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Przedmowa

W 
Tradycji Cerkwi prawosławnej szacunek dla środowi-

ska naturalnego oraz ochrona życia przed wszelkim 

uszczerbkiem nierozerwalnie związane są z ascezą, du-

chową czujnością oraz świętością. Gerontikon*, żywoty świętych 

oraz pisma ascetyczne doskonale ukazują, jak głębokim szacunkiem 

święci darzyli dzieło Boże. W sposób prosty, naturalny, nieskażony 

miłość świętych do Boga ogarnia całe stworzenie.

Święci, dzięki łasce Bożej, odnaleźli ową więź i bliski kon-

takt ze środowiskiem naturalnym, które były udziałem człowieka, 

zanim utracił on raj. Ponadto zdobyli władzę nad siłami przyro-

dy. Istnieje wiele przykładów świętych, dzięki wstawiennictwu 

których ludzie zostali ocaleni przed epidemiami, niebezpieczny-

mi owadami, niesprzyjającymi zmianami pogody. Święci modląc 

się zsyłali deszcz w miejsca dotknięte suszą, a nawet leczyli dzikie 

zwierzęta.

W naszych czasach zostaliśmy doświadczeni kryzysem eko-

logicznym. Cerkiew prawosławna odwołuje się do etosu poszano-

wania środowiska naturalnego, którego przejawem jest ascetyczny 

sposób życia świętych. Dlatego ze szczególną radością przyjmujemy 

oraz błogosławimy niniejszą publikację wydaną przez święty mona-

ster Chrysopigi i życzymy jej, aby odniosła sukces. Od dziesiątek lat 

działania monasteru są przykładem autentycznej troski o środowi-

sko naturalne. Książka Krople Bożej miłości jest wyrazem głębokiej 

świadomości ekologicznej w tej wspólnocie. Chociaż jest ona prze-

znaczona przede wszystkim dla dzieci, to jednak nie została skiero-

wana wyłącznie do nich. Celem książki jest rozbudzenie i wspieranie 

* Słowa opatrzone gwiazdką zostały wyjaśnione w słowniku na końcu książki.



miłości, jaką Cerkiew i jej święci darzą dzieło Boże, którym jest śro-

dowisko naturalne.

Z całego serca życzymy, aby niniejsza książka zarówno dla star-

szych, jak i młodszych, stała się nowym impulsem do odbudowy 

właściwej relacji ze środowiskiem naturalnym oraz stylu życia, jaki 

ukazują nam święci naszej Cerkwi.

  Arcybiskup Krety

                 Ireneusz



Wprowadzenie

K 

siążka Krople Bożej miłości: Święci i środowisko natural-

ne, wydana przez nasz monaster, spotkała się z ogromnym 

zainteresowaniem i uznaniem zarówno wśród dzieci, któ-

rym jest poświęcona w pierwszym rzędzie, jak i dorosłych, wśród 

wychowawców oraz innych ludzi zatroskanych o przyszłość życia na 

ziemi. Jest ona propozycją, w jaki sposób rozwijać wrażliwość dzieci 

na problem ochrony środowiska naturalnego.

Nabożeństwa Cerkwi prawosławnej kładą szczególny nacisk na gło-

szenie prawdy o świętości stworzenia i akcentują wymóg szacunku dlań 

człowieka oraz jego odpowiedzialność za stworzenie. Niniejsza książka za-

wiera historie życia świętych naszej Cerkwi, mężczyzn i kobiet, którzy żyjąc 

w różnych czasach i miejscach, swoim świątobliwym i modlitewnym życiem 

błogosławili i błogosławią, przemieniali i przemieniają, także dzisiaj, dzieło 

Bożego stworzenia. Święci są przykładem, że harmonijna relacja człowieka 

ze światem przyrody jest zbudowana na duchowym fundamencie.

Wiele osób, przede wszystkim młodzież i dzieci, przybywa do 

naszego monasteru pełnych obaw o przyszłość naszej planety, z py-

taniami i towarzyszącą im refleksją na temat ochrony środowiska 

naturalnego. Ich wrażliwość i zainteresowanie, a także świadomość 

naszej odpowiedzialności za życie i przyszłość planety skłoniły nas 

do zajęcia się tematem natury i jej ochrony. Czynimy to głosząc prze-

słanie o świętości stworzenia. Przykładem mogą być żywoty świę-

tych, którzy żyli pełnią prawosławnej Tradycji.

Modlimy się, aby miłość świętych do Bożego stworzenia, które jest 

„bardzo dobre”, oraz ich troska o nie, stała się dla nas wzorem do naśla-

dowania. Aby także dzisiaj było to dla nas powodem do radości oraz zna-

kiem nadziei na przyszłość w naszej drodze do królestwa niebiańskiego. 

       Ihumenia świętego monasteru Chrysopigi

        mniszka Teoksenia
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Całe stworzenie 
niechaj sławi Pana
Trzej święci młodzieńcy i prorok Daniel

W 

iele wieków przed przyjściem na ziemię 

Jezusa Chrystusa ludzie wierzy-

li w fałszywych bogów i modlili 

się do nich. Tylko jeden mały lud, który żył 

w Judei*, wierzył w jednego prawdziwego 

Boga, który stworzył niebo i ziemię.

Pewnego razu potężny Nabuchodono-

zor* – król Babilonii* – podbił Judeę, a jej 

mieszkańców wziął do niewoli. Wśród poj-

manych znajdowało się czterech młodych 
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ludzi: Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. Pochodzili oni z królew-

skiego rodu, wyróżniali się mądrością i pięknym wyglądem.

Z tego powodu, chociaż byli jeńcami, król rozkazał zabrać ich 

do swojego pałacu i zatroszczył się, aby zdobyli oni jak najlepsze wy-

kształcenie. Stało się tak, ponieważ chciał, aby w przyszłości mło-

dzieńcy byli jego wiernymi sługami. Nadał im także nowe imiona: 

Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza – Szadrakiem, Miszaela 

– Meszakiem, a Azariasza – Abed-Nego.

Chociaż czterej młodzieńcy dostąpili wielu zaszczytów, żyli 

w przepychu i bogactwie królewskiego pałacu, ani na chwilę nie za-

pomnieli o tradycji swojego ludu, byli skromni* i rozważni*. Wiara 

w jedynego Boga, a nie w wielu bożków*, dawała im wyjątkową 

siłę ciała i duszy. Ponadto otrzymali od Boga wiele innych darów 

i zdolności.

Pewnej nocy król Nabuchodonozor miał sen. Zatrwożył on jego 

serce tak bardzo, że nie mógł spać przez wiele dni. Wezwał wszyst-

kich mędrców z całego swojego królestwa i rozkazał, aby wyjaśnili 

mu znaczenie snu i ukoili jego niespokojne serce1. Jednak na próżno! 

Żaden z mędrców nie potrafił odczytać znaczenia snu. Król bardzo 

się rozgniewał i wydał wyrok śmierci na wszystkich dworzan. 

Cały królewski pałac zamarł ze strachu.

Świadkami tego wydarzenia byli także 

czterej młodzieńcy. Gdy usłyszeli, że tak wie-

lu niewinnych ludzi zostanie zabitych, ogar-

nął ich wielki smutek. Z całego serca modlili 

się do Boga. I Bóg ich wysłuchał. Pomógł także 

Danielowi zrozumieć znaczenie królewskiego 

   1 W czasach, zanim Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i zaczął  
   nauczać, ludzie traktowali sny jak przepowiednie dotyczące ich  
   przyszłych losów. Nawet dzisiaj wielu ludzi przywiązuje do snów  
   duże znaczenie, chociaż może prowadzić to do wielu rozczarowań.
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snu. Czym prędzej poszedł on do króla i objaśnił 

mu jego sens.

Przestraszony potężny Nabuchodonozor klęk-

nął przed Danielem i w obecności dworzan ogłosił, 

że Bóg, którego czci Daniel, jest Bogiem potężniejszym 

od innych bóstw. Zadowolony i uspokojony król mianował młode-

go Daniela namiestnikiem miasta Babilon, który był stolicą jego 

państwa, oraz zwierzchnikiem wszystkich królewskich doradców. 

Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi – młodym przyjaciołom 

Daniela – powierzył zaś wysokie funkcje państwowe.

Po wielu latach król Nabuchodonozor rozkazał zbudować  

ogromny złoty posąg. Gdy posąg był gotowy, król rozkazał wszyst-

kim swoim poddanym oddać mu pokłon, jakby był on prawdziwym 

Bogiem. Wszyscy posłuchali jego nakazu. Król rozkazał, aby posą-

gowi pokłonili się również trzej przyjaciele Daniela. Oni jednak od-

mówili. Jakże mogliby ci, którzy kochali i sławili prawdziwego Boga, 

oddać pokłon bezdusznej figurze? Król bardzo się rozgniewał. 

– Każę was wrzucić do rozpalonego pieca! – krzyczał.

Jednak trzej młodzieńcy spokojnie mu odpowiedzieli:

– Nie pokłonimy się twemu posągowi, o królu. Tylko prawdzi-

wemu Bogu będziemy się kłaniać i tylko do Niego będziemy się mo-

dlić, nie zaś do bożków. Nie boimy się niczego, ani twoich gróźb, ani 

ognia. Prawdziwy Bóg nas ochroni, ponieważ ma moc ocalić nas od 

rozpalonego pieca.

Król Nabuchodonozor rozgniewał się jeszcze bardziej. Nie 

odpowiedział im ani jednym słowem i rozkazał rozpalić piec 

siedem razy mocniej niż zwykle i wrzucić do niego związanych 

młodzieńców.

Tak też się stało. Piec był rozpalony tak bardzo, że słudzy króla 

i inni ludzie, którzy znajdowali się w jego pobliżu, zostali poparzeni 
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lub spłonęli żywcem. Jednak – o dziwo! 

– trzej przyjaciele byli zupełnie spokojni i nie 

przestraszyli się. Modlili się z całego serca  

i z ufnością w Boga weszli do ognistego pieca.

Wtem, na oczach wszystkich, stało się coś, 

czego nikt się nie spodziewał ani nie byłby w sta-

nie sobie wyobrazić. Zdarzył się cud! Świetlisty 

i przepiękny młodzieniec, anioł Boży*, oddzielił od 

nich buchające płomienie. Wokół zaś można było poczuć orzeź-

wiający powiew chłodnego wietrzyku niosącego ze sobą wilgotną 

rosę. Trzej młodzieńcy chodzili pośród otaczających ich płomieni 

ognia i radując się, wspólnie śpiewali pieśni dziękczynne sławią-

ce Boga. Niebiańskimi głosami śpiewali:

„Całe stworzenie niechaj sławi Pana. Błogosławi i wywyższa 

Pana na wieki.

Anioł Pański, wy niebiosa i wszystkie niebiańskie moce, wy-

sławiajcie, błogosławcie i wywyższajcie Boga teraz i na wieki 

wieków.

Słońce i księżycu, wy, gwiazdy nieba, deszcze i rosy, i wy, 

wszystkie wichry, wysławiajcie, błogosławcie i wywyższajcie 

Pana.

Ogniu i żarze, upale i chłodzie, zamiecie śnieżne, lodzie 

i mrozie, mgło i śniegu, błyskawice i chmury, wysławiajcie, 

błogosławcie i wywyższajcie Boga na wieki wieków!

Światło i ciemność, noce i dnie, i ty, ziemio, wy, góry 

i pagórki oraz wszystko, co rośnie na ziemi, wysławiajcie, 

błogosławcie i wywyższajcie Boga, który jest Panem.
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Źródła, morza i strumienie, i wy, 

ryby, małe i duże, wy, pta-

ki niebiańskie, wy, dzikie 

zwierzęta i wszystkie trzo-

dy, błogosławcie i wywyższajcie 

Boga teraz i na wieki wieków! 

Wszyscy ludzie i także wy, 

kapłani, którzy służycie Mu pokornie, 

błogosławcie i wywyższajcie Pana.

Ananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, także i nam 

pozwólcie podziękować naszemu Panu i Bogu w hymnach  

i pieśniach pochwalnych”.
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W ich pie-

śni pochwalnej 

uczestniczyło całe 

stworzenie, zwierzę-

ta, ptaki, drzewa, kwiaty, wiatr, 

woda…

Wówczas król Nabuchodonozor bardzo 

się przestraszył i pełen trwogi zapytał swoich 

doradców:

– Tych trzech mężczyzn kazałem wrzucić w ogień 

związanych. Jak to się stało, że widzę ich chodzących 
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bez więzów i niespalonych? I ja-

kim blaskiem promienieje twarz 

czwartego z nich!

– Jest dokładnie tak, jak mówisz, o królu, obyś 

żył wiecznie! – odpowiedzieli doradcy.

Król zaś podszedł do rozpalonego pieca i zawołał:

– Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, wierni słudzy Boga, 

wyjdźcie!

Młodzieńcy uczynili, jak im nakazał król. Wyszli z pieca i po-

deszli do króla oraz jego doradców. Wszyscy obecni przecierali oczy 

ze zdumienia. Ich ciała i ubrania, a nawet włosy pozostały nietknięte 

przez ogień. Nie było też od nich czuć zapachu spalenizny. Kiedy król 

zrozumiał, że moc Boża oraz gorliwa modlitwa trzech młodzieńców 

zwyciężyły straszliwe płomienie ognia, bardzo wzruszony i pełen 

skruchy, tak aby wszyscy słyszeli, zawołał donośnym głosem:

– Ci oto trzej młodzieńcy woleli wejść w ogień niż pokłonić się 

bożkom. Sprzeciwili się mojemu rozkazowi, ponieważ zaufali Bogu, 

którego czczą i kochają. Posłał On swego anioła, który uratował Jego 

sługi, gdyż tylko On jest w stanie ocalić od wszelkiego niebezpieczeń-

stwa. Dlatego rozkazuję, aby nikt nie ważył się powiedzieć złego sło-

wa przeciw Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nego.

Po tym wydarzeniu trzej odważni i bogobojni młodzieńcy 

otrzymali od króla nominacje na jeszcze wyższe urzędy państwowe 

niż piastowali poprzednio. Nietrudno się domyślić, że nie spodobało 

się to dworzanom i doradcom króla. Ich serca napełniły się zawiścią 

i zazdrością. Zaczęli zastanawiać się, jak im zaszkodzić.

Po wielu latach królem Babilonii został Dariusz*. Czterech 

przyjaciół nadal piastowało swoje funkcje w pałacu. Powierzone im 

obowiązki wykonywali uczciwie i roztropnie, więc cieszyli się sza-

cunkiem króla, który też darzył ich zaufaniem. Mądrego Daniela król 
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mianował nawet na jedno z najwyższych stanowisk w państwie. To 

była przysłowiowa kropla, która przelała czarę goryczy. Dworzanie, 

którzy marzyli, aby usunąć Daniela z zaszczytnego stanowiska, przy-

gotowali sprytny plan. Był on następujący. 

Dworzanie dobrze wiedzieli, jak bogobojnym* i oddanym Bogu 

jest Daniel. Namówili więc króla Dariusza, aby wydał szczególne za-

rządzenie. Zgodnie z królewskim rozkazem, wszyscy poddani w kró-

lestwie przez okres trzydziestu dni mieli modlić się tylko i wyłącznie 

do króla, tak jakby on był samym Bogiem. Każdy, kto sprzeciwi się 

nakazowi, miał być rzucony na pożarcie lwom.

Daniel nie przestraszył się jednak grożącej mu kary. Codziennie, 

jak zwykle, modlił się do Boga, którego znał i kochał, do Boga swoich 

ojców. Nawet przez myśl mu nie przeszło, aby odmawiać modlitwy 

w ukryciu. Oczywiście, nie pozostało to niezauważone. Wiadomość 

szybko się rozeszła i dotarła do pałacu. Król Dariusz bardzo się 

zmartwił. Zrozumiał, że to Daniel, jego ulubieniec, miał zostać ska-

zany za nieposłuszeństwo królewskiemu rozkazowi. Nic nie mogło 

go uratować. Z ciężkim sercem rozkazał więc wrzucić Daniela 

do jaskini, gdzie przebywały głodne lwy.

– Życzę tobie, aby twój Bóg cię ocalił – powiedział 

do Daniela zasmucony król Dariusz.

Daniel, bez słowa sprzeciwu, pozwolił strażni-

kom, aby zaprowadzili go do jaskini z lwami. Jej wej-

ście zamknięto ciężkim kamieniem.

Rankiem następnego dnia zaniepokojony król 

szybko przybył do lwiej jaskini i rozkazał odsunąć 

kamień, aby sprawdzić, co stało się z Danielem. To, 

co ujrzał, nie mieściło się głowie! Daniel stał wśród 

lwów zdrowy i nietknięty. Lwy zaś beztrosko bawiły się 

wokół niego i lizały jego stopy. Łaska Boża poskromiła 
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dzikie zwierzęta, czyniąc je spokojnymi i przyjacielskimi, podobny-

mi do zwierząt przebywających kiedyś w raju*.

Pozostałe lata swego życia Daniel spędził opowiadając wszyst-

kim o cudach, jakie uczynił Bóg. Również jego trzej przyjaciele, 

Ananiasz, Azariasz i Miszael, żyjąc w pokoju i w sposób podobający 

się Bogu*, doczekali końca swoich dni na ziemi.

Nasza Cerkiew* czci Daniela jak proroka*. Dzięki swojej mi-

łości do prawdziwego Boga i wierze w Niego często pomagał on 

swoim współbraciom pozostać wiernym Tradycji. W trudnych 

chwilach pocieszał ich i dodawał im odwagi przypominając o Bożej 

obietnicy nadejścia Mesjasza*, czyli Jezusa Chrystusa, który od-

nowi życie ludzi.

W wielu cerkwiach* znajdują się ikony*, na których są uka-

zani trzej święci młodzieńcy wśród ognistych płomieni oraz pro-

rok Daniel w jaskini z lwami. Trzej młodzieńcy i prorok Daniel 

są dla chrześcijan wzorem odwagi, cierpliwości oraz wiary 

w prawdziwego Boga. Nasza Cerkiew wspomina ich 

pamięć w dniu 17/30 grudnia.
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Z miłości do Chrystusa
Święta wielka męczennica Irena

D 

awno temu, trzysta lat po Narodzeniu Jezusa Chrystusa, 

w mieście Magedon, położonym w odległej Persji, miesz-

kała mała księżniczka o niezwykłej urodzie. 
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Była ona jedyną córką pogańskiego* księcia Licyniusza i miała 

na imię Penelopa. Rodzice bardzo kochali swoją córkę i strzegli jej 

jak oka w głowie. Jej mądry nauczyciel o imieniu Apellianos, który 

był chrześcijaninem, oprócz czytania i pisania, uczył ją także, jak na-

leży troszczyć się o sprawy duchowe.

