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KsiąŜka poświęca się nowym męczennikom, którzy wielkim poświęceniem w cięŜkich czasach pozostali
wyznawcami (wyznawcy to ludzie, którzy zaświadczyli swoje oddanie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi
nie zwaŜając na poniŜenia, prześladowania, cierpienia. Wyznawcą nazywano tego, kto w czasach
prześladowań jawnie wyznawał, Ŝe jest chrześcijaninem i cierpiał prześladowania nie odstępując od wiary).
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Jest ona takŜe hołdem dla narodu rosyjskiego, który dla siebie odkryłem i którego Ŝywą wiarą jestem
zdumiony.
Archimandryta Nektariusz
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Przedmowa
Często słyszymy wokół, a i sami mówimy o kimś „dobry człowiek” albo „niedobry człowiek”. Dzielimy
więc ludzi na „dobrych” i „złych”, wypowiadamy jakiś sądy na podstawie własnych ocen. Takie podejście
przeciwne jest i Bogu i Cerkwi. Po pierwsze, nie mamy prawa osądzać bliźnich, gdyŜ znamy ich bardzo
mało i tylko z zewnątrz; nieznane są nam głębiny ich serc. Po drugie, dla Cerkwi nie istnieją „dobrzy” i
„źli”, ale są ludzie wewnątrz Cerkwi i poza nią. Tylko przebywając w cerkiewnym ogrodzeniu, moŜemy
mieć nadzieję zbawienia. Poza Cerkwią takiej moŜliwości nie ma, nawet jeśliś „dobry” człowiek. „Poza
Cerkwią nie ma zbawienia” mówi oświeciciel Cyprian Kartagiński. Jezus Chrystus przyszedł na świat, nie
po to, aby nauczać jakiejś nowej filozofii i nie dlatego, aby wnieść jeszcze jedną nową religię w dodatek do
juŜ istniejących. On zbudował Swoją Cerkiew, Bogoczłowiecze Ciało, wewnątrz Której człowiek się
zbawia. Więc, jeśli ktoś rzeczywiście pragnie zbawienia, to nie ma on innej drogi jak stać się członkiem
Cerkwi, jakby przylgnąć do Ciała Chrystusowego. To nasze jednoczenie się z Cerkwią urzeczywistnia się
poprzez sakrament Chrztu. W sakramencie tym wyrzekamy się szatana, jego spraw, jego słuŜenia, jego
ciemności i jednoczymy się z Chrystusem, stajemy się członkami jego Cerkwi. Innymi słowy stajemy się
dziećmi Boga Ojca, członkami jego rodziny, braćmi innych chrześcijan.
Wewnątrz Cerkwi, korzystając z darów BoŜych rozpoczynamy duchowna drogę, celem, której jest nasze
doskonalenie się, nasze uświęcenie. Jednak poprzez zaniedbania i nasze grzechy ta duchowna droga moŜe
się przerwać i to nie jeden raz. Nam właściwym jest zapominać dary Ojca i miłość BoŜą, zapominać o
obietnicach, które dawaliśmy przy Świętym Chrzcie, popadać w niewolę grzechu. Ale miłujący człowieka
Bóg, znając nasze słabości, proponuje nam moŜliwość znowu i znowu powracać do Niego, poprawiać swoją
drogę, leczyć rany. Osiąga się to w Sakramencie Nawrócenia (Pokajanija) poprzez spowiedź swoich
grzechów.
Sakrament Nawrócenia to wielki dar miłości BoŜej. Ale niestety, my albo prawie nic o nim nie wiemy,
albo nie rozumiejąc go gardzimy nim, albo mamy skaŜone wyobraŜenie o tym, jak naleŜy przystępować do
spowiedzi i w rezultacie pozostajemy niewolnikami grzechu. To, o czym będzie powiedziane niŜej, nie jest
ani teologicznym traktatem, ani pracą naukową o nawróceniu. Napisano juŜ bardzo wiele fundamentalnych
utworów podobnego typu. Ta mała ksiąŜeczka przeznaczona jest głównie dla szerokiego kręgu ludzi, którzy
myślą o swoim zbawieniu. Dokonano w niej próby usunięcia niektórych przeszkód, z którymi spotkać się
mogą ci, którzy zechcą przystąpić do tego wielkiego sakramentu, świadczącego o bezgranicznym
umiłowaniu człowieka przez Boga.
26 styczeń 1993
Pamięci błogosławionego Klimenta Sagmadskiego
Archimandryta Nektariusz.

Przypowieść o synu marnotrawnym.
«Pewien człowiek miał dwóch synów. 12 Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku,
która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. 13 Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, Ŝyjąc rozrzutnie. 14 A gdy wszystko
wydał, nastał cięŜki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 15 Poszedł i przystał do
jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola Ŝeby pasł świnie*. 16 Pragnął on napełnić
swój Ŝołądek strąkami, którymi Ŝywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 17 Wtedy zastanowił się i rzekł:
IluŜ to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 18 Zabiorę się i pójdę do
mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu* i względem ciebie; 19 juŜ nie jestem godzien
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nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. 20 Wybrał się więc i poszedł do swojego
ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił
mu się na szyję i ucałował go. 21 A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu* i względem
ciebie, juŜ nie jestem godzien nazywać się twoim synem". 22 Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście
szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu teŜ pierścień na rękę i sandały na nogi! 23 Przyprowadźcie
utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 24 poniewaŜ ten mój syn był umarły, a znów oŜył;
zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.
25 Tymczasem starszy jego syn* przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i
tańce. 26 Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 27 Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a
ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, poniewaŜ odzyskał go zdrowego". 28 Na to rozgniewał się i nie chciał
wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 29 Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci słuŜę i nigdy
nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, Ŝebym się zabawił z przyjaciółmi.
30 Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego
utuczone cielę". 31 Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do
ciebie naleŜy. 32 A trzeba się weselić i cieszyć z tego, Ŝe ten brat twój był umarły, a znów oŜył, zaginął, a
odnalazł się"».
Ewangeliczna przypowieść o marnotrawnym synu opisuje historią upadku i nawrócenia człowieka. To
określony schemat drogi, po której kaŜdy z nas przechodzi od grzechu do Boga. Opowieść o człowieku,
który pozostawił swój rodzinny dom, a potem powrócił do ojca sprawiedliwie nazwano Ewangelią z
Ewangelii i bardzo trafnie zauwaŜono: jeśliby ze wszystkich Ewangelii zostałaby tylko jedna ta
przypowieść, to wystarczyłaby ona, aby odkryła się nam niewyczerpana miłość BoŜa do człowieka. Dlatego
wielu komentatorów uwaŜa, Ŝe bardziej trafnie nazwać ją nie „Przypowieść o synu marnotrawnym” a
„Przypowieść o dobrym, wybaczającym Ojcu”.
W przypowieści naleŜy wyróŜnić cztery momenty:
1) odwrócenie się od Boga, jako następstwo grzechu;
2) nawrócenie
3) niewyczerpana miłość Boga Ojca
4) rozsądna, wyrachowana „miłość” starszego syna.

Grzech i jego gorzkie następstwa.
JuŜ z pierwszych wierszy przypowieść jasno pokazuje, czym jest grzech. Zwykle grzech rozumiemy jako
przekroczenie jakichś praw, lub niewypełnienie jakiegoś obowiązku wobec Boga i bliźnich. Ale grzech to
zjawisko nieporównanie bardziej głębokie. Syn marnotrawny nie tylko narusza prawo, ale powstaje, buntuje
się przeciw ojcu, Ŝądając od niego: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Otrzymawszy
swoje oddala się od ojcowskiego domu. Tutaj zawiera się jeszcze jedno określenie grzechu: grzech to nie
tylko bunt przeciw Bogu, ale i oddalenie się, ucieczka od Boga. Zgrzeszywszy człowiek ucieka od
Niebieskiego Ojca, oddzielając się od Cerkwi, od rodziny BoŜej. Nie uczestniczy on juŜ w radości domu
BoŜego. Następujące słowa są charakterystycznymi przy opisie grzesznych działań: „oddalam się”, „nie
uczestniczę”, „gubię”, „tracę”. I tak, grzech to nie tylko bezprawie, przestępstwo przeciwko prawu BoŜemu,
ale i to, co oddziela człowieka od Boga i od ciała Cerkwi.
I tam roztrwonił swój majątek, Ŝyjąc rozrzutnie.
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W dalekim kraju marnotrawny syn przepuścił majątek swojego ojca, to jest roztrwonił dary BoŜe. Bunt,
ucieczka, oddalenie od ciała Cerkwi, roztrwonienie swoich wrodzonych sił, Ŝycie w rozpuście – oto droga
grzechu.
Istnieje błędne wyobraŜenie, Ŝe swoimi grzechami my „obraŜamy Boga”, zmuszamy Go „gniewać się” i
karać nas. Jednak Bóg nie jest zaleŜny od człowieka, On kocha wszystkich ludzi i nasze grzechy nie
zmieniają jego natury. W wyniku grzechu my sami w pierwszej kolejności wpadamy w róŜne nieszczęścia i
dręczymy sami siebie. Uciekamy od Ŝycia i idziemy ku śmierci, gdyŜ konsekwencją grzechu jest śmierć.
Grzech w kaŜdym przypadku prowadzi do samozniszczenia. To niebezpieczna choroba duszy, którą
powoduje nie „gniew BoŜy” a nasz swobodny wybór. To choroba, która prowadzi do śmierci. Dlatego w
przypowieści Ojciec nazywa swojego syna „martwym”. Widzimy, Ŝe następstwa grzechu są bardzo gorzkie.
Ucisk i utrapienie spadnie na kaŜdego człowieka, który dopuszcza się zła, (Rzym. 2,9). Ale nawet smutek,
Ŝal, gorycz i cierpienia – ci nieodłączni towarzysze grzechu mogą nam się przysłuŜyć. Pobudzają nas, aby
zatrzymać się na skraju zgubnej przepaści, uświadomić sobie, w jak rozpaczliwym połoŜeniu się
znajdujemy. Właśnie to zdarzyło się z marnotrawnym synem.

Droga nawrócenia (pokajanija).
Wtedy zastanowił się i rzekł: IluŜ to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu
ginę. 18 Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu* i względem
ciebie; 19 juŜ nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.
20 Wybrał się, więc i poszedł do swojego ojca. (Lk.15, 17-20).

Co to jest nawrócenie, a co nawróceniem nie jest.
Ojcowie Cerkwi nazywają nawrócenie (pokajanjie) „powtórnym Chrztem”, „odnowieniem Chrztu”.
Przez Sakrament Chrztu włączamy się do Cerkwi, wstępujemy na drogę, prowadzącą w Królestwo BoŜe.
Dzięki powtórnemu chrzcie – nawróceniu – człowiek moŜe łzami pokuty obmyć się z grzechu, powstać ze
swojego upadku, wyleczyć się z ran i kontynuować drogę do Boga. Niestety, niewielu wie czym jest
nawrócenie, jaki jego głębszy sens, z czego i na co trzeba się nawracać.
Nawrócenie nie jest Ŝadną prawną procedurą, która uwalnia człowieka od poczucia winy. To nie
formalna spowiedź, na którą człowiek pozwala sobie przed wielkimi świętami. Droga, przebyta
marnotrawnym synem świadczy zupełnie o czym innym.
Samo słowo nawrócenie ( Μετανοια gr. całkowita zmiana istoty) oznacza kardynalną zmianę całej
ludzkiej istoty, jej odrodzenie, zmianę sposobu myślenia, przemianę Ŝycia, odrzucenie grzechu całym
sercem. Innymi słowy powinniśmy uzmysłowić sobie całą swoją istotą, Ŝe droga grzechu, po której szliśmy,
prowadzi do zguby. Trzeba zrozumieć, Ŝe znaleźliśmy się w jakimś bagnie, daleko od rodzinnego domu.
Trzeba zatrzymać się i powiedzieć sobie: „Dokąd idziemy? To bezsens. U naszego Ojca jest rozkoszny
pałac, gdzie serce się raduje, a my siedzimy w szałasie!” Powinniśmy znaleźć w sobie odrobinę determinacji
z zdecydować się na powrót do ojcowskiego domu w objęcia Boga Ojca i swoich współbraci.
Dla tego, aby nawrócenie było rzeczywistym trzeba, aby dokonało się ono w rzeczywistości. Męczennik
za wiarę Kosma Etollijski (Grecja, 1714-1779) mówi „Nawet, jeśli cię rozgrzeszyli wszyscy duchowni,
patriarchowie, biskupi i cały świat, ty i tak nie będziesz rozgrzeszony jeśli nie sam szczerze się nie
nawrócisz.” Jeśli więc nie pozostawimy grzechu i nie zmienimy swojego Ŝycia, nasze nawrócenie nie będzie
rzeczywistym. Ono nawet nie jest nawróceniem w pełnym znaczeniu tego słowa.
Wielu ludzi z przychodzi do duchownego udręczonych cięŜarem psychologicznych i innych problemów.
Spowiadają się ze łzami i dają obietnice, Ŝe więcej nie powrócą do grzechu, Ŝe zmienią swoje Ŝycie itd. Ale
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na ile głębokim jest tego rodzaju nawrócenie? Nie powinno się ono ograniczać do wybuchu emocji.
Potrzebny jest czas, trud, nawyk czynienia dobra i walka z grzechem przy współdziałaniu darów BoŜych.
Przy tym nawrócenie urzeczywistnia się wewnętrznie, tajemniczym sposobem w duszy człowieka. „Dzieje
się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. 27 Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i
rośnie, on sam nie wie jak. 28 Ziemia sama z siebie wydaje plon,” (Mk. 4, 26-28).
Jak juŜ powiedzieliśmy, nawrócenie jest niemoŜliwe bez pomocy BoŜej. Człowiek, przebywając w
ciemności grzechu, nie rozumiejąc, na ile przepiękne jest Ŝycie w Bogu nie moŜe poczuć róŜnicy między
grzesznym Ŝyciem świata a świętym Ŝyciem Cerkwi. Tylko gdy łaska BoŜa zasieje w jego sercu ziarno
BoŜej miłości, wtedy zdoła on dojrzeć swoją duchowną nienormalność. Słoneczne światło, przenikając w
ciemny pokój oświeca wszystko. Tak i miłość BoŜa odkrywa nam opustoszałoś naszych dusz, obnaŜa nasze
ułomności, nasze grzechy. Dlatego święci tak usilnie proszą Boga „Daruj mi nawrócenie całkowite
(pokajanije wsiecełoje)”. Rzeczywiste nawrócenie – bezpieczna droga wiodąca w królestwo BoŜe.

