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Skaczesz do wody? 
 

      Przekonajmy się na początku, czy jesteś zupełnie normalny. Wyobraź sobie, że 
pewnego grudniowego dnia idziesz wzdłuż rzeki. Jest siarczysty mróz. Nagle słyszysz 
krzyk tonącego dziecka. Ma ono dwa lub trzy lata. Jeśli to właśnie ty nie wskoczysz do 
wody, aby przyjść mu z pomocą, dziecko zginie. Co robisz? Czy skaczesz, chociaż wiesz, 
że woda jest lodowata? Tak? 
      Oczywiście, że skaczesz, bo chcesz uratować mu życie. Nie możesz pozwolić, by 
dziecko zginęło, skoro możesz je uratować. Przecież tak łatwo jest wskoczyć do wody! 
      Tak samo jest z postem. Pozwala on ci uratować wiele istnień ludzkich, nie dopuścić 
do śmierci wielu młodych ludzi i dzieci, do rozpadu wielu rodzin. Niestety, od prawie pół 
wieku na Zachodzie (nie dotyczy to Wschodu) zapomnieliśmy o poście i dlatego śmierć 
zaczęła dokonywać niesłychanego wprost spustoszenia. Czy zauważyliście zależność 
między zaniechaniem postu a nasileniem sił napaści złego ducha? Szatan mógł łatwiej 
dostać się nawet do Kościoła, ponieważ jego drzwi nie były zamknięte. Matka Boża w 
Medjugoriu kieruje do nas pełne strapienia wołanie: „Zapomnieliście o poście!" Na 
Zachodzie został on porzucony, trzeba  więc do niego powrócić. Jest to bardzo ważne. 
Matka Boża w Medjugoriu daje pięć podstawowych wskazań, które musimy wprowadzać 
w życie, jeśli chcemy być święci, to znaczy mieć w sobie pełnię miłości, a także zwyciężyć 
szatana. Są one podstawowe w naszej drodze do Boga. Drugie wskazanie jest właśnie 
tym, którego ludzie nie chcą stosować. W każdym zakątku świata mogę spotkać ludzi 
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gorliwych, prowadzających w życie słowa Matki Bożej z Medjugoria. Stwierdzam, że 
stosują się oni do czterech pozostałych wskazań: Msza św., czytanie Pisma Świętego, 
spowiedź, różaniec. Gdy jednak mówię do nich o poście, zwieszają głowę i nic nie 
odpowiadają, ponieważ go zaniechali. Nie zrozumieliśmy, czym jest post! W Medjugoriu 
Matka Boża mówi o nim w bardzo piękny sposób. Odsłania piękno i sens postu jako 
potężnego narzędzia w naszych rękach, narzędzia mocy Bożej, działającej poprzez nas, 
dokonującej niezwykłych rzeczy, których tak bardzo potrzebujemy. 
 

Dwa dni w tygodniu 
 
     Matka Boża prosi, byśmy pościli o chlebie i wodzie dwa dni w tygodniu - w środy i w 
piątki. Dlaczego właśnie w te dwa dni? Sama Matka Boża - wraz ze św. Jozefem, 
Jezusem i wszystkimi pobożnymi Żydami tamtych czasów - pościła dwa dni w tygodniu. 
W bardzo dawnym dokumencie Kościoła, Didache, pochodzącym z ok. 90 roku n.e., w 
którym pierwsi uczniowie mówią o życiu chrześcijan pierwszego wieku, czytamy: „Nie 
zachowujcie postu w tym samym czasie, co obłudnicy. Oni bowiem poszczą w 
poniedziałek i czwartek, wy natomiast poście w środę i piątek"i. To niezwykle, że Matka 
Boża chce przywrócić tę tradycję pierwotnego Kościoła, według której sama żyła. Post 
wpisany jest w religie żydowską, w religie chrześcijańską, jak też i w inne religie. Stosuje 
go nawet medycyna i niektóre terapie. Każdy lekarz wie, że post jest dobry dla zdrowia. 
     Matka Boża nie tłumaczy w swych orędziach, dlaczego mamy pościć właśnie w te dni. 
Miałam jednak okazję odkryć to dzięki członkom grupy modlitewnej, założonej przez 
Maryje w Medjugoriu. Przez całe lata nauczała ona tych młodych ludzi za pośrednictwem 
widzących. To piękne, że wszystko, co czyni Maryja, ma tylko jeden cel: wskazywać na 
Jezusa. Przychodzi dla Jezusa, przychodzi po to, byśmy Go kochali, byśmy zbliżyli się do 
Jego Serca. 
 

1  Pierwsi świadkowie: Pisma Ojców Apostolskich, Kraków 1998, str. 36.  

                                                             