Pewnego dnia do komnaty Penelopy, która znajdowała się we 

wspaniałej wieży, wleciał gołąb z oliwną gałązką w dziobie. Zaraz za 

nim wleciał do środka orzeł z wiankiem splecionym z kwiatów, a na-

stępnie kruk, który w dziobie trzymał węża.
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Dziewczynkę zdumiało to zdarzenie. Poprosiła więc swego 

nauczyciela, aby objaśnił jej jego znaczenie.

Apellianos wyjawił Penelopie, że trzy ptaki są posłańca-

mi, którzy zostali wysłani przez Boga, aby jej ukazać wspaniałe 

życie, jakie wybrał dla niej sam Bóg. Gołąb oznacza życie du-

chowe w Chrystusie, gałązka oliwna symbolizuje chrzest, orzeł 

– zwycięstwo Penelopy nad bezbożnikami*, zaś kruk trzymają-

cy w dziobie węża objawia, że będzie jej dane znieść wiele mąk 

i cierpień dla Chrystusa.

Księżniczka długo zastanawiała się nad tym, co powie-

dział jej nauczyciel na temat trzech niezwykłych znaków, i po-

stanowiła dowiedzieć się więcej o Chrystusie. Prosiła Boga 

o takie pokierowanie jej życiem, aby mogła zostać chrześcijan-

ką. Przyjmując chrześcijaństwo na Chrzcie Świętym* otrzyma-

ła imię Irena2. Jej imię oznaczało, że księżniczka będzie mówiła 

wielu ludziom o Bogu i tam, gdzie się pojawi, zapanuje pokój, 

radość i nadzieja.

Od razu po chrzcie, z wielką gorliwością*, Irena zaczęła 

studiować Pismo Święte. Pościła i modliła się, a jej dusza coraz 

bardziej napełniała się miłością do Chrystusa.

Gdy Irena ukończyła dwanaście lat, ojciec polecił jej, aby 

opuściła wieżę i przeprowadziła się do pałacu. Podczas jednego 

z pogańskich świąt nakazał swojej córce, aby oddała cześć i zło-

żyła ofiarę fałszywym bożkom, na co Irena odrzekła:

– Nie żądaj tego ode mnie, ojcze, ponieważ ja miłuję Jezusa 

Chrystusa, jedynego prawdziwego Boga, który stworzył cały świat.

2 W języku greckim słowo Εἰρήνη oznacza „pokój”.
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Gdy Licyniusz usłyszał te słowa, zapłonął wielkim gniewem. 

Zupełnie zapomniał, że był ojcem. Trzęsąc się ze złości rozkazał zwią-

zać dziewczynę i wrzucić ją do stajni, aby została stratowana przez 

dzikie konie. Wewnętrzny pokój świętej poskromił jednak zwierzęta, 

które stały bez ruchu, chociaż stajenni pobudzali je, aby rzuciły się na 

Irenę. Stało się jednak, że jeden z koni ruszył w stronę jej ojca, powalił 

go na ziemię i stratował na śmierć. Następnie podszedł do Ireny, uwol-

nił ją z więzów i w cudowny sposób przemówił ludzkim głosem:

– Raduj się, Ireno, że poznałaś prawdziwego Boga i zostałaś 

wyzwolona z sideł bożków.

Święta Irena, mając w swym sercu Chrystusa, który wszystkich 

kocha i wszystkim przebacza, modliła się jednak do Boga za zmarłego 

ojca. Gdy Licyniusz cudownie powrócił do życia i usłyszał o wszyst-

kim, co się stało, uściskał swoją córkę i powiedział:

– Dziękuję Tobie, moje dziecko, że nie zostawiłaś mnie w czelu-

ści piekielnej*, lecz sprawiłaś, że poznałem prawdziwego Boga.

Po tym niezwykłym wydarzeniu Licyniusz, matka świętej Ireny 

i trzy tysiące osób natychmiast przyjęło Chrzest Święty i zostało 

chrześcijanami.
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Niedługo po tym wydarzeniu, w miejsce wierzącego w Boga 

Licyniusza – ojca świętej Ireny – zarządcą prowincji został bezboż-

ny Sedecjusz. Uparcie próbował on nakłonić świętą do wyparcia 

się Chrystusa i oddawania czci bożkom. Irena pozostała jednak 

nieugięta, pomimo licznych gróźb i pochlebstw ze strony wład-

cy. Wtedy Sedecjusz rozkazał, aby wrzucono Irenę do głębokiego 

dołu pełnego jadowitych węży i pozostawiono ją tam na cztery dni. 

Jednakże, podobnie jak wcześniej konie, także jadowite węże nie 

wyrządziły jej najmniejszej krzywdy. Ani jeden włos nie spadł z jej 

głowy. Barbarzyński* władca poddał Irenę jeszcze innym torturom, 

aby zmusić ją do porzucenia wiary i obiecując uwolnienie, jeśli to 

uczyni. Święta Irena odrzuciła jednak wszystkie namowy i odważ-

nie wyznała, że jest chrześcijanką.

Obok niej był nieustannie był obecny anioł Boży, który 

ochraniał ją jak niestrudzony strażnik,. Ludzie zaś, widząc liczne 
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dary i cuda, których pełne było życie świętej 

Ireny, zaczęli wierzyć w Boga i przyjmować 

chrzest.

Wieść o świętej dotarła wreszcie 

aż na dwór perskiego władcy Szapura*, 

który zapragnął ujrzeć Irenę na własne 

oczy. Kiedy przyprowadzono ją przed ob-

licze króla, on także wszelkimi sposobami 

próbował nakłonić świętą do porzucenia wia-

ry w Chrystusa. Jednak nic na świecie nie mogło 

sprawić, aby święta Irena, jak chciał król, odstąpiła od umiłowa-

nego Chrystusa i złożyła ofiary bożkom. Wręcz odwrotnie, z tak 

wielką żarliwością mówiła ona o Bogu, że wielu pogan nawróciło 

się na chrześcijaństwo. Tak bardzo rozwścieczyło to Szapura, że 

skazał świętą na okrutne tortury, a następnie polecił uciąć jej gło-

wę. W ten oto sposób, pewnego majowego dnia, święta Irena zo-

stała wywyższona i otrzymała niewiędnący wieniec męczeństwa. 

Miała niespełna piętnaście lat.

Jej umęczone z miłości do Boga ciało bogobojni chrześcijanie 

złożyli w grobie. Jednak Bóg sprawił, że święta powróciła do życia. 

Wówczas anioł Boży zwrócił się do niej słowami:

– Raduj się, Ireno, bo zostałaś wywyższona składając świadec-

two krwi* dla Chrystusa. Niech się radują również wszyscy, którzy 

proszą o Twą pomoc i uczczą dzień pamięci o Tobie.

Po swoim wskrzeszeniu* święta Irena objawiła się także królo-

wi Szapurowi z gałązką oliwną w dłoni. Gdy ujrzano ją żywą, tysiące 

osób uwierzyło w prawdziwego Boga.

Następnie święta Irena udała się do rodzinnego miasta Mage-

don, gdzie po raz ostatni spotkała się ze swoimi rodzicami i przepo-

wiedziała swemu ojcu jego odejście z tego świata.
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Wielka łaska*, którą święta otrzyma-

ła od Boga, pokonała nawet prawa natu-

ry. Gdy święta Irena przebywała jeszcze 

w Magedonie, z nieba zstąpił obłok i za-

niósł ją do Efezu*, gdzie przebywał jej 

nauczyciel Apellianos. Objawienie 

się świętej Ireny w tym wielkim 

i sławnym mieście położonym 

w Azji Mniejszej stało się dla wie-

lu ludzi okazją do poznania Chrystusa i przyjęcia przez nich wiary 

chrześcijańskiej. 

Po pewnym czasie święta Irena zakończyła swój ziemski żywot 

i w pokoju odeszła do nieba.

Święta Irena, podobnie jak wszyscy inni święci, jest zawsze bli-

sko i modli się za nas do wszechdobrego Boga, abyśmy w pokoju żyli 

na błogosławionej ziemi, która jest Jego darem dla nas. 

Nasza Cerkiew obchodzi pamięć świętej Ireny w dniu 5/18 

maja.
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Święty i lew
Święty Gerazym znad rzeki Jordan

N 

a gorącej pustyni nad rzeką Jordan*, pięćset lat po 

Narodzeniu Chrystusa, żył pewien mnich* o imieniu 

Gerazym. Ciężkie warunki życia na pustyni nie sprawia-

ły mu jednak trudności. Wszystkie dni i chwile, każdą swoją myśl, 

wszystkie swoje nadzieje i w ogóle całe swoje życie poświęcił Bogu. 

Jego dusza była pełna płomiennej miłości do Stwórcy* i obejmowała 

nie tylko ludzi, których spotykał, lecz także zwierzęta, które z dzi-

kich stawały się łagodne.

Pewnego dnia, gdy mnich Gerazym był nad brzegiem Jordanu, 

usłyszał pełne bólu wycie lwa. Bez strachu poszedł w kierunku, 

z którego dochodził ryk, i ujrzał wielkiego lwa. Król zwierząt bar-

dzo cierpiał. Święty współczuł Bożemu stworzeniu. Ach, gdyby mógł 

z nim porozmawiać i zapytać, co sprawia mu ból, aby ulżyć jego cier-

pieniom! Wtem wydarzyło się coś niesłychanego! Dumne zwierzę 

ufnie zbliżyło się do świętego i pokazało mu swoją przednią łapę. 

Przyczyną jego cierpienia był ostry kolec, który wbił się w łapę zwie-

rzęcia. Gerazym ostrożnie wyjął drzazgę 

z lwiej łapy i starannie opatrzył ranę.

Od tego czasu lew został wier-

nym i nierozłącznym towarzyszem 

świętego Gerazyma. Wszędzie, 

dokąd szedł święty, lew podą-

żał za nim i wiernie mu służył, 

chcąc w ten sposób wyrazić swoją 

wdzięczność.
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Posługa*, jaką święty wyznaczył lwu, polegała na tym, że to-

warzyszył on monasterskiemu osłu w drodze do strumienia, z które-

go pochodziła woda dla monasteru*. Król zwierząt służył tak przez 

bardzo długi czas. Każdego dnia lew, któremu starzec*, na pamiąt-

kę miejsca, gdzie go spotkał, nadał imię „Jordan”, podążał razem 

z osłem do strumienia. Stamtąd osioł niósł na swoim grzbiecie dzba-

ny z wodą. To naprawdę zdumiewające, że dzikie zwierzę nie tylko 

nie atakowało spokojnego osła, lecz przeciwnie, bardzo uważnie go 

pilnowało.

Pewnego dnia, gdy lew spał, obok nich przechodzili poganiacze 

wielbłądów, którzy ukradli osła. Gdy lew się obudził, zaniepokojony 

zaczął go szukać. Niestety, nigdzie nie mógł go znaleźć i smutny wró-

cił do monasteru. Na miejscu wszyscy orzekli, że w lwie odezwała się 

dzika natura i pożarł on osła.

Z opuszczonym ogonem i spuszczonym wzrokiem lew udał się 

do świętego Gerazyma, który surowo powiedział do niego:

– Jordanie, od dzisiaj to Ty będziesz wykonywał pracę osła, któ-

rego pożarłeś!

Tak też się stało. Codziennie w strumieniu napełniano dzbany 

wodą, a lew bez sprzeciwu niósł je do monasteru. To było napraw-

dę zdumiewające, że król zwierząt, przed którego siłą i dzikością  

wszyscy drżeli ze strachu, pokornie, jak rozsądny człowiek, 

usłuchał starca Gerazyma.
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Czas płynął. Pewnego dnia lew znowu przyszedł na miejsce, 

gdzie zaginął osioł. Tak się złożyło, że poganiacze wielbłądów, którzy 

ukradli zwierzę, znów tamtędy przechodzili. Zatrzymali się, aby na-

poić zwierzęta i dać im nieco odpocząć. Gdy tylko lew ich zobaczył, 

wydał straszliwy ryk i pobiegł w ich kierunku. Poganiacze wielbłą-

dów w panice rzucili się do ucieczki porzucając skradzionego osła.

Przepełniony radością Jordan zaprowadził odnalezionego osła 

do geronty*. On zaś uśmiechnął się i powiedział 

do mnichów:

– Niesprawiedliwie oskarżyliśmy lwa 

o pożarcie osła.

Następnie zwrócił się do lwa i rzekł:

– Nie martw się, od dzisiaj 

znowu osioł będzie nosił wodę do 

monasteru.
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Lew z szacunkiem skłonił głowę i oddał pokłon starcowi. 

Wyglądało to jednak tak, jakby chciał się z nim pożegnać. Potem 

ruszył na pustynię. Nie zapomniał jednak o swoim dobroczyń-

cy. Co tydzień przychodził do monasteru, kłaniał się świętemu 

Gerazymowi, a następnie wracał na pustynię.

Przez wiele lat lew odwiedzał monaster jako gość i jako piel-

grzym. Pewnego dnia przyszedł do monasteru, lecz nie mógł nigdzie 

znaleźć świętego. Jeden z mnichów, który zauważył jego niespokojne 

poszukiwania, rzekł do niego:

– Mój dobry lwie, nie szukaj dalej na próżno. Starzec nas 

opuścił…

Następnie mnich zaprowadził lwa na grób świętego Gerazyma. 

Gdy lew zrozumiał, co się stało, zaryczał ze smutku i rozpaczy. 

Pozostając wiernym, jakim był przez wszystkie lata, 

położył się na grobie starca i umarł.

Prawdziwie cudowną okazała się miłość 

i dobroć świętego, która opromieniała na-

wet dzikie zwierzęta oswajając je. Nasza 

Cerkiew wspomina pamięć* świętego 

Gerazyma w dniu 4/17 marca.
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Jasna gwiazda z Walii
Święta Melangela

O 

koło sześciuset lat po Narodzeniu Chrystusa w pięknej, sły-

nącej z zielonych lasów Irlandii przyszła na świat królewska 

córka. Miała na imię Melangela i mieszkała wraz ze swoimi 

rodzicami i liczną służbą w ogromnym zamku.

Mała Melangela świeciła jak jasna gwiazda na niebie i wszyscy 

ją kochali. Ona również kochała swoich rodziców i była im posłuszna. 

Słuchała także swoich nauczycieli i czyniła szybkie postępy w nauce. 

Wyróżniała się nienagannym zachowaniem i uprzejmością, a przede 

wszystkim dobrocią. Tam, gdzie przebywała, zawsze roztaczała wo-

kół siebie radość. Chętnie wszystkim pomagała i każdego obdarzała 

dobrym słowem.

Największą miłością Melangela darzyła jednak Boga, który 

– jak opowiadały czytane przez nią mądre księgi – stworzył wszyst-

ko: lasy, rzeki, kwiaty, zwierzęta i, oczywiście, człowieka. Jemu 

Melangela pragnęła poświęcić całe swoje życie.

Królewska córka postanowiła więc porzucić bogactwo i za-

szczyty, których miała pod dostatkiem w pałacu ojca. Wyruszyła na 

zachód Brytanii, do Walii, w okolice miasta Powys. Tam, przez pra-

wie piętnaście lat, w głębokim lesie, w jaskini, oddawała się ascezie* 

i modlitwie. Jej święty styl życia sprawił, że zwierzęta i leśne ptaki 

zbliżały się do niej bez żadnego lęku. 

Ona zaś z miłością troszczyła się o nie. W mroźne zimy dzieliła 

się z nimi swoim skromnym pożywieniem.

Pewnego dnia, w okolicy pieczary Melangeli, zjawił się władca 

tych ziem, który z psami gończymi polował na zające. W pogoni za jed-
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nym z nich, podążając jego tropem, dotarł do miejsca, skąd zobaczył 

światło, które dochodziło z pustelni modlącej się Melangeli. Niewinne 

zwierzątko, ratując swoje życie, ukryło się pod szatą świętej. Jego serce 

biło tak mocno, że omal nie pękło ze strachu. Jak to było w zwycza-

ju, zgodnie z regułami polowania, książę rozkazał swoim psom, aby 

szukały zająca. One jednak stanęły przed świętą jak skamieniałe i nie 

mogły się ruszyć. Myśliwi próbowali zachęcić je grając na myśliwskim 

rogu. Jednak także oni nie mogli wydobyć z rogu żadnego dźwięku.

Zadziwiony i zaskoczony książę zbliżył się do świętej Melangeli 

i zapytał:

– Kim jesteś, że nie lękasz się być sama w tym lesie? Czego tu 

szukasz? Czy nie wiesz, że to miejsce należy do mnie? Co uczyniłaś 

moim psom, że nie mogą ruszyć się z miejsca?

Wtedy Melangela opowiedziała mu o Stwórcy świata i obroń-

cy wszystkich słabych istot, takich jak ten mały zając. Wyznała mu 

także, jak bardzo pragnęłaby, aby wszyscy ludzie poznali Chrystusa. 

W tym czasie, zarówno w całej Europie, jak i w samej Brytanii, nie-

wielu ludzi było chrześcijanami.

Książę, głęboko wzruszony i poruszony siłą wiary Melangeli, 

odrzekł:

– Oddaję Tobie to miejsce, aby został tutaj zbudowany kościół,  

do którego będą przychodzili ludzie. Ty zaś  

będziesz opowiadała im o Chrystusie.

W ten sposób w tym miejscu powstał 

monaster*.

Tam, gdzie zbudowany jest mo-

naster, w jego otoczeniu roztacza się 

błogi spokój. Praca i modlitwa mnichów 

oddala zło i strach. Ludzie, którzy go od-

wiedzają, uczą się żyć w miłości do siebie 
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nawzajem. Przyjaźnią się z ziemią, lasem, który wcześniej budził 

w nich lęk, zwierzętami i ptakami. Pojmują, że człowiek może być 

współpracownikiem Boga. Już wczesnym rankiem, zanim na dobre 

rozpocznie się dzień, leśne ptaki jako pierwsze, jeden po drugim, 

rozpoczynają pieśń pochwalną na cześć Pana.

Zaraz potem mnisi w cerkwi zaczynają jutrznię* śpiewając: 

„Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodo-

banie ku dobremu”. Po południu, kiedy kołatka* wzywa na nieszpo-

ry*, jaskółki, jakby świadomie, żegnają kończący się dzień. Czynią to 

radośnie ćwierkając i bawiąc się w locie. Mnisi zaś śpiewają: „Także 
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w ten wieczór, niech moja modlitwa wznosi się 

jak dym kadzidła przed Tobą”. Wszystko i wszyscy 

w monasterze dziękują Bogu i wywyższają Go oraz 

modlą się za cały świat.

Modlitwy Melangeli i jej świątobliwe życie sprawiły, że bardzo 

szybko dołączyły do niej inne młode dziewczęta, które zapragnęły 

poświęcić swoje życie Chrystusowi. Żyły one wszystkie razem w mo-

nasterze, w miłości, pokoju i zgodzie.

