrystusa wyszli 
z domu i świadczyli o Zmartwychwsta-
łym Chrystusie przed całym tłumem. 
Wszystko się w nich zmieniło: strach 
– zniknął bez śladu; ich nieśmiałość – 
zniknęła bez śladu; ich niezdolność do 
wyrażenia siebie - odeszła bez śladu. 
Mówili w taki sposób, że wszyscy ich 
rozumieli, nawet ci, którzy przybyli 
z daleka i słabo znali ich język. Mimo 
to ich słowa docierały do wszystkich. 
Dlaczego tak się stało? Co się działo? 

To Boska moc Pana przyszła do nich. 
To nie przez ich człowieczeństwo, ani 
przez ich ciało i krew, ale raczej przez 
Ducha Bożego, mogli dać świadectwo 

i powiedzieć wprost: Tego właśnie Je-
zusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jeste-
śmy tego świadkami. [Dz 2, 32]

To ważne słowo, które powinniśmy 
wziąć sobie do serca: świadkowie. Każ-
dy chrześcijanin jest świadkiem Boga. 
Pomyśl – kim jest świadek w naszym 
zwykłym życiu? W sądzie świadek to 
ktoś, kto musi szczerze opowiedzieć to, 
co widział i słyszał; uczciwie i zgodnie 
z prawdą opowiedzieć to, o czym wie, 
że jest prawdą. Czasami zdarzają się 
fałszywi świadkowie i oszczercy, ale 
prawdziwy świadek mówi tylko praw-
dę - i to nie jakąś prawdę, ale prawdę, 
którą dobrze zna. Tak więc moc chrze-
ścijańskiego świadectwa polega na 
tym, że mówimy o Panu, którego zna-
my; o łasce, której doświadczyliśmy; 
błogosławieństwie, które poczuliśmy; 

i wierze, którą mamy w naszych ser-
cach. Jeśli nie mamy Ducha, jeśli nie 
mamy tej mocy, jesteśmy słabymi 
świadkami. Apostołowie powiedzieli: 

„został wskrzeszony przez 
Boga, czego jesteśmy świad-
kami”, ponieważ oni to wie-
dzieli, widzieli to na własne 
oczy i tego doświadczyli.

Czyż uczestnicząc 
w Świętych Tajemnicach 
i zwracając się do Pana 
w modlitwie, nie dotykamy 
Go? Wszelka prawdziwa wia-
ra oznacza dotykanie Pana. Je-
śli mamy żywy kontakt z Bo-
giem, ze zmartwychwstałym 
Chrystusem, który nas zba-
wia, oznacza to, że możemy 
uczciwie i odważnie dawać 
światu świadectwo o naszym 
zaufaniu, nadziei i radości. 

Naszą radością jest Pan, 
który umiłował świat, ra-
tując każdego człowieka 
i szukając każdej zagubio-
nej duszy. Nie mówimy tego 
po prostu dlatego, że o tym 
słyszeliśmy. Powinniśmy 
być świadkami Jego Ducha 
i świadkami Jego mocy.

Módlmy się dzisiaj o to, co naj-
ważniejsze: aby Duch Pański, obieca-
ny każdemu z nas, przyszedł do nas 
i dotknął naszych serc; abyśmy nie mó-
wili na próżno, ale z doświadczenia wła-
snego serca, abyśmy znali naszego Pana 
i doświadczyli dotyku Ducha Chry-
stusa, Ducha Bożego. Abyśmy mieli 
prawo powiedzieć: „Tak, znamy Tego, 
którego ukochaliśmy; Który nas umi-
łował, ocalił i dał nam życie wieczne”. 
Do Niego wszyscy wołamy: „Królu 
Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Praw-
dy, który wszędzie jesteś i wszystko 
napełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco 
Życia, przyjdź i zamieszkaj w nas”. 
Amen.

o. Aleksander Mień,
tłum. Gabriel Szymczak

za: pravmir.com

„Wszystkie codzienne wydarzenia z naszego życia 
mogą wejść do Królestwa Bożego, mogą stać się mo-
stem, który będzie nas do niego prowadził. Wszystko 
może wyrażać naszą miłość do Boga! Miłość do żony, 
ofiarność wobec dzieci, twój codzienny trud, ból, wysi-
łek, twoje łzy, wszystkie gorycze twojego życia, wszyst-
ko to wrzucasz to Królestwa Niebieskiego. Wszystko to 
uświęca Bóg i daje ci siłę na cały tydzień. Wszystko to 
ma jakieś miejsce i jakąś wartość w oczach Chrystusa, 
wystarczy tylko nie zapominać, że nasz cel, że nasza 
meta to Królestwo Boże, niech pragnie tego nasza du-
sza. Naszym celem jest Bóg. Nasza ojczyzna to niebo. 
To właśnie mamy na myśli, kiedy mówimy „Amen” – Tak, 
mój niebiański Ojcze, przyjmuję wszystko to, co mówisz. 
Zacząłem swoją podróż, wszedłem na drogę, która do-
prowadzi mnie do nieba. Nie zatrzymam się, póki nie do-
trę tam, gdzie jesteś Ty”. 

o. Emilianos z Simonopetry,
tłum. Piotr Sterlingow

Świadkowie Świętego DuchaŚwiadkowie Świętego Ducha
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Ogólne uwarunkowania spowiedzi.Ogólne uwarunkowania spowiedzi.
Okoliczności grzechu*Okoliczności grzechu*

Kolejną okolicznością ważną dla zbadania etiologii 
grzechu jest również jego stopień, a mianowicie, co to jest 
za grzech. Spowiednik musi powziąć wiedzę na temat wiel-
kości grzechu i jego etapu. Ważne pytania w tym obszarze 
dotyczą tego, czy był to grzech śmiertelny czy też świado-
my, lecz mimo to szczerze niechciany, czy też grzech w pełni 
nieświadomy. Określenie jego statusu stanowi punkt wyjścia 
i zarazem punkt odniesienia dla spowiednika. Nawet spo-
śród śmiertelnych grzechów nie wszystkie przecież zasłu-
gują na jednakowe miano i ocenę. Zabójstwo, na przykład, 
nie może być zrównane z apostazją czy chociażby z bluź-
nierstwem. Wszystkie prowadzą do duchowej śmierci, ale 
nie wszystkie wymagają jednakowo surowej epitymii ma-
jącej często także odniesienie do sankcji prawnych. Tu-
taj także analizowane są grzechy zaniedbania, o których 
wspomina ap. Jakub: „Kto zatem umie dobrze czynić, a nie 
czyni, popełnia grzech” (Jk 4,17). Św. Nikodem podkreśla, 
że należy dokładnie zdefiniować grzech, a więc czy był to 

Metanoia, jako głęboka świadomość własnego grzechu, 
pozwala grzesznikowi poznać zarówno jego bolesny skutek, 
jak i zmusza go do poszukiwania przyczyn swego grzesz-
nego postępowania. W procesie misterium spowiedzi zlo-
kalizowanie przyczyny jest równie ważne jak ukojenie ran 
naniesionych przez grzech. Na tym właśnie polega duchowy 
„kunszt” spowiednika, aby z przeprowadzonego „wywiadu 
spowiedniczego” dowiedzieć się, co należy wyeliminować, 
aby nie powtórzył się wyznawany grzech. Niezwykle ważna 
w tym procesie jest wiedza odnośnie do okoliczności grze-
chu. Św. Nikodem mówił wcześniej o siedmiu wymiarach 
tych okoliczności. Skrupulatna wiedza o popełnionych grze-
chach nie uwzględnia wiedzy o personaliach jego ewentu-
alnych współuczestników. Chodzi tutaj jedynie o zlokalizo-
wanie bezpośrednich inspiracji grzechu. Pierwszą, zatem, 
okolicznością jest status społeczny penitenta. Kim (gr. Τίς) 
jest spowiadająca się osoba? Kto dopuścił się konkretne-
go grzechu? Należy pamiętać, że w spowiedzi występuje 
odwrócony system wartości, jeśli idzie o status społeczny 
penitenta. Im jest wyższy, tym surowsza spowiedź. Ten 
sam grzech popełniony przez kapłana i osobę świecką jest 
w pierwszym przypadku większy i wymaga większej suro-
wości w epitymii. Nikodem rozróżnia również w tym obsza-
rze różne przejawy zależności statusowej penitenta. Otóż, 
występuje zależność „według natury” (gr. κατά φύσιν), jak 
na przykład w relacji ojciec – syn; „według przypadku” (gr. 
κατά τύχην), co dotyczy relacji biskupa lub kapłana wzglę-
dem powierzonego mu ludu, czy też zwykłego zwierzchni-
ka względem jego poddanych; „według uznania” (gr. κατά 
προαίρεσιν), czyli relacji przyjaciel względem przyjaciela 
i „według sztuki” (gr. κατά τέχνην), inaczej według profesji, 
a więc mnich względem mnicha, uczony względem uczo-
nego, lekarz względem lekarza, młody względem starszego 
i odwrotnie. Określenie zatem, „kto” popełnia grzech, za-
wsze ma odniesienie do konkretnych okoliczności grzechu, 
a także sytuacji, w jakiej się znajduje penitent. To właśnie 
określa się mianem „statusu społecznego” spowiadającej 
się osoby, a więc „kto to jest?”. Zawsze większym grze-
chem będzie grzech przywódcy, kapłana, biskupa, ponieważ 
oprócz indywidualnych skutków grzechu, ich upadek niesie 
ze sobą zgorszenie i zły przykład dla innych1. W przypadku 
wyznania grzechu z udziałem innej osoby, ważne jest ano-
nimowe wskazanie jej statusu, a więc, że grzech popełniono 
z osobą duchową czy świecką bez wskazywania żadnych 
danych personalnych2.

* Fragment, pochodzący z książki autorstwa abp. Jerzego (Pańkowskiego), pt.: Misterium metanoi i spowiedzi. 
1  Ponadto grzechy popełniane zbiorowo traktowane są surowiej od tych samych, ale dokonanych indywidualnie. Więcej zob. ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΝΗ, 
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ, Ἡ ποιμαντική διακονία κατά τούς Ἱερούς Κανόνας, Ἐκδόσεις ΑΘΩΣ, Πειραιεύς 
1976, s. 135.

2   ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Ἐξομολογητάριον, dz.cyt., s. 39-41.
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grzech popełniony czynem, słowem, gestem, a może samą 
myślą3. Ważny jest także rodzaj grzechu, a mianowicie, czy 
mamy do czynienia z cudzołóstwem czy rozpustą (wszete-
czeństwem); gadulstwem czy przysięgą lub krzywoprzysię-
stwem, a może nawet bluźnierstwem. Bardzo istotna powin-
na być tutaj wiedza kapłana odnośnie do rozwoju i etapów 
myśli człowieka, o czym była mowa wcześniej w Nomoka-
nonie św. Jana Postnika. 

Po zdefiniowaniu, kto i jaki grzech popełnił, należy 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on w ogóle zaistniał 
w życiu penitenta. Co spowodowało mianowicie, że człowiek 
dopuścił się tego konkretnego grzechu? Również i w tym 
obszarze przyczyna popełnienia grzechu wpływa na stopień 
i rodzaj epitymii. Nie można bowiem uznać za równo-
ważne, na przykład, zabójstwo człowieka, nie uwzględ-
niając jego okoliczności. Mogło być ono dokonane 
z premedytacją, w obronie własnej, a może w celu uchro-
nienia życia innych ludzi. Mogło do niego dojść także 
w wyniku nieumyślnego spowodowania takiego wyda-
rzenia. Podobnie ma się rzecz z kradzieżą. Jedni krad-
ną, aby się wzbogacić, inni z powodu kleptomanii, 
a jeszcze inni, aby ratować życie własnego dziecka. Spo-
wiednik nie powinien zapominać, że każde działanie 
człowieka ocenia się przez holistyczny pryzmat. Bra-
ny jest bowiem pod uwagę nie tylko jego skutek, ale 
także motyw lub, innymi słowy, ostateczny cel. Św. 
Nikodem przytacza sentencję moralistycznych filo-
zofów, którzy uważali, że każdy cel musi pozostawać 
w zależności i zgodzie z czynem, czyli każdy dobry cel po-
winien oznaczać dobre uczynki i odwrotnie. Przywołuje on 
także słowa św. Maksyma Wyznawcy: „We wszystkim, co 
jest przez nas czynione, Bóg domaga się celu, czy czynimy 
to w zgodzie z Nim, czy też z innego powodu”4. 