W jaki sposób post zbliża nas do Jezusa 
 
     Maryja prosiła, by każdy czwartek był upamiętnieniem  daru Eucharystii i 
kapłaństwa. Pamiątkę tę mamy przeżywać z wielka miłością. Z radością, wiarą i 
dziękczynieniem mamy przypominać sobie, że Jezus dal nam swoje Ciało i Krew jako 
pokarm i napój. Maryja jest tak bardzo rozmiłowana w Eucharystii, w Chlebie Życia, że 
daje nam całą środę na to, byśmy przygotowali się do przeżywania tej pamiątki. (Nie 
znaczy to oczywiście, że chce Ona, byśmy chodzili na Mszę św. tylko w czwartki). Maryja 
pragnie już od środy uwalniać nas od rozproszeń, od innych pokarmów, od zakupów, od 
przygotowywania posiłków i wszystkich trosk związanych z jedzeniem, abyśmy mogli 
rozsmakować się w chlebie, w tym pokarmie, który stanie się Ciałem samego Jezusa. 
Wybrał On bowiem właśnie chleb, aby przemienić go w swoje Ciało. W środę nie 
powinniśmy myśleć o tym, co będziemy jeść następnego dnia. Mamy pościć z radością 
serca i rozsmakowywać się w chlebie. Mamy przygotowywać się tak jak naród wybrany 
podczas swej wędrówki przez pustynię. Bóg zesłał im mannę, chleb z nieba. Lud, który 
miał przeżywać tajemnice Eucharystii, najpierw się do niej przygotowywał. W taki sam 
sposób Maryja przygotowuje nas dzisiaj. W czwartek obchodzimy uroczystą pamiątkę 
ustanowienia Eucharystii, Chleba Życia. Ale Maryja nie chce, byśmy od razu w piątek 
zajadali się homarami po amerykańsku czy innymi smakowitymi potrawami. Pragnie, 
byśmy w piątek nadal czuli smak chleba, aby jak najdłużej przeżywać tę tajemnice. 
Podobnie jest z żydowskim szabatem. Dla Żydów jest to najważniejsze święto. Gdy 
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nastaje wieczór i zachodzi słońce, gdy zbliża się koniec szabatu, Żydzi wciąż śpiewają 
Psalmy i hymny tak, jakby chcieli przedłużyć szabat. Nie chcą go utracić. Szabat jest jak 
narzeczona. Tak samo piątkowy post pozwala nam jak najdłużej zachować smak chleba, 
który przypomina nam Chleb Życia. Często wyobrażam sobie Matkę Bożą, która 
pozostała na ziemi wśród Apostołów po Wniebowstąpieniu Jezusa. Czy, gdy wchodziła do 
kuchni, mogła patrzeć na chleb tak samo, jak przed Ostatnią Wieczerzą? Gdy spoglądała 
na chleb, na pewno coś drżało w Jej matczynym Sercu: „Mój Syn przychodzi pod postacią 
chleba, to właśnie chleb stal się moim Synem" - myślała z pewnością. Można się  
domyślać, że nie patrzyła na chleb tak samo, jak na marchew czy ziemniaki. Patrząc na 
ziarna zboża, z których powstaje chleb, mamy przed oczami całe dzieje Chrystusa, dzieje 
Odkupiciela. Gdy Jezus mówi w Ewangelii o ziarnie, widzimy siewce i ziarno, które musi 
obumrzeć. Dopiero gdy obumrze, przyniesie owoc obfity, wyda plon - trzydziestokrotny, 
sześćdziesięciokrotny, stokrotny. To całe dzieje śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i 
owoców Odkupienia. Aby ziarno stało się chlebem, trzeba je zmiażdżyć, by zrobić z niego 
mąkę i dopiero z mąki upiec chleb. Tak samo został zmiażdżony Jezus: całe Jego ciało, 
dusza i serce, cała Jego osoba. Ziarno pszeniczne mówi o historii miłości Jezusa do nas. 
Jezus pozwolił się zmiażdżyć, abyśmy mogli Nim się karmić i być przebóstwieni przez ten 
pokarm. Mówiąc o Chlebie Życia, Jezus powiedział: „Kto spożywa ten chleb, ma życie 
wieczne". Jaki to chleb? „Ten, który daje wam Syn Człowieczy, nie ten, który jedli wasi 
ojcowie i pomarli" (por. J 6,49-51). Dlatego w środy i piątki powinniśmy żyć miłością do 
chleba i historią naszego Odkupienia. Matka Boża chce nas w tym zanurzyć nie tylko 
duchowo, lecz także w wymiarze materialnym. Maryja jest niewiastą żydowską, bardzo 
konkretną. Zaleca nam post o chlebie, aby zmusić nas niejako do przebywania z 
Jezusem. Skupia naszą uwagę na miłości i obecności Jezusa i pozwala, byśmy wraz z 
Nią wielbili Go za to, że w swej pokorze stal się chlebem. Oto prawdziwy sens postu. 
     W samym Medjugoriu Matka Boża dała nam kilka konkretnych przykładów dla 
zilustrowania orędzia, które do nas kieruje, i ukazania dobrodziejstw, jakie przynosi post 
o chlebie i wodzie. Tradycja żydowska, a także tradycja chrześcijańska, która jest jej 
przedłużeniem, uczy nas, że post ma wielką moc przeciwko szatanowi. Sprawa ta jest 
bardzo ważna, bo dzisiaj szczególnie zmagamy się z silami zła. Matka Boża wielokrotnie 
powtarza w Medjugoriu, że dziś szatan jest tak silny, jak nigdy dotąd. Trudno ogarnąć 
spustoszenia, jakich dokonuje w rodzinach, w młodych i dzieciach. Niestety, dzisiaj na 
Zachodzie panuje kultura śmierci. Wielu pielgrzymów przyjeżdża do Medjugoria w stanie 
załamania, ponieważ ich dzieci biorą narkotyki, uprawiają nierząd czy zdążają drogą 
prowadzącą do śmierci. Podczas spotkań ze mną ich rodzice proszą, by widzący pomodlili 
się o uwolnienie ich dzieci od narkotyków czy nierządu. Zapewniwszy ich o modlitwie, 
pytam: „Czy pościliście w intencji waszego dziecka?" W odpowiedzi słyszę: „Bardzo się 
modlimy, odprawiamy nowenny do Najdroższej Krwi Chrystusa, odmawiamy różaniec"! 
„Ale nie odpowiadacie na moje pytanie. Czy również pościcie?" „Ale, siostro, modlimy się!" 
Przypominam wówczas o tym, że Maryja mówi o wojnach, które toczą się w rodzinach, w 