Monaster był rajem na ziemi. Pod przewodnictwem Melangeli 

mniszki z radością wysławiały Boga i modliły się o dobro na całym 
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świecie. Ich modlitwy wznosiły się do nieba jak wonne kadzidło i jed-

noczyły się z pieśniami aniołów przed Tronem Boga.

W monasterze świętej Melangeli znajdowało schronienie wiele 

zajączków. Podobnie jak ten, którego święta uratowała z rąk myśli-

wego. Doprawdy, był to prawdziwy cud, że te bojaźliwe zwierzątka 

bez żadnego lęku kicały pośród mniszek. Szczególną sympatią da-

rzyły one jednak Melangelę. Wszędzie za nią podążały. Dlatego ludzie 

nazwali zające „owcami Melangeli”.

Z czasem wieść o tym rajskim zakątku przyciągała coraz wię-

cej ludzi, którzy chcieli odwiedzić monaster i ujrzeć królewską cór-

kę, która została mniszką. Pragnęli także zobaczyć z bliska oswojone 

zające – jej „owieczki” – oraz napić się z błogosławionego mona-

sterskiego źródełka. Osoba świętej Melangeli i jej mądre słowa 

przyciągały do wiary w Chrystusa coraz więcej ludzi.

Melangela spędziła w monasterze trzydzieści siedem 

lat, modląc się i żyjąc w ascezie. Kiedy przyszedł czas jej 

odejścia z tego świata, wokół jej łoża zebrały się wszystkie 

mniszki, dla których przez te wszystkie lata była ukochaną 
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matką i duchową przewodniczką. Także 

wszelkie zwierzęta i leśne ptaki, które 

Melangela ocaliła i o które się trosz-

czyła, zebrały się wokół monasteru, aby 

pozdrowić ją po raz ostatni.

Nasza Cerkiew wspomina pamięć świętej 

Melangeli w dniu 1/13 stycznia.

W miejscu, gdzie mieszkała święta, dzisiaj znajduje się kościół 

pod jej wezwaniem. Miejsce to przyciąga wielu pielgrzymów*. Wraz 

z innymi, którzy odwiedzają to piękne, urocze i święte miejsce, cieszą 

się z płynącego stamtąd błogosławieństwa. Do dzisiaj, z głębokiego 

szacunku dla świętej, w tej części Walii obowiązuje zakaz polowa-

nia na zające oraz inne zwierzęta, którymi opiekowała się i których 

strzegła Melangela.

W Anglii Melangela jest patronką ochrony środowiska 

naturalnego.
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Pewien święty z Krety
Święty Jan zwany obcym

W 
czasach arabskiego panowania na wielkiej i słynnej wy-

spie Kreta, które miało miejsce od 824 roku do połowy 

X wieku, jej mieszkańcy doświadczyli ze strony obcych 

władców wielkiego ucisku. Trwało to aż do 961 roku, kiedy słyn-

ny i mężny generał Nicefor Fokas*, który później został cesarzem 

Bizancjum, wyparł Arabów z wyspy. Kreta ponownie stała się częścią 

Imperium Bizantyńskiego* i Patriarchatu Ekumenicznego* z siedzi-

bą w Konstantynopolu. Wydarzenie to było dla Cerkwi na Krecie jak 

światło duchowej latarni morskiej na wzburzonym morzu.

Arabowie, sprawując przez ponad sto lat rządy na 

wyspie, spowodowali wiele zniszczeń. Zburzyli cerkwie 

i monastery, okrutnie prześladowali kapłanów i mni-

chów. Cerkwie, które nie zostały doszczętnie zniszczone, 

nie nadawały się do sprawowania nabożeństw. Ziemia le-

żała odłogiem. Wielu ludzi, nie zastanawiając się zbytnio 

nad sobą, porzuciło wiarę w Boga.

W ciężkich czasach, które nastąpiły po zakończe-

niu arabskiego panowania, Bóg, który nigdy nie za-

pomina o swoim narodzie, posłał na ziemię błogosła-

wionych* ludzi. Mieli oni oświecić Jego lud i wesprzeć 

go w trudnych czasach. Jednym z nich był święty Jan 

zwany „obcym”.

Święty Jan urodził się około 955 roku w wiosce Siva 

na południu Krety. Jego rodzina była zamożna i cieszyła 

się powszechnym szacunkiem. Już od najmłodszych lat 
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święty kochał Chrystusa i postanowił poświęcić się Mu całkowicie, 

prowadząc życie ascetyczne, modląc się i z miłością służąc bliźnim.

Przez długi czas Jan żył w grocie, którą wcześniej zamieszki-

wali święci Eutychiusz i Eutychian. Jaskinia znajdowała się w górze 

Raksos, położonej w południowej części prowincji Heraklionu. Tam 

zbudował cerkiew pod wezwaniem tych świętych i został mnichem. 

Ogrom zniszczeń w jego ojczyźnie i ubóstwo rodaków nie dawały mu 
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jednak spokoju. Zaczął więc odwiedzać miasta i wioski na wyspie. 

Wszędzie napotykał ruiny, opuszczone pola, zaniedbane gaje oliwne, 

spalone lub wykarczowane lasy.

Ludzie wskutek prześladowań, które przeżyli, byli sparaliżo-

wani strachem i bojaźliwi jak dzikie górskie kozice. Wokół nic nie 

przypominało dawnego bogactwa wyspy i dobrych chrześcijańskich 

obyczajów jej mieszkańców.
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Jan cierpiał okrutnie widząc to wszyst-

ko. „Wspaniałe Boskie dzieło stworzenia 

musi ponownie odnaleźć swoje przeznacze-

nie” – myślał w duchu. „Ludzie muszą na nowo 

odkryć swoją prawdziwą naturę i powrócić na drogę 

prowadzącą do Chrystusa”.

Uzbrojony jedynie w miłość do ludzi, oddając się całko-

wicie Chrystusowi, podążył na zachód Krety. Nic nie mogło go 

zatrzymać.

Dzisiaj, gdy z jednego końca Krety na drugi możemy prze-

jechać samochodem w ciągu kilku godzin, trudno nam sobie 

wyobrazić, jak męcząca dawniej była wędrówka z jednej wsi do 

drugiej. Jan zatrzymywał się w każdej wsi i opowiadał ludziom 

o Chrystusie. Próbował im przypomnieć, jakimi byli dawniej. 

Stopniowo ludzie zaczęli budzić się z letargu* wieloletniej du-

chowej niewoli. Otrząsnęli się z paraliżującego strachu, zaufali 

świętemu i zrozumieli, że tylko wspólnymi siłami będą w stanie 

ponownie uczynić z wyspy rajski ogród. Gdy Jan prosił, aby odbu-

dowali zburzoną cerkiew lub monaster, sadzili drzewa, siali zbo-

ża, sadzili warzywa i kwiaty, zawsze śpieszyli świętemu z pomocą. 

Wiedzieli, że jako chrześcijanie tylko w cerkwiach i monasterach 

znajdą pocieszenie i siłę. Tylko tam nauczą się żyć zgodnie z wolą 

Bożą, kochać innych ludzi i im pomagać, a także wyrażać ra-

dość i wdzięczność za drogocenny dar życia.

W swoich zmaganiach święty Jan nie był samot-

ny. Pomagali mu nie tylko ludzie, ale wspierali 

go święci, a przede wszystkim Najświętsza 

Bogurodzica, która poleciła mu zbudować 

monaster w miejscu jego dawne-
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go pobytu. W ten sposób, na wzgórzu 

Myriokefalon obok miasta Retimno, 

powstał monaster pod wezwaniem 

Najświętszej Bogurodzicy „Zwiastunki”. 

Święty Jan przyłączył do monasteru 

wiele metochii*, a mianowicie trzy cer-

kwie i jeden mały monaster. Wszystkie 

budowle pomogli wznieść mieszkańcy 

Retimno.

W tej samej prowincji znajdowała 

się także pewna wieś o nazwie Pigi. 

Święty Jan zbudował w niej cer-

kiew ku czci świętego Jerzego. Pewnego 

razu zdarzyło się, że robotnikom, któ-

rzy w upalnym słońcu pracowali na 

budowie, zabrakło pożywienia. Święty 

ulitował się nad nimi i polecił rybakom 

z wioski, aby modlili się do świętego 

Jerzego Cudotwórcy i zarzucili sieci 

w morze. Rybacy złapali tak dużo ryb, że sieci o mało nie porwały się 

pod ich ciężarem. Wszyscy z całego serca wysławiali Boga i dzięko-

wali świętemu. Do dzisiaj, na pamiątkę tego cudownego wydarzenia, 

cerkiew jest poświęcona świętemu Jerzemu „rybakowi”.

Święty Jan kontynuował zaś swoją wędrówkę na zachód. 

W okolicy miasta Koufos, w pobliżu Chania, zbudował świątynię pod 

wezwaniem Najświętszej Bogurodzicy „Życiodajne Źródło”*, a także 

monaster. Niedaleko miejscowości Sfakia, na południowym wybrze-

żu Krety, wzniósł świątynię ku czci Apostoła Pawła, zaś w Azogires, 

położonym w południowo-zachodniej części Krety, zbudował kolejną 

cerkiew poświęconą świętemu Jerzemu.
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Wszędzie, gdzie przebywał święty Jan, prowadził on proste 

i skromne życie. Modlitwą i pracą zmieniał jałowe pustkowia w zie-

lone gaje, sady owocowe, winnice i ogrody, gdzie rosło wiele gatun-

ków kwiatów i ziół. Znalazło w nich schronienie mnóstwo zwierząt 

i ptaków. Święty dbał także o pszczoły i stawiał im ule.

W ten oto sposób Kreteńczycy, pracując pod kierownictwem 

świętego męża, wspólnie uczynili swoją wyspę znowu rajskim ogro-

dem. Dlatego nie ma w tym nic dziwnego, że mieszkańcy Krety ko-

chali „obcego”, który znalazł dla nich miejsce w swoim sercu i bez-

interesownie niósł im pomoc. Wszyscy śpieszyli mu na spotkanie 

i zwracali się do niego o radę. Podążali za nim wszędzie, dokądkol-

wiek się udał.

Ostatecznie święty Jan powrócił w okolice miasta Kissamos, 

położonego w zachodniej części Krety. Zamieszkał tam w ma-

łym monasterze w wiosce Akti, gdzie całkowicie oddał się ascezie 

i modlitwie.

Krótko przed rozstaniem z ziemskim życiem udał się do 

Konstantynopola. Tam patriarcha wręczył mu dokument opatrzo-

ny jego pieczęcią i podpisem, zgodnie z którym zobowiązał się do 

opieki nad monasterem Myriokefalon. Taki dokument nosi nazwę 

„tomosu”.

Święty Jan żył w małym monasterze w Akti aż do swego błogo-

sławionego zaśnięcia w Panu* w dniu 20 września 1027 roku. W tym 

też dniu, czyli 20 września / 3 października nasza Cerkiew wspomi-

na jego pamięć.
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„Witaj, radości Ty moja! 
Chrystus zmartwychwstał!”
Święty Serafin z Sarowa

S 

koro świt, mniszka Matrona wyszła z monasteru 

w Diwiejewie, położonego około czterystu pięćdziesięciu 

kilometrów na wschód od Moskwy, i udała się w okolice 

Sarowa do lasu, w którym mieszkał święty starzec Serafin. Czuła 

ogromną potrzebę rozmowy ze starcem, ponieważ coś zaniepokoiło 

jej serce. Szła prędko, aby jak najszybciej dotrzeć do celu.

Nareszcie! Na wzniesieniu stał, ukryty wśród świerków, mały 

drewniany domek, którego szukała. Z uczuciem ulgi weszła na wzgó-

rze. Gdy tam dotarła, ogarnęło ją przerażenie. Obok starca Serafina, 

który siedział na pniu ściętego drzewa, stał olbrzymi niedźwiedź! 

Widok niebezpiecznego zwierza przestraszył świętą tak bardzo, że 

zaczęła głośno krzyczeć i wzywać pomocy.

Wtedy starzec dał niedźwiedziowi znak, aby się oddalił. Zwierzę 

natychmiast go posłuchało i odeszło do lasu. Starzec zaś odwrócił się 

do Matrony i z uśmiechem powiedział:

„Witaj, radości Ty moja! Chrystus zmartwychwstał!”
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Tymi słowami święty Serafin witał każdego gościa, który go 

odwiedzał w cichym sarowskim lesie, aby go zobaczyć, wysłuchać 

jego mądrych rad, znaleźć pocieszenie w jego słowach i poprosić 

o modlitwę.

Matrona, nadal jeszcze bardzo przestraszona, podeszła do niego 

i zaczęła opowiadać, co leży jej na sercu. Starzec słuchał jej uważnie, 

z pełną miłości cierpliwością. Następnie udzielił jej mądrych słów 

pouczenia. Wszystkie jej lęki i zmartwienia od razu zniknęły. Nagle, 

gdy święty jeszcze mówił, dał się słyszeć głośny trzask łamanych ga-

łęzi. Serafin i Matrona obejrzeli się i dostrzegli niedźwiedzia, który 

znowu wyłonił się z lasu. Zwierzę poczłapało w kierunku świętego 

i położyło się u jego stóp. Matrona cała trzęsła się ze strachu. Gdy 

jednak zauważyła, że starzec bez najmniejszego strachu obchodzi się 

z olbrzymem jak z łagodną owieczką, nabrała odwagi. Z niedowie-

rzaniem patrzyła, jak święty wyjmuje z torby chleb i prosto z ręki 

karmi to groźne zwierzę. Czynił to spokojnie, a jego twarz była rado-

sna i promieniała jasnością.

Gdy przerażenie Matrony ostatecznie minęło, 

starzec oddał jej resztę chleba i powiedział:

– Teraz ty nakarm niedźwiedzia.

– Boję się, batiuszka*, on mnie ugryzie!

– Nie, nic Ci nie zrobi. Nakarm go!

Jak skamieniała stanęła Matrona przed wielkim 

niedźwiedziem. On zaś spokojnie oczekiwał. W końcu 

uczyniła to, o co poprosił ją starzec.

– Czy przypominasz sobie – powiedział do niej sta-

rzec – świętego Gerazyma znad Jordanu, który miał za 

swego pomocnika lwa? Teraz ubogi Serafin ma za swo-

jego pomocnika niedźwiedzia. Dlatego nie bój się 

i nie trać odwagi.
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Jeśli dzięki łasce Bożej jest możliwe, że nawet dzikie zwie-

rzęta są nam posłuszne, dlaczego mamy tracić odwagę z powo-

du życiowych trudności? Wówczas Matrona zro-

zumiała, że starzec sprowadza pokój i obejmuje 

swoim błogosławieństwem nie tylko ludzi, ale 

także dzikie zwierzęta.

Święty Serafin przyszedł na świat w dniu 19 lipca 1759 roku 

w rosyjskim mieście Kursk. Pochodził z zamożnej i bogobojnej ro-

dziny. Gdy miał trzy lata, zmarł jego ojciec. Jego pobożna matka 

wychowała go w „karności i nauce Pana” (List do Efezjan 6,4)  i za-

szczepiła w nim miłość do Chrystusa, Najświętszej Bogurodzicy 

i świętych.

Pewnego dnia jego matka udała się do cerkwi, której budowę 

rozpoczął jeszcze jej zmarły mąż. Poszła tam, aby dopilnować prac 

prowadzonych przez robotników. Wzięła ze sobą także swego małe-

go synka. Ponieważ była zajęta, nie zauważyła, że mały Prochor (ta-

kie imię nosił święty Serafin zanim został mnichem) wdrapał się na 

dzwonnicę. Był jednak nieostrożny, poślizgnął się i spadł z wysoka. 

Wszyscy rzucili się na pomoc oczekując najgorszego. Chłopiec był 

jednak cały i zdrowy! Nie miał nawet najmniejszego zadrapania!

Gdy Prochor ukończył siedemnaście lat, postanowił poświęcić 

swoje życie Chrystusowi i zostać mnichem. Matka pobłogosławiła 

go i podarowała mu miedziany krzyż, który święty nosił na sobie 

całe życie. Na początku swojej drogi Serafin poszedł z pielgrzymką 

do Ławry Pieczerskiej w Kijowie*. Następnie udał się do pustelni 

w Sarowie i został mnichem w tamtejszym monasterze.

Mnisi żyjących w monasterze uważali Serafina za wzór cnotli-

wego życia. Wszyscy kochali go za dobry charakter, gotowość nie-

sienia pomocy, pokorę* i miłość, którą okazywał wszystkim bez 

wyjątku.
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Święty, w nagrodę za swoją gorliwość, otrzymał od Boga 

wielki dar. W jego żywocie* napisano, że święty Serafin wielo-

krotnie podczas Boskiej Liturgii dostępował łaski widzenia anio-

łów, którzy byli ubrani w białe, haftowane złotymi nićmi szaty. 

Śpiewały one razem z mnichami i wysławiając Boga celebrowały 

Boską Liturgię.

Ojciec duchowy* Serafina zauważył jednak, że usilnie stara się 

on odnaleźć ciszę, aby bardziej poświęcić się modlitwie. Otrzymał 

więc od niego i od ihumena* monasteru zezwolenie na opuszczenie 

monasteru i zamieszkanie w pobliskim lesie. Tam zamieszkał w ma-

łym, drewnianym domku, zbudowanym na sporym wzniesieniu, nad 

brzegiem rzeki Sarowka. Miejsce to znajdowało się około siedmiu 

kilometrów od monasteru. Obok chatki święty założył mały 

ogródek, który uprawiał z wielką miłością i troską. Nawoził go 

kompostem z leśnych liści, oczyszczał z chwastów oraz uprawiał 

warzywa, które były jego pożywieniem. Pracując w ogródku 

nieustannie wysławiał Boga, a swoją radość i wdzięczność 

za Jego dary wyrażał śpiewając psalmy. Nieopodal zbudo-

wał także ul dla pszczół.

Serafin żył bardzo skromnie i ascetycznie. Większość 

pożywienia oddawał zwierzętom i leśnym ptakom, któ-

re kochały go za to ponad wszystko i często odwiedzały 

w miejscu modlitwy.
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Bezgraniczna miłość świętego obejmowała całe stworzenie: 

zwierzęta, ptaki, drzewa i rzeki.

W lesie znajdowało się stare, zapomniane źródełko. Tuż obok 

niego stał słup, na którym znajdowała się ikona świętego Jana 

Teologa. Święty szczególnie lubił to miejsce. Dbał o nie i ozdabiał. 

