
Je velmi dùle�ité zachovávat si duchovní pokoj, nepoddávat se

rozèilenosti a projevùm hnìvu. Stane-li se však, �e se ji�

dostaneme do takto podrá�dìného stavu, tehdy je dùle�ité

udr�et jazyk na uzdì anebo odejít.

Je�íšovou modlitbou: „Pane Je�íši Kriste, Synu Bo�í, smiluj se

nade mnou høíšným,“ anebo modlitbou k Bohorodici:

„Bohorodice Panno, raduj se; milostiplná Maria, Pán s tebou;

po�ehnaná jsi mezi �enami a po�ehnaný plod �ivota tvého, nebo�

jsi porodila Spasitele duší našich,“ umrtvujte svou

podrá�dìnost a hnìv. Pøeètìte si v takovou chvíli svaté

Evangelium, je-li to mo�né. I kdybyste nic nechápali,

nepøestávejte èíst, nebo� jedinì tak skrze váš zrak pøejdou

paprsky blahodati do vaší duše. Povšimnìte si, �e se po tomto

krátkém ètení velmi rychle uklidníte. A budete-li opìt

podrá�dìní a vybuchnete-li zlobou, nenechte se odradit

neúspìchy, nepokorností srdce. Sna�te se postupnì vykoøenit

svou prchlivost a proste Hospodina o pomoc.

Schiigumen Sáva (Ostapenko)

Doba, ve které nám Hospodin urèil pro�ít �ivot, je ze všech
nejsmutnìjší – vznikají nepokoje, zmatky. Zmatení a nejistí
lidé se sna�í pohnout nepohnutelným, ale to ještì není konec.

Ještì nastanou daleko slo�itìjší èasy.
Nesmíme však nyní �ít bezmyšlenkovitì. Nezapomínejme

proto, dìti Bo�í, �e zlo je bezmocné, my však vìèní,
nebo� s námi je Bùh.

Starec Ioann Kres�jankin

DUCHOVNÍ RECEPT SVATÉHO IGNATIJE BRJANÈANINOVA
… zasílám vám jeden duchovní recept a radím vám, abyste tento lék,
který vám nyní pøedkládám, u�ívali nìkolikrát dennì; zvláštì v dobì
nejvìtšího sou�ení, duševního nebo tìlesného. Budete-li jej u�ívat,
naèerpáte síly a hojivosti skryté v tomto léku, je� se mohou na první
pohled zdát nepatrné. Zùstaòte na chvíli sami, a potom pomalu a nahlas
vyslovujte následující slova tak, aby váš rozum zùstal soustøedìný na to,

co øíkáte:
„Sláva tobì, Bo�e mùj, za seslané strádání, jeliko� si ho za své skutky
plnì zasluhuji. Pøijímám ho a prosím tì, rozpomeò se na mne ve svém

Království!“
Tuto modlitbu je tøeba pronášet beze spìchu. Kdy� ji øeknete poprvé,
trochu si oddechnete, a potom ji opìt vyslovte a znovu si krátce
oddechnete. Takto pokraèujte v modlitbì pìt nebo deset minut, dokud
nepocítíte ve vaší duši klid a útìchu. To, co pocítíte, bude jasné: Bo�í
moc a milost, nebo� ta nespoèívá ve výøeènosti nebo mnohomluvnosti,
ale ve velebení Boha. Velebení a vzdávání díkù jsou toti� skutky, je�
nám odkázal sám Bùh, a proto je nelze pova�ovat za lidský výmysl. Svatý
apoštol Pavel nám pøedal toto pøikázání od samotného Boha, kdy� øekl:
„Ze všeho díky èiòte, nebo� to je Bo�í vùle v Kristu Je�íši o vás.“

(1. Sol. 5,18)