sercach ich dzieci. Może to właśnie taka wojna niszczy teraz życie ich dziecka. „Drogie 
dzieci – mówi Maryja - postem i modlitwami można powstrzymać wojny" 
(21.07.1982) (2). Matka Boża nie mówi najpierw o wojnach miedzy narodami, ale o 
wojnach w łonie rodzin. Mówi, że wojna zaczyna się w naszym sercu. Jeśli nienawidzę 
mego brata, jeśli zamknęłam drzwi przed jakimś człowiekiem i źle go osądziłam, jeśli go 
potępiłam, jeśli czuję do niego zazdrość, jeśli go obmawiam, jeśli w moim sercu pozostaje 
gorycz, wtedy toczy się w nim wojna, która tylko wydostaje się na zewnątrz.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
2 Wszystkie orędzia z datą cytujemy za: Słowa z nieba. Wszystkie orędzia z  Medjugoria, 
Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999. Siostra Emmanuel przytacza też w 
kilku miejscach słowa Matki Bożej usłyszane wprost od widzących. 
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To przede wszystkim taką wojnę Matka Boża chce usunąć z naszego serca. Jedynym 
sposobem jest post i modlitwa. Jeśli znajdziecie jakiś inny sposób, to jest to sposób 
podejrzany. Trzeba z niego zrezygnować. Jezus mówił podobnie. Pewnego dnia 
Apostołowie powrócili zasmuceni, bo tym razem nie mogli pokonać zła, a przecież mieli w 
sobie moc Chrystusa. Czynili cuda, uzdrawiali, uwalniali od złych duchów. Tego dnia się 
nie udało. Jezus wytłumaczył im, dlaczego tak się stało: „Ten rodzaj złych duchów 
wyrzuca się tylko modlitwą i postem" (Mt 17,21).  
     Nie zapominajmy o tych dwóch sposobach. Post to coś więcej, niż skok do lodowatej 
wody, by uratować jedno tonące dziecko. Gdy pościmy o chlebie i wodzie, nie grozi nam 
zapalenie płuc. Możemy za to uratować życie wielu ludziom nie zapadając na żadną 
chorobę. Post przywraca zdrowie. Z wielu badań wynika, że na Zachodzie je się o jedną 
trzecią za dużo w stosunku do tego, co jest niezbędne dla organizmu. Wiele chorób, a 
nawet przedwczesnych zgonów, spowodowanych jest nadmiarem pokarmu. Tak  więc 
post zrobi nam dobrze. Rodzice, którzy błagacie o uzdrowienie waszego dziecka, dzieci, 
które błagacie o pojednanie waszych rodziców, wiedzcie, że macie tę moc. Nie módlcie się 
bez postu i nie pośćcie bez modlitwy. Wszyscy święci pościli. W pierwszych tygodniach 
objawień ludzie z wioski i okolic z wielką uwagą wsłuchiwali się w każde słowo Matki 
Bożej. Mniej więcej dwa miesiące po rozpoczęciu objawień Maryja powiedziała: „Szatan 
ma wobec tej parafii niszczycielski plan. Drogie dzieci, proszę wszystkich parafian, by 
przez trzy dni pościli o chlebie i wodzie i odmawiali różaniec, aby odnieść zwycięstwo nad 
szatanem". Wszyscy jak jeden mąż zrobili to, o co prosiła Matka Boża. Przez trzy dni 
pościli i modlili się jednym sercem, by Maryja mogła zmiażdżyć głowę węża. Czwartego 
dnia Matka Boża powiedziała: „Drogie dzieci, dziękuję wam za modlitwy i post. Upadł 
szatański plan, odnieśliśmy zwycięstwo". Nie powiedziała: „Odniosłam zwycięstwo", ale: 
„Odnieśliśmy zwycięstwo". Potrzebowała wieśniaków z parafii w Medjugoriu, aby 
zwyciężyć szatana. Jest to bardzo ważne, bo gdyby w tamtych dniach szatanowi udało 
się przeprowadzić swój plan, nie byłoby Medjugoria, nie byłoby tej całej rzeki 
błogosławieństwa, która rozlewa się po naszej ziemi od ponad osiemnastu lat. Gdyby nie 
było Medjugoria, ileż ludzkich istnień nie zostałoby ocalonych, ileż rodzin nie 
zjednoczyłoby się na nowo, iluż młodych ludzi nie uniknęłoby samobójstwa!  
Spójrzmy na dobro, jakie Medjugorie przyniosło nam samym, a wszystko dlatego że 
kiedyś pięciuset parafian z tej wioski poświęciło trzy dni na to, by zwyciężyć szatana. Bóg 
mógł ofiarować światu Medjugorie i miliony pielgrzymów mogą tam przybywać, by 
nabierać sil. Oto jaką moc ma ten, kto odpowiada „tak" na prośby o post i modlitwy. 
     W 1992 roku Matka Boża powiedziała do Ivanki: „Drogie dzieci, proszę was, byście 
zwyciężali szatana". Ależ kim ja jestem, bym mogła odnieść zwycięstwo nad szatanem? 
Czy Matka Boża prosi właśnie mnie, bym go zwyciężyła? Tak. Jestem dzieckiem Bożym i 
Maryja potrzebuje mnie, potrzebuje każdego z nas bez wyjątku. Mówi: „Kochane dzieci, 
pragnę, abyście zrozumieli, że Bóg wybrał każdego z was, by go użyć w wielkim planie 
zbawienia ludzkości. Wy nie możecie pojąć, jak wielka jest wasza rola w planie 
zbawienia" (25.01.1987). W tym samym orędziu skierowanym do Ivanki Maryja wskazuje 
nam na broń, którą możemy zwyciężyć szatana: „Bronią, którą możecie zwyciężyć 
szatana, jest post i modlitwa. Módlcie się o pokój. Szatan chce zniszczyć tę odrobinę 
pokoju, którą macie".  
     W kwietniu 1992 roku, gdy bomby zaczęły spadać na całą Bośnię-Hercegowinę, a 
więc także wokół Medjugoria, patrzyliśmy na zniszczenie i śmierć. Pierwsze orędzie po 
tych bombardowaniach brzmiało: „Drogie dzieci! (...) Tylko modlitwą i postem można 
wstrzymać wojnę. (...) Szatan chce w tych dniach zamętu sprowadzić na złą drogę jak 
najwięcej dusz. Dlatego wzywam was, abyście zdecydowali się na Boga, a On was obroni 
i wskaże co powinniście czynić i jaką drogą iść" (25.04.1992).  Maryja mówiła to także 
przed wojną. Teraz musiała to powtórzyć. 
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Ciało 
 