Kamienie, które wyciągnął z wody, ułożył wokół źródła. Później lu-

dzie nazywali to miejsce „źródełkiem świętego Serafina”. Wszyscy, 

którzy obmywali się w źródełku lub pili z niego wodę, dzięki uświę-

cającym ją modlitwom świętego, znajdowali ulgę w cierpieniach cie-

lesnych i duchowych.
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W Nowy Rok, 1 stycznia 1833 roku, 

w niedzielę, święty Serafin poszedł 

do monasterskiej cerkwi. Pokłonił się 

wszystkim ikonom, przed każdą z nich 

zapalając świecę. Pod koniec liturgii, 

bardzo wzruszony, przyjął Najświętsze 

Tajemnice*. Gdy Boska Liturgia dobie-

gła końca, starzec pożegnał się z całą 

monasterską bracią, mnichami, uca-

łował krzyż oraz ikonę Najświętszej 

Bogurodzicy i opuścił świątynię wy-

chodząc przez północne drzwi prezbiterium*. Przez cały dzień nikt 

go nie widział. Mnisi byli bardzo zaniepokojeni, ponieważ starzec 

miał już siedemdziesiąt cztery lata.

Wieczorem jednak usłyszano, jak w swojej celi* starzec śpiewał 

hymn Zmartwychwstania Pańskiego. Następnego dnia wczesnym 

rankiem, zanim wzeszło słońce, mnisi zapukali do drzwi jego celi. 

Niestety, nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Otworzyli więc drzwi. 

Gdy zapalili świecę, ujrzeli świętego klęczącego w modlitewnej po-

zie przed ikoną Najświętszej Bogurodzicy. Na jego piersi spoczywały 

skrzyżowane dłonie, a na szyi wisiał krzyż, który otrzymał od swo-

jej matki. Ojcowie byli pewni, że starzec śpi. Ostrożnie próbowali go 

obudzić. Wtedy zorientowali się, że święty Serafin zakończył swoje 

ziemskie życie. Twarz świętego jaśniała jeszcze większym blaskiem 

niż za życia. 

Pamięć świętego Serafina z Sarowa obchodzimy w dniu 2/15 

stycznia. Wielu ludzi darzy świętego szczególną czcią. Gdy zwracają 

się do niego z prośbą o pomoc, w ich uszach rozbrzmiewa jego słynne 

radosne paschalne pozdrowienie: „Witaj, radości Ty moja! Chrystus 

zmartwychwstał!”.



56

Nauczyciel prześladowanych
Święty Kosma z Etoli

W 
mrocznych latach tureckiego panowania Grecy i inne 

chrześcijańskie narody więdły pod ciężarem niewoli. 

Przemoc i barbarzyństwo zaćmiły błękit nieba. Trwoga 

i wzburzenie przygniotły dusze prześladowanych Greków. Nigdzie 

nie było widać nawet najmniejszego światełka nadziei. Wiara, że 

może być lepiej, znikła prawie całkowicie…

W tych trudnych czasach, w 1774 roku, w małej wiosce Megalo 

Dendro, położonej w Etolii w zachodniej Grecji, urodził się święty 

Kosma, przyszły wielki i światły nauczyciel prześladowanych.

Od najmłodszych lat święty Kosma kochał naszego Pana Jezusa 

Chrystusa. Kochał także się uczyć. Chętnie czytał cerkiewne księgi, 

a nade wszystko Ewangelię. Z niej, źródła prawdziwej mądrości, czer-

pał odwagę i nadzieję, i zaspokajał duchowe pragnienie. Z niej uczył 

się, jak żyć po chrześcijańsku, prawdziwie kochać i przebaczać.

Gdy dorósł, ukończył studia i został nauczycielem. Pracował 

w wiejskich szkołach w pobliżu miasta Naupakte i w wielu innych 

miejscach. Miłość do Chrystusa sprawiła, że udał się na Świętą 

Górę* i został mnichem w monasterze Filoteu. W 1759 roku, z błogo-

sławieństwa swojego spowiednika i rekomendacji innych mnichów, 

którzy cenili go za jego cnotliwe życie i cechy charakteru, otrzymał 

święcenia kapłańskie.

Święty Kosma z głębi serca współczuł swoim zniewolonym 

rodakom, którzy byli zmuszeni do ciężkiej walki o byt. Pogrążeni 

w mroku niewiedzy i ubóstwa byli wystawieni na niebezpieczeństwo 

zapomnienia, kim są i kim byli ich przodkowie.
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Wielu z nich przestało chodzić do cerkwi oraz przystępować do 

Świętej Eucharystii. Żyli oni w konkubinacie* i nie chrzcili swoich dzie-

ci. W obawie przed głodem i biedą przechodzili na islam, czyli zostawali 

muzułmanami*. Byli bliscy zapomnienia nawet ojczystego języka.

Święty Kosma widział to wszystko i z głębi serca pragnął temu 

zaradzić. Poprosił o błogosławieństwo ihumena i pozostałych ojców 

duchowych monasteru i wybrał się do Konstantynopola, do patriar-

chy ekumenicznego*. Patriarcha uważnie go wysłuchał i zgodził się, 

że koniecznie trzeba znaleźć sposób, aby chrześcijanie na nowo odna-

leźli swoją tożsamość. Zezwolił więc, aby święty Kosma głosił Słowo 

Boże wśród zniewolonych rodaków.

Święty wygłaszał kazania wszędzie tam, gdzie zamieszkiwa-

li Grecy: w Konstantynopolu, Macedonii, Epirze, Tesalii, zachod-

niej i środkowej Grecji, na Peloponezie, wyspach Morza Egejskiego 

i Jońskiego, ale także w północnym Epirze, który obecnie znajduje 

się na terytorium południowej Albanii, a nawet 

w Serbii. Wszędzie głosił i nauczał, co zna-

czy być prawosławnym chrześcijaninem, 

jak wielkim zaszczytem jest mówić 

po grecku, który jest językiem 

Świętej Ewangelii.
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Stopniowo lud zaczął pojmować, że prawe wychowanie i wy-

kształcenie są źródłem wielkiej siły, kierują człowieka na drogę mo-

ralności i trwania w wierności Tradycji.

– Uczcie się, moi bracia – mawiał święty. Uczcie się czytać i pi-

sać, zdobywajcie wykształcenie, na tyle, ile jesteście w stanie to uczy-

nić. Jeśli wy, ojcowie, niczego się nie nauczyliście, poślijcie chociaż 

do szkoły wasze dzieci, aby uczyły się greki, ponieważ greka* jest ję-

zykiem naszej Cerkwi. Dopiero wtedy, gdy twoje dziecko nauczy się 

ojczystego języka, może nazwać się człowiekiem.

Święty założył we wsiach i w miastach wiele szkół, aby dzieci 

uczyły się tam czytania i pisania, a także miały możność 
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poznawać dzieło Boże i prowadzić życie, które podoba się Bogu. 

W ten sposób ludziom otworzyły się oczy i umocnieni w wierze, z bo-

jaźnią Bożą, zaczęli powoli przezwyciężać biedę i bezradność.

Święty Kosma z Etoli prowadził życie w ascezie. Było ono wy-

pełnione modlitwą i postem. Bóg obdarzył go nie tylko talentem na-

uczania ludzi i dodawania im otuchy, lecz także leczenia ich chorób. 

Niewidomi odzyskiwali wzrok, głusi słuch, a sparaliżowani zaczynali 

chodzić. Ktokolwiek prosił świętego o pomoc, bez względu na to, czy 

był chrześcijaninem czy muzułmaninem, Grekiem czy Turkiem, czy 

może kimś innym, znajdował u niego współczucie i miłość. Dla święte-

go Kosmy wszyscy ludzie byli dziećmi potrzebującymi Bożej pomocy.

Patro Kosmas, czyli „ojciec Kosma”, jak czule i z szacunkiem lu-

dzie nazwali świętego, przemierzył całą Grecję. Szedł pieszo, na wła-

snych nogach i niestrudzenie, latem i zimą, w dokuczliwym upale 

i siarczystym mrozie, w czasie burzy i w deszczu. Nie bał się niczego, 

a najmniej chyba groźnych obcych władców. Nie ominął żadnej okolicy, 

nie przeszedł obok żadnej wioski ani przysiółka. Odwiedzał wszystkich, 

aby pokrzepić Słowem Bożym spragnione chrześcijańskie dusze.

Dokądkolwiek się udał, byli przy nim chrześcijanie słuchający 

jego nauk ze wzruszeniem i głęboką czcią. Ludzie gromadzi-

li się wokół niego w wielkiej liczbie, więc święty przemawiał 

najczęściej pod gołym niebem, na placu lub pod jakimś drze-

wem. Za każdym razem, zanim rozpoczął nauczanie, sta-

wiał w tym miejscu wielki 
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drewniany krzyż. Potem wchodził na mały stołek, aby wszyscy mo-

gli go dobrze widzieć i słyszeć. Jego słowa były proste, pełne miłości 

i prawdy. Ton jego głosu był spokojny i łagodny, a jego pouczenia na-

pełniały serca umęczonych ludzi siłą i nadzieją. Słuchano go z wielką 

uwagą. Ludzie dostrzegali swoje przewinienia i składali mocne posta-

nowienia poprawy.

Święty zwykle zwracał się do zebranych wokół niego ludzi w na-

stępujący sposób:

– Przybyłem do waszej wioski i głosiłem wam Słowo Boże. 

Dlatego słusznie oczekuję, że wynagrodzicie mnie za mój trud. Czy 

będą to pieniądze? Co z nimi zrobię? Moją zapłatą jest to, że zapisze-

cie Słowo Boże w waszych sercach, abyście zachowali życie zarówno 

na ziemi, jak i osiągnęli życie wieczne*.

Kończąc nauczanie w danej miejscowości święty Kosma miał 

w zwyczaju obdarowywać dzieci małymi, drewnianymi krzyżykami. 

Następnie szedł dalej, do kolejnej miejscowości, biorąc ze sobą swój 

stołek. Na miejscu zostawiał zawsze duży krzyż, aby tam, gdzie został 

ustawiony, przypominał ludziom o jego naukach. Przez te krzyże Bóg 

uczynił wiele cudów. Na przykład na wyspie Kefalina z krzyża posta-

wionego przez świętego na środku miejskiego placu w Argostoli 

zaczęła wypływać uzdrawiająca woda. Dzieje się tak 

nieprzerwanie do dzisiaj.

Święty Kosma z Etolii wyrażał się z wielkim 

szacunkiem i miłością o Boskim dziele stwo-

rzenia: o ziemi, drzewach, kwiatach, źródłach, 

strumieniach, morzach, powietrzu, niebie, 

słońcu, dniu i nocy. Mawiał, że powinniśmy 

być wdzięczni Bogu za wszystkie dary, który-

mi z miłości nas obdarzył. Jeśli więc z miłością 

dbamy o drzewa, tym samym okazujemy mi-
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łość samemu Bogu. Drzewa są życiem, pięknem 

i bogactwem, dają cień i odpoczynek. Pewnego 

razu święty tak oto w proroczy sposób powiedział 

o przyszłości:

– Przyjdzie czas, gdy ludzie popadną w ubóstwo, 

ponieważ nie będą darzyli miłością drzew.

Błogosławiona obecność świętego miała uświęcający wpływ na 

całe stworzenie. Pewnego gorącego letniego dnia, gdy przybył do wsi 

Kourounia na wyspie Kefalonia, poprosił mieszkańców, aby zaczerp-

nęli wody ze zbiornika i dali mu pić, ponieważ był bardzo spragniony. 

Usłyszał od nich, że cysterna jest pusta. Posłuszni* prośbie świętego 

spróbowali jednak wydobyć nieco wody z dna zbiornika. Była ona 

bardzo zamulona. Święty napił się odrobinę. I wtedy zbiornik zaczął 

napełniać się czystą wodą. Od tego wydarzenia zawsze jest pełny, za-

równo latem, jak i zimą.

Patro Kosmas był jasno świecącą pochodnią w ciężkich cza-

sach zniewolenia. Jego pouczenia dawały chrześcijanom siłę i pocie-

szenie oraz pomagały im niezłomnie trwać w wierze prawosławnej. 

Wszyscy, także Turcy, darzyli go czcią i szacunkiem.

Niestety, zawsze znajdą się osoby, którym nie podoba się, gdy lu-

dzie żyją w zgodzie i czynią dobro z miłością i z miłości. Właśnie tacy 

ludzie udali się do tureckich urzędników i fałszywie oskarżyli świętego 

Kosmę. Ponadto wręczyli Turkom sporą sumę pieniędzy. Wtedy turec-

ki pasza* wezwał świętego na przesłuchanie. Chrześcijanie próbowali 

namówić Kosmę, że nie powinien iść do paszy. Jednak nie udało się im 

go przekonać. Święty doskonale wiedział, że już zapadł na niego wyrok 

śmierci. Spokojny i opanowany stawił się przed tureckim sądem.

Natychmiast wtrącono go do więzienia. Wyrok miał być wyko-

nany rankiem następnego dnia. Patro Kosmas nie protestował ani 

się nie lękał. Niezwykłe było to, że jego twarz wręcz jaśniała i pro-
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mieniała. Święty modlił się. Wysławiał i dziękował Bogu, swojemu 

Stwórcy. Cieszył się, że będzie mógł wkrótce do Niego odejść.

Skoro świt siedmiu oprawców zaprowadziło świętego Kosmę 

nad brzeg rzeki Apsos, na południu dzisiejszej Albanii. Święty uklęk-

nął i podziękował Bogu, że nie tylko uczynił go godnym życia dla 

Niego, ale także śmierci w Jego Imię. Następnie podniósł się z kolan, 

nakreślił znak krzyża na cztery strony świata i modlił się za wszyst-

kich ludzi żyjących na ziemi.

Turcy niezwłocznie pochwycili go i zaprowadzili pod drze-

wo. Chcieli związać mu ręce. Święty nie pozwolił im tego uczynić. 

Skrzyżował dłonie na piersi i pochylił głowę. Kaci założyli mu pętlę 

na szyję. Miało to miejsce w dniu 24 sierpnia 1779 roku.
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Po wszystkim martwe ciało świętego Kosmy obciążono wiel-

kim kamieniem i wrzucono do rzeki. Chrześcijanie, którzy, zgodnie 

z prawosławnym obyczajem, chcieli pochować świętego, pełni smut-

ku niezwłocznie udali się na miejsce kaźni. Aby odnaleźć jego ciało, 

zaczęli za pomocą sieci przeszukiwać rzekę, jednak bezskutecznie.

Pewien pobożny kapłan z pobliskiej wsi Kolikondasi szukał 

jednak niestrudzenie dalej. Relikwie* koniecznie musiały zostać od-

nalezione. Trzeciego dnia po śmierci świętego duchowny ponownie 

rozpoczął poszukiwania. Przeżegnał się i wszedł na tratwę.

Chwilę później zobaczył unoszące się na wodzie ciało świętego, 

które zdawało się płynąć w jego kierunku. Wyglądało ono tak, jak-

by nadal był on żywy. Kapłan podpłynął do świętego ciała i wydobył 

je z wody. Następnie zaniósł je do cerkwi pod wezwaniem Wprowa-
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dzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni w Kolikondasi, w któ-

rej pełnił posługę jako kapłan. Tam pochował je z należytym szacun-

kiem obok prezbiterium.

Święty Kosma także po śmierci cieszył się ogromną czcią zarów-

no wśród chrześcijan, jak i muzułmanów. Do grona tych ostatnich 

zaliczał się także pasza Ali z Joanniny, który uważał Petro Kosmasa 

za „prawdziwego Bożego człowieka i proroka”. Gdy pewnego dnia 

usłyszał zarzut ze strony innego muzułmanina, że czci „niewierne-

go”, odpowiedział mu:

– Przyprowadź do mnie chociaż jednego muzułmanina, który 

byłby jak ten oto chrześcijanin, a ucałuję mu stopy.

Dowodem wielkiego szacunku dla świętego Kosmy była wspa-

niała cerkiew ku jego czci, którą pasza Ali polecił wznieść w miej-

scu męczeństwa* świętego. Tam zostały złożone jego relikwie po ich 

ekshumacji*, czyli wydobyciu z grobu. Wydzielały one 

niebiańską woń, a wierni prosili paszę o pozwolenie 

wzięcia cząstek relikwii do ich cerkwi. Dlatego dzi-

siaj relikwiom świętego Kosmy można pokłonić 

się w wielu cerkwiach i monasterach. Każdy, 

kto zbliża się do nich z wiarą i czcią, dostępuje 

wielkiego błogosławieństwa.

W trudnych latach tureckiego panowa-

nia święty Kosma był dla prześladowanych 

jak słoneczny dzień w mroźny czas zimy. Jego 

obecność i czyny rozgrzewały ludzkie serca. 

Także dziś jego mądre pouczenia są drogocen-

nym skarbem dla wszystkich prawosławnych 

chrześcijan.

Cerkiew wspomina pamięć świętego 

w dniu jego męczeńskiej śmierci, czyli 24 

sierpnia / 6 września.
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Serce pełne miłości
Święty Sylwan z Góry Atos

W 
1866 roku w małej rosyjskiej wsi urodził się chłopiec, któ-

remu rodzice dali imię Symeon. Mały Symeon był zdro-

wym i silnym dzieckiem, o przyjacielskim i otwartym 

usposobieniu, zawsze gotowym pomagać innym. Gdy miał cztery lata, 

w zadziwiający sposób oświadczył: „Gdzie jest kochany Bóg? Kiedy 

dorosnę, będę wędrował po całym świecie i Go szukał”.

Mijały lata. Płomień Bożej miłości, jaśniejący w sercu małe-

go Symeona, nie gasnął. Chłopiec zaczął czytać wspaniałe Żywoty 

Świętych i tęsknił za sposobem życia, jaki prowadzili. Tak jak oni 

chciał poświęcić całe swoje życie Chrystusowi.

Nadszedł czas odbycia obowiązkowej służby wojskowej. 

Symeon trafił do gwardii cesarskiej. Ponieważ był rozważny i hoj-

ny, szybko zyskał sympatię wszystkich kolegów. Gdy byli w tarapa-

tach, chętnie zwracali się do niego o pomoc i mądrą radę. Po odby-

ciu służby wojskowej Symeon powrócił na wieś. Tam spędzał dni 

na lenistwie, w ogóle nie zwracając szczególnej uwagi na sprawy 

duchowe.

Pewnego dnia Symeon wdał się w kłótnię z pew-

nym mieszkańcem wioski. Od słowa do słowa, w koń-

cu doszło między nimi do bójki. Gorliwość młodego 

Symeona w dochodzeniu sprawiedliwości, jego po-

rywczy charakter oraz siła fizyczna o mały włos nie 

doprowadziły do nieszczęścia i nie spowodowały 

śmierci jego przeciwnika.