Kolejnym stopniem analizy okoliczności grzechu jest 
jego sposób (gr. ὁ τρόπος). Tropologia grzechu również od-
działuje na ewentualny charakter i rozmiar epitymii. Cho-
dzi tutaj zarówno o intencję i motyw, jak i o narzędzia, za 
pośrednictwem których został popełniony grzech. W przy-
padku zabójstwa ważne jest, na przykład, czym zostało 
ono popełnione – nożem, kamieniem czy też nieumyślnie. 
Odczytanie tego obszaru pomaga w zrozumieniu motywów 
i ogólnie rzecz biorąc etiologii grzechu. Na równi ze sposo-
bem, ważny jest także czas (gr. ὁ καιρός), w którym dokona-
no grzechu. Przytoczony termin z języka greckiego nie ozna-
cza pory, lecz trwanie. Ważne może się okazać chociażby 
i to, że grzech kradzieży miał miejsce w czasie głodu lub pod 
wpływem nadzwyczajnych okoliczności chronologicznych. 
Wyjątkowym czasem jest także czas klęski żywiołowej, woj-
ny czy choroby. Św. Bazyli Wielki w 106. kanonie konsta-
tuje, że jeśli ktoś spożyje mięso z psa w czasie głodu, nie 
popełnia grzechu. Hagioryta przytacza także inny przykład 

z obszaru analizy czasu popełnienia grzechu i przekonuje, 
że kobiety, które sięgają po śmiercionośne zioła i mikstu-
ry po zajściu w ciążę, popełniają większy grzech od kobiet 
zażywających środki antykoncepcyjne5. Na podstawie tego 
paradygmatu można zilustrować wiele innych przypadków 
grzesznego działania człowieka, a więc na etapie zapobiega-
nia i eliminowania skutków. Obie sytuacje kwalifikują się do 
grzechu, pomimo że poddawane są odmiennym regulacjom 
epitymijno-kanonicznym. Równie dobrze można zakwali-
fikować do tego segmentu spowiedzi także stan odurzenia 
środkami psychoaktywnymi, a szczególnie alkoholem. Tutaj 
przyczyną upadku może być właśnie chwilowa deformacja 
stabilności umysłowej człowieka, co doprowadziło go póź-
niej do grzechu. Odpowiada on wówczas za dwa przewinie-
nia, pamiętając przy tym, co stało się bezpośrednią przyczy-
ną grzechu. 

Oprócz sposobu i czasu, kiedy popełniono grzech, bie-
rze się pod uwagę także miejsce jego zaistnienia. Najczęściej 
przytaczaną analogią przy okazji tego zagadnienia jest kon-
frontacja chociażby grzechu kradzieży, pijaństwa czy nawet 
stosunku seksualnego dokonanych w świątyni i domu. Pierw-
szy przypadek podlega znacznie surowszej epitymii, chociaż 
w obu chodzi o jeden i ten sam grzech. Surowszy wymiar 
epitymii wynika z jego podwójnego wymiaru. Świątynia, 
w której dopuszczono się takich grzechów, jest miejscem 
przebywania Boga, a zatem oprócz samego grzechu, penitent 
dopuścił się także grzechu zbezczeszczenia przybytku Boże-
go. Inaczej traktuje się tych, którzy zgrzeszyli w monasterze, 
a inaczej tych, którzy w środowisku świeckim. Inaczej tych, 
którzy grzeszyli jawnie i ostentacyjnie, a jeszcze inaczej 
tych, którzy zgrzeszyli w ukryciu6. Miejsce, zatem, również 
jest niezwykle istotne dla całościowej i obiektywnej analizy 
wyznawanego na spowiedzi grzechu. 

Nie bez znaczenia jest także, ile razy został popełniony 
dany grzech. Zupełnie inaczej traktuje się kogoś, kto zgrze-
szył po raz pierwszy, inaczej zaś kogoś, kto popełnił grzech 
dwa razy. Kryteria nałożenia jakiejś epitymii za taki grzech 
również ulegają zmianie, jeśli dokonano go trzy lub więcej 
razy. Wspomina o tym także 8. kanon Soboru w Ancyrze. 
Równie istotna jest także wiedza dotyczący odcinka czasu, 
w jakim powtarzany był grzech. Czy dokonywano go kilka-
krotnie w ciągu jednego dnia, w ciągu tygodnia, czy może 
nawet miesiąca. Jeśli spowiednik dostrzega barierę wstydu 
u penitenta, która nie pozwala mu określić częstotliwości 
grzechu, wówczas może do niego skierować pytanie, uży-
wając w nim jakiejś wyolbrzymionej liczby. Penitent spon-
tanicznie będzie jej zaprzeczał, aż w końcu przyzna się do 
faktycznej liczby lub określi ją jako wielokrotną. 

Dla zbadania etiologii niezwykle istotne będzie tak-
że zdobycie wiedzy o stanie penitenta przed popełnieniem 
grzechu i po jego popełnieniu. Zagadnieniu temu poświę-

3. Tamże, s. 41.
4. Tamże, s. 42.
5. Tamże, s. 43.
6. Tamże.
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cają uwagę niektóre soborowe kanony, a mianowicie 3.7, 5. 
i 7. kanony Soboru z Ancyry. Nikodem odwołuje się także 
do 3. kanonu Soboru z Neocezarei. Powszechnie uważa się 
bowiem, że należy nakładać mniejszą epitymię na tych, któ-
rzy żyli przed grzechem pobożnie i cnotliwie, a większą na 
obojętnych i nierozważnych. Ważne jest także, czy penitent 
zaprzestał grzechu jeszcze przed spowiedzią, czy też dopie-
ro po spowiedzi. Istnieje także różnica pomiędzy tym, kto 
przystąpi do spowiedzi bez zwłoki i bez presji okoliczności, 
a tym, kto wyspowiadał się w obliczu nadchodzącego niebez-
pieczeństwa lub śmierci. Przykłady takich różnic można by-
łoby przytaczać bez końca. Warto jednak sięgnąć do sentencji 
św. Izydora Peliusotisa, gdzie przeczytamy: „W upadkach nie 
tylko poszukuje się rodzaju grzechu, ale ważna jest i opinia 
grzesznika na ten temat, jego godność, czas i źródło (korzeń). 
Ale i po grzechu, czy powrócił do siebie, czy się zasmucił, czy 
pozostał nieugięty, czy tkwił w grzechu, czy go sobie uświa-
domił, czy upadł przez przypadek, czy przez oszustwo, czy 
po przeanalizowaniu grzechu, czy ze złego przyzwyczajenia 
lub zwyczaju. I wiele innego jeszcze jest, co mieści w sobie ta 
męka grzechu”8. Każdy grzech wywołuje negatywne skutki 
w doczesności i wieczności. Rozpoczynają się one bowiem 
już w tym życiu, mając swój wpływ na psychosomatyczne 
życie człowieka, a nieleczone metanoią potęgują konsekwen-
cje w życiu wiecznym. Jeśli dokonywane są one szczególnie 
w sferze pewnego sacrum, a więc wśród duchowieństwa, ma 
to swoje realne oddziaływanie na intensyfikację konfliktów 
pomiędzy wiernymi – przekonuje wieloletni spowiednik 
i ihumen Georgios ze św. Góry Atos9. Nawiązując zaś do tak 
zwanych grzechów nieświadomych, zauważa, że, faktycznie, 
nie mogą one być oceniane na równi z grzechami świadomy-
mi. Jednak – jak podkreśla – taki grzech nie podlega amnestii 
i nie jest uznawany za niezaistniały10. Jako przykład przyta-
cza regulacje zawarte w 26. kanonie Soboru In Trullo, 27. 
i 46. kanonach św. Bazylego Wielkiego. Otóż, jeśli spraw-
cą nieświadomego grzechu jest, na przykład, kapłan, zosta-
je wtedy zawieszony w czynnościach kapłańskich, ale nie 
może on być pozbawiony prawa przywilejów wynikających 
z kapłaństwa, a więc należą mu się wszystkie hierarchiczne 
apanaże. Podobnie rzecz ma się z nieważnym ślubem, który 
jednak, jeśli był zawarty sakramentalnie, to nawet pomimo 
jego unieważnienia, nie można go uznać za niezaistniały. 

Analiza grzechu jest, zatem, nierozerwalnie zintegrowa-
na z jego etiologią. Ta, wydawałoby się, zbędna jego klasy-

fikacja, ma jednak ogromne znaczenie. Autentyczna bowiem 
optyka każdego grzechu to uwzględnienie jego okoliczności, 
a także intencji samego człowieka. Przekonuje o tym jeden 
z najbardziej wyrazistych ascetów i znawców psychologii 
grzechu św. Izaak Syryjczyk. W swoim 41. Słowie zatytuło-
wanym „O świadomych i nieświadomych grzechach i tego, 
z jakiego powodu zostały one popełnione”11 wyszczególnia 
cztery rodzaje etiologii grzechu ludzkiego. Warto się przyj-
rzeć tej dogłębnej analizie, ponieważ jej korzyść będzie po-
dwójna. W rezultacie każdy penitent nie tylko będzie mógł 
zrozumieć, na jakim etapie zniewolenia znajduje się w walce 
z grzechem, ale również, co należy czynić, aby uchronić się 
przed jego przyczynami. Po drugie, jest to niezwykle istotne 
dla samego spowiednika, który w spowiedzi nie oceni jedy-
nie kategorii grzechu, lecz będzie mógł pomóc penitentowi 
odszukać jego źródła i powody. 

Otóż, istnieje grzech, który pojawia się wskutek niemocy 
(gr. ἀπό ἀσθένειαν), do którego człowiek skłonny jest mimo 
swojej woli. Św. Izaak mówi także o jego przeciwieństwie, 
a więc grzechu popełnianym przy udziale ludzkiej woli, 
co występuje jako nonsens (gr. ἐξ ἀνοησίας). Trzeci rodzaj 
grzechu to grzech wynikły na skutek zajścia (gr. ἒκ τινος 
περιστατικοῦ) i czwarty, a więc grzech wywołany samym 
trwaniem w tymże grzechu (gr. ἐκ τῆς διαμονῆς). Mimo tego 
rozróżnienia, każdy z wymienionych mieści się w definicji 
grzechu, zasługuje na potępienie, jednak ze względu na oko-
liczności ma inny kwalifikant. To nie konkretny grzech spo-
śród tych czterech sposobów czyni go większym, ale właśnie 
jego okoliczności i tropologia jako sposób jego dokonania. 
Św. Izaak przytacza przykład różnicy pomiędzy grzechem 
Adama i Ewy a ich potomnych. Grzech Praojców był więc 
ich indywidualnym grzechem i miał skutki dla innych poko-
leń nie poprzez dziedziczenie odpowiedzialności, lecz jego 
konsekwencji. „Każdy, według własnego usposobienia i we-
dług tego pragnienia, które ma względem grzechu, otrzymuje 
stosowną dotkliwość piekła”12 – przestrzega św. Izaak. Tutaj 
pod pojęciem piekła należy rozumieć nie tylko jego literalne 
znaczenie. Chodzi bowiem również o udrękę wywołaną każ-
dym grzechem, której doświadcza w swoim sumieniu każdy 
grzeszący człowiek. 

Grzech wywołany słabością to grzech zaistniały mimo 
wytężonego wysiłku ascetycznego. Ktoś, kto stara się walczyć 
ze swoimi namiętnościami, przebywa w ciągłej czujności, mo-
dlitwie i wstrzemięźliwości, zachowuje ostrożność dzień i noc, 

7.  Oto treść jednego z nich, czyli 3. kanonu Soboru Lokalnego w Ancyrze: „Tych, którzy uciekając przed prześladowcami, schwytani lub przez domowników 
zdradzeni, lub w inny sposób pozbawieni mienia, zaznali męczarni, lub zostali wtrąceni do więzienia, a mimo to wołali przy tym, że są chrześcijanami, 
którzy poddawani torturom, pod przymusem przyjęli jakiś pokarm lub coś z ofiar bożkom składanych, w ich ręce przemocą przez ciemiężycieli wkładane, 
lecz nieustannie wyznawali, że są chrześcijanami, i smutek swój o tym, co ich spotkało, ze wszelką skromnością zewnętrznym wyglądem i życiem pokor-
nym przejawiali, nie wolno wyłączyć ze społeczności, albowiem takowi nie mają grzechu. Jeśli zaś ktokolwiek, dla przezornej ostrożności lub w niewiedzy, 
wyłączył ich, należy niezwłocznie przywrócić ich do społeczności. Dotyczy to zarówno duchownych jak i reszty, to jest laików. Przy tym rozpatrywano, 
czy poddani podobnej przemocy laicy mogą być podnoszeni do stanu kapłańskiego. Postanowiono: można wyświęcać i takowych, ponieważ wcale nie 
zgrzeszyli, pod warunkiem jednak, jeśli tylko zostanie ustalone, że ich dawne życie było prawe”. 