     Dlaczego post tak bardzo osłabia szatana? Można powiedzieć, że wtedy, gdy 
ofiarujemy Bogu coś, co jest związane z naszym ciałem, oddajemy się Mu naprawdę. 
Łatwo jest dać pieniądze, oddać swój czas, powiedzieć dobre słowo czy zaangażować się 
w jakąś służbę. Post dotyka nie tylko naszego ciała, lecz także czegoś witalnego. Musimy 
jeść, aby żyć. Post dotyka  więc głęboko zakorzenionych w nas przyzwyczajeń. Mówi o 
tym O. Slavko: „Post objawia nasze uzależnienia". Gdy pościmy o chlebie i wodzie, 
widzimy, jak zaczynają migać w nas jakby małe światełka: kawa, papieros, wino, 
czekolada… Ale Matka Boża nie przychodzi, by wytykać nam nasze przywiązania. 
Przychodzi po to, byśmy byli wolni, wyzwoleni. Uświadamiamy sobie, do jakiego stopnia 
jesteśmy przywiązani do naszych drobnych zwyczajów, do naszych planów. Gdy 
zaczynałam pościć o chlebie i wodzie, od razu odkryłam radość, jaką daje wolność. 
Mogłam jeść, mogłam nie jeść. Było to dla mnie to samo.  
     Pewna Angielka założyła zgromadzenie zakonne na prośbę Matki Bożej. Któregoś dnia 
spytałam ją, czy Maryja prosi jej wspólnotę o post. „Tak - odpowiedziała. - Maryja prosi, 
byśmy pościli codziennie." „Codziennie? - spytałam. Ale to niemożliwe!", Ależ tak, pościmy 
codziennie - od drugiej do szóstej po południu." Na to wybuchnąłam śmiechem, ale ona 
dodała: „My, Anglicy, między czwartą a piątą zawsze pijemy herbatę i jemy podwieczorek. 
Jeśli zabierze się Anglikowi herbatę, przestaje on być prawdziwym Anglikiem." Każdy 
naród ma inny rodzaj przyzwyczajeń.  
     Apostołowie często nie mieli czasu na jedzenie, ale to im nie przeszkadzało. Nie miało 
znaczenia, czy zjedli coś, czy też nie, bo ich najważniejszą troską było dzieło Boże.  
     Gdy ofiarujemy coś, co związane jest z naszym ciałem, to znak, że naprawdę 
oddajemy się Bogu. Post w pewien sposób stwarza przestrzeń w naszej duszy, sercu i 
ciele. Gdy nie jesteśmy zajęci jedzeniem, pojawia się owa przestrzeń dla Boga. Bóg zajmie 
ją, przyjdzie do nas tak, jak nigdy przedtem. Jest to w naszym życiu niejako nowe 
terytorium przeznaczone wyłącznie dla Niego. Dlatego ci, którzy poszczą, mają szczególną 
wrażliwość i wyczucie duchowe. Otrzymują o wiele więcej natchnień niż ci, którzy nie 
poszczą. 
     Pewna matka rodziny mieszkająca w Meksyku zaczęła pościć, ale potem przerwała 
post na rok. Po upływie roku na nowo go podjęła. Opowiadała mi, że w czasie gdy 
przestala pościć, w pewien sposób straciła natchnienie potrzebne do tego, by rozmawiać 
z dziećmi, mówić im o życiu, wprowadzać je w rzeczywistość. Ale gdy tylko na nowo 
podjęła post, powróciły dobre natchnienia. Słowa przychodziły spontanicznie. Czuła, że 
działa przez nią Duch Święty, i że dziecko słucha jej całym sercem. Znajdowała 
odpowiednie słowa, aby  pomóc swemu dziecku. To piękny przykład, mówiący o tej nowej 
przestrzeni, którą Duch Święty stwarza w nas przez post. To tak, jakby było w nas 
dodatkowe mieszkanie dla Trójcy Świętej, które  pozwalamy Jej zając.  
     Post jest przygotowaniem na spełnienie się dziel Bożych i na wypełnienie się Jego woli 
wobec nas samych i wobec świata. Miałam wielką laskę spotkania z pewnym świętym 
kapłanem, franciszkaninem, mieszkającym w pobliżu Medjugoria, w Sirokim Briegu. 
Tysiące osób przybyło na jego pogrzeb. Miał on nie tylko dar uzdrawiania, lecz także 
potrafił czytać w duszach. Uzdrowił bardzo wiele dzieci. Mieszkańcy całej Bośni-
Hercegowiny, a także Chorwacji, przyjeżdżali tam, by otrzymać jego błogosławieństwo. 
Natychmiast orientował się, na czym polega czyjś problem. Gdy ktoś przychodził do niego 
z jakąś sprawą, on błogosławił go, to było wszystko. Uprawiał surową ascezę. Spał na 
ziemi i bardzo wiele pościł. Ta pełna miłości asceza pozwalała mu bardzo wiele wyjednać 
u Pana. Stał się więc niezwykle popularny pomimo swego nieco gburowatego sposobu 
bycia. 
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Przygotowanie wielkich dziel Bożych 
 