Niedługo po tym zdarzeniu Symeonowi we 

śnie objawiła się Najświętsza Bogurodzica, która 
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przemówiła do niego łagodnym głosem: „Symeonie, nie podoba mi się 

sposób życia, jaki prowadzisz”. Te słowa głęboko dotknęły Symeona, 

ponieważ bardzo kochał Matkę Bożą. Zrozumiał, że faktycznie jego 

życie jest pozbawione celu, a jego egzystencja nie ma głębszego sen-

su. „Jaki jest prawdziwy sens mojego życia? – zapytywał samego sie-

bie. Zaczął się modlić i Bóg, w swej miłości, wskazał mu drogę.

Jesienią 1892 roku Symeon opuścił swoją ojczyznę Rosję i udał 

się na Świętą Górę, aby tam nawiązać głębszą relację z Bogiem. 

Swoje pierwsze kroki skierował do rosyjskiego monasteru świętego 

Pantelejmona. Po wielu przemyśleniach i modlitwie zdecydował się 

zostać nowicjuszem*. Ten wielki monaster, w którym przeby-

wało w owym czasie ponad dwa tysiące mnichów, stał się 

jego nowym domem, a mnisi jego 

nowymi braćmi.

Po spowiedzi 

i otrzymaniu roz-
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grzeszenia*, przepełniony radością, rozpoczął swo-

je duchowe zmagania. Od tej chwili spoczął na nim 

pokój Pański, ponieważ całkowicie zaufał Chrystusowi 

i Najświętszej Bogurodzicy.

Cztery lata później, w 1896 roku, został mnichem i przy-

jął imię* Sylwan. Ochoczo wykonywał każdą pracę, którą mu powie-

rzono, bez względu na to, jak była trudna i ciężka. Jego główną posłu-

gą była praca polegająca na mieleniu zboża w monasterskim młynie. 

Sypiał bardzo mało. Jego serce przepełniała miłość i wdzięczność 

Bogu. Z miłością modlił się za wszystkich ludzi, za tych, których znał 

i których nie znał. Modlił się za cały świat. Święty Sylwan odczuwał 

ogromny ból z powodu nieszczęść i cierpień innych ludzi. Modlił się 

więc do Boga, aby wszyscy ludzie zapragnęli mieć w swoich sercach 

Chrystusową miłość i pokój. Mawiał również, że człowiek, który 

prawdziwie kocha Boga, kocha także swoich nieprzyjaciół.

Gdy ojcowie monasteru zobaczyli, jak uczciwym i starannym 

mnichem jest Sylwan, powierzyli mu funkcję ekonoma, czyli osoby 

odpowiedzialnej za zarządzanie majątkiem monasteru. Święty prosił 

Boga o pomoc w wypełnieniu tego trudnego obowiązku. Był bowiem 

odpowiedzialny za wiele spraw, a także za prawie dwustu pracują-

cych w monasterze robotników. Sylwan współczuł każdemu ubogie-

mu człowiekowi i z całego serca modlił się:

„Mój Chryste, daj tym udręczonym i cierpiącym ludziom po-

cieszenie i nadzieję. Wejrzyj na swojego sługę Nikitę. Jest on ubogim 

człowiekiem. Pozostawił we wsi swoją żonę i dzieci, pracuje daleko 

od swojej ojczyzny, aby móc zapewnić im byt. Jakże on cierpi prze-

bywając daleko od swojej rodziny! Wejrzyj na małego Mikołaja. Jest 

jeszcze taki młody, a już musi pracować, żeby pomóc swojej rodzinie. 

Jakże wielki jest ból jego rodziców, że jest tak daleko od nich! Panie, 

ulituj się nad nim…”.
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Robotnicy, ubodzy ludzie, żyjący w biedzie, czuli, że ten wspa-

niały mnich z Rosji ich kocha i szanuje. Nigdy nie wymagał, aby wy-

konywali prace, które były dla nich niebezpieczne. Nigdy ich nie pro-

wokował ani nie powiedział im przykrego słowa. Dlatego pracowali 

chętnie i z radością, aby także jemu sprawić radość.

Święty Sylwan kochał nie tylko ludzi, ale całe Boże stworzenie. 

Spoglądając na niebo i białe obłoki mówił:

– Jakże wielki jest nasz Pan i jak pięknie wszystko urządził! 

Jego wspaniałość jest widoczna we wszystkich rzeczach, które nas 

otaczają. Jedno, co musimy czynić, to z miłością i radością troszczyć 

się o Boże stworzenie i wysławiać Boga za Jego obfite dary.

Serce Sylwana uczyło się miłości do wszystkiego, co zostało 

stworzone przez Boga, i okazywania współczucia wszystkiemu, na-

wet zielonemu listkowi, który niepotrzebnie został zerwany. Święty 



69



70

Sylwan był miłosierny wobec wszystkich istot i odczuwał ból, gdy 

one cierpiały. Pewnego dnia znalazł na drodze martwego węża, 

westchnął głęboko i gorzko zapłakał nad tym Bożym stworzeniem. 

Innym razem zdarzyło się, że oblał gorącą wodą nietoperza, który za-

mieszkał na poddaszu we młynie. Zrozumiał jednak, że przestraszył 

się go niepotrzebnie i bardzo żałował swego czynu. „Nawet mucha 

– mawiał – jest Bożym stworzeniem”.

Bóg powierzył człowiekowi swoje stworzenie, aby on troszczył 

się o nie i je pielęgnował. Święty Sylwan pracował niestrudzenie. 

Pełen pogody ducha siał, sadził i zbierał owoce swojej pracy. Poza 

ogrodnictwem zajmował się łowieniem ryb, wycinką drzew w lesie 

i układaniem go w stosy, aby można było nim napalić w monaster-

skich piecach i kominkach w mroźne zimy na Atosie*.

Święty miał mawiać, że człowiek został stworzony do życia 

w braterskiej miłości z innymi ludźmi, bycia współpracownikiem 

Boga i okazywania miłosierdzia każdej istocie. Wiedział, że zwie-

rzęta, podobnie jak człowiek, także zostały stworzone przez Boga. 

I dlatego powinniśmy je szanować i chronić. Nie znaczy to jednak, 

że należy oddawać im cześć albo im się podporządkować. Zwierzęta 

– mawiał – są dobrymi towarzyszami w naszym życiu i pracy, jed-

nak to ludzie są naszymi braćmi. Im przede wszystkim powinniśmy 

okazywać miłość i przywiązanie, a zwierzętom dopiero w dalszej 

kolejności.

Święty Sylwan zakończył swoje ziemskie życie w 1938 roku. 

Gdy odchodził, jego twarz rozpromieniła się i nabrała pięknych ry-

sów. Podobnie jak za swego ziemskiego życia także i teraz, w niebie, 

wznosi modlitwy, aby w ludzkich sercach obudziło się pragnienie po-

znania i pokochania Boga.

Pamięć świętego świętujemy w dniu jego zaśnięcia w Panu, czy-

li 24 września / 7 października.
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Przyroda 
to mistyczna Ewangelia
Święty starzec Porfiriusz z Kavsokalivii

S 

więci Jezusa Chrystusa są „solą ziemi”. Swoim pobożnym 

życiem i modlitwami umacniają fundamenty świata. Dzięki 

wielkiemu miłosierdziu naszego Pana, w każdej epoce są 

tacy święci, także obecnie.

Jednym z grona świętych naszych czasów był starzec Porfiriusz 

Kavsokalivita. Urodził się on w 1906 roku, a w wieku czternastu 

lat został mnichem w skicie* Kavsokalivia na Świętej Górze Atos. 

Następnie, z błogosławieństwem swojego ojca duchowego, opuścił 

Atos i żył w świecie, służąc ludziom i Cerkwi. Po wielu latach powró-

cił do swego ukochanego skitu Kavsokalivii, gdzie 2 grudnia 1991 

roku zakończył swoje doczesne życie w pokoju i modlitwie do Boga.

Starzec Porfiriusz wielką miłością kochał Jezusa Chrystusa 

i ludzi, którym współczuł i ich pocieszał. Całe swoje życie poświę-

cił służbie cierpiącym i chorym, a także tym, którzy byli ofiarami 

niesprawiedliwości. Jednocześnie był nadzwyczaj mocno związany 

z całym Boskim dziełem stworzenia.

Posłuchajmy jednak lepiej samego star-

ca, który opowiada nam o swoim życiu3:

„Na wyspie Eubea jest wieś Agios Ioannis. 

Z tej wsi pochodzę. Moi rodzice byli ubodzy, dla-

tego mój ojciec opuścił wioskę i udał się do Ameryki.

3 Poniższy tekst pochodzi z książki Starzec Porfiriusz z Kavsokalivii: życie 
i nauka.
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Tam pracował jako robotnik przy budowie Kanału Panamskiego. 

Od najmłodszych lat, ja i inne dzieci we wsi, wykonywaliśmy prze-

różne prace. Podlewaliśmy ogród, drzewa, wyprowadzaliśmy zwie-

rzęta na pastwisko i w ogóle szliśmy zawsze tam, dokąd posyłali nas 

dorośli. Gdy byłem mały, pilnowałem owiec na pastwisku w górach. 

Tam, gdzie ich pilnowałem, literka za literką, czytałem żywot świę-

tego Jana Szałaśnika*. Od tego czasu zrodziło się we mnie wielkie 

pragnienie, aby zostać mnichem, chociaż nigdy nie widziałem ani 

jednego mnicha, ani żadnego monasteru.

Gdy miałem siedem lat, moja mama posłała mnie do Chalkidy 

do pracy w sklepie. Po dwóch latach udałem się do Pireusu i tam 

pracowałem w sklepie spożywczym należącym do moich krewnych. 

Całymi dniami rozmyślałem. Najbardziej chciałem zostać eremitą*. 

Dlatego postanowiłem udać się na Świętą Górę.

Bóg pozwolił mi, Jego ubogiemu słudze, doświadczyć na wła-

snej skórze wielu cudów. We wszystkim i wszędzie strzegła mnie Jego 

ręka. Także tutaj. Boża ręka powierzyła mnie opiece pewnego święte-

go starca i spowiednika*, który miał mnie pilnować. Bóg posłał tego 

ojca duchowego*, aby kierował moim duchowym życiem. I tak oto 

doświadczyłem wielkiego cudu Bożej Opatrzności.

Moje życie na Świętej Górze, w Kavsokalivii, było wypełnio-

ne modlitwą, duchową radością i posłuszeństwem* wobec mojego 

duchowego ojca. Na Świętej Górze poznałem prawdziwie świętych 

ludzi. Spotkałem tam skrzętnie ukrywającego swą 

świętość starca Dimasa. Łaska, którą miał w sobie 

ten święty, oświecała wnętrze mojej duszy. Moje 

życie było pełne radości i szczęścia. Żyłem wśród 

gwiazd, w nieskończoności, w niebie. Nigdy wcze-

śniej tak nie było. Od chwili, gdy doświadczyłem 

Bożej łaski, wszystkie duchowe dary pomnożyły 
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się we mnie. Wszystko widziałem, wszystko dostrzegałem, wszyst-

ko wiedziałem.

Moja radość była tak wielka, że wprost „nie stąpałem po zie-

mi”. Wtedy otworzyły się moje oczy, moje uszy i mój nos. 

Widziałem, słyszałem i czułem wszystko wokół. Czułem 

nawet to, co było daleko. Zwierzęta, ptaki – rozróż-

niałem je wszystkie. Po śpiewie poznawałem, czy 

jest to kos, wróbel, zięba, słowik, rudzik czy 

drozd. Wszystkie ptaki rozpoznawałem po ich 

śpiewie. Wczesnym świtem cieszyłem się z kon-

certu słowików, kosów, wszystkich, wszystkich…

Stałem się zupełnie kimś innym. Stałem się nowym czło-

wiekiem. Wszystko, co widziałem, było dla mnie modlitwą. 
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Wszystko wokół do mnie mówiło. Ptak śpiewa i wysławia Stwórcę 

– to samo chciałem czynić również i ja.

Podobnie było z kwiatami. Rozpoznawałem je po zapachu, po 

aromacie. Patrzyłem na zioła, wodę i skały. To, co widziałem, bardzo 

głęboko mnie poruszało. Często chodziłem do lasu. Przepełniał mnie 

zachwyt, gdy chodziłem pośród bloków skał i dębów, małych i wiel-

kich drzew.

Pewnego dnia o świecie szedłem samotnie przez dziki las. 

Wszystko było wilgotne od porannej rosy i błyszczało w świetle 

wschodzącego słońca. Wszedłem do pewnego wąwozu. Szybkim 

krokiem szedłem wzdłuż koryta strumienia, a na-

stępnie usiadłem na kamieniu. Obok 

mnie spokojnie płynęła chłod-

na woda, a ja odmawiałem 

Modlitwę Jezusową*.



75

Panowała absolutna cisza. Po chwili, pośród ciszy, dał 

się słyszeć przepiękny, upajająco słodki głos, który wznosił 

pieśń pochwalną do Stwórcy. Rozejrzałem się, lecz niczego 

nie dostrzegłem. Wreszcie, po drugiej stronie potoku, na gałę-

zi zobaczyłem małego ptaszka. Był to słowik. Przysłuchiwałem się jego 

świergotaniu, ćwierkaniu i szczebiotaniu. Słowik śpiewał na całe gar-

dło, a ono wprost wzdymało się od treli. Jak bardzo ten mały ptaszek, 

ta drobinka, odchylał swoje skrzydełka do tyłu, aby wydobyć z siebie 

najsłodszy ton, cudowny śpiew! Ach, gdybym miał wtedy szklaneczkę, 

przyniósłbym mu wody, aby mógł napić się i ugasić swoje pragnienie!

Trudno mi wyrazić, co wtedy czułem, jakie uczucia mnie prze-

pełniały. Jednak ujawniłem przed wami tę tajemnicę. Pomyślałem 

sobie w duchu: „Dlaczego ten słowik świergocze tak pięknie? Dlaczego 

tak ćwierka? Dlaczego śpiewa tę cudowną pieśń? Dlaczego, dlaczego, 

dlaczego…? Dlaczego wkłada w to tyle sił? Dlaczego? Dlaczego? W ja-

kim celu? Czy oczekuje czegoś w zamian? Czy oczekuje pochwał? 

Z pewnością nie, bo nie ma tutaj nikogo, kto mógłby to uczynić”. 

W ten oto sposób pytałem samego siebie. Czyż jednak nie wszystko 

ten mały słowik przekazał mi w swojej pieśni! I czyż ja nie przekaza-

łem mu wszystkiego w swoim milczeniu: „Mój mały słowiku, kto ci 

powiedział, że będę tędy przechodził? Przecież tędy nikt nie chodzi. 

To miejsce jest tak położone na uboczu. Jak pięknie nieprzerwanie 

czynisz swoją powinność i wyśpiewujesz swoją modlitwę do Boga! 

Jak wiele mówisz do mnie, mój mały słowiku, jak wiele mnie uczysz”. 

Mój Boże, jak bardzo mnie to wzrusza! Mój mały słowiku, swoim 

śpiewem pokazujesz mi, jak powinienem wysławiać Boga. Mówisz 

do mnie tysiąc rzeczy, mówisz mi wiele, nieskończenie wiele.

…Nigdy nie przypuszczałem, że mógłbym powrócić do świata. 

Moją ojczyzną była Kavsokalivia. Jednakże zachorowałem i z powo-

du choroby opuściłem Świętą Górę.
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W ten oto sposób po wielu latach wróciłem na Eubeę. Od czte-

rech do pięciu godzin pieszo od mojej wioski znajdował się monaster 

pod wezwaniem świętego Charalambosa. Tam się udałem. U świę-

tego Charalambosa żyłem jak mnich, według mojej dawnej reguły. 

Tam także zostałem kapłanem.

Po wybuchu drugiej wojny światowej, w roku 19404, przybyłem 

do Aten. Tam mianowano mnie kapłanem u świętego Gerazyma, 

w małej cerkiewce przy poliklinice w Atenach. Czułem w sobie sil-

ną potrzebę pracy w instytucji troszczącej się o chorych. Bóg spełnił 

moje pragnienie i ku mojej wielkiej radości zostałem kapłanem w ka-

plicy polikliniki ateńskiej.

4 Dla Greków II wojna światowa nie rozpoczęła się w 1939 roku, lecz w roku 1940.
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Tak żyłem przez trzydzieści trzy lata. Błogosławione są lata 

poświęcone służbie ludziom chorym i cierpiącym. Odwiedzałem 

wszystkich chorych. Po zakończeniu Boskiej Liturgii obchodziłem 

wszystkie oddziały, wszystkie sale, gdzie przebywali chorzy. Nie po-

mijałem nikogo. Do kaplicy przychodziło wielu ludzi, aby się wyspo-

wiadać. Wielu zrozpaczonych przychodziło, aby wylewać swoje łzy 

i znaleźć pocieszenie.

Miałem jednak jeszcze jedno głębokie pragnienie, a mianowi-

cie osiedlenie się w monasterze. Szukałem, i w 1955 roku znalazłem 

mały monaster świętego Mikołaja z Kallisi, na wzgórzu Pentelikon5. 

5 Wzgórze niedaleko Aten.
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Tak oto jeździłem tam i z powrotem, pomiędzy Kallisi i polikliniką 

przy placu Omonia.

Miejsce to było rajem, przepiękne. Założyłem tam ogród. 

Uprawa ogrodu bardzo mi się podobała. Kupiłem nawet mały ręcz-

ny kultywator, aby możliwie najlepiej spulchniać ziemię. Moją wiel-

ką miłością były drzewa. Zasadziłem ich wiele: drzewa orzechowe, 

śliwy, grusze, jabłonie, granatowce. W ogrodzie uprawiałem przede 

wszystkim pomidory, bakłażany, cukinie, cebulę, czosnek i tak dalej. 

Paliłem się do pracy. Czy serce w ciele nie podskakuje Ci z radości, 

gdy sadzisz drzewo?

W Kallisi mieszkałem do 1979 roku.

Przez lata szukałem odpowiedniego miejsca na budowę mona-

steru. W końcu Bóg wskazał mi miejsce w Milesii, w północnej Attyce, 

na wzniesieniu. Podobało mi się tam. Poszedłem na to miejsce i mo-

dliłem się. Chciałem się dowiedzieć, czy była tam woda. I „zobaczy-

łem”, że była tam woda, nawet bardzo dobra. „Ujrzałem” ją nie moimi 

cielesnymi oczami, lecz w duchu*. Ucieszyło mnie to niezmiernie. 

Wiele razy udawało mi się znajdować wodę dla ludzi, którzy modlili 

się o nią. Nie tylko ją znajdowałem, ale także w duchu jej próbowa-

łem, aby sprawdzić, czy była zamulona, słona czy słodka. Z pomocą 

Bożą zapewniałem ludziom zaopatrzenie w wodę. Śpiewaliśmy para-

klezę*, aby podziękować Bogu za Jego wielki cud.