8  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Ἐξομολογητάριον, dz.cyt., s. 44.
9   ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΝΗ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ, Ἡ ποιμαντική διακονία κατά τούς Ἱερούς Κανόνας, 

dz.cyt., s. 135.
10 Tamże, s. 139.
11 ΣΑΑΚ ΣΥΡΟΥ, Ἀσκητικά, Λόγος ΜΑ´, dz.cyt., s. 208-212.
12 Tamże, s. 209.
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mimo to popełnia jakiś grzech wskutek osłabienia w ascezie. 
Św. Izaak Syryjczyk zauważa, że nawet jeśli zdarzy się komuś 
taki rodzaj grzechu, łaska Boża jest na tyle blisko, aby go oczy-
ścić. Ascetyczna optyka takiego stanu uwzględnia, że taka oso-
ba potrafi łatwiej i szybciej powrócić znów do życia w asce-
zie. Ponadto, nawet jeśli chodzi tutaj o popełnienie grzechu 
z kategorii „powszednich”, asceta opłakuje go równie głęboko 
jak ktoś, kto popełnił znacznie większy od tego grzech. Asceza 
i życie duchowe wpływają bowiem na uwrażliwienie barome-
tru jakości metanoi. Ktoś, kto doświadczył obecności Boga 
i nagle ją utracił, opłakuje o wiele bardziej swoje grzechy, któ-
re stały się powodem tej utraty, i czyni wszystko, co tylko jest 
możliwe, aby drogą metanoi powrócić do poprzedniego stanu. 
Ponieważ jednak stan ten nie jest statyczny, ale dynamiczny, 
metanoia również nie jest potrzebą chwili, ale permanentną 
i niczym nieprzymuszoną koniecznością.

Grzech wywołany na „własne życzenie” (gr. θεληματικῶς) 
pojawia się zawsze na gruncie duchowej abnegacji i niedbal-
stwa. Próżność musi bowiem zawsze skutkować grzechem, 
szczególnie jeśli dotyczy ona spraw duchowych. Im większa 
próżność, tym głębsza subordynacja woli szatana. Próżny 
człowiek nabywa także pewnych spontanicznych umiejęt-
ności wyszukiwania urozmaiceń w grzechu. Wtedy nie tyl-
ko popełnia grzech, ale stara się czynić to za każdym razem 
w bardziej wyreżyserowany sposób. Ten typ zniewolenia 
przez grzech ma swoje źródło w braku jakiejkolwiek logiki, 
a więc jest to grzech spowodowany nonsensem. Osoba pod-
dana takiemu grzechowi wzbrania się zarówno przed cnotli-
wym życiem, jak i, co gorsza, nie znajduje w sobie siły, aby 
położyć mu kres poprzez skruchę i pokajanie. To jest obszar, 
w którym może pojawić się każdy rodzaj grzechu wraz z jego 
dewiacyjnymi odcieniami. Dewiacja w grzechu, który prze-
cież sam jest dewiacją człowieczeństwa, wskazuje na otchłań 
ludzkiego upadku. Mamy zatem do czynienia z „dewiacją 
dewiacji” jako takiej. Za każdym razem grzech stawia przed 
swoim wykonawcą nowe zadania i ukazuje mu coraz szersze 
horyzonty. Grzech bywa, wbrew pozorom, zawsze bardziej 
ciekawy i pociągający na początku niż później. Jego wielo-
krotność potęguje siłę zniewolenia, ale minimalizuje oczeki-
wane od niego zaspokojenie. Na tym właśnie polega grzeszna 
namiętność, na nienasyconości i braku zadowolenia. 

Trzeci rodzaj grzechu, tzw. z przypadku, jest znany du-
chowości prawosławnej. Zdarza się, że bez wyraźnego powo-
du zmagający się duchowo człowiek popełnia jakieś grzechy. 
Święci Ojcowie upadki te zaliczają do upadków „na drodze 
ku cnocie”. Każda droga ma bowiem swoje niebezpieczne 
i strome zakręty, a nieraz także i jamy. Św. Izaak Syryjczyk 
nie wdaje się w dalszą analizę tego rodzaju etiologii grzechu. 
Można to jednak wytłumaczyć już samą metodologią walki 
z takimi grzechami. Po części są one podobne do pierwszych 
z przeanalizowanych. Metodą walki z takimi upadkami jest 
ich natychmiastowe wyznanie, a następnie absolutne igno-
rowanie, aby nie wgłębiać się w ich przyczynowość, a tym 
samym nie poddać się im po raz kolejny.

Ostatnią kategorię okoliczności grzechu stanowią grze-
chy wynikłe wskutek całkowitego zaniechania jakiejkolwiek 
walki i pełnego oddania się ich działaniu. Trwanie w ascezie 
pozwala nam w istocie zrozumieć, czym jest trwanie w grze-
chu. O ile pierwszy stan pozwala na natychmiastowe pod-
niesienie się z grzechu i powrót do pobożności, o tyle drugi 
oznacza kolosalne trudności zaniechania grzechu, właśnie ze 
względu na czas trwania w nim. Metanoia staje się tym bar-
dziej skuteczna, im jest bardziej natychmiastowa. Najwięk-
szym orężem przeciwko grzechowi jest, z jednej strony, jego 
zaniechanie, a z drugiej, zdecydowane nawrócenie poprzez 
metanoię. Na czym polega ta zmiana sposobu myślenia, 
o której wciąż mówią Ojcowie? Polega więc na natychmia-
stowej reakcji na grzech. Św. Izaak Syryjczyk konkluduje: 
„Lepiej jest, abyśmy byli osądzeni za niektóre rzeczy niż za 
ich całkowite pozostawienie”13. 

Odnosząc się jeszcze do okoliczności popełnianych grze-
chów, należy pamiętać, że pochodzą one z różnych źródeł. Św. 
Nikodem mówi o tym wprost. Dla niego pierwszą okoliczno-
ścią jest sam człowiek. „Pierwszym powodem grzechu jesteś 
ty sam, kiedy go popełniasz”14. Odwołuje się on tutaj do rady-
kalnych słów bł. Augustyna i powtarza za nim, że jeśli grzeszy 
jakiś ateista, to jest przygotowane dla niego piekło, ale jeśli 
grzeszy chrześcijanin, to powinno dla niego powstać drugie, 
jeszcze gorsze piekło. Drugim powodem grzechu jest jakaś 
przyczyna. Czy człowiek grzeszy, ponieważ nie ma innego 
wyjścia? Czy jest jakiś niezbędny powód, dla którego grzeszy? 
Nigdy nie ma takiego powodu, dla którego człowiek musiałby 
grzeszyć świadomie, a więc tutaj znów on sam jest głównym 
winowajcą swego cierpienia wywołanego przez grzech. 

abp Jerzy (Pańkowski)

13 Tamże, s. 211.
14  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Ἐξομολογητάριον, dz.cyt., s. 251.
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Pewnego roku, latem, miałem zaszczyt prowadzić dwa 
prawosławne obozy dla młodzieży, jeden w Idaho w USA, 
a drugi w Albercie w Kanadzie. Temat duchowy obu obo-
zów był taki sam: „Co jest w twoim zestawie narzędzi?” Ce-
lem była rozmowa z młodzieżą o narzędziach, jakie Kościół 
prawosławny zapewnia, aby pomóc im wzrastać duchowo 
i moralnie.

Pierwszego dnia obozu zapytałem grupę (a było to około 
pięćdziesięciu młodych ludzi w wieku od piętnastu do sie-
demnastu lat), czy ktoś kiedyś pracował przy samochodach. 
Jeden z kolegów podniósł rękę, więc zwróciłem się do niego 
i poprosiłem go, żeby opisał klucz. To, co powiedział było 
bardzo interesujące. Powiedział, że klucz jest narzędziem, 
którego używa się do zdejmowania i dokręcania śrub.

Podziękowałem mu i zapytałem całą grupę, czy zauwa-
żyli coś interesującego w jego opisie klucza.

Była to bardzo współpracująca ze sobą grupa, więc po 
kilku próbach i niewielkiej dyskusji na temat tego, czego nie 
powiedział, doszli do wniosku, że nie powiedział, jakiego 
koloru był klucz, nie opisał jego kształtu itd. W końcu ktoś 
zasugerował, że tak naprawdę w ogóle nie opisał klucza, ale 
powiedział nam, do czego klucz służy, a raczej – co robi się 
kluczem. To mi właśnie było potrzebne.

Pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy, gdy pro-
si się nas o opisanie narzędzia, to nie jego faktyczna forma, 
ale to, co z nim robimy – do czego dane narzędzie służy.

Kiedy narzędzia daje nam Kościół, istnieje ryzyko, że 
zgubimy ich sens, jeśli skupimy się głównie na ich formie, 
zwłaszcza jeśli nawet nie pomyślimy, co narzędzie ma uczy-
nić w naszym życiu. Weźmy na przykład post. Z pewnością 
post jest jednym z narzędzi, jakie daje nam Kościół. Jest to 
jedno z narzędzi wymienionych specjalnie przez Chrystusa 
w Kazaniu na Górze. Jest niezbędnym narzędziem w naszym 
życiu duchowym i moralnym. Ale co post daje?

Wiele razy głosiłem kazania i nauki na temat prawidło-
wych form postu w tradycji prawosławnej. Mógłbym mó-
wić godzinami, może nawet dość elokwentnie, o środowych 
i piątkowych postach, o czterech porach postu w roku cer-
kiewnym i różnych kategoriach produktów spożywczych, 
które nie są dopuszczalne w określone dni. Mógłbym za-
głębić się w szczegóły dotyczące pojęć akriveia (surowość) 
i oikonomia (elastyczność) w stosowaniu zasad postu oraz 
o znaczeniu pasterskiej rozwagi twojego duchowego ojca 
w tych sprawach.

Mógłbym pójść nawet jeszcze dalej i mówić o ducho-
wym znaczeniu postu, o tym, że prawdziwy post to post od 
nienawiści i konfliktów oraz że post jest zawsze związany 
z dawaniem jałmużny i modlitwą. Mógłbym kontynuować 
i opisywać narzędzie, które dał nam Kościół, nie wspomina-
jąc ani razu o tym, co to narzędzie postu ma dać w naszym 
życiu, jak post ma na nas wpłynąć – jak klucz na śrubę.

I to właśnie jest pytanie, które zadałem młodym ludziom 
na obozie tego lata: co narzędzia, których nam dostarcza Cer-
kiew, powinny uczynić? Co dzięki nim powinniśmy osiągnąć 

„Narzędzia” przebóstwienia„Narzędzia” przebóstwienia

w naszym życiu? W tym momencie naszej rozmowy mło-
dzież była już bardzo zaangażowana w temat i prowadzili-
śmy ożywioną dyskusję. W końcu doszliśmy do wniosku, że 
celem różnych narzędzi, które daje nam Cerkiew, jest dopro-
wadzenie nas do theosis (przebóstwienia) – uczynienie nas 
bardziej podobnymi do Chrystusa.

Można było wręcz zobaczyć światła rozświetlające gru-
pę. Wydawało się, że dla wielu z tych młodych ludzi nigdy 
nie przyszło im do głowy, że różne narzędzia Cerkwi istnieją, 
by do czegoś prowadzić, a post i nabożeństwa oraz sakramen-
ty mogą być postrzegane nie tylko z perspektywy nauczania 
Cerkwi o właściwym sposobie ich wykonywania. Można 
na nie patrzeć z perspektywy tego, czego te różne działania 
i narzędzia mają dokonać w naszym życiu.

I tak przez następne trzy dni dyskutowaliśmy o tym, jak 
podejść do narzędzi, które daje nam Kościół, aby rzeczywi-
ście osiągnąć za ich pomocą to, co jest ich celem.

Ponieważ mieliśmy trzy dni, postanowiłem pogrupować 
wszystkie praktyki, których uczy nas Cerkiew i podzielić je 
na trzy kategorie: jałmużna, modlitwa i post.