     Jedna z moich znajomych Chorwatek z Medjugoria, Ivica, opowiadała mi historię, 
którą sama słyszała od swej babki. Znała ona pewnego pokornego mnicha, do którego 
kiedyś przemówił Pan Bóg. Spytał go: „Zdenko, czy zgodzisz się pościć o chlebie i wodzie 
przez siedem lat?" Mnich odpowiedział Panu „tak", co w rzeczywistości niewiele zmieniło 
jego obyczaje, bo bardzo często jego jedynym pożywieniem był chleb i woda. Pościł więc 
przez siedem lat. W ostatnim dniu siódmego roku Pan przemówił do niego jeszcze raz: 
„Zdenko, czy zgodzisz się, dodać do twojego postu jeszcze jeden rok"? Mnich i tym razem 
odpowiedział „tak". A w ostatnim dniu ósmego roku – 24 czerwca 1981 - w Medjugoriu 
po raz pierwszy objawiła się Matka Boża. Nie ma tu nic do dodania. Któż wie, jak w 
ukryciu przygotowywane są wielkie dzieła Boże? Tego dowiemy się w niebie.  
     A oto inne zdarzenie związane że wspomnianym wyżej franciszkaninem. 
Przyprowadzono do niego kobietę, którą codziennie przyłapywano na pijaństwie. W żaden 
sposób nie można było oderwać jej od alkoholu. Ojciec Zdenko powiedział do niej: „Nie 
będziesz już więcej piła. Obiecujesz?" Kobieta obiecała, a ojciec pobłogosławił ją w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie piła przez następne dwa dni. Trzeciego dnia było 
bardzo ciepło i pokusa stawała się coraz silniejsza. Kobieta nalała więc wina do dużego 
kubka i podniosła go do ust. W chwili gdy jej wargi dotknęły brzegu kubka, zobaczyła 
nad kubkiem palec i usłyszała głos ojca Zdenko: „Mówiłem ci, żebyś już więcej nie piła!" 
W szoku upuściła kubek na podłogę. Odtąd już na całe życie została uzdrowiona z 
alkoholizmu. Mnich ten po prostu modlił się i pościł. Ilu ludziom uratował życie? Jest to 
tylko jedna z wielu anegdot. My także, tak samo jak on, możemy uczynić wiele dobra 
poprzez post i modlitwę. 25.07.1991 nasza Matka prosiła: „W tym czasie pokój jest 
szczególnie zagrożony i Ja żądam od was, abyście odnowili post i modlitwę w waszych 
rodzinach. Drogie dzieci, pragnę żebyście zrozumieli powagę sytuacji i to, że wiele z tego, 
co się stanie zależy od waszej modlitwy". 
 

Post jako ochrona 
 
     Post ma jeszcze inny wymiar. Jest nim ochrona człowieka. Którzy rodzice i dziadkowie 
nie chcieliby, żeby ich dzieci i wnuki były chronione? Dzisiaj ubezpieczamy się na życie, 
na wypadek choroby czy powodzi. Ale ubezpieczenie na życie nigdy nikogo nie uchroniło 
od śmierci. Ubezpieczenie od wypadku działa tylko wtedy, gdy wypadek już nastąpił. W 
dodatku często okazuje się, że nie dopilnowaliśmy jakiegoś drobnego szczegółu, a więc i 
tak nie wypłacają nam odszkodowania. Natomiast ubezpieczenie, jakim jest post, jest jak 
środek zapobiegawczy, chroni nas przed mogącym nadejść nieszczęściem. „Wiecie, drogie 
dzieci, że z waszą pomocą mogę uczynić wszystko i zmusić szatana, by nie kusił do zła i 
by oddalił się od tego miejsca. Szatan czyha, drogie dzieci, na każdego człowieka. 
Szczególnie pragnie w każdą codzienną sprawę wnieść niepokój u każdego z was" 
(4.09.1986). Przyznaję, że zdarza mi się wpadać w gniew, słysząc ludzi, którzy mówią: 
„Nie można wszędzie dopatrywać się szatana. W dodatku jego istnienie nie jest rzeczą 
pewną". Matka Boża przypomniała w Medjugoriu, że szatan istnieje. Teologia Maryi na 
temat szatana zawarta jest w czterech zdaniach: Szatan istnieje. Dzisiaj jest tak silny, 
jak nigdy przedtem. Działa nieustannie. Jego celem jest nasze zniszczenie: „Pragnie 
zniszczyć nie tylko ludzkie życie, ale i przyrodę, i planetę, na której żyjecie" (25.01.1991). 
Maryja mówi także: „Poprzez modlitwę możecie go całkowicie rozbroić, a sobie zapewnić 
szczęcie" (24.01.1985).  
     Jeśli mam dziesięcioro dzieci i wiem, że na zewnątrz grasuje zbrodniarz, który chce 
mordować i gwałcić, czy nie ostrzegę moich dzieci? Czy powiem im: „Możecie spokojnie 