Co to jest spowiedź
Jeśli nawrócenie, to jest uczucie Ŝalu z powodu grzechów i wyrzeczenie się grzechu, jawi się jakby
wstępem do Sakramentu, to spowiedź, a mianowicie wyjawienie swoich grzechów przed duchownym, - jest
samym Sakramentem. Tak jak i w sprawie nawrócenie tak i w sprawie spowiedzi istnieją pewne
niezrozumienia.
Na przykład, wielu uwaŜa, Ŝe spowiedź to coś w rodzaju rozmowy, w której omawia się nasze grzechy.
Jaki to jednak stosunek ma do sakramentu nawrócenia? Jeśli spróbujemy przeanalizować, co popycha wielu
z nas do spowiedzi, to zobaczymy, ze jedni pragną uzyskać ulgę w poczuciu winy, innych goni do
duchownego strach przed „karą” od Boga, a inni przychodzą nie z powodu osobistego nawrócenia, a po to,
aby później moŜna było przystąpić do Sakramentu Komunii. Jednak wszystko to jest bardzo odległe, albo i
w ogóle nie ma nic wspólnego ze spowiedzią i nawróceniem.
Spowiedź jest oczyszczeniem duszy z trucizny. Jeśli trucizna trafi do organizmu, to nie ma innego
sposobu przeŜycia jak oczyszczenie Ŝołądka. TakŜe i spowiedź: powinniśmy wyrzucić z siebie truciznę
grzechu, inaczej jesteśmy skazani na zgubę.
MoŜna przytoczyć i inny obraz. Podobnie jak chory człowiek odkrywa przed lekarzem swoje choroby,
opisuje swój ból, niepokój, niczego nie kryjąc, tak i my postępujemy na spowiedzi. ObnaŜamy swoją duszę,
odkrywamy swoje rany, urazy, przyjmujemy postawioną nam diagnozę. Jeśli nic takiego się nie dzieje to
odejdziemy nie mając Ŝadnych szans, aby kiedykolwiek się wyleczyć. Choroby rozwiną się, rozkład i gnicie
będą postępować, zakaŜenie całkowicie zniszczy nasze zdrowie i doprowadzi do śmierci. (Na myśli mamy
duchowną śmierć grzesznika konsekwencje, której na drodze zbawienia mogą mieć nieodwracalny
charakter.) Wynika z tego wszystkiego, Ŝe to nie Bogu potrzebna jest nasza spowiedź, a my sami jej bardzo
potrzebujemy. Nie trzeba myśleć, Ŝe spowiadając się czynimy jakąś przysługę Bogu. To zupełnie nie tak.
Jednak On jako opiekuńczy Ojciec, cierpliwie i z niewyczerpaną miłością czeka na nasze nawrócenie.
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, Ŝe jeśli w zachodnich chrześcijańskich wyznaniach przy spowiedzi
formalnej i prawniczej, duchowny i wierny rozdzieleni są jeden od drugiego konfesjonałem, to w
Prawosławnej Cerkwi spowiedź urzeczywistnia się w bezpośrednim stosunku z duchowieństwem, moŜliwa
jest ona pod duchownym przewodnictwem, przy osobistych kontaktach między ojcem duchownym a jego
dziećmi. Trzeba powiedzieć, Ŝe wielu spowiada się przy róŜnych okazjach, tam gdzie znajdą spowiednika,
kaŜdy raz u innego duchownego. Jednak naleŜy pamiętać, Ŝe jest to tak samo jak przy chorobach ciała. Jeśli
zawsze będziemy zmieniać lekarza to leczenie nie moŜe być skutecznym. Nasz duchowny – to jedyny, który
zna „historię choroby”, nasze poprzednie grzechy, osobliwości przebiegu choroby i on jeden moŜe nam
efektywnie pomóc.
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Inni ludzie przysposobili się jak mówią mieć „dwoje drzwi”. Mają stałego duchownego, ale gdy popełnia
się coś bardzo cięŜkiego to wstydząc się unikają wyspowiadania się swojemu duchownemu i idą do kogoś
innego. Takie zachowanie jest oczywiście dziecinadą i drwiną z Sakramentu. Pokazuje ono jak jesteśmy
dalecy od prawdziwego Ŝalu za grzechy i nawrócenia.
Trzeba więc koniecznie dąŜyć do tego, aby mieć jednego duchownego, a wtedy droga nasza będzie
bezpieczniejsza. Oczywiście bywają sytuacje, gdy trzeba zmieniać duchownego. Ale na to trzeba się
decydować z duŜą ostroŜnością i rozsądnie, a najwaŜniejsze - po uwaŜnym zbadaniu wewnętrznych
przyczyn pobudzających nas do tej zmiany.

Przygotowanie się do spowiedzi
O ile wśród chrześcijan panuje niewiedza w wielu sprawach wiary, to w stosunku do nawrócenia i
spowiedzi, jeszcze raz to podkreślamy, niewiedza i lekkomyślność przejawiają się w najwyŜszym stopniu.
Większość przystępuje do spowiedzi, absolutnie nieprzygotowana, czekając, aby duchowny sam pytał o ich
grzechy, jakby Cerkiew była prokuraturą a duchowny prokuratorem powołanym do zgadywania naszych
grzechów. Drugą skrajnością jest gdy ludzie przystępują do spowiedzi aby powiedzieć, Ŝe nie mają Ŝadnych
grzechów, albo opowiedzieć jacy są dobrzy i ile zrobili dobrych uczynków. To pokazuje, Ŝe w danym
przypadku nie było ani samoanalizy, ani przygotowania do spowiedzi i Ŝe jesteśmy bardzo daleko od
procesu samopoznania, koniecznego dla chrześcijanina. W duszy gnieździ się jakiś strach, boimy się
zobaczyć swoje rzeczywiste „ja”, staramy się schować nie tylko od Boga, od ludzi, ale i od samych siebie.
Wydaje się nam, Ŝe jeśli wyznamy swoje grzechy, to Bóg niechybnie ukarze nas, a otoczenia odrzuci.
Wdziewamy więc togę dobrego chrześcijanina. A cóŜ moŜe być gorszego od takiego
samousprawiedliwienia?!
Jeśli uwaŜnie przeczytamy Ewangelię to zobaczymy, Ŝe Jezus osądził nie grzesznika a grzech. Ze
wszystkimi grzesznikami, którzy do Niego podchodzili rozmawiał On z gotowością wybaczenia i
współczuciem, nawet gdy oni w wielu wypadkach nie przejawiali skruchy (Zakcheusz, samaranka,
grzesznica itd.). Tylko jeden rodzaj grzeszników On osądził, przy czym bardzo surowo – to obłudników
zakładających maskę sprawiedliwych - grzech tak bardzo powszechny wśród „dobrych” ludzi i dobrych
chrześcijan.
Bóg nie Ŝąda, abyśmy byli bezgrzeszni, dlatego Ŝe znana Mu jest nasza ludzka niemoc, nasze
niedoskonałości. Jedyne, czego od nas się wymaga – to abyśmy uświadomili sobie naszą grzeszność,
abyśmy stale kierowali się na drogę nawrócenia. W związku z tym naleŜy zwrócić uwagę na następujące
zjawisko. Wielu chrześcijan przejawia jakąś psychozę, którą moŜna nazwać „chorobą doskonałości”, a co w
rzeczywistości w Ŝaden sposób nie jest związane z prawdziwym dąŜeniem do doskonałości, które
oczywiście jest dobrym motywem. „Choroba doskonałości” w rzeczywistości nie prowadzi do doskonałości,
lecz po prostu nie pozwala człowiekowi znieść własną niedoskonałość. Innymi słowy, powinniśmy
oczywiście dąŜyć do doskonałości, ale gdy dręczymy się i nie moŜemy zasnąć z powodu tego, Ŝe wciąŜ
jeszcze jesteśmy niedoskonali, to naleŜy zrozumieć, Ŝe jest to straszna choroba pychy, która jest szczególnie
cięŜką dla „dobrych chrześcijan”.
Musimy więc poznawać samych siebie, nie bać się analizy stanu swojego ducha. Musimy twardo sobie
uświadomić, Ŝe moŜemy być osądzeni nie za to, Ŝe grzeszyliśmy a za to, Ŝe się nie nawracaliśmy. Im
bardziej uwaŜamy siebie za „dobrych”, tym dalej odchodzimy od Boga. Przyjść do spowiedzi i powiedzieć
duchownemu, Ŝe „nic złego nie zrobiliśmy” jest tym samym, co przyznać, Ŝe jesteśmy bezgrzeszni, a to juŜ
bliskie jest bluźnierstwu. Jeśli zajrzymy we własne serce szczerze, bez uprzedzeń, to zobaczymy, Ŝe
gnieździ się tam mnóstwo nałogów (strasti) i grzechów.
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Strach przyznać ludzką grzeszność jest absolutnie obcy naszej Cerkwi. W Cerkwi, w rodzinie Boga Ojca,
jednoczą się ludzie, którzy zamiast osądzać grzesznika, sami siebie odczuwają największymi grzesznikami,
jeszcze bardziej przygniecionymi grzechami, niŜ inni.
Przyjrzyjmy się śywotom świętych. Proszą oni Pana, aby przyjął ich nie jako świętych, ale jako
grzeszników: „Przyjmij mnie jako grzesznicę, jako rozbójnika, jako celnika i jako cudzołoŜnika.” Oni nie
usprawiedliwiają się, nie wyliczają swoich dobrych czynów i dostojeństw, jak my. Jedyne, co pokazują to
swoje rany i proszą miłości BoŜej. Święty Andrzej z Krety ogłasza w Wielkim Kanonie: „ Nie ma w Ŝyciu
ani grzechu, ani czynu, ani zła, którymi nie zgrzeszyłem, Zbawco mój, myślą i słowem lub zamiarem: ja jak
nikt inny grzeszący i zamiarem i myślą i czynem.”
Spowiedzi świętych często bywają wstrząsającymi. Symeon Nowy Teolog wyznaje: „Posłuchajcie
wszyscy: zostałem zabójcą. Biada mi, zostałem cudzołoŜnikiem w sercu swoim i popełniłem grzech
sodomski w zamiarze swoim i chceniu. KrzywoprzysięŜcą jestem, odstępnikiem i lubiącym korzyści.
Złodziejem, kłamcą bezwstydnikiem, grabieŜcą – biada mi! ObraŜającym, nienawidzącym brata i bardzo
zazdrosnym. I lubiącym srebro, porywczym i uczyniłem jednocześnie wszelkie zło. Uwierzcie mi, prawdę
mówię. To nie są wytwory mojej fantazji czy wmawianie sobie.”
Święty Kosma Etolijski spowiada się: „Niech wybaczy wam Pan grzechy wasze, jeśli ich tyle u was, co u
mnie, a jeśli mniej to niech zachowa was abyście juŜ nie wpadali w nie. Przecierpiałem jakieś oszukaństwo,
bracia moi i będąc młodym mówiłem „Będą grzeszył, gdzie mogę i gdzie jest moŜliwość, a gdy się
zestarzeję będę miał czas na to, aby tworzyć dobro i zbawić się.” Teraz się zestarzałem, a grzechy moje
zapuściły korzenie i nie mogę juŜ tworzyć Ŝadnego dobra. Kiedy zaczynałem uczyć, przyszedł pomysł: tu
gdzie Ŝyję, będę gromadził pieniądze, dlatego Ŝe byłem człowiekiem lubiącym srebro, pieniądze i złote
monety”.
Jakie byśmy teksty naszej Cerkwi nie przeczytali to zawsze odkryjemy, Ŝe pisano je dla celników,
cudzołoŜników, rozbójników. Ani jednego z nich nie napisano dla szlachetnych i czystych ludzi.
Z drugiej strony, realna grzeszność to nie tylko zewnętrzne zachowanie się, ale i stan wewnętrzny i
przywiązanie do grzesznego Ŝycia. Oczywiście, często zewnętrzne przejawy stanu człowieka nie pokrywają
się z wewnętrznymi i oszukują nas. Na przykład człowiek moŜe chorować na raka i w początkowym stadium
nic nie odczuwać, a inny od bólu zęba cierpi męki nie do zniesienia. Ale od chorego zęba człowiek wybawia
się bardzo łatwo a przy raku najczęściej następuje śmierć.
Gdy sumienie przestanie nas gryźć, to naleŜy dogłębnie to zbadać: przyczyna moŜe leŜeć nie w naszej
czystości, lecz w zmęczeniu, przytępieniu i sczerstwieniu naszego sumienia z powodu mnóstwa grzechów je
przygniatających. Gdy przystępujemy do spowiedzi, to czasami martwimy się tym, Ŝe nie wiemy, co mówić.
Oto często zdarzający się dialog:
Ojcze, moŜe Ojciec sam mnie zapyta?
Ale przecieŜ spowiedź to nie przesłuchanie. CzyŜ nie macie nic do powiedzenia?
CóŜ powiedzieć? Nie kradłem, nie zabijałem (Dziesięć przykazań sprowadza się do dwóch).
Wiecie nie tylko samo działanie, ale i bezczynność bywa grzechem. Rozmawiacie z bliskimi?
Oj Ojcze, wszystko, co mogę czynię. I rozpoczyna się wyliczanie swoich „dobrych” czynów, aby
pokazać jacyśmy dobrzy i czym nam zobowiązany jest (!) Bóg. Ale najstraszniejsze jest to, Ŝe my wierzymy,
Ŝe cieplutkie miejsce w raju juŜ nam zabezpieczono. To jest, jakby nie mamy o co się niepokoić: urządzeni
jesteśmy i tutaj i w śyciu Wiecznym. Ale jeśli będziemy uczciwi wobec siebie, to zobaczymy bezdenną
przepaść naszych grzechów. Uświadomimy sobie, Ŝe nie ma grzechu, którym byśmy nie zgrzeszyli w
większym lub mniejszym stopniu. CzyŜ to, Ŝe nas nie złapali za rękę oznacza, Ŝe nie jesteśmy przestępcami
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przeciw prawu BoŜemu? Czy to, Ŝe jesteśmy rozumni i umiemy ukrywać swoją nieczystość, pozwala nam
powiedzieć, Ŝe znajdujemy się na prawidłowej drodze? Dla Jezusa Chrystusa nie tyle waŜne jest zachowanie
się człowieka, co stan jego serca. Tam popełnia się grzech! Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa,
cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieŜe, fałszywe świadectwa, przekleństwa (Mt. 15, 19).