Wkrótce do monasteru zaczną także przylatywać ptaki. Będą 

słyszeć bicie dzwonów i przyfruną, aby dziobać okruszki chle-

ba. Będą siedziały na zewnątrz i przysłuchiwały się wieczornemu 

nabożeństwu.
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Są one naszymi towarzyszami z lasu, które przybędą, aby 

uczestniczyć w naszej modlitwie.

Radujcie się ze wszystkiego, co nas otacza. Wszystko poucza nas 

i prowadzi do Boga. Wszystkie rzeczy wokół nas są kroplami Bożej mi-

łości. Zarówno te ożywione, jak i nieożywione, rośliny, zwierzęta, ptaki, 

góry, morze, zachód słońca, gwiaździste niebo. Są one małymi drobin-

kami miłości, które prowadzą nas do wielkiej miłości, do Chrystusa. 

Weźcie na przykład kwiaty z ich urokiem; pouczają nas one przez swo-

ją woń i wspaniałość. Mówią do nas o miłości Boga. Roztaczają swój 

zapach i pokazują swoje piękno dla grzeszników i sprawiedliwych. 

Obserwujcie rzeczy uczynione 

przez człowieka, domy małe 

i duże, miasta, wioski, naro-

dy i ich kultury. Zadawajcie 

pytania, uczcie się i uzupeł-

niajcie swoją wiedzę na temat 

wszystkiego. Nie stójcie tak 

po prostu obojętnie. To po-

może wam głębiej pojąć cuda 

Boże. Wszystko może być dla 

nas szansą na zbudowanie więzi ze 

wszystkimi rzeczami, ze wszystkimi ludźmi.
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Będzie to dla nas okazja do podziękowania Panu wszystkiego, 

do modlitwy do Niego. Żyjcie we wszystkich rzeczach, w przyrodzie, 

we wszystkim. Przyroda jest mistyczną Ewangelią.

Modlitwa oznacza, że ku każdemu Bożemu stworzeniu wycho-

dzisz z miłością i całym sobą, żyjesz w zgodzie nawet z dzikimi zwie-

rzętami. Tego pragnę i próbuję stosować to w moim życiu. Posłuchajcie, 

chcę wam opowiedzieć o czymś, co przyszło mi na myśl:

Pewnego razu ktoś dał mi w prezencie papugę. Przez pierwsze dni 

była ona bardzo niesforna i dzika. Niemożliwe było, aby zbliżyć się do 

niej, ponieważ gotowa była dziobem skaleczyć rękę. Chciałem oswoić ją 

łaską Bożą i modlitwą. Powiedziałem modlitwę „Panie, Jezu Chryste, 

zmiłuj się nade mną”* i delikatnie dotknąłem gałązką pleców papugi sie-

dzącej w klatce. Ten ruch wykonywałem trzykrotnie z wielką ostrożno-

ścią. Po południu tego samego dnia czynność powtórzyłem. Następnego 

dnia uczyniłem to samo. Po paru dniach delikatnie dotknąłem gałąz-

ką jej głowy i znowu powiedziałem: „Panie, Jezu Chryste, zmiłuj się 

nade mną”. Wszystko to robiłem bardzo ostrożnie, aby nie rozdraż-

nić ptaka. Następnie postanowiłem zaprzestać dotykania papugi. 

Po kilku dniach dotknąłem gałązką jej głowy i przeciągnąłem 

nią po niej aż do ogona. Ponieważ nie zauważyłem oporu, 

dotknąłem ją pod dziobem i przeciągnąłem ga-

łązką po klatce piersiowej. Czyniłem to bardzo 

delikatnie, aby jej nie zdenerwować i stale się 

modliłem. Po tym nabrałem odwagi, odłoży-

łem gałązkę i wykonałem to samo ołów-

kiem. W końcu odłożyłem także ołó-

wek i uczyniłem to 
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samo dłonią. Z upływem 

czasu ptak przyzwyczaił się 

do mnie i wyjąłem go z klatki.

Papuga siadała mi na ramieniu i ra-

zem spacerowaliśmy po korytarzu. Nawet 

gdy siadałem, aby zjeść, papuga zjawiała 

się i jedliśmy razem. Gdy dawałem jej kawałek jabłka, ona podcho-

dziła do mnie i jadła. Teraz zapragnąłem oswoić orła. Znalazłem go 

w północnej Eubei. Tam, dokąd chodzę, aby odpocząć, nieco wyżej, 

odkryłem pewne miejsce, które nazwałem „orlim gniazdem”. To nie 

przypadek. Bardzo ciężko się tam dostać. Jest to ostra skała, pod 

którą rozciąga się Morze Egejskie.
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Przy dobrej pogodzie można stamtąd zobaczyć 

Kavsokalivię na Świętej Górze Atos.

Pewnego dnia ujrzeliśmy tam orła, którego skrzydła 

mierzyły dwa i pół metra. Po prostu olbrzym! Modliłem się do 

Boga, aby oświecił młodych ludzi, żeby walczyli i latali tak wysoko 

jak ten orzeł. Wielki ptak spokojnie zatoczył w powietrzu koło, w naj-

mniejszym stopniu nie poruszając skrzydłami. Wtedy obmyśliłem 

pewien plan: podobnie, jak oswoiłem papugę, chciałbym teraz oswo-

ić orła. Mocno wierzyłem, że z Bożą pomocą, ja i orzeł zostaniemy 

przyjaciółmi. Dokonamy tego w święty sposób. Także ptaki potrze-

bują Mądrego Boga, aby móc się modlić.

W dzikiej okolicy na północy Eubei, dokąd często się uda-

wałem, pewnego razu podeszła do mnie kobieta o imieniu Leni. 

Przyprowadziła swoje kozy i zwróciła się do mnie:

– Proszę Cię, pomódl się w intencji moich kóz, ponieważ nie 

mają się dobrze.

Kobieta była smutna. Ulitowałem się nad nią. Wstałem, a zwie-

rzęta same do mnie podeszły. Rozłożyłem ręce i powiedziałem modli-

twę. Zwierzęta stały wokół mnie, podniosły swoje głowy i na mnie pa-

trzyły. Jeden kozioł zaś zbliżył się do mnie, pochylił głowę i pocałował 

moją dłoń. Chciał, abym go pogłaskał. Pogłaskałem go, a on był zado-

wolony. Wszystkie pozostałe zwierzęta przepychały się w moją stronę 

i spoglądały na mnie. Patrzyły mi prosto w twarz. Pobłogosławiłem je. 

Mówiłem do nich i modliłem się.

Wszystkie rzeczy, które mają związek z natural-

nym środowiskiem przyrodniczym, bardzo nam 
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pomagają w życiu duchowym, jeśli przeżywamy je współpracu-

jąc z Bożą łaską. Gdy czuję ład dzieła stworzenia, zawsze płaczę 

z radości.

Dlaczego nasze życie ma być dla nas tak przytłaczające? 

Żyjemy w Duchu Bożym, Duchu Prawdy. Ten, który ma w sobie 

Ducha Bożego i Bożą mądrość, patrzy na wszystko z miłością Bożą 

i szanuje każdą rzecz. Mądrość Boża sprawia, że pojmuje on wszyst-

ko i wszystkim się cieszy. W ten sposób jest w stanie kochać ludzi 

mocniej, rozumieć ich trudności, wybaczać im i pracować dla dobra 

wszystkich. Nikt nie może dotrzeć do Boga ina-

czej niż przez drugiego człowieka”.
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Kto sadzi drzewo, 
ten jest siewcą nadziei
Święty starzec Amfilochiusz z Patmos

D 

nia 13 lutego 1889 roku na Patmos, błogosławionej wy-

spie Dodekanezu, urodził się Atanazy, pierwsze dziecko 

Emmanuela i Irini Makris.

Patmos jest wyspą świętego Jana Teologa i Ewangelisty. 

Ewangelista miłości* żył tu przez wiele lat i tutaj, w skromnej jaskini, 

dziewięćdziesiąt pięć lat po Narodzeniu Chrystusa, napisał ostatnią 

księgę Nowego Testamentu – Objawienie (gr. Apokalypse). Znacznie 

później, na wzgórzu powyżej tej jaskini, wzniesiono ku jego czci oka-

zały monaster.

W tym błogosławionym miejscu dorastał Atanazy. Już jako dziecko 

bardzo mocno związał się z Chrystusem. Wyróżniał się swoimi cnotami, 

mądrością i rozwagą*, wstrzemięźliwością*, łagodnością i dobrocią.

Chłopiec uczęszczał do szkoły na wyspie Patmos. Pewnego razu 

jego klasa udała się na wycieczkę na wysokie wzgórze, aby stamtąd 

podziwiać piękny widok: liczne zatoczki wyspy i wpływające do nich, 

jakby obrębione śnieżnobiałą wstęgą, fale Morza Egejskiego, i wy-

stające z morza małe i duże wyspy wokół Patmosu, jedne położone 

całkiem blisko, a inne nieco dalej. Z tego wzniesienia było też widać 

przepiękną dolinę. Atanazy był zachwycony tym miejscem i my-

ślał w duchu: „Gdy będę dorosły, jakże wspaniale byłoby zbudować 

w tym miejscu monaster!”. Tak bardzo, już od dzieciństwa, Atanazy 

pokochał życie mnisze i monastery.

W wieku siedemnastu lat Atanazy, za zgodą i z błogosławień-

stwem swoich bogobojnych rodziców, wstąpił do monasteru świę-
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tego Jana Teologa. W tym samym roku został mnichem i otrzymał 

imię Amfilochiusz.

Jego życie było przepełnione miłością do Chrystusa, po-

święceniem i ofiarnością dla wszystkich ludzi, których traktował 

jak swoich bliźnich. Wszyscy w monasterze kochali go i stawiali 

za wzór. On zaś troszczył się o wszystkich i wszystkim pomagał. 

Wobec każdego był cierpliwy i łagodny. Tylko w stosunku do sie-

bie był surowy.

W 1911 roku monaster wysłał młodego mnicha Amfilochiusza 

na Świętą Górę, aby nauczył się rzeźbić w drewnie. Tam, 

w „Ogrodzie Najświętszej Bogurodzicy”*, prawdziwie czuł się jak 

w raju. Nie wiedział, czym w pierwszej kolejności ma się zachwy-

cać, za co dziękować Bogu Stwórcy. Z jednej strony, otaczała go 

wspaniała przyroda, zielone lasy, strome skały, szerokie morze. 

Z drugiej zaś strony, czcigodni starcy, mądrzy mnisi, pustelnicy 

i anachoreci*, którzy dzięki ascezie swoim umysłem przenikali 

poza świat materialny. Dzięki ich świętości i mądrości jego dusza 

nabrała świeżości. Jego oczy nie mogły nasycić się pięknem przy-

rody. Modląc się wspólnie z innymi mnichami sławił i dziękował 

Bogu za Jego hojne dary.

Dwa lata później Amfilochiusz udał się do 

świętego miasta – Jerozolimy, gdzie żył nauczał 

nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Jego 

serce o mało nie wybuchło z radości 

i wzruszenia, gdy był w Betlejem, 

w cerkwi Narodzenia Chrystusa 

– Stwórcy i Twórcy wszystkiego – i gdy 

stał na Golgocie w miejscu Jego dobro-

wolnej śmierci na krzyżu, a także w cer-

kwi Zmartwychwstania, gdzie znajduje się 
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Najświętszy Grób Pański, który przyjął Jego Święte 

Ciało i z którego zmartwychwstał On po trzech dniach.

Pełny wrażeń i duchowych doświadczeń Amfi-

lochiusz powrócił na Patmos do swojej ojczystej ziemi. Nie 

zapomniał o swoim marzeniu z lat szkolnych, aby zbudować 

tutaj monaster. Swoje plany powierzył Chrystusowi i Najświętszej 

Bogurodzicy. Mając niewielką sumę pieniędzy uczynił to, co mógł. 

Zakupił niewielkie, puste, kamieniste pole położone na zboczu 

góry. Natychmiast posadził tam świerki, z wielką miłością trosz-

czył się o nie i pielęgnował. Okopywał je, podlewał i przycinał. Nikt 

nie mógł uwierzyć, że w tak suchym i kamienistym miejscu mogą 

rosnąć drzewa. Ufność Bogu, modlitwa i niestrudzona praca starca 

uczyniły pustynię miejscem kwitnącym.

– Kto sadzi drzewo, ten jest siewcą nadziei, pokoju i miłości 

oraz ma błogosławieństwo Boże – mawiał starzec i nie zaprzestawał 

swojej pracy, zachęcając mieszkańców wyspy do sadzenia drzew.

Świerki rosły, a miejscowi nazywali je „drzewami Amfilo-

chiusza”, ponieważ starzec Amfilochiusz pierwszy sprowadził te 

drzewa na Patmos. Często można było go spotkać, gdy godzinami 

przesiadywał w cieniu drzewa i modlił się.

Kilka lat później święty rozpoczął budowę monasteru pod we-

zwaniem Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy. Budował cele za-

konne, a na zboczu góry terasy*. Niedługo po tym w tym miejscu 

osiadły mniszki, duchowe córki świętego starca.

Święty starzec swoją głęboką miłością do Chrystusa obejmował 

całe stworzenie. Często mawiał: „Kochaj drugiego tak, jakbyś chciał, 

żeby dzikie zwierzęta kochały Ciebie”.

Jego miłość do wszystkich Bożych stworzeń była tak wielka 

jak ból, którego doświadczał, gdy widział, że ludzie, którym Stwórca 

polecił troszczyć się i chronić środowisko naturalne, źle traktują 
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zwierzęta lub powodowani chciwością niszczą piękny i dobry świat, 

który Bóg powierzył nam wszystkim jako dar. Cierpiał, gdy widział, 

że ludzie zanieczyszczają powietrze, morza, rzeki, strumienie i wody 

gruntowe. Płakał nad lasami, które zostały doszczętnie spalone. 

Dobrze wiemy, że lasy nie są jedynie ozdobą gór i nizin. Oczyszczają 

one powietrze, którym oddychamy, a w drzewach i krzewach żyją 

zwierzęta, ptaki i owady. Wszystko zostało mądrze i z miłością 

stworzone dla nas przez Boga. Starzec Amfilochiusz troszczył się 

o ptaki i zwierzęta leśne. Gdzie znajdą one swoje schronienie? 

W jakich gałęziach będą mogły budować gniazda? Jakie korzenie 

będą przytrzymywały ziemię, aby wody deszczowe jej nie wymywa-

ły i nie zalewały pól i domów ludzi? Tak właśnie myślał i żył starzec 

Amfilochiusz.

W 1919 roku starzec został wyświęcony na kapłana. Gdy słu-

żył Boską Liturgię, wierni widzieli, jak promieniował jasnością. 

Szczególnie wzruszał się w momencie, gdy Dary eucharystyczne, 

Dary dziękczynne ludzi, chleb i wino, przemieniają się w Najczystsze 

Ciało i Najdroższą Krew Chrystusa, aby wierzący mogli przyjąć 

Świętą Komunię, a cały świat zyskał błogosławieństwo i został 

uświęcony.

Podczas sakramentu spowiedzi święty starzec Amfilochiusz 

słuchał wyznania popełnionych przewinień 

i grzechów ludzi, wsłuchiwał się 

w ich troski, wątpliwości i pyta-

nia. Pocieszał i udzielał im rad, 

zachęcał do podejmowania wła-

ściwych i zgodnych z wolą Bożą 

decyzji, dostrzegania głębszego 

życiowego sensu i zmiany w po-

stępowaniu, w sposobie myślenia i życia 
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w ogóle. Zalecał każdemu, aby jako wyraz swojej metanoi* posadził 

drzewo i dbał o nie. Jakże wielką słuszność miał w tym święty sta-

rzec! Praca na kawałku ziemi uspokaja człowieka, czyni go mądrym, 

cierpliwym i pokornym. Wtedy może on z radością dzielić się owo-

cami swojej pracy z innymi. Kocha przyrodę i szanuje zwierzęta, po-

nieważ kocha Boga.

W dniu 16 kwietnia 1970 roku Pan wezwał swojego wierne-

go sługę do siebie. W chwili zaśnięcia jego twarz zajaśniała 

niezwykłym blaskiem i emanowała spokojem. Zarówno 

młodszych, jak i starszych, ogarnął smutek z powo-

du straty kochanego ojca Amfilochiusza. Jednakże 

– o dziwo! – głęboko w swoich sercach odczuwali 

oni pokój i osobliwą radość. W ich uszach brzmiały 

słowa, które starzec zawsze kierował do dzieci, które 

do niego przybiegały:

– Moje dzieci, kochajcie Chrystusa i wszystkich lu-

dzi, abyście stali się ludźmi błogosławionymi i pożytecznymi dla 

społeczeństwa.
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Przyjaźń z całym 
stworzeniem
Święty starzec Paisjusz z Góry Atos

W 
czerwcu 1924 roku w dalekiej Farasie, małej greckiej 

górskiej wiosce w Kapadocji, położonej w Azji Mniejszej, 

urodził się uroczy chłopczyk. Był to Arseniusz, syn 

Prodromosa i Eulogii Eznepidis. Prodromos i Eulogia byli wierzą-

cymi i cnotliwymi ludźmi, takimi jak wszyscy mieszkańcy Farasy. 

Gdy kogoś we wsi trapiły problemy lub dręczyły choroby, czym prę-

dzej śpieszyli oni do kapłana, który mieszkał w ich wiosce. Był nim 

Arseniusz, znany jako święty Arseniusz z Kapadocji*.

Święty Arseniusz – Chadżiefendi*, „mistrz-pielgrzym” – jak na-

zywali go mieszkańcy Farasy, był człowiekiem niesłychanie cnotliwym 

i nawet sami Turcy darzyli go wielkim poważaniem. Był prawdziwym 

ojcem dla wszystkich, człowiekiem Bożym. Święty Arseniusz ochrzcił 

więc dziecko Prodromosa i Eulogii i nadał mu własne imię. Modlił się też 

za chłopca, aby pokochał Boga z całego swego serca i całą swoją duszą.

Niespełna czternaście dni po narodzinach małego Arseniusza, 

jego rodzina i inni mieszkańcy wsi, podobnie jak 

wszyscy Grecy z Azji Mniejszej, 

zostali zmuszeni do opuszcze-

nia swoich domów, pozosta-

wienia majętności i udania 

się na wygnanie.

Ich wiara, wytrwa-

łość i prawość pomogły im 

jednak na ojczystej greckiej  
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ziemi, gdzie znaleźli schronienie, szybko zacząć 

nowe życie.

Rodzice Arseniusza i ich ośmioro dzieci, wraz 

z innymi uchodźcami, udali się więc do Grecji. Zamieszkali w miej-

scowości Kontisa w północno-zachodniej części kraju. Tam Arseniusz 

uczęszczał do szkoły. Był pracowity i chętny do nauki oraz czynił szyb-

kie postępy. Odznaczał się szlachetnością i miał dobre serce. Często 

poświęcał się dla innych nie oczekując od nich niczego w zamian. 