7 
 

                                                                                                                                                                                                                           
iść na spacer do lasu"? Byłabym wtedy wspołmorderczynią moich dzieci! Nie mamy dziś 
prawa ukrywać przed dziećmi, że istnieje walka duchowa, że działa nie tylko dobry Bóg, 
ale że jest także wróg i piekło. Jezus umarł na krzyżu nie na żarty. Umarł, by uwolnić 
nas od zła i piekła. Również nie na żarty od tylu lat posyła do nas swoją Matkę w 
Medjugoriu, aby uprzedzić nas, że czas się nawrócić, bo istnieje Zło, bo mamy wroga, bo 
istnieje przeciwnik, który „krąży jak lew ryczący" (por. 1 P 5,8). Nie na darmo Maryja 
mówi do nas: „Szatan teraz, jak nigdy dotąd, chce pokazać światu swoje haniebne oblicze 
i oszukać jak najwięcej ludzi na drodze śmierci i grzechu" (25.09.1991). Maryja 
przestrzega nas nie bez powodu. Dziś we Francji liczba samobójstw jest większa niż 
kiedykolwiek. W wyniku samobójstw śmierć ponosi więcej ludzi, niż w wyniku wojen, 
raka czy wypadków drogowych.  
     Poprzez post i modlitwę możemy zostać ochronieni. „Módlcie się tyle, ile to możliwe i 
pośćcie - mówi Maryja. Trwajcie w modlitwie i ofierze, a Ja was ochronie i wysłucham 
waszych modlitw" (31.12.1982). Matka Boża widzi, że  potrzebujemy Jej ochrony. Mówi: 
„To są szczególne czasy i dlatego jestem z wami, aby was kochać i chronić" (25.06.1993). 
„Wiecie, że z waszą pomocą, mogę uczynić wszystko" (4.09.1986). Czy modląc się do 
Najświętszej Maryi Panny myślimy o tym, że może Ona wszystkiego dokonać? 
(Oczywiście mocą Bożą, która jest w Niej). Często zachowujemy się tak, jakby Bóg nie był 
wszechmogący, jakby nie był w stanie nam  pomóc. Spróbujcie wyobrazić sobie, co 
znaczą słowa Maryi: „Z waszą pomocą mogę uczynić wszystko". 
 

Oczyszczenie zła 
 

     W Medjugoriu Maryja zachęca nas do „oddania Bogu całego zła, które się w nas 
nagromadziło, aby mógł nas oczyścić ze wszystkich grzechów popełnionych w przeszłości. 
Tylko w ten sposób, drogie dzieci, będziecie mogły rozpoznać całe zło, które jest w was, i 
oddać je Panu, aby całkowicie oczyścił wasze serca. Dlatego módlcie się nieustannie i 
przygotowujcie wasze serca przez ofiarę i post" (4.12.1986).  
     Od czasu, gdy osiągnęliśmy wiek, w którym byliśmy zdolni do popełniania grzechów, 
popełniliśmy ich wiele i gromadziliśmy je w sobie. Nawet po wyznaniu grzechów nosimy 
w sobie ich skutki. Maryja zaś mówi nam, że przez swą modlitwę pomoże nam uwolnić 
się od skutków grzechów, które popełniliśmy w przeszłości. Musimy oddać Bogu przeszłe 
zło. Prosi nas Ona, byśmy przygotowali nasze serca. Przygotowujmy serca przez post, by 
Maryja mogła uzdrowić nas z tego, co pozostawiły w nas przeszłe grzechy. Taka jest 
prawdziwa Mama. Gdy dziecko przewróci się i zrobi sobie krzywdę, mama będzie je 
leczyć, by jego upadek nie miał żadnych złych następstw. Z grzechów obmywa nas tylko 
Krew Chrystusa, Mama zaś naprawia szkody. Przez post zapraszamy Maryję, by to 
czyniła. Dokona się to szybciej. 
 