Rezygnacja czy nawrócenie?
UwaŜne zbadanie swojego stanu wewnętrznego moŜe okazać się nam zbawiennym. Jednak i tutaj
rozstawione są sidła szatana. Kiedy rozmyślamy o swoich grzechach, to często odczuwamy przygnębienie a
nawet rozpacz. Stan ten nie ma nic wspólnego z rzeczywistym nawróceniem i moŜe doprowadzić do
oddalenia od Boga, dlatego Ŝe przy tym przejawia się:
Strach przed karą (gdy wydaje się nam, Ŝe Bóg to nie Ojciec, który oczekuje nas z rozpostartymi
ramionami, a nieubłagany Sędzia, który pragnie nas ukarać).
Grzeszne samowyobraŜenie i samolubstwo (Jak ja taki porządny człowiek, mogłem popełnić takie
grzechy!?).
Grzesznikowi, który doświadcza wyrzutów sumienia i widzi w Bogu tylko srogiego Sędziego, okrutnie
karzącego za grzechy nawet nie przychodzi na myśl, Ŝe Pan jest miłościwy. W rezultacie zamyka się on w
sobie i Ŝąda od Boga zbawiennych kar.
Marnotrawny syn w przypowieści uświadomiwszy swój grzeszny stan, doświadczył nie rozpaczy a
skruchy i nawrócenia. On poŜałował tego, Ŝe doprowadził do cierpienia swojego ojca i okazał się niegodnym
jego miłości. Ale jednocześnie wiedział, Ŝe ojciec bezustannie go kocha tak jak i przedtem. Był pewien, Ŝe
ojciec znowu go przyjmie i dlatego zdecydował się wrócić.

Samodoświadczenie i samoosądzenie.
Jak juŜ zauwaŜyliśmy, wielu przystępuje do spowiedzi bez przygotowania: jakby nie mieli nic do
powiedzenia duchownemu, usprawiedliwiając się swoją słabą pamięcią. Proszą aby duchowny im pomógł.
Jednak, jak mówi ojciec Aleksander Jelczaninow „Słaba pamięć i zapominanie nie są Ŝadnym
usprawiedliwieniem. Spowodowane mogą być niedostatecznie powaŜnym stosunkiem do grzechu, naszą
znieczulicą. Grzech leŜący cięŜarem na sumieniu nie da się zapomnieć.”
Zanim wybierzemy się do duchownego, naleŜy pobyć w samotności, gorąco pomodlić się Bogu, aby dał
On nam rzeczywiste nawrócenie, oświecił tajemnicze zakątki naszego serca i na ile moŜliwe, uczciwie
obiektywnie, bez Ŝadnych ulg, zbadać głębiny swojej duszy. Jednym z głównych celów autora tych słów jest
pomoc w przygotowaniu się do spowiedzi i moŜliwie najskrupulatniejszym posprawdzaniu siebie. Pomóc
mogą w tym niektóre cerkiewne teksty, na przykład czytanie dziesięciu przykazań i Kazania Pana na górze,
a takŜe modlitwy przed Świętą Komunią i inne.
Wszystko to jest zwierciadłem pokazującym nieodpowiedniość stanu naszego wewnętrznego świata,
naszych grzesznych czynów w stosunku do nauki Chrystusa. PrzecieŜ wielu z nas spowiada się z małych
omyłek, a bardziej cięŜkie grzechy opuszcza!
Pewna część ludzi wpada w rozpacz i rezygnację z powodu wielości grzechów i ich powagi. Zakładają
oni, Ŝe w ich przypadku nie moŜe być nawet i nadziei na zbawienie lub Ŝe ich grzechy poraŜą duchownego –
tak są one wielkimi i okropnymi. Takie myślenie stało się jedną z przyczyn, Ŝe wielu autorów – w pierwszej
kolejności błogosławiony Nikodem ze Świętej Góry Atos w swoich utworach o spowiedzi opisali wszystkie
rodzaje ludzkich grzechów, to jest wszystkie drogi odchodzenia człowieka od Boga. Na przykład w „Regule
spowiedzi” błogosławionego Nikodema szczegółowo opisane są nawet najbardziej nieprawdopodobne
grzechy. Starzec Nikodem z wyróŜniającym go pasterskim uczuciem i zgodnie z potrzebami swojego czasu
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oddaje nam nieocenioną usługę: nie tylko pomaga w rzeczywistym samoosądzeniu i prawidłowym
przygotowaniu się do spowiedzi, ale jednocześnie daje grzesznemu człowiekowi siłę i nadzieję w
momentach rozpaczy i rezygnacji, kiedy ten znajduje się na granicy wytrzymałości. Starzec pokazuje, Ŝe
Cerkiew dobrze rozpoznała całą ludzką grzeszność, Ŝe nawet najbardziej „okropne” grzechy znane są Matce
Cerkwi i błędem jest zakładać, Ŝe tylko ty jeden stanowisz jakiś tam szczególny wyjątek i dziwadło!
NaleŜy uznać, Ŝe w związku z szeroko rozpowszechnionym przytępieniem sumienia w naszych czasach
pomocnym będzie opisanie niektórych grzechów w nadziei, Ŝe dopomoŜe to w lepszym przygotowaniu się
do spowiedzi. Jak pisze ojciec protoprezbiter Aleksander Szmeman, wszystko sprowadza się do jednego
podstawowego grzechu: braku rzeczywistej miłości do Boga, wiary w Niego i nadziei na Niego.
Swoją spowiedź moŜemy rozdzielić na trzy podstawowe części: stosunek do Boga, stosunek do
bliźniego, stosunki w rodzinie i pracy.

Nasz grzeszny stan w stosunku do Boga
Brak wewnętrznej Ŝywej więzi z Bogiem. Zachwiania w wierze, niedowiarstwo w stosunku do Boga,
niewiara w Jego Promysł w przypadku róŜnych trudności.
Zwątpienie, mała wiara, nieuświadomienie w problemach wiary.
Brak ochoty do modlitwy, postu, naboŜeństw, chodzenia do Cerkwi, rzadkie przystępowanie do Komunii
Świętej.
Brak ochoty do studiowania Pisma Świętego i ksiąŜek religijnych.
Narzekanie na Boga, bluźnierstwo (nawet w myślach). Przysięganie, łamanie przysięgi, fałszywe
przysięganie, niedotrzymywanie obietnic.
Zajmowanie się magią, wróŜeniem, astrologią itd., liczenie tylko na siebie, wiara w los, w sny.
Komunia. Większość chrześcijan oddaliło się od Kielicha śycia bez dostatecznych do tego podstaw.
Dalej zatrzymamy się nad tym szczegółowo. Teraz tylko podkreślmy, Ŝe unikanie przystępowania do
komunii jest gardzeniem Ofiarą Chrystusa, a to oczywiście jest wielkim grzechem.
Modlitwa. Zwykle na spowiedzi mówimy o naruszeniu postu, o jakichś nieznacznych uchybieniach a
zupełnie nie dotykamy modlitwy, z którą jakbyśmy się rozstali. Jeszcze mniej mówimy o rozproszeniu w
czasie modlitwy. CóŜ się dziwić swojemu stanowi? Jak moŜemy iść do przodu bez częstej komunii i stałego
obcowania z Bogiem? Jeden duchowny bardzo mądrze powiedział: „Jeśli chcesz zobaczyć jakiego stopnia
świętości czy duchowości sięgnął człowiek, zapytaj go czy lubi się modlić.” Nieprzypadkowo wszyscy
święci bez wyjątku byli ludźmi modlitwy. Modlitwa była ich główną pracą, a dla nas stało się to czymś
drugorzędnym.
Magia. To wielkie ociemnienie. Tysiące ludzi zwracają się do czarowników, wróŜek z kart, fusów, do
astrologów, „jasnowidzów” i interpretatorów snów. Idą z lekkim sercem, nie podejrzewając, Ŝe wynikiem
tego wszystkiego jest bluźnierstwo najwyŜszego stopnia: naruszenie przysięgi chrzestnej wyrzeknięcia się
kontaktów z szatanem.

Grzechy w stosunku do bliźnich.
Brak miłości do bliźniego, obojętność wobec niego, poniŜanie, pogarda.
Nienawiść, zawiść, Ŝyczenie zła, gniewanie się, pamiętanie złego, mściwość, odpłacanie złem za zło,
okrucieństwo, niewybaczanie, zazdrość.
Wrogość, kłótnia, przekleństwa, duma, ironia, szyderstwo, znęcanie się, bicie, zabójstwo.
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Osądzanie, złe słowa, osądzanie duchowieństwa, pomówienia, lekkomyślność, marzycielstwo.
Oszukiwanie, nieszczerość, nieuczciwość. Złodziejstwo, wykorzystywanie, tracenie cudzego majątku.
Niestałość, niewdzięczność, bezwstydność, arogancja, brak szacunku dla rodziców, przełoŜonych,
duchownych itd.
Zgarszanie innych sposobem Ŝycia, zachowaniem się, wyzywającym wyglądem zewnętrznym. Brak
dobrych uczynków i jałmuŜny. Niewłaściwy stosunek do BoŜych stworzeń.

Grzechy w stosunku do rodziny i pracy.
Brak miłości, ofiarności, ustępliwości, wzajemnego zrozumienia.
Obojętność, nieprzyjazny stosunek do małŜonka (małŜonki), zaniedbanie swoich obowiązków w domu i
wychowaniu dzieci. Brak troski o swoją rodzinę.
Wrogość, upartość, wywieranie nacisku na małŜonka (małŜonkę).
Zaniedbanie wychowania dzieci w chrześcijańskiej wierze.
Nierozsądne i egoistyczne Ŝądania w stosunku do małŜonka (małŜonki) i dzieci.
Niedelikatne, nierozumne wtrącanie się w Ŝycie dzieci i ich rodzin. Cudzołóstwo, oszukiwanie,
matactwo.
Wykorzystywanie innych do swoich celów, złe wykorzystywanie stosunków słuŜbowych, bezprawne
interesy, rozrzutność.
Nieuczciwość w interesach, wykorzystywanie zawodowych układów w niedobrych celach.
Niewłaściwy stosunek, niesprawiedliwość w odniesieniu do podwładnych, oczekiwanie pochlebstw.
Jeśli spróbujemy przeanalizować cięŜar i skutki kaŜdego z wymienionych grzechów, to zajmie nam to
całe tomy. Nie zmniejszając ani trochę wagi Ŝadnego z grzechów zatrzymamy się na kilku z nich, które
szczególnie ciąŜą na naszych duszach, a my z reguły nie przywiązujemy do nich większego znaczenia.

Brak miłości i okrutność.
KaŜdy z wyŜej opisanych grzechów jest po swojemu bardzo powaŜnym. Zatrzymamy się na trzech z
nich, do których chrześcijanie nie przywiązują szczególnego znaczenia.
Przytłaczająca większość ludzi ma większe lub mniejsze problemy w stosunkach osobistych. Niekiedy z
błahych powodów rozpoczynamy kłótnie. Niewinne słowo lub garstka ziemi często stają się kością niezgody
z powodu której rozwala się przyjaźń, rozrywają się więzi małŜeńskie. Egoizm i zło nas niewolą i my
przejawiamy demoniczne okrucieństwo i szatański upór. Ale wielu z nas przychodząc do duchownego,
spowiada się z niezliczonych nieznacznych zaniedbań i nie uwaŜa za potrzebne wyspowiadania braku
miłości i własnego okrucieństwa. Na przykład w tym, Ŝe przestali utrzymywać kontakty ze swoim bratem,
sąsiadem, przyjacielem, krewnym, Ŝe nawet nie witają się z nim. A jeśli nawet i spowiadają się w tym, to
chłodno i standardowo, jakby nic szczególnego nie zaszło. W większości przypadków tym chcemy pokazać
na ile tamten człowiek nie ma racji a my ją mamy.
Duchowni często staje się świadkami strasznej sytuacji: radzą spróbować pogodzić się z bliźnim, którego
spowiadający się uwaŜa za swego wroga, a ten w najbezwstydniejszy sposób odpowiada: „Rozmawiać ja z
nim nie będę. Widzieć go nie chcę, aby on nawet na pogrzeb mój nie przychodził.”
CzyŜ to spowiedź? CzyŜ w podobnych słowach jest chociaŜby cień nawrócenia? I przy tym Ŝądamy
jeszcze, aby duchowny dopuścił nas do sakramentu Świętej Komunii! Ta choroba nienawiści jest na tyle
przeraŜająca, Ŝe wymaga gorącej modlitwy.
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W dziełach Ojców Kościoła jest takie opowiadanie: „Przyszli bracia do abby Antoniego i proszą:
„Powiedz nam jak się zbawić?” Starzec odpowiada: „Słyszeliście Pismo? Tego wam wystarczy.” Oni swoje:
„My i od ciebie, ojcze, chcemy usłyszeć.” Starzec wyjaśnia im: „Ewangelia mówi: Nie stawiajcie oporu
złemu. Lecz jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! (Mt. 5, 39).” Oni zaś odpowiadają
„Nie moŜemy tego zrobić”. Starzec radzi „Jeśli nie moŜecie nadstawić i drugi, to przynajmniej ścierpcie
uderzenie w jeden”. – „I tego nie moŜemy”. – „Jeśli i tego nie moŜecie, to przynajmniej nie odpłacajcie
człowiekowi tym, co otrzymaliście”. Bracia przyznają: „I tego nie moŜemy”. Wtedy starzec mówi swojemu
uczniowi: „Przygotuj im trochę kaszy, gdyŜ są słabi. Jeśli i jednego nie moŜecie, a drugiego nie chcecie to w
czym ja wam pomogę? Trzeba się modlić”
Na koniec, nie zapominajmy, Ŝe Sam Chrystus uwaŜa grzech gniewania się za jedyną przeszkodę dla
przystąpienia do sakramentu Świętej Komunii „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam
wspomnisz, Ŝe brat twój ma coś przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i
pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (Mt. 5, 23-24). Ojciec Kosma Etolijski
opisuje charakterystyczną sytuację ”Pewnego razu przystąpiło do spowiedzi dwóch ludzi: Piotr i Paweł:
Piotr mówi mi: „Ojcze, od momentu moich narodzin pościłem, modliłem się zawsze, dawałem jałmuŜnę
biednym, upiększałem monastery, cerkwie i wiele dobrego uczyniłem, ale wrogom nie wybaczam.”
Przepowiedziałem mu piekło i jeśli on umrze, aby go nie grzebali a wyrzucili na drogę psom na poŜarcie.
Paweł powiedział: „Od samego urodzenia nie uczyniłem nic dobrego, zabiłem tylu ludzi, cudzołoŜyłem z
wieloma kobietami, ukradłem wiele rzeczy, paliłem cerkwie, monastery, uczestniczyłem w złu dziejącym się
w świecie, zaś wrogowi swojemu wybaczam”. Patrzcie, co zrobiłem. Natychmiast objąłem go serdecznie i
ucałowałem. Po trzech dniach pokuty pozwoliłem przystąpić mu do Komunii Świętej. Dobrze zrobiłem, czy
źle? Naturalnie chcecie mnie osądzić mówiąc: „Piotr zrobił tyle dobra i tylko za to, Ŝe nie wybaczył
swojemu wrogowi skazany został na piekło? A Paweł uczynił tyle zła i tylko za to, Ŝe wybaczył swojemu
wrogowi rozgrzeszyłeś go i pozwoliłeś przystąpić do Komunii Świętej?” Tak bracia moi, tak zrobiłem.
Chcecie zrozumieć, do kogo podobnym jest Piotr? Gdy w sto pudów mąki trafi trochę zakwasu, to moŜe on
zakwasić całą mąkę. Tak i całe dobro, które uczynił Piotr: z powodu jakiegoś Ŝalu Ŝywionego do bliźniego
zepsuł całe dobro i uczynił go jadem diabła. Dlatego i przepowiedziałem mu sąd, aby płonął zawsze razem z
diabłem. A Paweł? Jego historia przypomina furę suchego lnu, do której przyłoŜyli zapaloną świecę, i ten
niewielki płomień spalił całą tą górę. Tak i grzechy Pawła – jak góra lnu, spalają się darowaniem bliźniemu
jego winy, dlatego i przepowiedziałem mu raj, aby on tam wiecznie się radował.”