Następnie, wykorzystując nauczanie Jezusa z Kazania 
na Górze jako nasz klucz interpretacyjny, powinniśmy omó-
wić, jakie rodzaje praktyk należą do każdej kategorii i jaką 
radę daje nam Jezus, aby te narzędzia rzeczywiście osiągnęły 
w naszym życiu to, co powinny dać.
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Oto z grubsza i krótko to, co wypracowaliśmy.
Jeśli chodzi o jałmużnę, zdaliśmy sobie sprawę, że samo 

określenie jest mylące. Dawanie pieniędzy jest z pewnością 
formą jałmużny i ważnym nakazem Cerkwi – między innymi 
św. Jan Chryzostom wskazuje, że każdy chrześcijanin powi-
nien rozdawać biednym co najmniej dziesięć procent swoich 
dochodów (mówił o tym w czasach, gdy Kościół był wspie-
rany przez państwo, jak to jest nadal w niektórych krajach; 
w dużej części świata obejmowałoby to również ofiary na 
utrzymanie duchowieństwa, ponieważ kler nie ma innego 
wsparcia niż ofiary wiernych).

Jednak greckie słowo, które my tłumaczymy jako jał-
mużnę, w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. 
W jednym miejscu jałmużna jest przekładem na słowo, które 
można dosłownie przetłumaczyć jako „akt służby”. Ale we 
wszystkich innych miejscach słowo jałmużna jest tłumacze-
niem słowa, które dosłownie oznacza „akt miłosierdzia”. 
Jałmużna jest więc nie tyle związana z pieniędzmi, co z miło-
sierdziem; chodzi o okazywanie miłosierdzia.

Kiedy zrozumiemy, że jałmużna polega na okazywaniu 
miłosierdzia, to widzimy, że istnieją tysiące sposobów prak-
tykowania „jałmużny”, nawet jeśli nie mamy ani grosza do 
rozdania. Akty miłosierdzia mogą być wykonywane w do-
wolnym miejscu i zawsze – gdy tylko dostrzeżesz potrzebę, 
którą możesz zaspokoić, smutek, który możesz złagodzić lub 
ból, który możesz pomóc uleczyć. Może to być tak proste, jak 
zauważenie, kto jest samotny w grupie i zajęcie miejsca obok 
niego. Czynem miłosierdzia może być po prostu dostrzeżenie 
potrzeby, czegoś, co należy zrobić i zrobienie tego. Jednym 
z ważnych aspektów miłosierdzia jest to, że nie musisz tego 
robić. Wymuszone miłosierdzie nie jest miłosierdziem. Jeśli 
musisz umyć naczynia, to umycie naczyń nie jest aktem mi-
łosierdzia, chociaż umycie naczyń bez narzekania może być 
rzeczywiście aktem miłosierdzia. Jeśli jednak nie musisz myć 
naczyń, jeśli to nie twoja praca, a mimo to myjesz naczynia – 
bez skargi i nie zwracając na siebie uwagi – to rzeczywiście 
jest to akt miłosierdzia.

Akty miłosierdzia pomagają nam przebóstwić się, poma-
gają nam upodobnić się do Chrystusa, ponieważ Bóg jest naj-
bardziej miłosierny. Kiedy okazujemy miłosierdzie, jesteśmy 
podobni do Boga i w jakiś sposób rzeczywiście stajemy się 
jak Bóg. Jednak Jezus poucza nas, że miłosierdzie musi być 
okazywane w taki sposób, że „lewa ręka nie wie, co robi pra-
wica”. Aby jałmużna działała, aby akty miłosierdzia rzeczy-
wiście osiągnęły to, co mają osiągnąć w naszym życiu, muszą 
być realizowane tak potajemnie, jak to możliwe.

Aby narzędzie jałmużny mogło w naszym życiu uczy-
nić to, co powinno, musimy starać się być miłosierni cicho, 
w sposób, który nie zwraca na nas uwagi. Okazywanie miło-
sierdzia jest ćwiczeniem duchowym. Jedynymi, którzy mu-
szą wiedzieć, że rzeczywiście okazujemy miłosierdzie, jest 
Bóg i my sami. Najlepiej, jeśli nikt inny nie wie, dlaczego 
robisz to, co robisz.

Oczywiście inni zauważą, że naczynia zostały umyte 
(kontynuując ten przykład), a nawet mogą zapytać, czy to 
ty je umyłeś. Mogą nawet ci podziękować. Nie ma potrzeby 

kłamać ani robić zamieszania, ani mówić nic, co zwróci na 
ciebie uwagę – wystarczy proste „proszę bardzo”. Ale tylko 
Bóg zobaczy, że popchnąłeś a nawet zmusiłeś się do zrobie-
nia czegoś, czego nie musiałeś robić, że zrobiłeś to, co zrobi-
łeś, żeby być miłym, by być miłosiernym. A to, co widzi Bóg, 
przemienia nas.

Modlitwa to kolejna kategoria narzędzi, którą Cerkiew 
nam oferuje. Modlitwa jest często pierwszym narzędziem, 
które przychodzi na myśl, gdy rozważamy kwestię ducho-
wych narzędzi, dawanych przez Kościół. W rzeczywistości 
prawie na wszystkich listach tych trzech kategorii narzędzi 
– modlitwy, postu i jałmużny – porządek jest dokładnie taki: 
modlitwa, post i jałmużna. Kiedy jednak Jezus mówi o tych 
trzech obszarach duchowego wysiłku, wymienia je inaczej: 
najpierw jałmużnę, potem modlitwę i wreszcie post.

Wydaje mi się istotne – podobnie jak wydawało się to 
również istotne prawosławnej młodzieży, z którą rozmawia-
łem – że kiedy Jezus mówi o trzech kategoriach narzędzi, któ-
re Cerkiew daje nam do duchowego wzrostu, mówi najpierw 
o jałmużnie albo okazaniu miłosierdzia, potem o modlitwie, 
a następnie o poście. To prawie tak, jakby pierwsze z nich 
głosiło kolejne. Oznacza to, że miłosierne serce jest pewnego 
rodzaju warunkiem wstępnym skutecznej modlitwy, tak jak 
modlitwa z możliwym przebaczeniem innym jest warunkiem 
skutecznego postu.

I tak jak w przypadku jałmużny, Jezus poprzez metafo-
rę pomaga nam zrozumieć, jak należy się skutecznie modlić. 
Kiedy się modlimy, musimy iść do naszego pokoju i zamknąć 
drzwi. Kiedy Jezus mówił o jałmużnie, użył metafory nie po-
zwalając lewej ręce wiedzieć, co robi prawa ręka. Jezus tak 
naprawdę nie mówi o fizycznych rękach, ale raczej o czynie-
niu miłosierdzia w taki sposób, aby nie było reklamowane, 
w sposób, który nie zwraca na nas uwagi.

Jednak w przypadku wejścia do naszego pokoju i za-
mknięcia drzwi, aby się modlić, dosłowna interpretacja jest 
tak przekonująca, że często nie zdajemy sobie sprawy, że to 
też jest metafora. Prywatna modlitwa jest z pewnością waż-
nym narzędziem, którego Cerkiew uczy nas używać; jednak 
większość prawosławnych interpretacji wskazuje, że to nie to 
Jezus miał na myśli.

To, o czym Jezus mówi, odnosi się do wejścia podczas 
modlitwy do „wewnętrznego pokoju” naszego serca. To zna-
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czy, że niezależnie od tego, czy modlimy się w domu, czy 
w cerkwi, prywatnie czy publicznie, modlimy się do nasze-
go Ojca w sekretnym miejscu czyli w naszym sercu. To jest 
właśnie to ukryte miejsce, wewnętrzny pokój z zamkniętymi 
drzwiami. Kiedy modlę się w moim sercu, nikt o tym nie wie 
poza Bogiem i mną. I nie ma znaczenia, gdzie jestem, kie-
dy się modlę. Z pewnością mogę zamknąć się w fizycznym 
pokoju i wypowiadać słowa modlitwy, ale to zaledwie po-
czątek. Dopiero, gdy moje serce połączy się z tą modlitwą, 
gdy słowa moich ust poniosą myśli, uczucia i troski mojego 
serca, zaczynam modlić się w sposób wskazany przez Jezusa. 
W przeciwnym razie ryzykujemy zamianę modlitwy jedynie 
na daremne powtarzanie.

Proszę zauważyć, że Jezus nie potępia powtórzeń jako 
takich, potępia jedynie próżne lub puste powtarzanie. Proble-
mem nie jest to, że mówimy „dziękuję” zbyt wiele razy. Pro-
blem polega na tym, że mówimy „dziękuję” naszymi ustami, 
ale nie w naszych sercach.

Kiedy zaczynamy się modlić z naszych serc, zaczynamy 
się zmieniać. A zmiana, o której wspomina Jezus, ma związek 
z przebaczeniem. Modlitwa z serca objawia nam tych, któ-
rym musimy wybaczyć. Są w naszych sercach, czekając, aż 
im wybaczymy. Przekonujemy się, że dopóki w naszym sercu 
są ludzie, którym musimy wybaczyć, nie możemy modlić się 
prawdziwie, nie możemy przynieść naszej ofiary Bogu.

Przebaczenie jest procesem i nie musimy się martwić, że 
jest o wiele trudniejsze niż myśleliśmy, że będzie. Czasami 
wybaczenie trwa całe lata, dekady, a nawet całe życie. Nie-
mniej jednak przebaczenie jest procesem, w który musimy 
zaangażować się lub zacząć się angażować w naszych ser-
cach, jeśli chcemy się modlić w sposób, który nas przemie-
nia, czyni nas bardziej podobnymi do Chrystusa.

Albowiem tak jak okazywanie miłosierdzia czyni nas po-
dobnymi Bogu, tak też modlitwa z przebaczeniem czyni nas 
Jemu podobnymi, ponieważ Bóg jest nie tylko miłosierny, ale 
i przebaczający. Kiedy wybaczamy, kiedy próbujemy przeba-
czyć, łaska Boża przemienia nas w obraz Chrystusa.

W końcu dochodzimy do postu. Po aktach miłosierdzia, 
po modlitwie z serca z przebaczeniem, teraz dochodzimy do 
postu. Post to kolejna kategoria narzędzi, które Cerkiew daje 
nam, abyśmy upodobnili się do Chrystusa, abyśmy zostali 
przebóstwieni. I podobnie jak pozostałe, post – aby był sku-
teczny – musi być prowadzony w tajemnicy. Co to znaczy? 
Jak mogę pościć w tajemnicy, gdy wszyscy w mojej rodzinie 
również poszczą, gdy zasady postu są dobrze znane i ściśle 
przestrzegane?

Jezus poprzez metafory pomógł nam zrozumieć, jak 
dawać jałmużnę w skrytości i modlić się w tajemnym miej-
scu; również za pomocą metafory pouczył nas, jak pościć 
w tajemnicy. Metafora ta mówi o namaszczeniu naszej głowy 
i umyciu twarzy. Prawdę mówiąc, nie wiem, jak ojcowie Ko-
ścioła ją interpretowali, niemniej podzielę się z wami tym, co 
myślę o jej znaczeniu i co przekazałem młodzieży.

Interesujące jest to, że żyjemy w epoce takiej obfitości, 
że popularny stał się post ekstremalny – nie nazywamy go 
jednak postem, a dietą. Robimy to w imię zdrowia lub urody, 

a nawet polityki (ratujmy kurczaki!). Pościmy nawet dlate-
go, że poszczą nasi przyjaciele. Post jest tak popularny, że 
każde miasto w Ameryce Północnej ma co najmniej kilka re-
stauracji, które zaspokajają wegetariańską, a nawet wegańską 
klientelę, a prawie każda restauracja w Ameryce Północnej 
ma w Menu dania wegetariańskie i wegańskie.

A oto niesamowita rzecz – to wcale nie jest wielka spra-
wa. Jest pewne, że nie słyszysz, jak twoi wegańscy przyja-
ciele narzekają bez końca na to, czego nie mogą jeść, nie 
widzisz ich omdlewających z wyczerpania, ponieważ mieli 
tylko burrito i jabłko na lunch, i nie widzisz ich oczekujących 
w cierpieniu końca postu, aby zjeść pączka czy stek. Nie, 
post (lub dieta, lub jakkolwiek chcesz to nazwać) jest czymś, 
co wybrali, ponieważ uważają, że jest lepszy niż brak postu. 
Zmienili swoje myślenie.