Podpowiedzi szatana 
 
     Wszystko to przyprawia Złego o wściekłość. Nasz post go przepędził. Jest w nas nowa 
przestrzeń dla Boga. Bóg wyzwala nas z przeszłego zła, Matka Boża uzdrawia nas i 
przywraca nam piękno. Wróg pała nienawiścią. W 1983 roku Maryja Panna skierowała 
ostrzeżenie do grupy modlitewnej w Medjugoriu: „Bądźcie roztropni. Szatan kusi 
wszystkich, którzy postanowili poświęcić się Bogu. Będzie im sugerował, że za dużo się 
modłą, za dużo poszczą, że powinni być jak inni młodzi ludzie, którzy poszukują 
przyjemności. Niech go nie słuchają i nie będą mu posłuszni. Gdy będą utwierdzeni w 
wierze, szatan już nie będzie mógł ich zwodzić".  
     W tej dziedzinie nie może zabraknąć nam rozsądku. Najświętsza Maryja Panna 
zarzuca nam często jego brak. Co będzie robił szatan, gdy tylko zdecydujemy się na post? 
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Będzie podpowiadał: „Pościć dwa dni w tygodniu? To za dużo! Będziesz się wyróżniać 
spośród innych! Widzisz przecież, że w tych dniach masz smutną minę. Zobacz, jaki jesteś 
chudy i blady! Nawet jeśli to środa, możesz przecież zjeść befsztyk, to ci dobrze zrobi. Bóg 
nigdy nie chciał, żebyś był słaby, a post cię osłabi. Rób tak, jak inni. Nikt nie wygłupia się 
tak, jak ty! Korzystaj z życia i jedz, co chcesz! Korzystaj!" 
     Czy Jezus powiedział kiedykolwiek w Ewangelii: „Róbcie tak, jak wszyscy"? Nie, życie 
chrześcijańskie nie polega na tym, by postępować jak inni, ale - jak Jezus. Mamy być 
uczniami, którzy wszędzie podążają za Panem i działają tak, jak On. Gdy przychodzi 
pokusa: „Rób tak, jak wszyscy", możemy być pewni, od kogo to pochodzi. Jest dobry 
sposób oddania się w ręce szatana: robić to, co wszyscy. Gdy szatan nas kusi, nie 
starajmy się mu odpowiadać, nie róbmy tego głupstwa! Jeśli mówi do nas: „Powinieneś 
coś zjeść! Widzisz, jaki jesteś bladziutki! Przecież wszyscy jedzą!", nie trzeba odpowiadać: 
„Ale ja mam ochotę pościć, idź precz, jesteś wstrętny!" Nigdy tak nie róbcie. Z szatanem 
nigdy nie można wchodzić w dialog. Jeśli szatan nas niepokoi, powinniśmy zwrócić się 
do Boga: „Panie, niepokoi mnie diabeł. Zrób coś!" Szatan jest sprytniejszy od nas. Jeśli 
wciągnie nas w dialog, wpadniemy w pułapkę. Tak wpadła w pułapkę Ewa. Gdyby 
zamiast wchodzić w dialog z szatanem powiedziała do Boga: „Panie, przyszedł do mnie 
wąż, to, co mówi, jest przeciwieństwem tego, co powiedziałeś Ty. Co mam robić?", 
wówczas nie zjadłaby jabłka.  
     Kiedy nasz post będzie przynosił owoce? Jeżeli będziemy pościli sercem. Często w 
środę i w piątek rano mamy pokusę niezadowolenia, zaczynamy utyskiwać. Gdy jednak 
wchodzimy w ducha postu z ową miłością Chleba Życia, z miłością do Jezusa, który jest 
najważniejszy, wtedy pościmy sercem, bo kochamy Jezusa.  
     W 1984 roku Matka Boża powiedziała: „Drogie dzieci! Dziś was wzywam, byście 
zaczęli pościć z serca. Są ludzie, którzy poszczą, ponieważ wszyscy poszczą. Zaistniał 
obyczaj, z którym nikt nie ma odwagi zerwać. Parafię proszę, by pościła z wdzięcznością 
za to, że Bóg pozwolił Mi pozostać tak długo w niej. Drogie dzieci, pośćcie i módlcie się z 
serca!"  (20.09.1984).   
     Niech post będzie podziękowaniem za obecność Maryi, a także za Eucharystię! 

 
Wypełnienie się planów Bożych 

 
     Wszyscy pragniemy w pełni żyć powołaniem, jakie Bóg złożył w naszych sercach, gdy 
nas stwarzał. Chcielibyśmy, by wszystko się wykonało w dniu naszej śmierci. 
Chcielibyśmy usłyszeć, jak Pan mówi: „Cieszę się, bo pozwoliłeś mi wypełnić w tobie to 
wszystko, co dla ciebie zaplanowałem". W 1985 roku Matka Boża powiedziała: 
„Szczególnie zachowajcie post, gdyż poprzez post najwięcej osiągniecie i sprawicie Mi 
radość, bowiem wówczas spełni się cały plan, który Bóg postanowił zrealizować tu, w 
Medjugoriu" (26.09.1985). Gdy mówi Ona o planie w Medjugoriu, chodzi także o plan dla 
każdego z nas. Poszcząc pozwalamy Bogu w pełni zrealizować Jego plan wobec nas, 
wobec naszej rodziny, wspólnoty. Pozwalamy Mu do końca wypełnić wszystkie Jego 
zamiary. Stwarzając nas, Bóg złożył w nas nadzieję.  
     Kiedy się modlimy, mamy nadzieję, że Bóg odpowie na naszą modlitwę. Podobnie Bóg, 
patrząc na nas, ma nadzieję, że pozwolimy rozrastać się wszystkim małym nasionkom, 
które złożył w naszym sercu, i że zanim umrzemy, staniemy się podobni do kwiatu 
otwartego na Jego łaskę, żyjąc w pełni owym „potencjałem" świętości, który w nas złożył. 
Post pozwala nam w pełni urzeczywistnić ów plan. Słuchajcie uważnie, to się wam 
spodoba. Czy pragniecie, by Bóg wysłuchał wszystkich waszych modlitw? Oto orędzie, 
które rozszerzy wasze horyzonty: „Modlitwa jest jedyną drogą, która prowadzi do pokoju. 
Jeśli modlicie się i prosicie, otrzymacie wszystko, o co będziecie prosić" (29.10.1983). 
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Czyściec 
 

     Ci, którzy odeszli przed nami i teraz są w czyśćcu, bardzo cierpią. Jednym ze środków 
mogących przyczynić się do wyzwolenia dusz czyśćcowych jest post, który za nie 
ofiarujemy. Matka Boża w Medjugoriu mówi, że osoby te czekają na nasze modlitwy i 
ofiary. Post ma tu wielką moc. Przynieść kwiaty na grób kochanej osoby, postawić na 
komodzie jej zdjęcie, myśleć o dobru, które nam wyświadczyła, to bardzo miłe zwyczaje. 
Jednak w niczym jej to nie pomaga. Jeśli chcemy przyśpieszyć koniec jej straszliwych 
cierpień czyśćcowych, musimy pościć w jej intencji. Będzie to czyn bezinteresownej i 
doskonałej miłości, który uwolni ją od cierpień. Jeszcze raz nasza Matka przychodzi nam 
z pomocą, dając nam po temu niezawodne środki. Oczywiście mówi o Mszy św. jako o 
najbardziej niezawodnym i najpiękniejszym sposobie pomocy duszom czyśćcowym, ale 
przypomina także o poście. 
 