Osądzanie
Zatrzymamy się teraz na innym strasznym grzechu, który kwitnie w „chrześcijańskim” społeczeństwie.
Słowo Jezusa Chrystusa kategoryczne: „Nie sądźcie, a sądzeni nie będziecie” (Mt. 7,1).
My jednak nie przepuszczamy okazji, aby osądzić, zapominając, Ŝe prawo sądzenia ma tylko Bóg.
Dlatego osądzenie to przyswojenie sobie władzy BoŜej. Dzisiaj modnym jest stale mówić o Antychryście.
Prawie wszyscy dostrzegamy róŜne przejawy Antychrysta w Ŝyciu, szukamy jego śladów, niepokoimy się,
poszukujemy środków obrony, zauwaŜamy „znaki” końca czasów i analizujemy proroctwa o przyszłym jego
przyjściu, organizujemy spotkania, zamyślamy się nad tym, kim on będzie, jaki będzie itd. Święty Anastazy
z Góry Synaj rozwiązuje ten problem bardzo prosto wypowiadając straszne słowa: „Ten, kto osądza przed
Przyjściem Chrystusa i jest antychrystem, dlatego, Ŝe przywłaszcza on prawo Chrystusa!”
Przytoczymy wstrząsający przykład z dzieł Ojców Kościoła, który pokazuje, Ŝe jedyny przypadek
osądzenia moŜe doprowadzić nas do sądu, a jego brak bez trudu wprowadza do raju. „Obok pewnego starca
Ŝył jeden brat, nie przykładający wagi do monastycystycznego trybu Ŝycia. Gdy temu bratu przyszedł czas
umrzeć, przyszli do niego i inni mnisi. Jeden ze starców dostrzegł ze zdumieniem, Ŝe umierający jest
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radosny i uśmiecha się. Dla pouczenia innych starzec zapytał go: „Bracie, my wiemy, Ŝe bardzo
zaniedbywałeś swoje obowiązki duchowe (podwigi) i walkę. DlaczegoŜ teraz, gdy przygotowujesz się do
odejścia jesteś w tak radosnym stanie ducha?” Mnich odpowiedział: „Dobrze zauwaŜyłeś ojcze. Jednak od
czasu gdy zostałem mnichem nie osądziłem ani jednego człowieka, na nikogo się nie gniewałem, a jeśli z
kimś się pokłóciłem to zawsze starałem się zaraz pogodzić. Mam zamiar powiedzieć Bogu: „Panie, przecieŜ
powiedziałeś „nie sądźcie i nie będziecie sądzeni, wybaczajcie i wam się wybaczy…” Wtedy starzec
powiedział: Niech będzie pokój BoŜy z tobą, dziecko moje. Ty nie trudząc się, otrzymałeś zbawienie.”

Zgorszenie
Na koniec powiemy kilka słów o grzechu zgorszenia, na który teraz patrzy się przez palce. Gorszymy
innych na tysiące sposobów: swoimi nierozsądnymi słowami i czynami, brakiem ostroŜności i uwagi,
brakiem szacunku, niestałością, wyzywającym widokiem zewnętrznym. A tutaj Chrystus wypowiada się
bardziej niŜ kategorycznie. Przypomnijmy, co mówi On o zgorszeniach i tych, od których one wychodzą:
«Niepodobna, Ŝeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. 2 Byłoby lepiej dla
niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, (Łk 17, 1).

Grzechy w stosunku do samego siebie.
Niedbalstwo w stosunku do swojego Ŝycia duchowego i samowychowania.
Nieodpowiedzialność, lekkomyślność, niedbalstwo, beztroska.
Zabawy, gra w karty, dogadzanie Ŝołądkowi, przejadanie się, pijaństwo, narkomania.
PoŜądanie pieniędzy, Ŝądność, szukanie własnych korzyści, rozrzutność, rozkosze, dąŜenie do dobrego
urządzenia się w Ŝyciu, indywidualizm. Nieszczerość.
UŜywanie brzydkich słów, gadanie na próŜno, gadatliwość. Gniew, złość.
Ambicja, pokładanie nadziei w sobie, egoizm, nadętość, Ŝądza sławy, Ŝądza władzy, pewność siebie,
despotyzm.

Grzechy i pokusy ciała
Niechronienie w świętości i czystości ciała, które jest świątynią Ducha Świętego.
Czytanie, oglądanie nieprzystojnych wydawnictw, ksiąŜek, filmów, spektakli teatralnych, audycji
radiowych i telewizyjnych. Nieprzystojne myśli, zamiary, fantazje. Cudzołóstwo i inne grzechy cielesne.
Tutaj trzeba koniecznie zatrzymać się na niektórych momentach. Wiele ludzi stara się nie mówić na
spowiedzi o grzechach cielesnych, uwaŜając je za „naturalne”. Co więcej niektórzy proponują Cerkwi …
przystosować się do „współczesnych potrzeb” człowieka i zmienić swoje zasady moralne. Ale cerkiewne
zasady nie podlegają dyskusji: to nie Cerkiew wymaga zmian lecz my sami.
Inni wpadają w inną skrajność: uwaŜają grzechy przeciwko 7 przykazaniu, tj. cielesne cięŜszymi od
wszystkich pozostałych. W rezultacie oni albo wstydzą się je wyspowiadać, albo spowiadając, akcentują
uwagę tylko na nich i opuszczają inne grzechy, które mogą być cięŜsze. Nie zapominjmy jednak, Ŝe
Chrystus z większym współczuciem odnosił się do nierządnic niŜ do obłudników i ludzi lubiących
pieniądze, do których zwracał On się z groźnymi słowami: Biada wam! i «Zaprawdę, powiadam wam:
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. (Mt 21,31). Dlatego w naszej Cerkwi
jest wielu świętych, których cielesne upadki nie zdołały powstrzymać na drodze do Pana. Bardzo ładnie
pisze o tym święty Jan Klimak: „Widziałem dusze, owładnięte chorobą cielesnej miłości. Jednak, gdy
nawróciły się one i odeszły od smaku grzesznej miłości, to przemieniły tą miłość w miłość do Pana. Tym
sposobem oni od razu przezwycięŜyli wszelkie uczucie strachu i skoncentrowali się na nienasyconej miłości
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BoŜej. Dlatego i Pan nie powiedział o tej nierządnicy, Ŝe przestraszyła się kary (za swoje grzechy), lecz Ŝe
ona bardzo [wiele] umiłowała (Łk 7,47) i łatwo zdołała wycieśnić jedną miłość inną.
Przy tym Chrystus nie zatrzymuje się na grzechu, który opanował tylko ciało, ale idzie dalej: A Ja wam
powiadam: KaŜdy, kto poŜądliwie patrzy na kobietę, juŜ się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa
(Mt 5,28).
W świetle nauki ewangelicznej raczej nie znajdzie się człowiek, który tak lub inaczej nie naruszyłby 7
przykazania. I jeśli być szczerym i uczciwie podliczyć takie nasze cudzołoŜne czyny, to dla wielu z nas
potrzebny byłby mocny komputer!
Nie mniej cięŜkim grzechem niŜ cudzołóstwo jest kaŜde wykorzystanie innego człowieka dla swoich
osobistych interesów, dla zaspokojenia własnych potrzeb. Jeśli przeanalizujemy ile razy w ten lub inny
sposób eksploatowaliśmy innych (przyjaciół, rodzeństwo, dzieci, podwładnych itd.) dla swoich osobistych
celów to i tutaj nie obejdziemy się bez komputera.
Inny przykład: grzech lubienia pieniędzy. Niewielu czuje potrzebę powiedzenia czegokolwiek na ten
temat. MoŜna usłyszeć: „Nie zabijaliśmy, nie kradliśmy, nie cudzołoŜyliśmy”, ale niektórzy mają po kilka
mieszkań i dość znaczne oszczędności, a jeśli tego na razie nie ma, to właśnie to stanowi przedmiot naszych
marzeń i cel naszego Ŝycia. My równieŜ jesteśmy predysponowani do umiłowania pieniędzy i zachłanności i
do zapomnienia słów Ewangelii Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz
(Mt 5,40). Zapomnieliśmy, Ŝe Chrystus przejawił zrozumienie w stosunku do nierządnicy, ale nie do
bogatego. Nieprzypadkowo właśnie w przypowieści o bogaczu i Łazarzu Chrystus podaje najdokładniejszy
opis piekła. CzyŜ tylko przypadkowo Chrystus wypowiedział o bogatych straszne słowa «Zaprawdę,
powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego, Jeszcze raz wam powiadam:
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niŜ bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego»
(Mt 19,23-24)? Kochający pieniądze całą swoją nadzieję pokłada w pieniądzach i to nie pozwala mu
zauwaŜyć obok bliźniego. Jest on tak upojony tą chorobą duszy, Ŝe gotów zrobić wszystko, aby się tylko
wzbogacić. Nikt nie pozostał bez grzechu na drodze do bogactwa. Judasz, będąc uczniem Chrystusa sprzedał
Go za trzydzieści srebrników. Człowiek wierzący w pieniądze nie wierzy w Prawdziwego Boga.
Pomimo tego, co myśmy tu zaznaczyli, uwaŜamy za konieczne przytoczyć interesujące teksty, które
mogą pomóc w dąŜeniu do zbadania i poznania naszego wewnętrznego świata.
Pierwszy pochodzi z ksiąŜki ”Szczere wyznania wędrowca”
Przy końcu tygodnia, gdy dobrze przygotowałem się do Świętej Komunii, zdecydowałem, Ŝe jest to
dobra sposobność, aby wyspowiadać jak moŜna najdokładniej. Spróbowałem więc przypomnieć wszystkie
swoje grzechy od wczesnej młodości i aby przypadkiem nie opuścić nawet najdrobniejszego grzechu
zapisałem wszystko z moŜliwą dokładnością. Zapisałem duŜą kartkę papieru. Ale usłyszałem, Ŝe w
Kitajewskiej pustyni odległej o około trzy kilometry Ŝyje pewien ojciec asceta, mądry nauczyciel,
napełniony darem rozumienia ludzi. KaŜdy przychodzący do niego do spowiedzi był otaczany atmosferą
ciepła i sympatii i nasycony nauką o zbawieniu wychodził od starca ze spokojną duszą. Z uczuciem wielkiej
radości dowiedziałem się o tym i natychmiast wyruszyłem na spotkanie z tym świętym starcem.
Gdy przyszedłem do niego, poprosiłem na początku o kilka rad, a później w trakcie rozmowy
przeczytałem te grzechy, które zapisałem. Gdy zakończyłem czytanie, powiedział do mnie: Dziecko moje,
wiele z tego, co mnie przeczytałeś, nie ma Ŝadnego znaczenia, a moje rady odnośnie spowiedzi są
następujące:
Pierwsze. Nie naleŜy spowiadać się z grzechów, w których juŜ pokajałeś się wcześniej, wyspowiadałeś i
otrzymałeś rozgrzeszenie. Gdy wyznajesz je powtórnie, stawiasz w wątpliwość siłę Tajemnicy Świętej
Spowiedzi.
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Drugie. Na spowiedzi nie naleŜy wspominać o innych osobach, związanych z twoimi grzechami. NaleŜy
spowiadać się we własnych grzechach i sądzić tylko samego siebie i nikogo innego.
Trzecie, Nie naleŜy zapominać, Ŝe święci ojcowie zakazują szczegółowego opisywania grzechów
cielesnych i lepiej wyznawać je w zarysach ogólnych dla uniknięcia pokus dla nas samych i duchownego.
Czwarte. Gdy się spowiadasz, naleŜy okazać świadomą, szczerą skruchę, gdyŜ w rzeczywistości twoje
nawrócenie jest dzisiaj powierzchowne, nieprzemyślane, nieprzygotowane.
Piąte. Teraz myśli twoje zajęte są stertą drobiazgów, a przy tym opuszczasz najwaŜniejsze, to jest nie
wyznajesz najcięŜszych ze wszystkich twoich grzechów: nie wyznałeś i nie napisałeś, Ŝe nie miłujesz Boga,
Ŝe nienawidzisz swojego bliźniego, Ŝe nie wierzysz w Słowo BoŜe i pozostajesz pełnym pragnienia
wywyŜszania się i chwały. Są to rzeczy, które przedstawiają bardzo powaŜne zło i są przyczynami
wszystkich naszych grzechów.
To są cztery podstawowe korzenie, od których Ŝywią się wszystkie inne nasze grzechy, w które
wpadamy.
Naturalnie, bardzo się zdziwiłem usłyszanym słowom i dlatego zwracając się do znamienitego
duchownego, powiedziałem: Wybacz mi sprawiedliwy ojcze, ale jak to moŜliwe abym nie kochał Boga,
naszego wspólnego Ojca i Opiekuna? W co innego mogę wierzyć poza słowem BoŜym, które oświeca
wszystko? śyczę wszystkiego dobrego swoim bliźnim, więc dlaczegoŜ ich nienawidzę? Co się zaś tyczy
pragnienia chwały, to nie mam czym się szczycić, prócz wyliczonych tutaj grzechów. CóŜ jest we mnie
dobrego abym się wywyŜszał? MoŜe moje bogactwo i zdrowie? Jeśli bym był wykształconym i bogatym to
mógłbym wpaść w te grzechy, które mi przypisujesz.
Umiłowany mój, Ŝal Ŝe ty tak mało zrozumiałeś z tego, co miałem na myśli. Myślę, Ŝe nauczysz się wiele
i szybko z tego co ci powiedziałem jeśli przeczytasz te oto notatki, które ci daję i które ja wykorzystuję w
czasie mojej spowiedzi. Przeczytaj je uwaŜnie a zrozumiesz sens tego co ci powiedziałem i co cię tak
zdziwiło. Dał mi notatki, które zacząłem czytać. Przytaczam je dosłownie.