Chciałbym tutaj zasugerować, do czego odnosi się na-
maszczenie naszej głowy. Aby pościć tak, jak zaleca Jezus, 
powinniśmy prawdopodobnie zmienić swój sposób myślenia 
i zaakceptować fakt, że kontrolowanie naszej diety jest dla 
nas dobre, że jest lepsze niż brak postu. A umycie twarzy we-
dług mnie odnosi się do tego, jak reagujemy na otaczających 
nas ludzi.

Jest to szczególnie prawdziwe, gdy nasz post obejmu-
je ograniczenie zarówno rodzajów jedzenia, które jemy, jak 
i ilości. Ograniczenie ilości jedzenia, które normalnie jem, 
może sprawić, że będę w złym humorze. Nawet na zwykłej 
diecie jestem w złym humorze, więc kiedy poszczę, muszę 
być bardzo ostrożny, aby „umyć twarz” i tym samym mówić 
uprzejmie i działać łagodnie w stosunku do ludzi i zwierząt 
wokół mnie. Post od jedzenia i wrzask na psa nie idą w parze.

I to jest obszar, w którym ojcowie Kościoła mają wie-
le do powiedzenia. Post nie dotyczy tylko jedzenia. Chodzi 
o wszystkie sposoby mówienia sobie „nie”, aby powiedzieć 
„tak” Bogu. Chodzi o post od walki, gniewu, wewnętrznej 
urazy. Post dotyczy kontrolowania siebie, poczynając od je-
dzenia, ale obejmując wszystkie aspekty mojego istnienia. 
Możemy pościć ubierając się skromniej – to coś, co tylko 
my i Bóg będziemy wiedzieć. Możemy pościć, nie kupując 
czegoś, co nie jest nam potrzebne, ale czego bardzo chce-
my – ponownie, tylko Bóg i ja będziemy o tym wiedzieć. 
W szczególności możemy pościć w sposób, który okazuje 
miłosierdzie innym, ograniczając naszą przyjemność, naszą 
wolę, nasze priorytety, aby ktoś inny mógł być błogosławio-
ny. I czyż to nie jest to, co Chrystus uczynił dla nas, odkłada-
jąc na bok Swoją ludzką wolę, Swoją przyjemność, a nawet 
Swoje potrzeby, aby przynieść nam życie i zbawienie? Kiedy 
pościmy – zwłaszcza, gdy pościmy w taki sposób, że przyno-
si to korzyści innym – stajemy się podobni do Chrystusa. A to 
prowadzi nas z powrotem do jałmużny.

Naprawdę, wszystkie te trzy kategorie narzędzi du-
chowych są połączone; wpływają wzajemnie na siebie. 
I wszystkie trzy mają jeden cel, jeden zamiar, jedną rzecz, któ-
rą powinny uczynić w naszym życiu. Wszystkie narzędzia, 
które daje nam Cerkiew, czynią nas bardziej podobnymi do 
Chrystusa.

o. Michael Gillis,  tłum. Gabriel Szymczak
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Rekolekcje wielkopostne w POWPRekolekcje wielkopostne w POWP
21 kwietnia br., w parafii wojskowej w Warszawie odbyły się wielkopostne rekolekcje kapelanów oraz 

pracowników Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. 

Wydarzeniu, mającemu miejsce 
w cerkwi katedralnej pw. św. wielkiego 
męczennika Jerzego Zwycięzcy, prze-
wodniczył Jego Ekscelencja, Najprze-
wielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wro-
cławski i Szczeciński, Prawosławny 
Ordynariusz Wojskowy.

Spotkanie rekolekcyjne rozpoczęło 
się odczytaniem modlitw przed sakra-
mentem spowiedzi. Następnie ks. płk. 
rez. Mikołaj Hajduczenia przytoczył 
wszystkim zebranym historię pewnego 
człowieka pochowanego poza mura-
mi cmentarza. Nie bacząc na mnogość 
grzechów i czynów, których dopuścił 
się ów człowiek, jeden z ojców ducho-
wych klasztoru poprosił, aby odkopać 
ciało człowieka i pochować je z nale-
żytą czcią na obszarze cmentarza klasz-
tornego. Gdy odkopano ciało zmarłego 
stwierdzono, że nie poddało się ono 
rozkładowi. Zjawiska tego rodzaju 
świadczą o świętości danego człowie-
ka i choć są Cerkwi znane, to zdarzają 
się raczej w sposób epizodyczny. Kon-
kludując spowiednik podkreślił, iż na 
tym przykładzie powinniśmy wyzbyć 
się osądzania ludzi, a prawo do tegoż 
osądu powierzyć wyłącznie Panu Bogu.

Kolejnym punktem wielkopostne-
go spotkania były nabożeństwa godzin 
kanonicznych, podczas których kapła-
ni i pracownicy cywilni przystępowali 
kolejno do sakramentu spowiedzi, wy-
znając swoje grzechy przed Bogiem. 
W trakcie Boskiej Liturgii Uprzednio 
Uświęconych Darów homilię wygłosił 
ks. por. Rafał Pagór, który zaakcento-
wał rolę pokajania i miłości do bliź-
niego w życiu każdego chrześcijanina. 
„Nie da się wypełnić fundamentalnego 
przykazania Zbawiciela, jeśli na rzecz 
własnego ja, dopuszczamy się ze-
pchnięcia miłości do bliźniego na dru-
gi plan. Każda taka sytuacja oznacza 
pojawienie się pokus, rozwój pożądli-
wości, które mogą doprowadzić nas do 
upadku. Jednakże na wszelkiego tego 
typu choroby i dolegliwości Cerkiew 
od wieków rekomenduje uniwersalne 
i niezwykle skuteczne lekarstwo poka-

jania, rozumianego nie jako jednora-
zowy akt, lecz trwający stan, a wręcz 
sposób życia.” Kaznodzieja zwrócił 
także uwagę na istotność świadomości 
swojej kondycji duchowej oraz wiarę 
i nadzieję na Boże miłosierdzie. „Już 
w Starym Testamencie św. Dawid, 
zwracając się do Boga we wszystkim 

nam znanym psalmie pięćdziesiątym, 
wypowiadał słowa – oczyść mnie, 
a bardziej niż śnieg będę wybielony. 
W Cerkwi Nowotestamentowej św. 
Izaak Syryjczyk przyrównuje bez-
graniczne miłosierdzie Boże do oce-
anu pełnego wód, zaś nasze grzechy 
do znikomej garści piasku rzuconej 



w ten ogromny przestwór. Wielcy 
święci Cerkwi, mając świadomość 
stanu ducha, w jakim się czasowo zna-
leźli, mówili niejednokrotnie o sobie 
jak o największych grzesznikach – 
Przyjmij mnie Panie jak nierządnicę, 
jak złoczyńcę, jak syna marnotrawne-
go. Święty Andrzej z Krety ponadto 
wyznaje, że nie ma grzechu, którego 
w życiu bym nie popełnił, czy to sło-
wem, czy myślą, czy uczynkiem swo-
im, lecz mając nadzieję na Twą (Bożą) 
miłość do człowieka, śmiem przycho-
dzić i prosić o wybaczenie”.

Zakończenie Boskiej Liturgii po-
przedziło wspólne odczytanie mo-
dlitw dziękczynnych. Tuż po nich 
ze słowem do zebranych zwrócił się 
Jego Ekscelencja, arcybiskup Jerzy. 
Ordynariusz podziękował w pierw-
szej kolejności ks. mitratowi płk. rez. 
Mikołajowi Hajduczeni za pozostawie-
nie swych codziennych obowiązków 
i przyjęcie sakramentu spowiedzi od 
kapelanów oraz pracowników cywil-
nych Prawosławnego Ordynariatu 
Wojska Polskiego. Hierarcha zazna-
czył, iż każdy kapłan zanim wyspowia-
da kogoś innego, powinien najpierw 
wyspowiadać się sam. „Jest to złota za-
sada, której my duchowni powinniśmy 
się trzymać. Podobnie i każdy wierny, 
zanim przystąpi do sakramentu spo-
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wiedzi powinien wybaczyć wszystkie 
grzechy bliźnim”. Władyka podkreślił, 
że rekolekcje kapelańskie nie odnoszą 
się jedynie do sakramentu spowiedzi, 
pokajania a koncentrują się przede 
wszystkim na jedności współbraci ka-
płanów wokół jednego kielicha eucha-
rystycznego. „Osoby sprawujące na co 
dzień posługę w różnych miejscach na-
szej Ojczyzny mogą w tym dniu przy-
stąpić wspólnie do Eucharystii podczas 
jednej i tej samej Boskiej Liturgii przy 
jednym ołtarzu. Jest to najważniejszy 
wymiar rekolekcji zarówno ducho-
wieństwa jak i wszystkich wiernych”. 
Ekscelencja przytoczył także słowa 
św. Jana Chryzostoma, który rozwiał 
pewną wątpliwość jednego z wiernych. 
Człowiek ten przyszedł i powiedział 
świętemu, że jest grzeszny i nie ma po 
co wracać do Cerkwi. Na co św. Jan od-
powiedział: jeśli jesteś grzeszny, tym 
bardziej powinieneś przyjść, ponieważ 
Ci, którzy Cię spowiadają, mają takie 
same nerki, takie same ręce, takie same 
nogi i w ten sam sposób poddani są 
różnym pokusom i próbom. Nie myśl 
zatem, iż jesteś kimś gorszym. Słowa 
św. Jana Chryzostoma skierowane do 
anonimowego wiernego dodają nam 
wszystkim otuchy. A więc, im bardziej 
czujemy się grzeszni, tym bardziej po-
winniśmy do Cerkwi przyjść i wyznać 

swoje grzechy. Ordynariusz zaakcento-
wał, iż jest to jedna z najpiękniejszych 
chwil, kiedy możemy zrzucić z siebie 
ten ciężar, to brzemię grzechu, które 
ciąży nam na sercu. „Trudno byłoby 
wyobrazić sobie życie na ziemi, gdy-
by nie było czegoś takiego jak sakra-
ment spowiedzi. Bylibyśmy ludźmi 
skazanymi na porażkę. Jest to przejaw 
ogromnej Bożej miłości, że w Cerkwi 
możemy powiedzieć o sobie nie to, co 
byśmy chcieli dobrego, a to, co chcemy 
powiedzieć o sobie złego, czyli wyrzu-
cić z siebie swoje słabości i niedoma-
gania”. 

Na koniec hierarcha pozdrowił 
wszystkich duchownych i życzył, aby 
ostatnie dni Wielkiego Postu upłynęły 
w pokoju, spokoju i zadumie. Władyka 
podziękował ks. por. Rafałowi Pagóro-
wi za śpiew oraz wygłoszoną homilię 
i życzył wszystkim zebranym błogosła-
wionego czasu nadchodzącego Wiel-
kiego Tygodnia oraz świąt Paschy.

Po zakończonym nabożeństwie or-
dynariusz wojskowy wręczył ks. mitra-
towi płk. rez. Mikołajowi Hajduczeni 
pamiątkowy ryngraf jako dowód uzna-
nia i wdzięczności za wieloletnią posłu-
gę duszpasterską w Wojsku Polskim. 

ks. por. Rafał Pagór 
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rzom życzenia paschalne, natomiast dowódca zmiany wyra-
ził podziękowanie za spotkanie i przewodniczenie modlitwie. 

ks. płk Andrzej Jakimiuk 

Spotkanie wielkanocne z rumuńskimi żołnierzamiSpotkanie wielkanocne z rumuńskimi żołnierzami
w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowychw Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

W Wielką Sobotę, 1 maja br., w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim, miało miejsce 
nabożeństwo dziękczynne w intencji żołnierzy rumuńskich. 
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Uroczystość z okazji promocji oficerskiej w PSPUroczystość z okazji promocji oficerskiej w PSP
oraz wręczenia dyplomów ukończenia studiów w SGSPoraz wręczenia dyplomów ukończenia studiów w SGSP

4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka i patrona strażaków Świętego Floriana. To święto jest 
szczególnie ważne dla społeczności akademickiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) i całego 
środowiska pożarniczego.

Uczelnia świętowała w tym dniu dwie wyjątkowe uro-
czystości: promocję oficerską w Państwowej Straży Pożarnej 
oraz wręczenie dyplomów ukończenia studiów. Uroczysto-
ściom w SGSP towarzyszyły obchody jubileuszu 50-lecia 
wyższego szkolnictwa pożarniczego.  