Jego nauczyciele i koledzy ze szkoły bardzo go lubili.

Już będąc małym dzieckiem z całego serca pokochał Jezusa 

Chrystusa i pragnął czynić dobro jedynie po to, aby sprawić Mu ra-

dość. Uważnie czytał Ewangelię i Żywoty Świętych. Wywarły one na 

nim tak wielkie wrażenie, że starał się wcielić w życie wszystko, co 

w nich przeczytał. Był skromny, prowadził ascetyczne życie i przeja-

wiał niezwykłą jak na swój wiek mądrość i rozwagę.

Gdy Arseniusz ukończył szkołę podstawową, rozpoczął naukę 

zawodu cieśli. Chciał pracować, aby móc pomagać swojej rodzinie. 

Bardzo lubił swoją pracę, ponieważ było to rzemiosło, którym zaj-

mował się także Chrystus. Większą część pieniędzy, które zarabiał, 

oddawał rodzinie. Resztę, która mu została, przekazywał na dzieci 

z domu dziecka. Były one bliskie jego sercu. Często zapraszał je do 

swojego domu, gdzie wszyscy spożywali posiłek jak jedna wielka 

rodzina.

W ciężkich latach wojny między Grecją i Włochami jego bracia 

jako żołnierze poszli na front. Arseniusz został na wsi i uprawiał zie-

mię, aby wyżywić rodzinę. Jego serdeczna życzliwość i miłość obej-

mowały także zwierzęta. Często, zamiast obciążać pracą juczne zwie-

rzęta, sam ciężko pracował. Prowadził je na pastwisko, zdejmował 

im siodła i puszczał wolno, a sam pokonywał pieszo duże odległości.

Zrywał figi i zamiast sam je jeść, karmił nimi zwierzęta.
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W 1945 roku z kolei Arseniusz musiał odbyć obowiązkową służ-

bę wojskową. W wojsku służył jako radiotelegrafista do 1949 roku. 

Podczas tych wszystkich lat brał udział w wielu niebezpiecznych mi-

sjach wojskowych. Nierzadko prosił swoich przełożonych, aby to jego 

posyłano na pierwszą linię frontu. W ten sposób zastępując innego 

żołnierza czuwał, aby nie przytrafiło się mu coś złego.

W wyrzeczeniu* się samego siebie i zaufaniu do Boga Arseniusz 

wzorował się na postawie świętego Arseniusza i jego pouczeniach.
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W 1950 roku jego życie zmieniło się całkowicie. Arseniusz 

udał się na Świętą Górę. Cztery lata później, w monasterze Filoteu, 

złożył pierwsze postrzyżyny w riasofor* i przyjął imię Awerkiusz. 

W 1956 roku przyjął małą schimę* i otrzymał nowe imię – Paisjusz. 

Wspaniałomyślność i szlachetność jego serca uczyniły go gotowym 

do prowadzenia walki dla Chrystusa oraz płomiennej modlitwy za 

cały świat.
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W 1958 roku ojciec Paisjusz na krótko powrócił 

do swojej rodzinnej wioski Kontisi.

Przed kilkoma laty obiecał Najświętszej Bogu-

rodzicy odbudowę jej monasteru w Stomio, któ-

ry spłonął w czasie wojny i od tego czasu popadł 

w ruinę. Nadszedł więc czas, aby spełnić swoją 

obietnicę.

W Kontisie zastał jej mieszkańców uciemiężonych biedą i sta-

rających się podnieść z ruin wojennych swoją wieś. Jak tylko potrafił, 

wszystkim pomagał z wielką miłością. Dla tych, którzy byli w potrze-

bie, zbierał ubrania, pieniądze, żywność i lekarstwa. Pomagał również 

ubogim i inteligentnym dzieciom kontynuować naukę w szkołach. Gdy 

spotkał na drodze żebraka i nie miał nic, czym mógłby go obdarować, 

zdejmował swoją kurtkę i oddawał ją temu człowiekowi, aby nie było mu 

zimno. Robił nawet o wiele więcej. Przede wszystkim zachęcał ludzi, aby 

czytali i rozważali Pismo Święte, spowiadali się i przyjmowali Święte 

Dary, pokładali nadzieję w Chrystusie i Matce Bożej, a także z pogodą 

ducha przezwyciężali trudności życiowe i prowadzili życie w sposób, 

jakiego oczekuje od nich Chrystus: aby byli uczciwi w pracy, sprawie-

dliwi wobec innych ludzi, byli zdolni ich kochać i im przebaczać. Gdy 

w okolicy pojawili się ludzie głoszący kłamstwa i herezje*, ojciec Paisjusz 

sprawił, że odchodzili nie osiągnąwszy niczego. Jego wszechogarniają-

ce zbawienne działania po dziś dzień są zapisane w sercach miejscowej 

ludności, a także w księdze świętych Cerkwi.

Starzec Paisjusz kochał wszystkie stworzenia Boże, a w szcze-

gólności dzikie zwierzęta. One z kolei czuły jego miłość i bez lęku 

podchodziły do niego. Często przychodził do niego pewien młody je-

leń, który nawet jadł z jego dłoni. Na jego czole starzec namalował 

farbą krzyż. Podobnie czynił zającom, które bez bojaźni przychodzi-

ły do niego. Przekazał nawet myśliwym, aby nie polowali w pobliżu 
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monasteru i uważali na zwierzęta z krzyżem i nie strzelali do nich, 

gdziekolwiek by ich nie spotkali. 

W lesie wokół monasteru w Stomio żyły także niedźwiedzie. 

Starzec często spotykał je na leśnej drodze, gdy szedł po drewno lub 

zbierać zioła. Niedźwiedzie widząc go ciężko obładowanego schodzi-

ły na bok, aby dać mu spokojnie przejść. Jeden z nich często przycho-

dził do monasteru, a święty starzec go karmił. Jednakże, gdy zjawiali 

się goście, nakazywał mu, aby oddalił się nie strasząc przy tym ludzi. 

To samo mówił wężom, które przybywały do niego nie czyniąc mu 

jednak najmniejszej krzywdy. Wokół niego gromadziły się tłumnie 

także leśne ptaki. Niektóre z nich siadały mu na głowę, inne na barki, 

jeszcze inne na ramiona, a on je karmił.

Starzec miał zwyczaj mawiać, że zwierzęta czują, czy je kochasz 

i czy im współczujesz. Kiedy prowadzimy ciche i prawe życie, one 

również będą łagodne, nawet te dzikie. W ten sam sposób panujemy 

nad przyrodą, drzewami i roślinami, dbając o nie z miłością. Ponadto 

starzec pouczał ludzi, aby uprawiali ziemię bez nawozów chemicz-

nych oraz środków ochrony roślin, które ją zatruwają.

Następnie starzec Paisjusz udał się na Pustynię Synajską. 

Tam ludzie cierpieli z powodu suszy. Chociaż na pu-

styni deszcz pada rzeczywiście bardzo rzad-

ko, to jednak w owych latach niedobór wody 

był szczególnie duży. Starzec z całego serca 

modlił się i spadł deszcz. Dzieci Beduinów* 

nie posiadały się z radości i tańczyły w pada-

jącym deszczu, a dorośli płakali z wdzięcz-

ności. Nawet zwierzęta dziękowały święte-

mu, oczywiście, we własnym języku.

Starzec mieszkał w pustelni po-

łożonej powyżej monasteru świętej 
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Katarzyny na Górze Synaj*. Blisko pustelni znajdowało się małe źró-

dełko, z niewielką ilością wody. Święty aż płakał z wdzięczności dla 

Boga za ten dar, gdyż ta ilość wody całkowicie zaspokajała 

jego codzienne potrzeby, a także wystarczała dla dzikich 

zwierząt i spragnionych pustynnych ptaków.

Na Synaju starzec zawarł szczególną znajomość 

z dwiema kuropatwami. Podążały za nim wszędzie. 

Gdy starzec pracował rzeźbiąc w drewnie, siadały 

na jego ramionach i mu towarzyszyły. Pewnego razu 

był chory i przez cały tydzień nie wychodził ze swojej 

celi. Gdy powrócił do zdrowia, wspiął się na skały i nawoływał ptaki, 

aby je nakarmić. One jednak się nie zjawiały. Pozostawił więc dla 

nich jedzenie i wrócił do monasteru. Następnego dnia znowu udał 

się na skałę i spotkał tam ptaki, które już na niego czekały. Powitały 

go z radosnym trzepotaniem skrzydeł. Jedzenia jednak nie tknęły. 

Zaczęły jeść dopiero wtedy, gdy go ujrzały.

Starzec Paisjusz bardzo litował się nad ludźmi, którzy miesz-

kali w tej dzikiej okolicy, i ich zwierzętami. Byli oni ubogimi 

Beduinami, również dziećmi Bożymi. Niewielkie pieniądze, które 

zarabiał trudniąc się rzemiosłem, przekazywał komuś, kto za nie 

kupował mu ubrania, jedzenie, ciastka i inne drobiazgi. Chował to 

wszystko do swojej mniszej torby i szedł do swoich małych przy-

jaciół – beduińskich dzieci. One czuły jego wielką miłość do nich 

i również darzyły go szczególną miłością. Za każdym razem, gdy 

ich ukochany ojciec Paisjusz składał im wizytę, „Abuna Paisi” – jak 

go nazywały, miało miejsce prawdziwe święto. Czasami dzieci od-

wiedzały go w jego pustelni na skałach, a on, kiedy przychodziły do 

niego boso, z krwawiącymi i bolącymi stopami, opatrywał im rany. 

Dawał im także kapelusze przeciwsłoneczne, aby w palącym słońcu 

nie zrobiło im się słabo.
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Starzec Paisjusz kochał życie na pustyni. Z powodu przebywa-

nia na dużych wysokościach zachorował na astmę i czuł się coraz 

gorzej. Po dwóch latach, w 1964 roku, w związku z chorobą musiał 

opuścić Górę Synaj.

Po powrocie na Świętą Górę, gdzie rozpoczynał swoje mnisze 

życie, zamieszkał w jednym ze skitów* monasteru Iwirion i konty-

nuował swoje życie w modlitwie i ascezie. W 1979 roku osiadł osta-

tecznie w kelionie* Panagouda*. Jego drzwi, podobnie jak jego serce, 

były stale otwarte dla pielgrzymów. Przyjmował wszystkich ludzi, 

którzy przybyli prosić go o błogosławieństwo, wysłuchać jego rady 

lub opowiedzieć mu o swoim cierpieniu. Przychodziło ich bardzo 

wielu. Przez cały dzień starzec przyjmował ich z radością, częstował 

tym, co miał, i spędzał z nimi wiele godzin dziennie. Wysłuchiwał 

ich problemów, łagodził cierpienia, z miłością doradzał i rozweselał 

ich swoim dobrym humorem. Nie oszczędzał się przy tym w ogóle. 

Przyjmował odwiedzających nawet wtedy, gdy nie zjadł i nie spał, 

kiedy był spragniony, zmęczony i chory. Myślał więcej o innych niż 

o sobie. Współczuł i poświęcał się dla innych, aby im pomóc. Był jak 

nieprzerwanie płynące źródło, z którego czerpią drzewa, piją ptaki 

i dzikie zwierzęta i ciągle jest w nim wystarczająco dużo wody. 

Z właściwym sobie humorem mawiał:

– Ludzie przychodzą do mnie i wylewają swoje żale, 

a moje usta wypełniają się goryczą, jakbym zjadł cebu-

lę. Kiedy później zjawi się ktoś, komu wiedzie się le-

piej lub którego problem został rozwiązany, mówię: 

„Bogu niech będą dzięki, wy dla odmiany dali-

ście mi kawałek słodkiej chałwy*”. Często też 

mawiał: „Kochajmy ludzi. Czyńmy wszystko 

w taki sposób, aby dać radość innym, a nie 

tylko to, co nam pasuje. Gdy wyobrazimy 



100



101

sobie, że znajdujemy się w położeniu drugiego człowieka, 

możemy pokochać wszystkich, ludzi i zwierzęta, nawet te 

dzikie. Wtedy wszystko znajdzie w nas swoje miejsce.

Starzec Paisjusz bardzo się cieszył, gdy spotykał ludzi, którzy 

z miłości do Boga byli gotowi poświęcić swoje życie Chrystusowi oraz 

Cerkwi. W 1966 roku starzec aktywnie pomagał w założeniu mona-

steru świętego Jana Teologa w okolicach Suroti, w pobliżu wielkiego 

miasta Saloniki. Mniszki otrzymały wielkie błogosławieństwo ma-

jąc starca za swego duchowego ojca. Tak jak na Świętej Górze, także 

w Suroti przyjmował on ludzi, małych i dużych, którzy chcieli go ujrzeć. 

Z wielką miłością i delikatnością leczył ich dolegliwości i zmartwienia. 

W monasterze w Suroti święty starzec złożył ponadto relikwie święte-

go Arseniusza z Kapadocji, który opiekował się nim przez całe życie.

Z wielkim zaangażowaniem starzec troszczył się także o cho-

rych. Prosił Boga, aby ich uzdrowił i o to, aby dał im cierpliwość, za-

nim ich stan nie ulegnie poprawie. Pomimo że sam był ciężko cho-

ry i bardzo cierpiał, nigdy na nic się nie uskarżał, lecz nieustannie 

dziękował i wysławiał Boga. Także ludzie, którzy cierpieli na ciężkie 

i nieuleczalne choroby, czerpali odwagę naśladując go i dzięki jego 

modlitwom. Czuli nawet, jak zabierał od nich ciężkie brzemię bólu.

W dniu 12 czerwca 1994 roku Bóg zabrał starca Paisjusza do sie-

bie. Jego odejście było błogosławione, tak jak całe jego życie. Było 

to życie w płynącej prosto z serca świętej życzliwości, duchowej 

szlachetności i miłości do Boga, pełne poświęcenia dla ludzi 

i całego stworzenia. Swoje ostatnie tchnienie święty starzec 

wydał w monasterze w Suroti. Jego grób znajduje się na dzie-

dzińcu monasteru i jest celem licznych pielgrzymek.
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A

B

Słownik
Anachoreta – mnich, który opuszcza mniszą społeczność i żyje w odosob-
nieniu, aby obcować jedynie z Bogiem. Słowo to pochodzi z języka greckiego 
i oznacza „tego, który odchodzi”.

Anioł – posłaniec Boży.

Asceza – dobrowolne wyrzeczenie się dóbr tego świata oraz prowadzenie 
życia w modlitwie i poście w celu osiągnięcia doskonałości i idealnego obra-
zu życia w Bogu. Osobę, która prowadzi ascetyczny sposób życia, nazywamy 
ascetą/ascetką. Asceta chrześcijański pokonuje swoje wady i kształtuje cno-
ty w duchu Ewangelii. Słowo „asceza” pochodzi z języka greckiego i oznacza 
„ćwiczenie” i „praktykowanie jakiejś czynności”. 

Atos – zobacz terminy Święta Góra i Ogród Najświętszej Bogurodzicy.

Babilonia – starożytne państwo w Mezopotamii, położone w dorze-
czu Tygrysu i Eufratu, które istniało od XIX do połowy VI wieku przed 
Narodzeniem Chrystusa.

Barbarzyński – okrutny, bezlitosny.

Batiuszka – inaczej „ojczulek”. Słowo to pochodzi z języka rosyjskiego. Jest 
to czuła forma zwracania się do starca lub księdza.

Beduini – koczownicze lub półkoczownicze plemiona arabskie zamieszku-
jące pustynne obszary Bliskiego Wschodu i północnej Afryki. Posługują się 
językiem arabskim i prowadzą pasterski tryb życia. Często są także nazywani 
nomadami.

Bezbożność – sposób myślenia lub postępowania, polegający na usuwa-
niu Boga z życia lub ignorowaniu Go, a niekiedy nawet na celowym łama-
niu praw i nakazów Bożych. Na bezbożność człowieka może wskazywać wiele 
cech takich jak: brak poszanowania wszelkich wartości, bezwzględność, świę-
tokradztwo, nieprawość, pycha.

Błogosławiony – człowiek, który posiada pełnię darów Bożych. Jest po-
godny, łagodny i pokorny, kocha, przebacza, jest cierpliwy i spokojny, kocha 
pokój i jest skłonny do zgody.

Bogobojność/pobożność – postawa głębokiego szacunku dla Boga, połą-
czona z ufnością i miłością do Niego.

Bożki – fałszywi bogowie lub ich posągi i figury, a także związane z nimi 
symbole.
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C

D

 
E

Cela – małe pomieszczenie będące miejscem zamieszkania mnicha bądź 
mniszki w monasterze.
Cerkiew/cerkiew – Kościół prawosławny lub prawosławna świątynia.

Chadżiefendi – człowiek, który odbył pielgrzymkę do Miejsc Świętych, 
w tym wypadku do Jerozolimy.

Chałwa – wyrób cukierniczy z karmelu i nasion oleistych, m.in. z sezamu.

Chrzest Święty – sakrament, który otrzymuje człowiek wierzący w Jezusa 
Chrystusa jako Boga i Zbawiciela. W sakramencie chrztu człowiek staje 
się członkiem Cerkwi, która jest mistycznym Ciałem Syna Bożego Jezusa 
Chrystusa i rodzi się do życia świętego, duchowego i wiecznego (zobacz ter-
min sakramenty).

Czeluść piekielna – miejsce lub/i stan, gdzie znajdują się potępieni aniołowie 
i trafiają zmarli ludzie, którzy wskutek popełnionych grzechów są pozbawieni 
daru oglądania Boga, przeżywają cierpienia fizyczne i wyrzuty sumienia.

Dariusz I Wielki – król Persji w latach 521-485 przed Narodzeniem 
Chrystusa. 

Duch/w duchu – dostrzegać coś nie za pomocą zmysłów.

Efez – starożytne greckie miasto na zachodnim brzegu Azji Mniejszej, na-
przeciw wyspy Samos. W Efezie głosił Ewangelię święty Apostoł Paweł i świę-
ty Jan Teolog. Na wzgórzu Coressus, powyżej ruin Efezu, znajduje się nie-
wielka kapliczka wybudowana na fundamentach domu, w którym, zgodnie 
z Tradycją, zamieszkała Matka Boża.

Ekshumacja (relikwii świętego) – wydobycie z grobu ciała lub szcząt-
ków ciała świętego.

Erem/pustelnia – położone na uboczu miejsce, skromnie urządzona cela, 
domek, szałas lub jaskinia, gdzie mnich lub mniszka żyją w odosobnieniu i asce-
zie. Mnicha żyjącego w eremie/pustelni nazywamy eremitą lub pustelnikiem.