Spowiedź, która człowieka wewnętrznego doprowadza do pokory
Gdy zwracam swoje oczy na samego siebie i uwaŜnie prześledzam zmiany swojego stanu wewnętrznego,
dochodzę do przekonania, Ŝe nie miłuję Boga, nie mam wiary i pełen jestem ambicji i troski o rzeczy
materialne. Wszystko to odkrywam w wyniku szczegółowego zbadania swoich uczuć i zachowania.
1. Ja nie miłuję Boga. Jeśli bym rzeczywiście kochał Boga, moje myśli stale byłyby zwrócone ku Niemu
i byłbym szczęśliwy. KaŜda myśl o Bogu dawałaby mi radość i świętowanie. Jednak ja, odwrotnie, bardzo
często i bardzo łatwo myślę o róŜnych ziemskich rzeczach a przy tym zajmować swoje myśli Bogiem staje
się dla mnie trudnym i nieciekawym zajęciem. Jeślibym kochał Boga, to moja rozmowa z Nim poprzez
modlitwę byłaby dla mnie poŜywieniem i słodyczą i prowadziłaby mnie do nieprzerwanego przebywania z
Nim. Ale ja nie tylko nie znajduję radości w modlitwie, ale zawsze muszę się wysilać, aby się modlić.
Walczę z brakiem chęci, zwycięŜany jestem przez swoją grzeszność i zawsze jestem gotów do tego, Ŝe
odciągnie mnie kaŜda bezrozumna myśl i robota, a w czas modlitwy i zdarzenia, które istotnie osłabiają
modlitwę i oddalają od niej. Spędzam swój czas bez poŜytku lub tracę go na puste zajęcia, a gdy myślę o
Bogu i stawiam siebie przed jego okiem to kaŜda godzina wydaje mi się całym rokiem.
Gdy człowiek kogoś kocha, to myśli o nim nieprzerwanie, całymi dniami, stale chroni w sercu jego
obraz, troszczy się o niego i co by się nie działo, kochany człowiek nie wychodzi z jego myśli. Ja natomiast
w ciągu całego dnia dobrze jest, jeśli wydzielę godzinkę, aby pogrąŜyć się w słodycz i boŜą pracę, aby
oŜywić swoje serce miłością do Niego, a jednocześnie lekko i radośnie tracę pozostałe dwadzieścia trzy
godziny doby na składanie ofiar boŜkom róŜnorodnych Ŝądz.
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Tracę cały czas na rozwaŜania o nic nie wartych rzeczach i zdarzeniach, które niszczą mojego ducha a
mnie ten czas cieszy. W swoich myślach o Bogu jestem suchy, nieochoty i leniwy. A gdy się zdarza, Ŝe
ludzie pobudzają mnie do duchowych rozwaŜań, chociaŜ tego nie chcę, to staram się skierować rozmowę na
inny temat, bardziej sprzyjający moim rządzom. Interesuję się wszelką modą, polityką i tysiącami innych
rzeczy. Zaspokajam swoją ciekawość w stosunku do świeckiej wiedzy, nauki, sztuki i pragnę posiadać
wszystkie dobra, jakie tylko są na świecie. Uczenie się Prawa (Zakona) BoŜego, poznanie go i poznawanie
wiary nie robią na mnie Ŝadnego wraŜenia, nie zaspokajają moich duchownych pragnień. Przyznaję, Ŝe
wszystko to nie tylko nie jest pociągającym zajęciem dla chrześcijanina, ale co więcej, nie przynosi Ŝadnego
poŜytku.
Jeśli miłość do Boga jest zachowaniem Jego przykazań, jak powiedział Chrystus: JeŜeli Mnie miłujecie,
będziecie zachowywać moje przykazania. (J 14,15), to ja nie tylko nie wypełniam Jego przykazań, ale i nie
podejmuję jakichkolwiek prób ich zachowywania. Wynika więc z tego, Ŝe absolutną prawdą jest to, Ŝe nie
miłuję Boga. Bazyli wielki powiedział „Objawem tego, Ŝe człowiek nie miłuje Boga i Chrystusa jest ten
fakt, Ŝe nie przestrzega on jego przykazań”.
2. Ja nie miłuję i swojego bliźniego. Jeśli bym miłował swojego bliźniego, to byłoby moŜliwe
zdecydować się, jeśli trzeba, oddać za niego Ŝycie. Ja jednak, nie tylko nie czuję tego, ale jestem gotów
ofiarować mu tylko coś małego. Jeśli bym kochał bliźniego, to zgodnie z przykazaniami Ewangelii, jego
cierpienia stałyby się moimi a jego radości odbiłyby się na mojej twarzy niby moje własne. Ja natomiast,
odwrotnie, cieszę się słysząc róŜne niedobre rzeczy o nim, zamiast tego, aby się smucić i współcierpieć z
nim. KaŜda zła wiadomość, którą przypadkowo usłyszę o swoim bliźnim, nie tylko nie przynosi mi smutku,
ale powoduje niby jakąś radość, zainteresowanie i nadzieję, Ŝe usłyszę coś jeszcze. Nie tylko nie ukrywam
błędów i grzechów mojego brata, ale rozgłaszam je gdzie tylko mogę z wewnętrznym zadowoleniem.
Szczęście mojego bliźniego, jego sukcesy, bogactwo zupełnie mnie nie cieszą a w najlepszym wypadku
wyzwalają uczucie obojętności, a nierzadko duszę moją ogarnia pogarda lub zawiść w stosunku do
bliźniego.
3. Ja nie wierzę ani w nieśmiertelność ani w Ewangelię. Jeśli bym był przekonany i wierzył bez
wątpliwości, Ŝe za grobem otwiera się śycie Wieczne i odpłata za ziemskie Ŝycie to nieprzerwanie bym o
tym myślał. Idea nieśmiertelności zawładnęłaby mną całkowicie i w tym czasowym świecie Ŝyłbym jak
pielgrzym, którego jedynym celem byłoby dojście do wiecznej ojczyzny. Ja natomiast, odwrotnie, nawet i
nie myślę o wieczności i zachowuję się tak, jakbym wierzył, Ŝe koniec mojego ziemskiego Ŝycia jest granicą
mojego ludzkiego istnienia. W mojej podświadomości gnieździ się myśl: kto wie, kto widział co tam będzie
po śmierci?
Gdy mówię o nieśmiertelności, mój rozum zgadza się z tym, ale serce dalekie jest od podobnego
przekonania. Ta moja niewiara wynika z moich czynów i stałej troski o zaspokojenie pragnień uczuciowych.
Jeśli by w moim sercu królowała Ewangelia, to ja bym przyjął Słowo BoŜe i studiowałbym je, wierność mu i
przestrzeganie go gnieździłoby się w mojej duszy. Rozsądek, dobroć, miłość, które kryją się w Panu
naszym, prowadziłyby mnie do radości i szczęścia studiowania Prawa BoŜego dniem i nocą. W tym
studiowaniu znalazłbym duchowe poŜywienie i chleb powszedni dla swojej duszy.
Nic w tym świecie nie mogłoby mnie wtedy oderwać od wypełniania wyuczonego prawa. Ja natomiast,
odwrotnie zawsze, gdy czytam lub słyszę Słowo BoŜe, jeśli konieczność lub miłość poznania popychają
mnie do tego, to czynię to bez naleŜytej uwagi i zajęcie to staje się dla mnie uciąŜliwe i nieszczególnie
interesujące. Zwykle pod koniec studiowania Słowa BoŜego nie otrzymuję określonych korzyści i zawsze
jestem rad zamienić je czytaniem lekkich rzeczy, które mnie bardziej interesują i dostarczają zadowolenia.
Jestem pełen pychy i samolubny. Potwierdzam to wszystkimi moimi czynami. Gdy dostrzegam w sobie
coś dobrego, to pragnę uczynić to jawnym, aby pysznić się tym przed innymi lub samemu wewnętrznie
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zachwycać się sobą. Nawet jeśli zewnętrznie przejawiam pokorę to przypisuję to własnym siłom i uwaŜam
siebie za lepszego od innych, lub co najmniej nie gorszym od innych. Gdy odkrywam w sobie natomiast
jakiś grzech, to staram się go usprawiedliwić i ukryć mówiąc: „CóŜ robić? Takim zostałem stworzony” lub
„To przecieŜ nic strasznego, nikt na mnie się nie obrazi” Denerwują mnie ci, którzy nie wykazują
poszanowania mojej osobowości i uwaŜam, Ŝe ci ludzie nie są zdolni do oceny innego człowieka.
Jednocześnie jestem mściwy, odczuwam zadowolenie z nieszczęść moich wrogów. Gdy walczę o coś
dobrego, to czynię to mając na celu albo uzyskanie pochwał albo dla nadania określonej elastyczności
swojemu duchownemu „ja”, albo aby uzyskać czasową satysfakcję.
Jednym słowem, ja stale tworzę jakiegoś boŜka z samego siebie i nieprzerwanie mu słuŜę stale troszcząc
się o przyjemności i zaspokajanie swoich nałogów i Ŝądz. Czyniąc to wszystko widzę, Ŝe jestem pełen
ambicji, róŜnych cielesnych pragnień, niewiary, nie miłuję ani Boga ani bliźniego lecz Ŝyczę mu zła.
CzyŜ moŜe istnieć stan bardziej grzeszny niŜ ten? Nawet stan duchów ciemności jest lepszy niŜ mój.
One, jeśli nawet nie miłują Boga i nienawidzą ludzi a poŜywieniem ich jest pycha, to jednak wierzą w Boga
i boją się Go. A ja? CzyŜ mogę okazać się w gorszym osądzeniu niŜ to, z którym się zetknąłem? JakŜe mi
nie otrzymać najbardziej surowej kary za swoje – i ja to szczerze przyznaję – bezmyślne i nieuwaŜne Ŝycie?
Gdy przeczytałem całą tą spowiedź otrzymaną od starca, to ze strachem pomyślałem „Święty BoŜe!
JakieŜ okropne grzechy zakorzeniły się we mnie, których nawet i nie podejrzewałem! Pragnienie
oczyszczenia się od tych nieczystości zmusiło mnie poprosić wielkiego duchownego, aby nauczył mnie
rozpoznawania przyczyn całego tego zła i jak od niego się wybawić. Wtedy święty starzec rozpoczął
nauczać mnie następująco: Dziecko moje i bracie mój, przyczyną braku miłości do Boga jest brak wiary.
Brak wiary jest przyczyną braku pewności, a przyczyna ostatniego – nasze niepowodzenie w
poszukiwaniach prawdziwej i świętej wiedzy i nasza obojętność w poszukiwaniu światła duchownego.
Jednym słowem, jeśli ty nie wierzysz to nie moŜesz i miłować. Jeśli w czymś do końca nie jesteś
przekonany, to niemoŜliwym jest abyś w to wierzył. Aby uzyskać konieczną pewność, naleŜy uzyskać pełne
i dokładne poznanie przedmiotu. Poprzez zgłębienie Słowa BoŜego i nabycie doświadczenia w duszy
powinno zrodzić się pragnienie, niepowstrzymane dąŜenie, cud, który przyniesie ci nieugaszone pragnienie
poznawania jak moŜna najgłębiej i najwszechstronniej wszystkiego tego, co nas otacza.
Pewien duchowny pisarz mówi o tym tak: Miłość, w miarę poznawania, stale się zwiększa, i czym
większe i głębsze poznanie, tym większa jest i miłość. Im pełniej odkrywa się piękno boskiej przyrody i
boskiej miłości, tym bardziej ludzkie serce mięknie, otwiera się i skłania się ku miłości BoŜej.
Myślę, Ŝe teraz zrozumiałeś iŜ przyczyna grzechów, o których przeczytałeś, leŜy w bezczynności naszej
duszy w sensie zdobywania duchowych rzeczy, w bezczynności, która wysusza uczucia i potrzeby duszy i
podobnych duchownych pragnień. Jeśli chcesz wiedzieć jak wyrwać korzeń zła, to zadbaj o to, aby
wszystkimi siłami znaleźć światło duchowne, światło duszy drogą uwaŜnego i naboŜnego studiowania
Słowa BoŜego i dzieł Ojców Cerkwi, nie gardź radami ludzi duchownych i rozmowami z ludźmi mądrymi
napełnionymi duchem Chrystusowym. Dziecko moje i bracie mój, w rzeczywistości z powodu naszego
lenistwa w poszukiwaniach duchownego światła poprzez słowo Prawdy, nachodzi na nas bardzo wiele
nieszczęść i bied. My nie dąŜymy do rozwaŜania dniem i nocą Słowa BoŜego i nie modlimy się o to ze stałą
stanowczością i pragnieniem. Dlatego nasz wewnętrzny człowiek jest tak wycieńczony, spragniony i
wyziębiony, Ŝe juŜ nie ma sił uczynić zdecydowanego kroku na drogę zbawienia! Dlatego, umiłowany mój,
zdecydujmy uciec się do tych metod i postarajmy się napełnić głowę swoją myślami o BoŜym. Wtedy w
nasze serca z wysokości wleje się miłość i ona zapali się w nas jak ogień. Spróbujmy zrobić to razem i
zacznijmy modlić jak moŜna najczęściej, dlatego, Ŝe modlitwa jest jednym z głównych środków darujących
odrodzenie i wewnętrzne duchowe szczęście. Będziemy razem modlić się następującymi słowami: „Panie
Jezusie Chrystusie, daruj nam miłować Ciebie tak jak miłowaliśmy grzech, zanim Cię poznaliśmy”.
17