Podczas tegorocznych uroczystości promocję oficerską 
otrzymało 91 absolwentów SGSP. Promocja na pierwszy sto-
pień oficerski jest dla absolwentów stacjonarnych studiów 
pierwszego i drugiego stopnia oraz dla strażaków w służbie 
kandydackiej zakończeniem  kilkuletniego okresu kształ-
cenia. Studenci – podchorążowie uczestniczyli nie tylko 
w zajęciach dydaktycznych. Brali czynny udział w służbie 
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP oraz w innych jed-
nostkach ratowniczo – gaśniczych, wielu szkoleniach, prak-
tykach zawodowych i stażach ratowniczych, dowódczych 
i instruktorskich.

Nowo mianowani oficerowie otrzymali błogosławień-
stwo m. in. od obecnego na uroczystości Prawosławnego 
Krajowego Kapelana Strażaków o. archimandryty Sergiusza 
(Matwiejczuka).

Z okazji tegorocznych uroczystości SGSP gościła 
w swoich murach wybitne osobistości, takie jak: Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Macieja Wąsika, Komendanta Głównego PSP nadbryg. An-

drzeja Bartkowiaka, Zastępcę Komendanta Głównego PSP 
nadbryg. dr inż. Adama Koniecznego, nadbryg. Krzyszto-
fa Hejduka, Kapelana Mazowieckich Strażaków ks. st. kpt. 
Jerzego Sieńkowskiego, Prawosławnego Krajowego Kapela-
na Strażaków o. archimandrytę Sergiusza (Bogdana Matwiej-
czuka), Ewangelickiego Kapelana Szkoły Aspirantów PSP 
w Krakowie ks. Dariusza Chwastka oraz Duszpasterza Szko-
ły Głównej Służby Pożarniczej ks. Michała Garbeckiego 
MIC. W wydarzeniu uczestniczyli także członkowie społecz-
ności akademickiej SGSP.

o. archim. Sergiusz (Matwiejczuk)
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Nabożeństwo, które celebrował ks. płk Andrzej Jaki-
miuk, dziekan Wojsk Lądowych odbyło się na zaproszenie 
mjr. Mirce Zemteva, dowódcy 9. zmiany oddziału obro-
ny powietrznej kontyngentu rumuńskiego, stacjonującego 
w Polsce w ramach Batalionowej Grupy Bojowej NATO (eFP 
- enhanced Forward Presence). Prawosławnemu dziekanowi 
WL towarzyszył lektor Tymoteusz Cyrkun.

Zgodnie z tradycją świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
duchowny poświęcił pokarmy paschalne. Spotkanie przebie-
gało w duchu Świąt Wielkanocnych. Podczas nabożeństwa 
został przeczytany fragment ewangelii Wielkiej Soboty oraz 
modlitwy w języku rumuńskim. 

Z racji sytuacji pandemicznej rumuńscy żołnierze nie 
mogą opuszczać ośrodka szkoleniowego i tego typu spo-
tkanie z duchownym było jedyną  możliwą formą celebracji 
Świąt Wielkanocnych. Na koniec duchowny złożył żołnie-
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W dniach 5-6 maja 2021 br., w centralnej wojskowej świątyni Prawosławnego Ordynariatu Wojska 
Polskiego, miały miejsce liturgiczne uroczystości ku czci patrona warszawskiej katedralnej cerkwi – 
świętego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy.

Uroczystości pod patronatem św. Jerzego ZwycięzcyUroczystości pod patronatem św. Jerzego Zwycięzcy

Ten wielki i chwalebny rycerz 
Chrystusa urodził się w znanej i bogatej 
rodzinie w Kapadocji w drugiej połowie 
III w. Jego imię w przekładzie z języka 
greckiego oznacza „rolnik”. Wyróżniał 
się niezwykłą moralnością, miał jasny 
umysł i pielęgnował ewangeliczne cnoty, 
według których wychowywała go matka 
Polichronia, w tajemnicy przed ojcem 
poganinem. Jerzy w wieku 18 lat wstąpił 
do wojska, szybko zyskał przychylność 
swoich zwierzchników, zostając trybu-
nem w cesarskiej straży. Około roku 304, 
Jerzy jako żołnierz cesarza Dioklecjana, 
stanął przed życiowym wyborem: wyko-
nania cesarskiego edyktu tępienia chrze-
ścijaństwa lub oddania się pod rozkazy 
Chrystusa. Święty z odwagą stanął przed 
Dioklecjanem, oskarżając cesarza o nie-
sprawiedliwe przelewanie niewinnej 
krwi chrześcijan, jednocześnie odmó-
wił składania ofiar pogańskim bogom. 
W odpowiedzi cesarz poddał Jerzego 
licznym i okrutnym mękom, które żoł-
nierz znosił mężnie, a łaska Pańska le-
czyła jego niezliczone rany i koiła ból. 
Święta Tradycja głosi, że podczas mę-
czeństwa Jerzego, słyszano głos dono-
szący się z niebios: „Nie bój się niczego, 
Jerzy, Ja jestem z tobą!”. Według poda-
nia pojawił się również Anioł w jaśnie-
jących szatach, który uwolnił świętego 
z więzów i uleczył jego rany. Widząc 
cierpienie Jerzego dwaj oficerowie ce-
sarskiej straży – Anatol i Protoleon, 
uznali publicznie chrześcijaństwo, po-
nadto sama cesarzowa Aleksandra także 
oznajmiła, że jest chrześcijanką. Całe 
mnóstwo ludzi, obserwujących golgotę 
Jerzego, witało go wołając: „Wielki jest 
Bóg Jerzego!”. W końcu cesarz Diokle-
cjan kazał ściąć Jerzego, który otrzymał 
nagrodę wiecznej chwały. 

Święty Jerzy Zwycięzca stał się 
czczoną postacią zarówno na Wscho-
dzie, jak i na Zachodzie. Ogromnym sza-
cunkiem otaczają świętego także muzuł-
manie. Jako wzór męstwa i odwagi, stał 
się również niebiańskim orędownikiem 
cerkwi i parafii wojskowej w Warszawie. 

Pamięć św. Jerzego Cerkiew czci 
23 kwietnia/6 maja. Już w wigilię te-
gorocznych obchodów święta, nabo-
żeństwom czuwania przewodniczył 
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, 
Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy 
(Pańkowski). Centralnym punktem ob-
chodów była Boska Liturgia. Przed jej 
rozpoczęciem, wojskowego hierarchę 
witały wierszem i bukietem róż dzie-
ci, następnie z chlebem i solą żołnie-
rze w galowych mundurach i w końcu 
proboszcz parafii, kapelan Prawosław-
nego Ordynariatu WP ks. ppłk Łukasz 
Godun. Do wspólnego uczczenia pa-
mięci świętego męczennika Jerzego, 
a w bieżącym roku dzień ten przypadł 
w Czwartek Paschy, stawili się kapela-
ni, dla których ta świątynia jest central-
ną, katedralną cerkwią wojskową przy 

siedzibie ordynariatu. Mimo że dla 
Warszawy był to powszedni dzień pra-
cy, to licznie zebrał się chór parafialny, 
który poprowadził diakon ppor. Tomasz 
Pieczarka. Zebrali się licznie także pa-
rafianie, sympatycy i goście. 

Tego dnia, z okazji święta Pas-
chy, abp Jerzy odznaczył czterech du-
chownych cerkiewnymi nagrodami. 
Świąteczną homilię podczas Liturgii 
wygłosił ks. płk rez. Aleksy Andrejuk – 
Kanclerz POWP.

Liturgiczne obchody święta pa-
tronalnego warszawskiej cerkwi woj-
skowej zwieńczyła paschalna procesja 
wokół świątyni, okolicznościowe sło-
wa podsumowania i podziękowań oraz 
wielokrotnie powtarzane śpiewem ży-
czenia: mnogaja lieta.

ks. ppłk Łukasz Godun 

fo
t. 

M
. Ł

uk
sz

a 
(2

)



14

W dniach 7-8 maja br. w Prawosławnej Parafii Wojskowo-Cywilnej p.w. Św. Apostoła  i Ewangelisty 
Marka w Białej Podlaskiej miały miejsce obchody święta parafialnego.

Święto parafialne w wojskowo-cywilnej parafiiŚwięto parafialne w wojskowo-cywilnej parafii
w Białej Podlaskiejw Białej Podlaskiej

W dniu 7 maja br., z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka odbyło się uroczyste spotkanie Pana 
Prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej. 

Dzień Strażaka w Pałacu PrezydenckimDzień Strażaka w Pałacu Prezydenckim
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Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył Jego 
Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, 
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Władyce asystowali 
o. archim. Piotr (Dawidziuk) namiestnik Klasztoru św. Onu-
frego w Jabłecznej, ks. Andrzej Pugacewicz z parafii p.w. 
śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, kapelani Pra-
wosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego – ks. płk Andrzej 
Jakimiuk, ks. ppłk Łukasz Godun, ks. ppłk SG Adam Were-
mijewicz, diak. ppor. Tomasz Pieczarka oraz duchowieństwo 
parafii: ks. płk rez. Aleksy Andrejuk i ks. Wiesław Skiepko. 

W dniu święta, wierszem i radosnym: „Chrystus Zmar-
twychwstał” (cs. Christos Woskresie) arcypasterza witały 
dzieci. Następnie głos zabrał starosta cerkiewny – st. chor. 
sztab. rez. Tadeusz Bandzarewicz. Słowa powitania w pro-
gu świątyni wygłosił również proboszcz parafii ks. płk rez. 
Aleksy Andrejuk. 

Po odczytanej Ewangelii homilię wygłosił ks. ppłk Łukasz 
Godun, proboszcz wojskowej parafii p.w. św. Jerzego w War-
szawie. Kaznodzieja rozpoczął homilię, poświęcając dużo uwa-
gi pamięci wspominanego dziś patrona świątyni, a także odniósł 
się do radosnego święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Akcent został postawiony na słowa, które najwierniej oddają 
istotę tego najważniejszego święta prawosławnych chrześcijan: 

„Chrystus Zmartwychwstał! – Prawdziwie Zmartwychwstał!” 
(„Christos Woskresie! – Woistinu Woskresie!”) 

Podczas nabożeństw śpiewał chór parafialny pod kierun-
kiem lektora ppor. rez. Arkadiusza Romaniuka.

Po zakończeniu św. Liturgii ordynariusz wojskowy skie-
rował do zebranych słowa refleksji, pouczenia oraz podzięko-
wania klerowi parafii, przybyłemu duchowieństwu i wszyst-
kim wiernym. 

lektor ppor. rez. Arkadiusz Romaniuk 

Podczas uroczystości Prezydent RP wręczył nominacje 
generalskie oraz odznaczenia państwowe funkcjonariuszom 
PSP. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. strażacy, którzy 
wzięli czynny udział w akcji ratowniczej w porcie w Bejrucie 
(Liban).

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, nadał 
stopnie generalskie czterem oficerom Państwowej Straży Po-
żarnej.

Do stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej 
awansowani zostali:

•  st. bryg. Mariusz Feltynowski, Rektor-Komendant 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie;

• s t. bryg. Dariusz Matczak, Wielkopolski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;

•  st. bryg. Jarosław Nowosielski, Mazowiecki Komen-
dant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;

•  st. bryg. Arkadiusz Przybyła, Zastępca Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wśród osób zaproszonych na uroczystość do Pałacu Pre-
zydenckiego był Prawosławny Kapelan Krajowy Straży Po-
żarnej o. archim. dr Sergiusz (Matwiejczuk). 

o. archim. Sergiusz (Matwiejczuk)
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Od czasów starożytnych istnieje pobożna tradycja dekorowania cerkwi w dniu Pięćdziesiątnicy zielenią 
– liśćmi, kwiatami, gałązkami brzozy.

Pięćdziesiątnica – dlaczego dekorujemy Pięćdziesiątnica – dlaczego dekorujemy 
cerkwie zielonymi gałązkamicerkwie zielonymi gałązkami

1  Anałoj (gr. analogion) – prostokątny i skośnie ścięty stół (pulpit), służący jako podstawa do ikon lub ksiąg cerkiewnych.

Jakie jest pochodzenie tej tradycji? 
Wiele osób zadaje to pytanie.

Myślę, że są ku temu dwa powody: 
pierwszy jest kościelno-historyczny, 
drugi symboliczny.