Eremita – słowo pochodzi z języka greckiego i oznacza osobę, mnicha lub 
mniszkę, która żyje w odosobnieniu, na pustkowiu, poświęcając się modli-
twie i życiu w ascezie (zobacz termin anachoreta i erem/pustelnia).

Ewangelista miłości – jedno z określeń świętego Apostoła Jana Teologa, 
ukochanego ucznia Jezusa Chrystusa. Święty Jan napisał dwie księgi Nowego 
Testamentu: jedną z Ewangelii oraz Apokalipsę. Jest także autorem trzech 
listów apostolskich, w których bardzo dużo miejsca poświęca miłości.
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Geronta – zobacz termin starzec.

Gerontikon – zbiór apoftegmatów, czyli sentencji i wypowiedzi, a także 
anegdot z życia świętych starców będących słynnymi mnichami i ascetami. 
Najstarszy i najbardziej znany Gerontikon to zbiór sentencji ojców, którzy 
żyli na pustyni egipskiej w IV wieku.

Gorliwość – postawa aktywnego zaangażowania przeniknięta wiarą i ufno-
ścią w Boga.

Greka/język grecki – jeden z języków starożytnych. W języku greckim zo-
stało napisane Pismo Święte Nowego Testamentu. Oprócz łaciny greka była 
w czasach Jezusa Chrystusa głównym językiem na świecie, szczególnie w ba-
senie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie. W tym języku święci oj-
cowie formułowali prawosławną naukę wiary, tworzyli przepiękne modlitwy 
i hymny naszej Cerkwi.

Herezja – fałszywa, niezgodna z nauką Cerkwi prawosławnej, nauka o Bogu 
i Cerkwi.

Ihumen – przełożony prawosławnego monasteru (zobacz termin starzec).

Ikona – obraz napisany na desce lub ścianie (fresk), przedstawiający Jezusa 
Chrystusa, Matkę Bożą, świętych, wydarzenia z Pisma Świętego i historii 
Cerkwi.

Imię/przyjęcie imienia – obrzęd, w którym kandydat na mnicha zmienia 
swoje dotychczasowe imię na imię zakonne. W tradycji prawosławnej zmiany 
imienia dokonuje się dwukrotnie lub trzykrotnie, podczas postrzyżyn w ria-
sofor, przyjęcia małej schimy i przyjęcia wielkiej schimy (zobacz terminy ria-
sofor i schima).

Imperium Bizantyńskie – cesarstwo wschodniorzymskie będące kon-
tynuacją Imperium Rzymskiego, ze stolicą w Konstantynopolu. Istniało do 
1453 roku, czyli do zdobycia Konstantynopola przez Turków Osmańskich.

Jan Szałaśnik – święty mnich rodem z Konstantynopola. Był synem zna-
nych i bogatych rodziców, którzy zadbali o jego wykształcenie. Pomimo sze-
rokich możliwości kariery postanowił poświęcić się Bogu. W tajemnicy przed 
rodzicami odszedł z rodzinnego domu i zamieszkał w monasterze, gdzie 
wkrótce został mnichem. Sześć lat po wstąpieniu do monasteru odezwała się 
w nim tęsknota za rodzicami. Wrócił więc do Konstantynopola i jako żebrak 
pojawił się w rodzinnym domu, lecz nie dał się rozpoznać swoim rodzicom. 
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Zamieszkał w szałasie blisko domu. Nierozpoznany przez nikogo spędził tam 
trzy lata, modląc się i czytając Ewangelię, cierpiąc chłód i znój. Zmarł w po-
łowie V wieku mając około dwudziestu pięciu lat. Cerkiew wspomina jego 
pamięć w dniu 15/28 stycznia.

Jordan – rzeka przepływająca obecnie przez Liban, Syrię, Izrael i Jordanię. 
Wielokrotnie występuje ona na kartach Pisma Świętego. W Jordanie odbył 
się chrzest naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który został ochrzczony 
przez świętego Jana Chrzciciela.

Judea – kraina położona w środkowej części Izraela. Między X i VI wiekiem 
istniało tutaj królestwo Judy ze stolicą w Jerozolimie, które zostało podbite 
w 586 roku p.n.e. przez króla babilońskiego Nabuchodonozora.

Jutrznia – nabożeństwo poranne, które powinno rozpoczynać się przed 
wschodem słońca.

Kapadocja – kraina historyczna w Azji Mniejszej, która przez wiele wie-
ków była ważnym ośrodkiem nauki chrześcijańskiej i chrześcijańskiego życia 
monastycznego. Kapadocja była ojczyzną świętych Ojców Cerkwi – Bazylego 
Wielkiego, Grzegorza z Nazjanzu (Teologa) i Grzegorza z Nyssy.

Kelion – odosobnione miejsce, należące do monasteru, lecz położone poza 
nim, z własną małą kaplicą, gdzie zamieszkuje jeden lub kilku mnichów.

Kołatka – specjalnie wycięta drewniana deska, w którą uderzenia drewnia-
nym młotkiem wzywają mnichów na nabożeństwa.

Konkubinat – związek partnerski mężczyzny i kobiety bez sakramentu 
małżeństwa.

Letarg – ociężałość i niemoc duchowa, duchowe lenistwo, bezczynność, 
bezradność.

Łaski Boże – dary udzielane człowiekowi przez Boga.

Ławra Pieczerska w Kijowie – słynny monaster prawosławny w Kijowie 
położony nad brzegiem Dniepru na wzgórzach kijowskich i założony przez 
świętych mnichów Antoniego i Teodozjusza w połowie XI wieku. Nazwa mo-
nasteru pochodzi od pieczar, czyli jaskiń, w których żyli pierwsi mnisi.

Mesjasz – hebrajskie słowo odnoszące się do Bożego pomazańca, władcy 
i wyzwoliciela przysłanego przez Boga. Greckim odpowiednikiem tego he-
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brajskiego słowa jest określenie Christos. W chrześcijaństwie Mesjaszem jest 
Syn Boży Jezus Chrystus, który jest Zbawicielem ludzkości i Wyzwolicielem 
człowieka z niewoli śmierci i grzechu.

Metanoia – nawrócenie, przemiana duchowa, zmiana życiowych postaw, 
sposobu myślenia i działania na zgodne z wolą Bożą. Jest to postawa zerwa-
nia z grzechem, której towarzyszy głęboka skrucha i żal za grzechy, a następ-
nie zwrócenie się do Boga oraz zawierzenie Jego miłości.

Metochia – dobra ziemskie należące do monasteru. Słowo pochodzi z języ-
ka greckiego i oznacza własność Kościoła.

Męczeństwo – zobacz termin świadectwo krwi.

Mnich/mniszka – człowiek, która wyrzekł się i oddalił ze świata ze wzglę-
du na miłość do Boga, aby w odosobnieniu, służąc Bogu i ludziom, w mona-
sterze lub eremie, prowadzić życie modlitewne i ascetyczne.

Modlitwa Jezusowa/modlitwa „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się 
nade mną, grzesznym” – krótka modlitwa zwana „modlitwą serca” albo 
„modlitwą nieustanną”. Powstała ona, prawdopodobnie, w pierwszych wie-
kach chrześcijaństwa wśród mnichów na pustyni egipskiej w IV wieku. Jej 
celem było pogłębienie więzi z Bogiem, skupienie myśli na Bogu i nieustanne 
pamiętanie o Nim. Gdy w VII wieku Egipt, Palestyna i Syria dostały się pod 
panowanie arabskie, ośrodkiem praktyki modlitwy Jezusowej stały się mona-
stery w Konstantynopolu, a zwłaszcza monaster Studios. Stamtąd praktyka 
nieustannej modlitwy przedostała się na Świętą Górę Atos. Tutaj ostatecznie 
ustaliła się jej forma i sposób praktykowania, a także jej dominująca pozycja 
w życiu duchowym.

Monaster – miejsce przebywania mnichów, w którym panują określone za-
sady życia i postępowania zwane regułą monastyczną.

Muzułmanie – określenie wyznawców religii islamskiej, założonej przez 
Mahometa w Arabii w VII wieku po Narodzeniu Chrystusa.

Nabuchodonozor II – król Babilonii w latach 604-562 przed Narodzeniem 
Chrystusa.

Najświętsze Tajemnice/Najświętsze Dary/Święta Eucharystia/Świę- 
ta Komunia – Ciało i Krew naszego Zbawiciela, Syna Bożego Jezusa 
Chrystusa.

Nicefor II Fokas – jeden z najwybitniejszych cesarzy bizantyńskich  
w X wieku, panujący w latach 963-969.

N
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Nieszpory – nabożeństwo wieczorne, według tradycji, sprawowane po za-
chodzie Słońca. W Cerkwi prawosławnej jest to nabożeństwo rozpoczynające 
każdy dzień liturgiczny.

Nowicjusz – kandydat na mnicha, który przygotowuje się do życia mona-
stycznego pod opieką swojego ojca duchowego (zobacz termin ojciec du-
chowy i starzec).

Ogród Najświętszej Bogurodzicy – określenie Świętej Góry Atos podkre-
ślające fakt, że znajduje się ona pod szczególną opieką Bogurodzicy. Według 
tradycji, Matka Boża przepływała pewnego razu obok Atosu i była pod tak 
ogromnym wrażeniem piękna tego miejsca, że poprosiła Chrystusa, aby oddał 
go jej jako miejsce zamieszkania dla tych, którzy pragną oddać się duchowym 
zmaganiom. Wówczas z nieba dał się słyszeć głos: „Niech to miejsce stanie się 
Twoim dziedzictwem, ogrodem i przystanią zbawienia dla wszystkich, którzy 
pragną zdobyć Królestwo Niebiańskie” (zobacz termin Święta Góra).

Ojciec duchowy/spowiednik – duchowny, doświadczony mnich lub ka-
płan, który niesie trud kierownictwa duchowego człowieka powierzonego mu 
przez Boga. Będąc duchowym przewodnikiem za swoje działania ponosi od-
powiedzialność przed Bogiem (zobacz termin starzec).

Panagouda – nazwa kelionu na Świętej Górze, który należy do monasteru 
Kutlumus i poświęcony jest Narodzeniu Najświętszej Bogurodzicy (zobacz 
termin kelion).

Parakleza – kanon modlitewny ku czci Matki Bożej lub świętego.

Pascha/Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa/Zmartwychwstanie 

Pańskie – największe ze wszystkich świąt w Cerkwi prawosławnej, zwa-
ne „Świętem świąt” i „Uroczystością uroczystości”. Pascha jest obchodzo-
na zawsze po pierwszej wiosennej pełni księżyca i po zakończeniu Paschy 
żydowskiej.

Pasza/basza – wysoki urzędnik w administracji Imperium Osmańskiego. 
Tytuł ten był w Turcji przyznawany gubernatorom i generałom.

Patriarcha ekumeniczny – zobacz termin Patriarchat Ekumeniczny.

Patriarchat Ekumeniczny/Patriarchat Konstantynopolitański 
– starożytny patriarchat Cerkwi prawosławnej, zajmujący pierwsze hono-
rowe miejsce wśród równych sobie niezależnych Cerkwi prawosławnych 
w świecie. Na jego czele stoi patriarcha Konstantynopola, zwany patriarchą 
ekumenicznym.
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Poganie – określenie wyznawców religii niechrześcijańskich, którzy wierzy-
li w wielu bożków lub ubóstwiali siły przyrody.

Pogański – właściwy dla pogan (zobacz termin poganie).

Pokora/skromność – postawa i stan duchowy wolny od egoizmu i pychy.

Posługa – praca na rzecz Cerkwi, a w szczególności różnorodne pra-
ce i zajęcia, wykonywane przez przebywających w monasterze mnichów 
i mniszki, a także nowicjuszy i nowicjuszki, które zostały im zlecone do 
wykonania.

Posłuszeństwo – postawa podporządkowania się wskazówkom i polece-
niom osoby obdarzonej władzą czy autorytetem. W znaczeniu chrześcijań-
skim jest to także wierność Bożym Przykazaniom oraz zasadom Cerkwi, 
a także oparta na głębokim zaufaniu i wyrzeczeniu się własnej woli posta-
wa zawierzenia ojcu duchowemu lub władzy cerkiewnej i wypełnianie ich 
poleceń. Tym, co znosi posłuszeństwo, jest sprzeniewierzenie się prawdzie 
Ewangelii i nauce Cerkwi.

Prezbiterium – część cerkwi, gdzie znajduje się ołtarz. Jest ono oddzielone 
od części, gdzie modlą się wierni, ścianą z ikon zwaną ikonostasem.

Prorok – człowiek wybrany i posłany przez Boga, który obwieszcza ludziom 
Jego wolę.

Pustelnia – zobacz termin erem/pustelnia.

Pustelnik – mnich, który mieszka samotnie w pustelni (zobacz terminy 
eremita i anachoreta).

Raj/rajski ogród – miejsce, które Bóg wydzielił na Ziemi po stworzeniu 
człowieka. W nim przebywali nasi prarodzice Adam i Ewa przed popełnie-
niem grzechu pierworodnego.

Relikwie – ciało lub części ciała świętego.

Riasofor – pierwszy stopień zakonny, który nie wiąże się jeszcze ze złoże-
niem przyrzeczeń zakonnych. Kandydatowi może być nadane nowe imię (zo-
bacz termin imię/zmiana imienia).

Rozgrzeszenie – modlitwa kończąca spowiedź, w której kapłan zwraca się 
do Boga o odpuszczenie grzechów człowiekowi wyznającemu swoje grzechy 
(zobacz termin spowiednik).

Rozwaga/roztropność – umiejętności dobierania dobrych i mądrych 
środków prowadzących do osiągnięcia dobrych i mądrych celów.
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Sakramenty – święte czynności, za pośrednictwem których udziela-
na jest wierzącemu człowiekowi niewidzialna i zbawcza łaska Świętego 
Ducha. W sakramentach sam Bóg w tajemniczy sposób dotyka, oczysz-
cza, oświeca, uświęca życie człowieka, więc ich moc pochodzi od samego 
Boga.

Schima – obrzęd złożenia zakonnych przyrzeczeń ubóstwa, posłuszeństwa 
i czystości, w wyniku czego nowicjusz zostaje mnichem. Kandydat na mni-
cha obiecuje poświęcić życie Bogu i dążyć do zbawienia. Wyraża gotowość 
do pozostania w monasterze do końca życia, wyrzec się życia świeckiego 
i obiecuje znosić w imię przyszłego zbawienia wszystkie niedogodności 
i cierpienia. W prawosławnej tradycji monastycznej rozróżnia się małą 
i wielką schimę. Wielką schimę przyjmuje mnich, który pragnie całkowicie 
odłączyć się od świata i poświęcić wszystkie swoje działania jedynie Bogu. 
Przyjęcie małej i wielkiej schimy bezwzględnie wiąże się ze zmianą imienia 
(zobacz terminy nowicjusz, mnich, imię/zmiana imienia).

Skit – miejsce odosobnienia dla mnichów, którzy chcą prowadzić surowsze 
życie niż w murach monasteru. Słowo „skit” pochodzi z języka greckiego od 
Sketis – starożytnego chrześcijańskiego ośrodka monastycznego w Egipcie.

Skromność – zobacz termin pokora/skromność.

Spowiednik – prawosławny ksiądz, który ma prawo przyjmowania spo-
wiedzi, czyli wyznania przez ludzi ich grzechów przed Bogiem, a także kiero-
wania ich na drogę poprawy (zobacz terminy metanoia, ojciec duchowy, 
starzec).

Starzec – mnich, który przez świętą przemianę życia doświadcza szczegól-
nych łask Bożych i może być ojcem duchowym. Jest to także forma zwracania 
się do zwierzchnika i/lub spowiednika mniszej wspólnoty. W języku greckim 
odpowiednikiem słowa „starzec” jest „geronta”, a w języku rosyjskim „starec” 
(zobacz terminy ojciec duchowy, spowiednik, metanoia).

Stwórca/Stworzyciel – określenie Boga, który stworzył wszystko, co ist-
nieje, wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, a także samego człowieka 
jako mężczyznę i kobietę.

Synaj – pustynny półwysep między Egiptem i Palestyną, z wysokimi górami 
Synaj na południu. W VI wieku, u podnóża góry Horeb, gdzie Bóg objawił się 
Mojżeszowi, bizantyński cesarz Justynian polecił zbudować monaster, który 
później został poświęcony świętej wielkiej męczennicy Katarzynie.

Szapur II – król Persji w latach 310-379, prześladowca chrześcijan.
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Świadectwo krwi – śmierć męczeńska w imię wiary w Jezusa Chrystusa i Jego 
nauki. Słowo „męczennik” pochodzi z języka greckiego i znaczy „świadek”.

Święta Góra – część górzystego półwyspu Atos, położona we wschodniej 
części Półwyspu Chalcydyckiego, który jest zamieszkiwany wyłącznie przez 
prawosławnych mnichów. Pierwsi mnisi osiedlili się na Atosie pod koniec 
VIII wieku. Obecnie znajduje się tam dwadzieścia monasterów. Wstęp na 
Świętą Górę mają wyłącznie mężczyźni. Zobacz termin Ogród Najświętszej 
Bogurodzicy.

Świątobliwe życie – zobacz termin bogobojność/pobożność.

Terasy – konstrukcje na zboczu góry, budowane w celu powiększenia ob-
szaru upraw. Najpierw budowane są ścianki z kamieni lub cegieł, a następnie 
przestrzeń pomiędzy murem a zboczem wypełniana jest ziemią.

Umiarkowanie – panowanie nad własnymi instynktami i potrzebami oraz 
poprzestawanie na tym, co konieczne.

Wskrzeszenie – przywrócenie do życia.

Wspomnienie pamięci świętego/pamięć świętego – dzień, w którym 
Cerkiew czci pamięć świętego. 

Wstrzemięźliwość – powstrzymywanie się od tego, co nie jest konieczne, 
oraz walka z namiętnościami i przyjemnościami, które odciągają człowieka od 
tego ważnego dla osiągnięcia zbawienia (zobacz termin umiarkowanie).

Wyrzeczenie się – dobrowolna rezygnacja z czegoś (zobacz termin 
posłuszeństwo).

Zaśnięcie w Panu – określenie śmierci człowieka, jego przejścia do życia 
wiecznego.

Życie wieczne – życie z Bogiem i ze wszystkimi świętymi w niebie.

Życiodajne Źródło – jedno z określeń Najświętszej Bogurodzicy, podkre-
ślające zrodzenie się z niej naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pierwsza cer-
kiew pod tym wezwaniem została zbudowana w V wieku w Konstantynopolu 
przez cesarza Leona, powyżej błogosławionego źródła, gdzie objawiła mu się 
Bogurodzica. 

Żywot – opis historii życia świętego.
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