Drugi tekst został wzięty z ksiąŜki ojca Aleksandra Jelczaninowa „Notatki”.
Gdy badamy stan naszego duchownego świata naleŜy starać się odróŜnić główne i podstawowe grzechy
od drugorzędnych, które są skutkami pierwszych, to jest oddzielić symptomy od ich głębokich przyczyn. Na
przykład bardzo powaŜnymi grzechami są: brak skupienia i myślenie o czym innym w czasie modlitwy,
drzemanie i brak uwagi na BoŜej Liturgii w cerkwi, brak zainteresowania przy czytaniu Pisma Świętego.
CzyŜ jednak te grzechy nie pochodzą z niepełnej i słabej wiary w Boga? NaleŜy zwrócić uwagę na
samowolę naszego charakteru, na brak posłuszeństwa z naszej strony, na nasze stałe samousprawiedliwienia
się, na naszą niezdolność do znoszenia napominań i uwag, na naszą upartość. Jednak jeszcze większy sens
przedstawia odkrycie związków tych grzechów z naszym samolubstwem, egoizmem i wysokim
mniemaniem o sobie. Jeśli przekonamy się, Ŝe najlepiej czujemy w otoczeniu innych ludzi, jeśli zauwaŜymy,
Ŝe podoba nam się gadanina, Ŝe mamy skłonności do Ŝartowania z innych i Ŝe bardzo dbamy o swój wygląd
zewnętrzny i nie tylko o swój własny, ale i o wygląd tego co nas otacza, na przykład o stan i wygląd rzeczy
w naszym domu, wtedy powinniśmy uwaŜnie rozwaŜyć, czy nie jest to jedna z postaci grzechu róŜnorodnej
pychy (mnogoobraznogo tszczesławija). Jeśli bardzo bierzemy sobie do serca niepowodzenia w swoim
Ŝyciu, jeśli z trudem znosimy rozłąkę czy niepocieszeni rozpaczamy po zmarłym człowieku, wtedy
niezaleŜnie od siły i głębokości naszych uczuć, czyŜ ten stan nie skazuje na brak w nas wiary, Ŝe wszystko
się dzieje według woli BoŜej?
Jest jeszcze jeden sposób, który pozwoli nam unikać grzechów – przypominać to, w czym nas zwykle
obwiniają inni, szczególnie domownicy, którzy Ŝyją razem z nami. Prawie zawsze ich obwinienia,
napominania i ataki nie są bezpodstawne.
NaleŜy teŜ przed spowiedzią poprosić o wybaczenie u tych osób, wobec których czujemy się winni, aby
udać się do spowiedzi z lŜejszym sumieniem.
Gdy juŜ szczerze zbadamy samych siebie, naleŜy wypisać na kartce to, co w wyniku tego badania
zrozumieliśmy, a potem juŜ pójść do swojego duchownego.

Przeszkody, usprawiedliwienia, sprzeczności
Powstawszy idę do Ojca mojego. (Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.) (Łk 15,20)
Droga powrotu do Boga nie jest pozbawiona przeszkód. Z pewnością i syn marnotrawny od tego
momentu, gdy podjął decyzję, aby wrócić, aŜ do spotkania ze swoim ojcem doświadczał róŜnorodnych
odczuć wstydu, rozpaczy itd. Jednak jego wiara i pewność, Ŝe ojciec przyjmie go były dostatecznie silne,
aby popchnąć do pokonania tych wszystkich przeszkód, które wróg postawił na jego drodze. My równieŜ
często spotykamy podobne przeszkody. Czasami, w pewnym stopniu jesteśmy juŜ gotowi powstać i wejść
na drogę powrotu, ale przy tym nie robimy zbawczego kroku. Niektórzy z nas unikają spowiedzi wynajdując
rozliczne przyczyny i naiwnie próbując uspokoić swoje sumienie. Inni wahają się ze strachu, wstydu lub
rezygnacji i rozpaczy. Jeszcze inni ciągle odkładają spotkanie z duchownym. Usprawiedliwienia, które
zwykle są przy tym przytaczane są następującego typu:
1. Po co mi się spowiadać. Nie zabijałem, nie kradłem. Jednak, jak wiemy to nie wyczerpuje wszystkich
grzechów. Starając się w ten sposób usprawiedliwić, pokazujemy, Ŝe brakuje nam głębszego samopoznania,
wyjaśnia się teŜ przy tym, na ile daleko jesteśmy od Boga. Gdy człowiek oddalony jest od BoŜego Światła to
on nie moŜe dostrzec stopnia swojej grzeszności. Podobnie jak człowiek, jeśli on ukrywa się przed słońcem,
to nie widzi swojego brudu i uwaŜa, Ŝe jest czysty. Ale gdy wychodzi na światło słoneczne, to nawet
najmniejsza plamka na jego odzieŜy staje się widoczna.
2. Ja mówię o swoich grzechach stojąc przed ikoną, albo swojemu przyjacielowi, albo komuś bliskiemu.
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ChociaŜ i powstają powaŜne wątpliwości w stosunku do tego, czy tak to wszystko przebiega w
rzeczywistości, ale przypuśćmy, Ŝe to jest prawdą. JakąŜ odpowiedź słyszymy od ikony.? I jaki sposób
wyleczenia moŜe zaproponować nasz przyjaciel? A kto z bliskich moŜe dać nam odpuszczenie grzechów?
CzyŜ tak postępujemy, gdy zachorujemy cieleśnie? CzyŜ bierzemy fotografię lekarza i prosimy aby on nas
wyleczył? Czy zamiast tego, aby pójść do lekarza, prosimy o pomoc przyjaciela nie mającego nic wspólnego
z medycyną?
3. Duchowny teŜ przecieŜ jest grzesznym człowiekiem. W jakim celu pójdę do niego?
Na szczęście on właśnie taki i jest: grzeszny. I dlatego lepiej moŜe nas zrozumieć i wie jak nam pomóc.
PrzecieŜ sam Bóg chciał, aby słuŜyli Mu ludzie niedoskonali i grzeszni. Na głoszenie Ewangelii posłał On
nie Aniołów a Apostołów. NaleŜy jednak wiedzieć, Ŝe jakby nie był grzeszny duchowny, to Święte
Sakramenty, które on sprawuje pozostają w mocy. PrzecieŜ złoto nie traci wartości w zaleŜności od tego czy
z czystych rąk czy z brudnych je otrzymujesz.
4.Wielu, aby uniknąć spowiedzi, proszą, aby duchowny namaścił ich olejem albo tylko przeczytał
końcową modlitwę. To pomyłka. Namaszczenie olejem nie zastępuje spowiedzi. A modlitwa końcowa jest
tylko częścią Sakramentu Spowiedzi. Czyta się ona tylko nad tym, który się juŜ nawrócił. Jeśli uwaŜamy, Ŝe
nie mamy grzechów, to i modlitwa końcowa nie jest nam potrzebna.
5. Niepokonaną przeszkodą dla wielu jawi się wstyd. I to po ludzku jest zrozumiałe. Na tym nie
będziemy się zatrzymywać a tylko przytoczymy frazę świętego Kosmy Etolijskiego: NaleŜy się wstydzić,
gdy popełniasz grzech, a nie wtedy gdy z niego się spowiadasz.
6. Najprzewrotniejszą przeszkodą, którą stawia diabeł jest oczywiście utrata wszelkiej nadziei,
rezygnacja i rozpacz. Niektórzy mówią: Ja popełniłem juŜ tyle grzechów, Ŝe nie ma dla mnie ani wybaczenia
i darowania ani zbawienia. Fraza ta jest zupełnie antyprawosławna i antycerkiewna: nie ma ona nic
wspólnego z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Jeśli członek jakiejś partii, stowarzyszenia, organizacji itd.
„zgrzeszy”, to jest naruszy reguły, to go wyrzucają, odcinają się od niego, stawiają go poza szeregami tej
partii. Ale tego nigdy nie ma w Cerkwi. Cerkiew to szpital, lecznica dusz, dlatego my i trafiamy do szpitala,
Ŝe szukamy ratunku, wyzdrowienia. Dla Cerkwi, jak mówi błogosławiony Izaak Syryjczyk „nie istnieje
niedopuszczalny grzech a tylko grzech nie wyznany ze skruchą i Ŝalem na spowiedzi” Nie ma takiego
grzechu, który nie by się nie zmywał łzami nawrócenia. Na Strasznym Sądzie będziemy osądzeni nie za to,
Ŝe grzeszyliśmy, lecz za to Ŝe nie nawracaliśmy się. Oświeciciel Jan Złotousty (Chryzostom) zauwaŜa: Nikt
nie powinien rozpaczać i rezygnować ze swojego zbawienia. Zgrzeszyłeś? Nawróć się. Zgrzeszyłeś tysiąc
razy? Tysiąc razy się nawróć. Błogosławiony Nil PodwiŜnik wypowiada zadziwiające słowa pokazujące
bezgraniczną miłość BoŜą: „Zakochany nie pragnie tak mocno swojej ukochanej, jak Bóg pragnie
nawrócenia duszy.” Więc rozpacz i rezygnacja (odczajanije) są oczywiście wymysłem diabła, jego ostatnią
bronią. Święty Jan Złotousty mówi jeszcze: U diabła nie ma mocniejszej broni niŜ rozpacz i rezygnacja
(odczajanije) i dlatego my nie tyle dostarczamy mu uciechy wtedy gdy popełniamy grzech, ile wtedy gdy
rezygnujemy i wpadamy w rozpacz.
Przytoczymy przykład z „Nowego zbioru” błogosławionego Nikodema z Góry Atos: Oświeciciel
Herman, Patriarcha Konstantynopola w swoim „Słowie o nawróceniu” pisze, Ŝe pewien chrześcijanin,
zwycięŜony przez biesa cudzołóstwa, kaŜdego dnia wpadał w grzech i kaŜdego dnia znowu nawracał się ze
łzami mówiąc: Panie zmiłuj się nade mną i oddal tą pokusę, dlatego, Ŝe ulegam pokusom i nie mogę
podnieść oczu, aby popatrzeć na twój najczystszy obraz i spojrzeć na Twoje najsłodsze oblicze, aby się
uradować.” Wychodząc z cerkwi on znowu wpadał w grzech, jednak nie poddawał się, lecz znów wracał do
cerkwi z nawróceniem. Trwało to wiele lat, ponad dziesięć. I miłujący człowieka Bóg przyjmował go,
pragnąc jego nawrócenia.
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Pewnego razu człowiek ten znowu popełnił grzech i pobiegł do cerkwi, upadł na podłogę i płakał z
całego serca prosząc miłości BoŜej, aby On zlitował się nad nim i wyzwolił z bagna grzechu. Diabeł,
widząc, Ŝe jest zwycięŜany jego nawróceniem, przejawił niesłychaną bezczelność i widocznie zjawił się
przed cerkiewnymi wrotami i zawołał: „O siła! Dlaczego Ty mnie tak prześladujesz, Jezusie, Synu BoŜy.
Twoje niezmierzone miłosierdzie zwycięŜyło mnie. Dlaczego Ty przyjmujesz tego cudzołoŜnika
nieczystego, który okłamuje Cię kaŜdego dnia i lekcewaŜy Ciebie? Dlaczego nie porazisz go błyskawicą,
lecz litujesz się nad nim i oczekujesz go? Jesteś niesprawiedliwy. Ty sądzisz niesprawiedliwie i nie
zwracając uwagi na grzechy. Ty strąciłeś mnie z Niebios za moje przestępstwo, ambicję i tego nie Ŝałujesz.
A ten jest i kłamcą i cudzołoŜnikiem, ale Ty litujesz się nad nim i wysłuchujesz, aby darować mu wszystko,
dlatego Ŝe on płacze przed Tobą. Dlaczego więc Ty nazywasz się sprawiedliwym? Widzę, Ŝe Ty patrzysz na
ludzi i z powodu wielkiej Swojej miłości zaniedbujesz sprawiedliwość” Mówił to bardzo gorączkowo i z
jego nozdrzy wychodził ogień.
Zaraz potem ze świętego ołtarza popłynął głos „WęŜu kłamliwy i zgubny, nie nasyciłeś się tym, Ŝe
pochłaniasz cały świat, ale jeszcze chcesz pochwycić nawet tego, który ucieka się do mojej bezbrzeŜnej
litości. CzyŜ jego grzechy, na które wskazujesz mogą przewaŜyć Moją krew, którą Ja przelałem za
zbawienie grzesznych? Moja ofiara i śmierć darowały jego grzechy. DlaczegoŜ nie prześladujesz go, gdy on
wpada w grzech, lecz przyjmujesz go wtedy z radością mając nadzieję zapanować nad nim? I jeśli Ja, będąc
miłosiernymi i dobrym przykazałem Mojemu Apostołowi Piotrowi wybaczać swojemu bratu aŜ
siedemdziesiątkroć po siedem (siedemdziesiąt siedem Mt 18,22) lub 490 razy, to czyŜ ja nie wybaczę teraz
temu mojemu słudze? Tak, wybaczę mu i nie odrzucę go, dopóki nie nawrócę go, dlatego, Ŝe on zwraca się
do mnie, dlatego, Ŝe Ja byłem za grzeszników ukrzyŜowany i rozpostarłem swoje ręce na krzyŜu, aby kaŜdy,
kto chce, przychodził do mnie i zbawiał się. Ja nikogo nie odganiam od Swojego miłosierdzia, nawet jeśli on
jeszcze tysiąc razy w ciągu dnia przyjdzie do mnie i znów zgrzeszy. GdyŜ Ja przyszedłem w świat wzywać
nie sprawiedliwych, a grzeszników do pokajanija.”
Diabeł stał drŜąc i nie mogąc uciec. Głos popłynął dalej: „Posłuchaj kusicielu i wrogu Prawdy, w czymŜe
ty Mnie obwiniasz? PoniewaŜ jestem Sprawiedliwy, więc w jakim stanie zastanę człowieka tak i będę go
sądzić. PoniewaŜ znalazłem go teraz przypadającego do Mnie w stanie nawrócenia, proszącego mojego
miłosierdzia, więc Ja i wezmę teraz jego duszę i włoŜę na nią wieniec jak na duszę świętego, jako Ŝe on tyle
lat Ŝył z nadzieją na Moje miłosierdzie i nie porzucał nadziei na swoje zbawienie. Ty natomiast nieszczęsny
popatrz, jakich zaszczytów dostąpi ta dusza.” I tak brat, będąc rozpostartym na podłodze świątyni przed
świętym obrazem Chrystusa Zbawiciela, płacząc serdecznie, oddał swój duch. I oto zstąpiło mnóstwo
Aniołów, wzięli jego duszę, „z wielką chwałą i uwielbieniem odnieśli ją w miejsce spoczynku. Następnie
przyszedł gniew BoŜy i jak płomień spadł na szatana.
7. Na zakończenie przytoczymy jeszcze jedną pułapkę diabła: odkładanie spowiedzi, które powodowane
jest albo obojętnością, albo lekkomyślnością, albo skrytością. („Jeszcze jestem młody. Teraz nacieszę się
Ŝyciem a później zobaczymy.”). Jednak nikt nie wie, co będzie jutro. My nie podpisywaliśmy paktu ze
śmiercią. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, w której Syn Człowieczy przyjdzie. (por.
Mt 25,13). Do nas naleŜy dzisiaj, ale nie jutro. Dzisiaj jest czas pomyślny. Dzisiaj dzień zbawienia (por.
2 Kor 6, 2) naucza święty Apostoł Paweł. Oczywiście, im częściej odkładamy spowiedź, tym trudniej jest
nam się zdecydować i tym łatwiej rezygnujemy i tracimy nadzieję.
Często czujemy wdzięczność dla Boga i chcemy wyrazić ją jakąś ofiarą. Zastanawiamy się, jaki dar
byłby lepszy od wszystkich. Bóg natomiast pragnie tylko jednego. Tego o co poprosił On świętego
Hieronima. W jego Ŝywocie czytamy: Jednego razu w noc BoŜego Narodzenia święty Hieronim modlił się
klęcząc w Betlejemskiej Grocie. Modlił się ze łzami. Rozmyślał o tajemnicy BoŜej Miłości o cudzie Jego
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Wcielenia. Myślał o mędrcach, którzy w taką noc przynieśli nowonarodzonemu Bogu bogate królewskie
dary. I powiedział:
- Święte Dziecię, jaki dar mogę przynieść Tobie ja, biedny, nieszczęśliwy, grzeszny? Nie mam nic.
- Jednak i ty Hieronimie, moŜesz Mi coś podarować, - dał się słyszeć głos Pana.
- CóŜ takiego, Święte Dziecię? CóŜ ja mogę Ci podarować? – zapytał święty z drŜeniem.
- swoje grzechy, Hieronimie – odpowiedział Pan.