Z historycznego punktu widze-
nia, jak sądzę, te gałęzie przypominają 
nam o dębie Mamre: był tam dąb, pod 
którym Pan, Trójca Święta, ukazał się 
Abrahamowi w postaci trzech aniołów. 
Widzimy to na ikonach, które leżą na 
anałoju1 w ten świąteczny dzień.

Poza tym dzień żydowskiej Pięć-
dziesiątnicy Starego Testamentu – ten, 
w którym Duch Święty zstąpił na apo-
stołów – był dniem upamiętnienia 50. 
dnia po wyjściu z Egiptu. Pięćdziesią-
tego dnia Izraelici przybyli na Górę Sy-
naj, gdzie Pan dał Mojżeszowi tablice 
z dziesięcioma przykazaniami, które 
do dziś służą nam jako wskazówka 
w naszym życiu. Była wiosna, a cała 
góra pokryta była kwitnącymi kwiatami 
i drzewami. Być może dlatego w staro-
żytnym Kościele istniała tradycja deko-
rowania domów i cerkwi zielenią – lu-
dzie wyobrażali sobie, że znowu są na 
Górze Synaj razem z Mojżeszem.

Nie ma wątpliwości, że kiedy 
uczniowie zebrali sięw dniu Pięćdzie-
siątnicy, ich komnata również została 
pokryta zielenią. Pamiętając o tym, de-
korujemy dziś nasze cerkwiei trzyma-
my w dłoniach kwiaty.

Jednak jest też znaczenie symbo-
liczne. Zieleń symbolizuje duszę, która 
po zimowym śnie zakwitnie i zielenie-
je, ponieważ dotknęła jej łaska Boża. 
Zimą były tylko łyse gałęzie, ale na-
deszła wiosna i zazieleniła je, pojawiły 
się kwiaty i liście. W naszym sercu była 
zima, ale potem dotknęła nas łaska Du-
cha Świętego i nasze serce ożyło.

Gałąź jest świeża tylko wtedy, gdy 
rośnie na drzewie. Jeśli zostaje odcięta 
od drzewa, wysycha w ciągu kilku dni. 

To samo dotyczy naszej duszy: dopó-
ki przylega do łodygi, do winorośli, do 
której została zaszczepiona, pozostaje 
żywa i zakwita. Jeśli oddzieli się od tej 
winorośli – wyschnie. Pan powiedział 
nam: Ja jestem winoroślą, a wy odro-
ślami (J 15, 5). Jeśli dusza oddzieli się 
od swojej Winorośli, zaczyna wysychać 
jak gałązka. Dlatego dążmy do tego, aby 
zawsze być z Bogiem.

Starajmy się zawsze być z naszą 
Winoroślą, która napełnia nasze serca 
życiodajnym sokiem, błogosławień-

stwem promieni Boskiego światła 
i łaską Ducha Świętego. W tym świą-
tecznym dniu powinniśmy jeszcze 
bardziej szczerze modlić się do Boga 
i prosić Go, aby nas nie opuszczał i nie 
pozbawiał tej łaski, która została nam 
dana w momencie naszego chrztu, aby-
śmy w pełni przyjmowali sakramenty 
Świętego Kościoła, od którego często 
dystansujemy się z powodu naszych 
grzechów.

o. Boris Stark,
tłum. Gabriel Szymczak 
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Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w BiałymstokuWojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Białymstoku
20 maja br., w Katedrze p.w. św. Mikołaja w Białymstoku, bezpośrednio po Świętej Liturgii, odbyło się 

nabożeństwo dziękczynne z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. 
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Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup 
Supraski Andrzej. Władyce asystowali o. archim. Sergiusz 
(Matwiejczuk), Prawosławny Kapelan Krajowy Straży Po-
żarnej wraz z licznie zgromadzonymi kapelanami: wojewódz-
kim, powiatowymi i gminnymi pożarnictwa oraz kapelanami 
Wojska Polskiego, Policji oraz Służby Więziennej.

Biskup Andrzej, w słowie do zebranych, przedstawił zna-
czenie i potrzebę dobrej odwagi, którą odznaczają się na co 
dzień  wszyscy strażacy, niosąc pomoc bliźniemu. Hierarcha 
przywołał postać Proroka Daniela, który jest jednym z wielu 
przykładów wielkiej odwagi, dobrej modlitwy i ufności Panu 
Bogu. „Ten, który jest dobrze odważny może śmiało nazywać 
się chrześcijaninem i jest godzien Boga. Odwagą w miłości za 
bliźniego wykazuje się również Straż Pożarna, aby ryzykując 
niejednokrotnie swoje życie starać się ratować zdrowie i życie 
swojego bliźniego. Jest to wielka cnota chrześcijańska. Dziś 
pieczętujemy ludzką odwagę pieczęcią Łaski Bożej, która 
prowadzi nas do Królestwa Niebios”. 

W nabożeństwie uczestniczyli Zastępca Podlaskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Sobolew-
ski, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku 
st. bryg. dr inż. Tomasz Gierasimiuk, a także funkcjonariusze, 
pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, druhny i druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej, weterani pożarnictwa oraz pocz-
ty sztandarowe Komendy Wojewódzkiej PSP, Regionu Podla-
skiego NSZZ „Solidarność”, OSP Jaczno. Obecni byli także 
kapelani rzymskokatoliccy ks. mł. bryg. Wojciech Ejsmont 
i ks. Dariusz Mateuszuk.

Po modlitwie, w Komendzie Wojewódzkiej nastąpiło zło-
żenie meldunku o gotowości do uroczystego apelu z okazji 
Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, podniesiono flagę 
państwową i odegrano hymn państwowy.  

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Dariusz 
Piontkowski, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

Senator RP Mariusz Gromko, Zastępca Komendanta Główne-
go PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk, Wojewoda Podlaski Boh-
dan Paszkowski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Białymstoku dh Andrzej Koc.

W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia, 
awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia. Krzy-
żem Zasługi odznaczono trzech funkcjonariuszy, natomiast 
Medalem Za Długoletnią Służbę, uhonorowano ośmiu funk-
cjonariuszy i pracowników cywilnych. Medale Za Zasługi dla 
Pożarnictwa otrzymało dziewięciu funkcjonariuszy, wręczono 
także Dyplom Komendanta Głównego PSP. Przyznano dwa-
dzieścia cztery awanse w korpusie oficerskim oraz trzy w kor-
pusie aspiranckim.

Po raz pierwszy, z uwagi na obostrzenia związane z trwa-
jącą pandemią, podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Stra-
żaka odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski. 

W tym szczególnym dla nas dniu pamiętaliśmy także 
o zmarłych strażakach i ich rodzinach oraz byłych funkcjo-
nariuszach i pracownikach, którzy przyczynili się do rozwoju 
Państwowej Straży Pożarnej.

ks. Piotr Borowik 

Ziemia to cudowne miejsce. Bez 
względu na to, dokąd się wybierzemy 
– nieważne jak głęboko, jak daleko, jak 
wysoko, jak gorąco lub jak niegościn-
nie tam jest – w tym miejscu odnajdzie-
my życie. Jeśli spojrzymy na naszego 
najbliższego sąsiada, Marsa, nie znaj-
dziemy tam życia. A chcemy znaleźć 
życie. Mamy nadzieję, że znajdziemy 
życie. Teoretyzujemy o życiu. Ale jesz-
cze go nie znaleźliśmy.

Jest coś w życiu, przynajmniej 
w naszym ziemskim doświadczeniu, co 

Pięćdziesiątnica i stworzeniePięćdziesiątnica i stworzenie
jest nieubłagane. Każdy indywidualny 
przypadek życia może być kruchy, ale 
samo życie trwa. W relacji z Księgi Ro-
dzaju powiedziano nam, że Bóg pobło-
gosławił tę planetę i powiedział:

Niechaj ziemia wyda rośliny zielo-
ne: trawy dające nasiona, drzewa owo-
cowe rodzące na ziemi według swego 
gatunku owoce, w których są nasiona. 
I stało się tak. Ziemia wydała rośliny 
zielone: trawy dające nasienie według 
swego gatunku i drzewa rodzące owo-
ce, w których było nasienie według ich 

gatunków. A Bóg widział, że były dobre. 
(Rdz 1, 11-12)

Zauważ, że relacja nie mówi, że 
Bóg powiedział: „Niech stanie się 
życie!” i życie właśnie się pojawiło. 
(Bum! Drzewa!) Ale że pobłogosławił 
to miejsce i nakazał, aby przyniosło ono 
trawę, zioła i drzewa, stosownie do ich 
rodzaju – i tak się stało!

W tradycji wschodniej święto 
Pięćdziesiątnicy jest wspomnieniem 
zstąpienia Ducha Świętego na Kościół 
– podobnie czynią chrześcijanie na 
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Gospodarzem uroczystości był Komendant Warmińsko-
-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Ro-
bert Inglot, który podziękował funkcjonariuszom i pracowni-
kom za codzienny trud i poświęcenie. Nie mam wątpliwości, 
że to właśnie Wy, wykorzystując w codziennej służbie zdobyte 
doświadczenie i umiejętności, stanowicie główny filar pozy-
tywnych przeobrażeń, jakim przez ostatnie lata uległa Straż 
Graniczna – zaznaczył komendant.

Podczas uroczystości obecni byli również zaproszeni go-
ście w osobach wicewojewody i wicemarszałka wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. 

W tym dniu, oprócz uroczystego apelu i wręczenia 
awansów oraz odznaczeń, odbyło się poświęcenie nowej 
placówki, którego m.in. dokonał kapelan Warmińsko-Ma-
zurskiego Oddziału Straży Granicznej ks. por. SG Paweł 
Siebiesiewicz. 

Nowy obiekt ma do dyspozycji pełne zaplecze logistycz-
ne. Znajduje się tam budynek administracyjny, garażowy, 
50-metrowa wieża antenowa, a także kojce, wybieg i tor prze-
szkód dla psów służbowych. Funkcjonariusze po służbie będą 
mogli również skorzystać z pralni, suszarni, jak również z po-

mieszczeń sanitarnych oraz socjalnych. Nowoczesny obiekt 
i nowy sprzęt pomoże funkcjonariuszom w wykonywaniu 
zadań związanych z ochroną granicy państwowej, stanowią-
cej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Funkcjonariusze 
z PSG w Barcianach ochraniają odcinek granicy z obwodem 
kaliningradzkim o długości prawie 24 kilometrów. 

ks. por. SG Paweł Siebiesiewicz

 21 maja br. funkcjonariusze i pracownicy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej uczcili 
30-lecie powołania Straży Granicznej na terenie nowego obiektu placówki Straży Granicznej w Barcianach. 

Uroczystości Straży Granicznej w BarcianachUroczystości Straży Granicznej w Barcianach
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całym świecie. Jednak we wschodnim 
podejściu jest jeden dziwny aspekt 
(a przynajmniej tak mogłoby się wy-
dawać). Święto koncentruje się w rów-
nym stopniu na dziele Ducha Święte-
go w stworzeniu, jak i na dziele Ducha 
w Kościele. Świątynie udekorowane 
są na zielono. W tradycji rosyjskiej 
do cerkwi przynosi się gałęzie brzo-
zy, na podłodze kładzie się świeżą 
zieloną trawę, a kwiaty są wszędzie. 
W czasach radzieckich powsta-
ła świecka wersja festiwalu, zwana 
Dniem Drzew.

Wylanie Ducha Świętego na Ko-
ściół nie jest czymś oddzielnym od 
stworzenia; drzewa nie odwracają uwa-
gi od Kościoła. Razem stanowią wła-
ściwe przypomnienie roli, jaką Duch 
Boży odgrywa zawsze i wszędzie. On 
jest „Panem i Ożywicielem”.

Tak jak Duch poruszał się po po-
wierzchni wód na początku stworze-
nia, tak też zawsze porusza się po 
powierzchni wszystkich rzeczy, przy-
nosząc życie i wszystko, co dobre. 

Chociaż często doznaję napadów pe-
symizmu i rozpaczy z powodu różnych 
aspektów naszej wypaczonej cywiliza-
cji, prawda jest taka, że podobnie jak 
sama planeta, cywilizacja – ze swoim 
pędem do piękna i porządku – wyda-
je się czymś nieuniknionym. Historia 
ludzkości nie jest historią upadku wiel-
kiej cywilizacji i rosnącej liczby przy-
padków barbarzyństwa oraz ucieczki 
do jaskiń. Wielkie cywilizacje powsta-
wały i upadały, i nadal się pojawiają. 
Niektóre mogą już się zaczynać w ota-
czających nas ruinach.

Historia opowiedziana w Piśmie 
Świętym nie jest historią upadku i roz-
padu. Z pewnością istnieją straszne 
ostrzeżenia przed przerażającymi pró-
bami i wielkimi katastrofami. Ale one 
nie ujawniają tajemnicy woli Bożej. 
One są pęknięciami w chodniku, pod-
czas gdy życie wciąż się rozwija:

[Bóg] nam oznajmił tajemnicę 
swojej woli według swego postanowie-
nia, które przedtem w Nim powziął dla 
dokonania pełni czasów w Chrystusie 

jako głowie: to, co w niebiosach, i to, 
co na ziemi. (Ef 1, 9-10)

To, co pojawiło się jako języ-
ki ognia na głowach uczniów w dniu 
Pięćdziesiątnicy, było manifestacją 
działania Boskiego zamierzenia. Duch 
Święty wypełnił pomieszczenie dźwię-
kiem potężnego, gwałtownego wiatru. 
Pełnia Kościoła wtargnęła na ulice, 
głosząc Ewangelię w wielu językach. 
Narodziny w Jerozolimie to Nowe Je-
ruzalem, gdzie nie ma niewolnika ani 
wolnego, Żyda ani Greka, mężczyzny 
ani kobiety. Zamiast tego jest pełnia, 
która wypełnia wszystkie rzeczy, przy-
nosząc wszystko w jednym – w samym 
Chrystusie.

Głos Pięćdziesiątnicy jest głosem 
jęków Stworzenia, przemienianego 
w chwalebną wolność dzieci Bożych. 
Wołają kamienie, drzewa klaszczą 
w dłonie, a pieśń stworzenia raduje się 
w Jedynym Chrystusie.

o. Stephen Freeman,
tłum. Gabriel Szymczak

za: Glory to God for All Things



Obecny był kapelan rzymskokatolicki ks. mjr SG Marcin 
Czuchraniuk. Po modlitwie, w komendzie oddziału odbył się 
uroczysty apel, podczas którego wręczone zostały awanse, 
medale i odznaczenia, a także mianowania na pierwszy sto-
pień oficerski SG.

mjr SG Jarosław Poskrobko
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Obchody rozpoczęło nabożeństwo 
w intencji pomyślności formacji oraz za 
zmarłych żołnierzy i funkcjonariuszy. 
Prawosławny Ordynariat WP repre-
zentował kapelan Centrum Szkolenia 
Straży Granicznej ks. por. SG Paweł 
Siebiesiewicz. 

Po zakończeniu nabożeństwa od-
był się uroczysty apel, którego go-
spodarzem był Komendant Centrum 
Szkolenia Straży Granicznej płk SG 
Adam Pacuk. Komendant przywitał 
funkcjonariuszy i zaproszonych gości 
na czele z Komendantem Warmińsko-
-Mazurskiego Oddziału SG gen. bryg. 
SG Robertem Inglotem. Na obchody 
przybyli również przedstawiciele władz 
samorządowych w osobach: Michała 
Kochanowskiego – Starosty Powiatu 
Kętrzyńskiego i Ryszarda Niedziułki – 
Burmistrza Miasta. 

Podczas uroczystości Komendant 
Centrum Szkolenia Straży Granicznej 

Uroczystość z okazji 30. rocznicy powołaniaUroczystość z okazji 30. rocznicy powołania
Straży Granicznej w CSSGStraży Granicznej w CSSG

24 maja br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia 
powołania Straży Granicznej. 

wręczył awanse na wyższe stopnie 
służbowe oraz odznaczenia. 

Po zakończeniu uroczystego apelu  
złożono kwiaty pod obeliskiem ufun-
dowanym w 2007 r. z okazji nadania 
Centrum Szkolenia Straży Granicznej 

imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony 
Pogranicza. Posadzono również dąb 
z okazji 30-lecia powołania Straży Gra-
nicznej.

ks. por. SG Paweł Siebiesiewicz 
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Nabożeństwo dziękczynne w intencji podlaskich funkcjo-
nariuszy i pracowników Straży Granicznej, w wojskowej cer-
kwi pw. św. wlk. męcz. Dymitra Sołuńskiego w Białymstoku, 
odprawił kapelan oddziału ks. prot. por. SG Piotr Nestoruk.

Odnosząc się do przesłania ewangelicznego (Łk 17, 
12-19), kapelan podkreślił, iż dziękczynienie Bogu za wszyst-
kie dobrodziejstwa jest naturalnym obowiązkiem każdego 
chrześcijanina. Dla funkcjonariusza strzegącego granic naszej 
Ojczyzny – zaznaczył celebrans – formacja Straży Granicznej 
jawi się dobrem, które przynosi zaszczytny cel w służbie dru-
giemu człowiekowi. Stąd też świętując 30-lecie powołania Stra-
ży Granicznej, trudno byłoby przejść obok tego jubileuszu bez 
dziękczynienia i prośby o błogosławieństwo na kolejne lata.

W nabożeństwie uczestniczył Komendant Oddziału 
gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk wraz z zastępcami, a tak-
że funkcjonariusze i pracownicy Podlaskiego Oddziału SG. 

Tegoroczne jubileuszowe obchody święta w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, które odbyły się 
21 maja br., rozpoczęły się modlitwą w białostockich świątyniach garnizonowych: prawosławnej oraz 
rzymskokatolickiej.

Nabożeństwo dziękczynne z okazji 30-lecia Nabożeństwo dziękczynne z okazji 30-lecia 
w Podlaskim Oddziale Straży Granicznejw Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
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Kiedy strażnicy Świątyni, żołnie-
rze, którzy pilnowali porządku w Domu 
Bożym, zostali wysłani przez władze 
Świątyni, by pojmać Pana, niczego nie 
osiągnęli, nie będąc w stanie 
Go pochwycić. Gdy zapytano 
ich surowo, dlaczego Go nie 
przyprowadzili, odpowie-
dzieli: Nikt jeszcze nigdy nie 
przemawiał tak, jak ten Czło-
wiek [por. J 7, 46]. 

Była jakaś moc 
w słowach Chrystu-
sa Zbawiciela, ale już nie 
w słowach Jego uczniów 
– bo w Nim przemawia-
ła Boska moc, podczas gdy 
w nich przemawiała ludzka 
słabość. Nawet po tym, gdy 
uczniowie na własne oczy 
zobaczyli Zmartwychwsta-
łego, nadal chowali się ze 
strachem za zamkniętymi 
drzwiami, wciąż nie wierząc 
i wątpiąc. Nawet gdy ujrzeli 
Go na górze w Galilei, jak 
opowiada ewangelista Mate-
usz, niektórzy oddawali Mu 
cześć, podczas gdy inni wąt-
pili, sądząc, iż było to złudze-
nie.

Jednak kilka tygodni później, 
w święto Pięćdziesiątnicy, wszystko się 
zmieniło. Minął niecały miesiąc, odkąd 
Pan na oczach wszystkich umarł na 
Miejscu Czaszki, a potem zmartwych-
wstał, ukazując się tylko wiernym. Na-
gle rozległ się wielki hałas i niespokojne 
głosy – a uczniowie Chrystusa wyszli 
z domu i świadczyli o Zmartwychwsta-
łym Chrystusie przed całym tłumem. 
Wszystko się w nich zmieniło: strach 
– zniknął bez śladu; ich nieśmiałość – 
zniknęła bez śladu; ich niezdolność do 
wyrażenia siebie - odeszła bez śladu. 
Mówili w taki sposób, że wszyscy ich 
rozumieli, nawet ci, którzy przybyli 
z daleka i słabo znali ich język. Mimo 
to ich słowa docierały do wszystkich. 
Dlaczego tak się stało? Co się działo? 

To Boska moc Pana przyszła do nich. 
To nie przez ich człowieczeństwo, ani 
przez ich ciało i krew, ale raczej przez 
Ducha Bożego, mogli dać świadectwo 

i powiedzieć wprost: Tego właśnie Je-
zusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jeste-
śmy tego świadkami. [Dz 2, 32]

To ważne słowo, które powinniśmy 
wziąć sobie do serca: świadkowie. Każ-
dy chrześcijanin jest świadkiem Boga. 
Pomyśl – kim jest świadek w naszym 
zwykłym życiu? W sądzie świadek to 
ktoś, kto musi szczerze opowiedzieć to, 
co widział i słyszał; uczciwie i zgodnie 
z prawdą opowiedzieć to, o czym wie, 
że jest prawdą. Czasami zdarzają się 
fałszywi świadkowie i oszczercy, ale 
prawdziwy świadek mówi tylko praw-
dę - i to nie jakąś prawdę, ale prawdę, 
którą dobrze zna. Tak więc moc chrze-
ścijańskiego świadectwa polega na 
tym, że mówimy o Panu, którego zna-
my; o łasce, której doświadczyliśmy; 
błogosławieństwie, które poczuliśmy; 

i wierze, którą mamy w naszych ser-
cach. Jeśli nie mamy Ducha, jeśli nie 
mamy tej mocy, jesteśmy słabymi 
świadkami. Apostołowie powiedzieli: 

„został wskrzeszony przez 
Boga, czego jesteśmy świad-
kami”, ponieważ oni to wie-
dzieli, widzieli to na własne 
oczy i tego doświadczyli.

Czyż uczestnicząc 
w Świętych Tajemnicach 
i zwracając się do Pana 
w modlitwie, nie dotykamy 
Go? Wszelka prawdziwa wia-
ra oznacza dotykanie Pana. Je-
śli mamy żywy kontakt z Bo-
giem, ze zmartwychwstałym 
Chrystusem, który nas zba-
wia, oznacza to, że możemy 
uczciwie i odważnie dawać 
światu świadectwo o naszym 
zaufaniu, nadziei i radości. 

Naszą radością jest Pan, 
który umiłował świat, ra-
tując każdego człowieka 
i szukając każdej zagubio-
nej duszy. Nie mówimy tego 
po prostu dlatego, że o tym 
słyszeliśmy. Powinniśmy 
być świadkami Jego Ducha 
i świadkami Jego mocy.

Módlmy się dzisiaj o to, co naj-
ważniejsze: aby Duch Pański, obieca-
ny każdemu z nas, przyszedł do nas 
i dotknął naszych serc; abyśmy nie mó-
wili na próżno, ale z doświadczenia wła-
snego serca, abyśmy znali naszego Pana 
i doświadczyli dotyku Ducha Chry-
stusa, Ducha Bożego. Abyśmy mieli 
prawo powiedzieć: „Tak, znamy Tego, 
którego ukochaliśmy; Który nas umi-
łował, ocalił i dał nam życie wieczne”. 
Do Niego wszyscy wołamy: „Królu 
Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Praw-
dy, który wszędzie jesteś i wszystko 
napełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco 
Życia, przyjdź i zamieszkaj w nas”. 
Amen.

o. Aleksander Mień,
tłum. Gabriel Szymczak

za: pravmir.com

„Wszystkie codzienne wydarzenia z naszego życia 
mogą wejść do Królestwa Bożego, mogą stać się mo-
stem, który będzie nas do niego prowadził. Wszystko 
może wyrażać naszą miłość do Boga! Miłość do żony, 
ofiarność wobec dzieci, twój codzienny trud, ból, wysi-
łek, twoje łzy, wszystkie gorycze twojego życia, wszyst-
ko to wrzucasz to Królestwa Niebieskiego. Wszystko to 
uświęca Bóg i daje ci siłę na cały tydzień. Wszystko to 
ma jakieś miejsce i jakąś wartość w oczach Chrystusa, 
wystarczy tylko nie zapominać, że nasz cel, że nasza 
meta to Królestwo Boże, niech pragnie tego nasza du-
sza. Naszym celem jest Bóg. Nasza ojczyzna to niebo. 
To właśnie mamy na myśli, kiedy mówimy „Amen” – Tak, 
mój niebiański Ojcze, przyjmuję wszystko to, co mówisz. 
Zacząłem swoją podróż, wszedłem na drogę, która do-
prowadzi mnie do nieba. Nie zatrzymam się, póki nie do-
trę tam, gdzie jesteś Ty”. 

o. Emilianos z Simonopetry,
tłum. Piotr Sterlingow

Świadkowie Świętego DuchaŚwiadkowie Świętego Ducha
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