Przed duchownym.
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu* i względem ciebie, juŜ nie jestem godzien nazywać się twoim synem
(Łk 15,21).
Gdy juŜ jesteśmy gotowi uczynić wielki krok, wtedy pośpieszmy do duchownego, spójrzmy na niego jak
na ojca i odkryjmy mu swoje serce. Aby nasza powiedź była miła Bogu, powinna ona być szczerą,
prawdziwą bez wyolbrzymień, przenikniętą pokorą i strachem BoŜym. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe w święty
czas spowiedzi my nie powinniśmy:
prosić aby duchowny nas o czymkolwiek pytał. Jak mówiliśmy wcześniej, spowiedź to nie
przesłuchanie: duchowny nie moŜe wiedzieć, co kryje się w naszej duszy;
przerzucać odpowiedzialność na innych i mówić o innych ludziach. A przecieŜ niektórzy zwykle zamiast
spowiadać się w swoich to mówią o grzechach innych! Oczywiście, duŜo łatwiej jest mówić o grzechach
innych lub całe otoczenie obarczać winą za swój upadek. Błogosławiony Jan Klimak radzi: ObnaŜ, obnaŜ
swoją ranę przed lekarzem. Nie wstydź się, ale powiedz: rana jest moja, Ojcze, moja własna. Spowodowała
ją moja lekkomyślność i nic innego. Nikt nie jest winny mojemu grzechowi, ani człowiek, ani diabeł, ani
ciało, ani nic innego, oprócz mojego niedbalstwa”. A błogosławiony Izaak Syryjczyk dodaje: „Nie obwiniaj
nikogo za jakikolwiek grzech, ale uwaŜaj samego siebie za odpowiedzialnego za wszystko i za winnego
grzechowi”. Powinniśmy więc całą odpowiedzialność za siebie samych wziąć na siebie i unikać
samousprawiedliwienia się i niedopowiedzeń;
opowiadać obszerne historie. Powinniśmy mówić krótko i konkretnie. Na spowiedzi nie ma miejsca na
gadaninę, nieistotne szczegóły i opisy. Niektórzy z nas, spowiadając swoje grzechy czasami jakby
opowiadali historię o jakiejś innej, obcej osobie, bez współczucia, skruchy i rozkajanija. Taka spowiedź, bez
uczucia nawrócenia (pokajanija), niczym nie róŜni się od zwykłej rozmowy. Jednak rozmowa - to jedno, a
spowiedź – to co innego. Omówienia niektórych tematów i problemów moŜna dokonać w innym miejscu i w
innym czasie.
spowiadać się w ogólnych słowach i nieokreślenie. Np. „Jestem wielkim grzesznikiem” lub „Popełniłem
wszystkie grzechy” itp. Powinniśmy powiedzieć, w czym konkretnie okazaliśmy się niegodni miłości BoŜej.
Oświecicie Jan Złotousty uczy: Nie wystarczy powiedzieć „jestem grzeszny” ale naleŜy przypomnieć i
wyspowiadać konkretne grzechy.
opowiadać o swoich dobrych uczynkach i nieistniejących zaletach. Jezus Chrysts mówi: "Słudzy
nieuŜyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać"» (Łk 17,10). CzyŜ istnieją jakiekolwiek
dobre czyny, którymi moŜemy się pochwalić? PrzecieŜ jeśli postaramy się odkryć najgłębsze pobudki
naszych „dobrych czynów”, naszych „ofiar”, których jak nam się wydaje my dokonujemy i naszych zalet
(dobrodietielej), których, jak my uwaŜamy, posiadamy wystarczająco wiele, to moŜna się zawstydzić.
Prawie wszystkie one pokryte są egoizmem, samolubstwem, udawaniem, dwulicowością. Diabeł, znając
nasze wstrętne wewnętrzne pobudki wcale nie przeszkadza wielu naszym dobrym uczynkom i zaletom.
Jedyne, co usprawiedliwia wspominanie swoich urojonych dobrych czynów na spowiedzi, jest to, Ŝe przy
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tym bywa łatwiej rozeznać się w ukrytych motywach niektórych postępków, odkryć i uświadomić
najgłębsze powody i pobudki, które często pozbawiają ceny wszystko to dobre, co chcemy uczynić. Nie
oznacza to wcale, Ŝe poniewaŜ nasze „dobre czyny” są popsute, to naleŜy z nich zrezygnować. Po prostu na
spowiedzi jest moŜliwość wniknięcia we własne pobudki, co pomoŜe naszym czynom stać się czystszymi w
przyszłości;
mówić o grzechach, których juŜ się spowiadaliśmy, oprócz, oczywiście, tych przypadków, gdy my te
grzechy znowu powtarzamy. Jest to swojego rodzaju przejaw niewiary, gdyŜ w ten sposób stawiamy w
wątpliwość wypełnienie Tajemnicy.
zatajać cokolwiek, dlatego, Ŝe tym samym, my śmiejemy się z Sakramentu, ale Bóg nie dozwoli z siebie
szydzić (Ga 6, 7) Wszechwiedzącego Pana nie moŜna oszukać.

Po spowiedzi
Ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu teŜ pierścień
na rękę i sandały na nogi! (Łk 15,22).
Gdy nasze nawrócenie i spowiedź są szczere, miłosierny Ojciec z radością przyjmuje nas w Ojcowskim
Domu. On znowu ubiera nas w szatę chrzcielną. On nas, jako Swoich umiłowanych dzieci stawia w pełne i
całkowite obcowanie z Sobą. On znowu wprowadza nas do Swojego Domu i Swojej Rodziny.

Epitemia
Nasz duchowny ojciec, stojący na miejscu Ojca Niebiesnego da nam radę, jak kontynuować zmagania,
powie jak wyprostować swoją drogę. MoŜliwe, Ŝe nałoŜy na nas epitemię. Zatrzymajmy się krótko nad tym,
aby dokonać pewnych wyjaśnień. JuŜ podkreślaliśmy, Ŝe Cerkiew to lecznica dusz i te środki, które ona
wykorzystuje, mają na celu tylko uratowanie. Jak naucza Szósty Sobór Powszechny, „grzech - to choroba
duszy”. Dlatego i epitemie czasami bywają jak kara, czasami jak lekarstwo, swojego rodzaju cykl leczenia
przy chorobie duszy. Nakładają się one głównie po to, aby człowiek uświadomił sobie skalę swojego
grzechu i pokajał się w nim szczerze.
Oprócz tego, epitemie nie są Ŝadną daniną, którą my płacimy jako wykup za grzechy, niby za
„świadectwo odpuszczenia” albo po to, aby wyzwolić się od wyrzutów sumienia. One w Ŝadnym wypadku,
nie „wykupują” nas i nie usprawiedliwiają przed Panem, który nie jest bezlitosnym dyktatorem Ŝądającym
ofiar jako wykupu. Na ogół, większość epitemii nie jest karami. Są to duchowne lekarstwa i duchowne
hartowanie, które nam jest bardzo poŜytecznym. Dlatego naleŜy przyjmować je z wdzięcznością i z
dbałością wypełniać.

Modlitwa kończąca spowiedź
Zakończeniem spowiedzi jest modlitwa końcowa. My klękamy i duchowny prosi Pana wybaczenia
naszych grzechów. I Bóg Ojciec Sam wybacza nam, zgodnie ze Swoimi prawdziwymi słowami: Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»* (J 20,23). NaleŜy tutaj
podkreślić, Ŝe modlitwa ta czytana jest nad człowiekiem, który się juŜ nawrócił. Jeśli u nas nie ma nawet i
myśli o nawróceniu, jeśli nie zamierzamy zmienić swojego grzesznego Ŝycia, jeśli brakuje pragnienia
poprawy czegokolwiek, wtedy modlitwa ta nie jest czytana. Ale nawet jeśli oszukaliśmy duchownego i on ją
przeczytał, to modlitwa pozostaje nieistotną.
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Nawrócenie, droga nieskończona.
Po spowiedzi, gdy dusza jest oczyszczona, naleŜy być szczególnie uwaŜnym. Wielu mówi, Ŝe w tym
czasie czują się „lekkimi”. Jednak spowiedź to nie narkotyk. Właśnie po nawróceniu się, naleŜy głęboko
uświadomić sobie swoją grzeszność, stale rozmyślać o tym, ale przy tym jasno uświadamiać sobie
bezgraniczną miłość Boga, który przyjmuje nas, pomimo wszystkich naszych zaniedbań. Nasza walka z
grzechem powinna stać się bardziej bezwzględna. NaleŜy poprawić nasze błędy, nie powracać do tych
samych grzechów, starannie wypełniać Przykazania BoŜe. Oczywiście, walka ta nie jest łatwą. Jest ona i
bolesna i cięŜka. Niestety, jesteśmy skłonni upornie unikać leczenia swoich duchowych chorób. Oczekujemy
natychmiastowych skutków leczenia, aby wszystko odbyło się momentalnie. Jesteśmy ludźmi „guziczków”,
komputerów i pragniemy, aby wszystko zmieniło się natychmiast. Idziemy do duchownego i zakładamy, Ŝe
posiada on jakąś magiczną róŜdŜkę, za pomocą której on cudownie nas przemieni. Ale nie naleŜy
zapominać, Ŝe ten grzeszny, patologiczny stan, który rozwijał się w ciągu dziesięcioleci nie moŜe zmienić
się w mgnieniu oka. Duchowny jest naszym lekarzem, a nie magiem, czy szarlatanem. Uzdrowienie duszy
nie moŜe nastąpić po kilku minutach w wyniku jakiegoś magicznego czy szarlatańskiego, ono następuje pod
działaniem darów miłości BoŜej, dzięki nawróceniu, w wyniku samodzielnej walki z grzechem i dzięki
samozaparciu.
Jeśli spowiadaliśmy się kilka razy, to wcale to nie oznacza, Ŝe przeŜyliśmy pełnię nawrócenia.
Nawrócenie to nieskończona droga, to taki stan, który się nie przerywa i nigdy się nie kończy. Nie moŜe
istnieć końcowy punkt w nawróceniu, dlatego Ŝe oznaczałoby to, Ŝe w pełni upodobniliśmy się do Boga, co
dla człowieka nie jest moŜliwym. W przytoczonej niŜej dziwnej opowieści widać jak święci przeŜywali
nawrócenie.
Opowiadano o abbie Sisoju, Ŝe gdy on umierał i ojcowie siedzieli wokół niego, pojaśniała twarz jego jak
słońce. I powiedział on im: „Oto abba Antoni przyszedł.”. I trochę później „Oto orszak proroków
przyszedł.” I znowu pojaśniała twarz jego jeszcze bardziej i jakby rozmawiał on z kimś. I zapytali go starcy:
„Z kim rozmawiasz ojcze?” On odpowiedział: „Aniołowie przyszli wziąć mnie, a ja proszę aby pozwolili
mnie nawrócić (pokajać) się jeszcze trochę.” Mówią mu starcy: „Ty nie musisz nawracać się, ojcze”
Odpowiedział im starzec: „Zapewniam was, nie widzę abym ja uczynił początek nawrócenia.” A wszyscy
wiedzieli, Ŝe jest on doskonałym. I znowu twarz jego stała się jasna jak słońce. I wszyscy się przestraszyli.
On mówi im: „Popatrzcie, Pan przyszedł i mówi: „Nieście do Mnie naczynie pustyni”. I wtedy oddał ducha.
I stał się jak błyskawica. I cała cela napełniła się rozkosznym zapachem”
Na Ŝyciowej drodze zawsze jest prawdopodobnym, Ŝe my znowu wpadniemy w grzech. Ale nie naleŜy
się załamywać. Lecznica nawrócenia zawsze stoi otworem. „Wpaść w grzech jest normalnym dla człowieka.
Pozostawać natomiast w grzechu właściwe jest nie człowiekowi, lecz szatanowi” – mówią ojcowie Cerkwi.
Oto jeszcze jedna historia.
Jeden z braci zapytał Sisoja „Co mam robić abba, gdy upadnę?” Starzec mówi: „Znowu powstań”. Brat
jemu dalej swoje „Powstałem i znowu upadłem” Starzec kontynuuje: „Powstań znowu i znowu”. Wtedy brat
pyta: „Jak długo? Starzec odpowiada „Dopóki nie zastanie cię śmierć albo w dobru albo w upadku. W jakim
stanie znajduje się człowiek w takim i odchodzi”
Bóg zawsze nas oczekuje. On nikogo nie odtrąca.
„Pewien Ŝołnierz zapytał abbę Miosa, czy Bóg przyjmie nawrócenie. Ten, uspokoiwszy go wieloma
słowami, zapytał: „Powiedz mi umiłowany: a jeśli w płaszczu zrobi się dziura to ty go wyrzucasz?” Ten
odpowiada: „Nie, zszywam ją i płaszcz noszę dalej” Wtedy starzec mówi: „Jeśli tobie tak Ŝal swojego
płąszcza, to jakŜe Bóg nie poŜałuje Swojego stworzenia?”
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Uczestnictwo w uczcie eucharystycznej
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się (Łk 15,23).
Podobnie jak syn marnotrawny, tak i my powracając po rozpustnym Ŝyciu znajdujemy Boga Ojca,
oczekującego na nas z miłością. On śpieszy do nas, obejmuje, całuje nas. On wprowadza nas do swojego
domu i zaprasza na niebiesną Ucztę. On częstuje nas Swoim Ciałem i Krwią. Jednoczy nas z naszymi
współbraćmi. Prawosławna tradycja zachowuje częste przyjmowanie Świętych Chrystusowych Tajemnic.
To co obserwujemy dzisiaj, gdy do komunii przystępuje się co najwyŜej dwa lub trzy razy w roku jest
absolutnie niedopuszczalnym i przynosi szkodę Ciału Cerkwi. Dawni chrześcijanie przystępowali do
komunii prawie codziennie. Błogosławiony Bazyli Wielki mówi, Ŝe chrześcijanie przystępowali do komunii
co najmniej cztery razy w tygodniu. Dla nich było niezrozumiałym jak moŜna być na BoŜej Liturgii i nie
przystąpić do komunii, jeśli człowiek nie znajduje się pod epitemią. Jeśli by nasi duchowni przodkowie
przyszli do którejś z dzisiejszych świątyń i zobaczyli to bezprzykładne zjawisko, oni byliby bardzo
zdziwieni i zakłopotani.
Na kaŜdej liturgii przygotowuje się prosfora i wino dla Świętej Komunii, dokonuje się przemiana. My
przyzywamy Boga, aby On przemienił chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa. Bóg słyszy nasze modlitwy.
Duch Święty schodzi, cud się dokonuje. Pan przygotowuje dla nas Swoją Ucztę, przyzywa przyjąć w niej
uczestnictwo: „Ze strachem BoŜym i wiarą przystąpcie”, a my wszystko to odrzucamy, odchodzimy
głodnymi, nasyceni jedynie tanimi usprawiedliwieniami. „CzyŜ w ten sposób – mówi oświeciciel Jan
Złotousty - ty nie obraŜasz Tego, Który cię zaprosił?”
W naszych czasach powoli przebija się błogosławione dąŜenie oświeconych duchownych i chrześcijan
zburzyć ten niewłaściwy stan rzeczy i powrócić do tradycji częstego przystępowania do Sakramentu
Komunii Świętej.
Niektórzy z wierzących usprawiedliwiają swoje unikanie Komunii tym, Ŝe przedtem wymagany jest
długi post (zgodnie z powszechną praktyką, jeśli chrześcijanin zachowuje post w środę i piątek, to wystarczy
zachować jednodniowy post przed Komunią. – Redaktor wyd. ros.)
Jeszcze jedna skrajność. My rzadko się spowiadamy. Większość z nas czyni to koło wielkich dwunastu
świąt, wtedy i więcej od siebie wymagają i starają się niczego nie zaniedbać. Jednak jest to niedobre i dla
nas i dla duchownego, który z powodu napiętego czasu w tych dniach spowodowanego większą liczbą
spowiadających się, nie moŜe udzielić koniecznej uwagi dla kaŜdego z nich. Oczywiście, gdy czas goni,
serdeczne obcowanie nie ma miejsca.
Receptę co do częstości terminów spowiedzi i komunii dać trudno. KaŜdy człowiek jest inny, posiada
swoje potrzeby, wspólnie z duchownym moŜe on znaleźć ten złoty środek, który jest szczególnie cenny w
duchownym Ŝyciu.
Ale swoją uwagę powinniśmy skupić na tym, aby całe nasze Ŝycie przejawiało sobą drogę nawrócenia i
było przygotowaniem do Świętej Komunii. KaŜdy dzień, kaŜdą godzinę, kaŜdą chwilę powinniśmy
przeŜywać z uczuciem pokajanija i z niecierpliwością oczekiwać BoŜej Eucharystii. Przebywać w takim
nastroju pomaga Przygotowanie do Świętej Komunii, które dobrze jest czytać nie tylko przed Komunią, ale i
stale. Te przepiękne modlitwy nastroją nas do nawrócenia, przygotują do uczestnictwa w Sakramencie. Gdy
przyzwyczaimy się do uczucia nawrócenia, do częstego przystępowania do Sakramentu Komunii Świętej,
nasze Ŝycie nabierze wyŜszego sensu, stanie się świętem.
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KrzyŜ nawrócenia
Zwróćmy teraz zwój wzrok na Golgotę, tam, gdzie BoŜy Syn wziął na Siebie grzechy świata i Swoją
Czystą Krwią obmył nas z brudów grzechu.
Na Golgocie wznosiły się trzy krzyŜe. Wszyscy ludzie w swoim Ŝyciu niosą jakiś krzyŜ, symbolem
którego jest jeden z krzyŜy Golgoty. Nieliczni święci, wybrani przyjaciele Boga, niosą KrzyŜ Jezusa.
Niektórzy stali godnymi krzyŜa nawróconego rozbójnika, krzyŜa nawrócenia, który prowadził do zbawienia.
A wielu, niestety, niesie krzyŜ tego złoczyńcy, który był i pozostał synem marnotrawnym, poniewaŜ nie
chciał się nawrócić. Chcemy tego, czy nie chcemy, ale my wszyscy jesteśmy „złoczyńcami”. Postarajmy się,
przynajmniej stać się „mądrymi rozbójnikami”.

Posłowie
Na zakończenie ksiąŜeczki postarajmy się na jakiś czas pozostać sam na sam ze sobą i przeanalizować
to, co się dzieje w naszej duszy. MoŜliwe, Ŝe przed myślowymi oczami niektórych z nas przejdzie cały
wielki szereg grzechów, które duszą nas i czynią nasze Ŝycie niby bez wyjścia i bez nadziei. Czujemy, Ŝe w
kaŜdej sytuacji diabeł rozstawia sieci między nami a Bogiem. Powstaje wtedy okropna pokusa, która jakby
dyktuje warianty werdyktu. Brzmią one przykładowo tak: „Ziemia to miejsce niezliczonej ilości grzechów,
ludzie w nich toną. Co byś nie robił, zawsze będziesz naraŜony na niebezpieczeństwo: albo ze strony innych
ludzi, z którymi utrzymujesz stosunki, albo ze strony tak urządzonego świata. Ty skazany jesteś na grzech.
Dla ciebie nie ma innej drogi, jak unikać obcowania z ludźmi, jak unikać kontaktów z otaczającym światem.
Tobie nic nie pozostaje, jak tylko odczuwać wzniesioną nad tobą cięŜką rękę bezlitosnego karzącego Boga.
Drugi wariant werdyktu „podtrzymuje i usprawiedliwia”: Człowiecze, nie bój się niczego, Ŝadne grzechy
nie istnieją, diabeł teŜ nie istnieje. Wszystko to wymyślili popy, aby nami rządzić. Nie słuchaj ich. śyj i
korzystaj z Ŝycia, rób to, co tylko twoja dusza zapragnie, nie zatrzymuj się przed niczym. Zakazy nie
istnieją, jest tylko to, co ci się podoba. Masz tylko jedno Ŝycie, bierz z niego wszystko, co zdołasz.”
Wydaje się, Ŝe są to dwa wzajemnie wykluczające się rozumowania, ale przy tym wszystkim schodzą się
one w jednym punkcie: „Człowieku, porzuć wszelką nadzieję!” I w tym właśnie jest i wielkie kłamstwo i
wielkie oszustwo (prelest), mające na celu doprowadzenie nas do utraty wszelkiej nadziei i rezygnacji, do
przecięcia jakiejkolwiek nadziei na zbliŜenie z Bogiem, na obcowanie ze współbratem. JeŜeli bowiem
zawsze i wszędzie rządzi grzech, to człowiekowi nie pozostaje nic innego jak drŜeć przed Bogiem i obawiać
się ludzi.
Jeśli natomiast „nic nie jest grzeszne”, to znowu mamy tą samą beznadziejność. PoniewaŜ Ŝyjemy tak jak
się nam podoba z nikim się nie licząc, to z pewnością nie będziemy zdolni miłować ani Boga ani ludzi. Jak
moŜna miłować kogoś, kto ci zupełnie do niczego nie jest potrzebny?
Ta ksiąŜeczka napisana została w jednym celu: pokazać tobie, prawosławny czytelniku, drogę nadziei,
wezwać tam, gdzie nadzieja zwycięŜa beznadziejność, gdzie Chrystus przyzywa kaŜdego z nas na spotkanie
miłości, gdzie człowiek moŜe odpowiedzieć na to wezwanie. Między stwierdzeniami „wszystko jest
grzechem” a „nic nie jest grzeszne” prowadzącymi w ślepą uliczkę beznadziejności, istnieje tak nazywana
królewska droga Cerkwi Chrystusowej. Chrystus przyszedł, aby pomóc właśnie grzesznikom. Niema
człowieka bez grzechu, bezgrzeszny jest tylko jeden Chrystus. I tak, On nie Ŝąda od nas byśmy stali się
bezgrzesznymi. Aby zbliŜyć się do Niego wystarczy mieć świadomość swojej grzeszności i pewność
BoŜego Miłosierdzia.
«Co niemoŜliwe jest u ludzi, moŜliwe jest u Boga». (Łk 18,27)
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Tajemnica spowiedzi, nie w słowach, a w rzeczywistości jest Tajemnicą. Człowiek przystępuje do niej z
normalnym uczuciem grzeszności, a potem odczuwa siebie jeszcze bardziej grzesznym. Jednak powoli, jeśli
u niego jest i zdecydowanie i dąŜenie do oczyszczenia, to w nieosiągalny sposób zaczyna on odczuwać, Ŝe
jaką by bezdenność nie skrywała jego dusza, Chrystus jest przy nim, wewnątrz niego, Ŝe On przyjmuje i
miłuje człowieka, takim, jaki on jest – grzesznym. Nawrócenie pokazuje nam, na ile my jesteśmy grzeszni i
w tym samym czasie daje nadzieję na ocalenie. Na spowiedzi dowiadujemy się jak trudne i bolesne jest
prawdziwe nawrócenie. Jednak razem z tym wzmacnia się nasza pewność w Miłosierdzie BoŜe.
Jeśli strach i zwątpienie ciągle jeszcze gnieŜdŜą się w naszej duszy, to wsłuchajmy się w Jego pełne
miłości człowieka zaproszenie:
„Ja – Ojciec, Ja – MałŜonek, Ja – Karmiciel, Ja – Korzeń, Ja - Fundament. Wszystko, czego ty
zapragniesz, - to Ja, ty w niczym nie będziesz miał potrzeby. Ja wszystko ci dam. GdyŜ Ja przyszedłem, aby
słuŜyć, a nie dlatego, by Mnie słuŜono. Ja i przyjaciel, i gość i głowa i brat i siostra i matka. Ja – wszystko.
Tylko przyjdź do mnie jak do swojego bliskiego. Stałem się biednym i bezdomnym dla ciebie. Na
Niebiosach broniłem ciebie przed Ojcem Ja zjawiłem się na ziemi jako posłany od Ojca dla ciebie. Tyś dla
mnie wszystkim: bratem, współdziedzicem, przyjacielem i współtowarzyszem. CzegóŜ ty jeszcze
pragniesz?”
Napełniwszy się duchem, odpowiedzmy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi:
„Władyko Chrystusie BoŜe, Cierpieniami Swoimi cierpienia moje uzdrawiający i ranami Swoimi rany
moje wyleczający, daruj mnie, wiele wobec Ciebie grzeszącemu, łzy Ŝalu, nasyć ciało moje skosztowaniem
Ciała Twojego i napełnij słodyczą Twojej Świętej Krwi duszę moją, którą goryczą napoił wróg mój. Rozum
mój, na dół pociągnięty wznieś do Ciebie i odciągnij od przepaści zguby, gdyŜ nie mam pokajanija, nie mam
miłości, nie mam łez pocieszenia, prowadzących dzieci do ich dziedzictwa. Zamroczywszy rozum swój
Ŝyciowymi ułomnościami nie mogę spojrzeć na Ciebie w chorobie, nie mogę ogrzać się łzami, wołam do
Ciebie, Miłości. Ale Władyko Panie Jezusie Chrystusie, skarbnico dobrych, daruj mi nawrócenie całkowite i
serce chętne do pracy dla Ciebie, daruj mi miłość Twoją i odnów we mnie cechy Swojego obrazu.
Odrzucającego Ciebie, Ty nie odrzucaj, przyjdź na wołanie moje, zaprowadź do Twojej Zagrody i przygarnij
mnie do owiec wybranego Twojego stada, zachowaj mnie z nimi dzięki Twoim BoŜym Tajemnicom,
modlitwom Przeczystej Twojej Matki i wszystkich świętych Twoich. Amen. (Modlitwa 19 kafizmy
Psałterza).
Tłumaczył: Aleksander Kowalski
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