Uzdrowienia 
 

     Matka Boża mówi również o uzdrowieniu. Wielu pielgrzymów prosi Maryję za 
pośrednictwem widzących, by wstawiała się za chorych. Bardzo leży Jej to na sercu. W 
czasie prawie każdego objawienia na górze Ivan mówi, że Gospa w szczególny sposób 
modliła się za chorych i za tych, których nosimy w sercach. Jest Ona bardzo blisko 
wszystkich, którzy cierpią fizycznie, psychicznie i duchowo. Na początku objawień 
widzący zapytali Ją o kilkoro chorych. Tak odpowiedziała: „Miejcie silną wiarę, módlcie 
się i pośćcie, a wyzdrowieją" (26.11.1981). 25.07.1982 dodała: „W intencji uzdrowienia 
chorych bardzo ważne jest odmawiać następujące modlitwy: «Wierzę w Boga», siedem 
«Ojcze nasz», «Zdrowaś Maryjo» i «Chwała» oraz pościć o chlebie i wodzie. Dobrze jest 
nałożyć ręce na chorych i modlić się. Dobrze jest namaścić chorych poświęconym olejem". 
Gdy w naszej rodzinie ktoś choruje, jesteśmy przede wszystkim zatroskani o leczenie. 
Uganiamy się za najlepszymi lekarzami, za najskuteczniejszymi lekarstwami, 
wyjeżdżamy do Ameryki na konsultacje z największymi specjalistami. Jesteśmy gotowi 
zrobić dosłownie wszystko, wydać majątek, dla uratowania życia chorego, na przykład 
dziecka. Ale wszystko to jest o wiele prostsze. Nieraz wystarczy modlić się i pościć. W 
wielu przypadkach modlitwa i post mogą wyjednać cudowne uzdrowienie chorego. 
Sakrament chorych, proponowany przez Kościół katolicki, przynosi wielu chorym 
uzdrowienie. Nawet jeśli nie jest to uzdrowienie fizyczne, to chory otrzymuje pokój serca. 
Nie czekajmy, aż chory będzie bliski śmierci, by wezwać księdza z olejami świętymi. 
Często chory tak bardzo boi się księdza, że jego widok może przyśpieszyć śmierć. Boimy 
się sakramentu „ostatniego namaszczenia", ale przecież namaszczenie to nie musi być 
ostatnie. Może być pierwsze. Gdy ktoś zachoruje, trzeba od razu wezwać księdza i zacząć 
pościć za chorego.  
     Kiedyś przyszła do mnie pewna pani chora na raka. Mówiła: „Mój problem polega na 
tym, że w mojej rodzinie nie ma ani jednego wierzącego. Nikt nie będzie za mnie sie modlił 
ani pościł". Odpowiedziałam jej, że wobec tego my będziemy to robić zamiast rodziny. 
     Odwiedzajcie chorych, których rodziny się nie modłą, mówcie im o Bogu, zwiastujcie 
Dobrą Nowinę, powiedzcie im, że będziecie modlić się za nich i pościć. Wyjednacie u 
Pana wiele uzdrowień. Gdy widzący pytają Matkę Bożą, czy uzdrowi jakiegoś chorego, 
Ona bardzo często odpowiada: „Ja nie mogę uzdrowić. Uzdrawia sam Bóg. Ale, dzieci, 
módlcie sie, a Ja będę modlić się z wami. Wierzcie wytrwale, pośćcie i czyńcie pokute. Bóg 
wszystkim przychodzi z pomocą. Ja nie jestem Bogiem. Potrzebuję waszych ofiar i 
waszych modlitw". 
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A dzieci? 
 

     Często wyjaśniam dzieciom, czym jest ofiara. Proszę, by zamknęły oczy i zastanowiły 
się, co mogą ofiarować. Mowię, że wieczorem Matka Boża przyjdzie po ich ofiarę, bo 
codziennie obchodzi ona cały dom i zbiera wszystkie ofiary do swego wielkiego kosza. 
Wtedy dzieci mocno zamykają oczy, modłą się w skupieniu, a potem mówią, jaką ofiarę 
znalazły. Dzieci są niezwykle wspaniałomyślne, łatwo przyjmują taką propozycję. Nie 
chodzi o to, by zmuszać dzieci do postu o chlebie i wodzie dwa dni w tygodniu, ale gdy 
zobaczą, jak rodzice poszczą, spytają: „A ja, tato? Ja też chcę coś ofiarować!" I wyrzekną 
się cukierka czy loda, nie zjedzą ulubionego deseru, zrezygnują z oglądania telewizji.        
     Trzeba jednak uważać na dzieci, czasem są one aż nazbyt bystre. Mój sześcioletni 
siostrzeniec, Franciszek Jozef, zorientował się w sytuacji i pewnego wieczoru po 
modlitwie przed posiłkiem powiedział do ojca: „Tato, ja też dzisiaj poszczę”. Ojciec 
odpowiedział: „Postem będzie dla ciebie to, że zjesz danie, którego nie lubisz". W 
przypadku dzieci ważne jest dozowanie. Są one bardzo wielkoduszne. Zamiast dziesięciu 
brzydkich słów powiedzą tylko jedno, dobrze rozumieją, kiedy trzeba zrobić jakiś wysiłek. 
 

Zawieszenie praw naturalnych 
 

     Matka Boża powiedziała: „Postem i modlitwami można powstrzymać wojny, można 
zawiesić prawa naturalne" (21.07.1982). Zbyt mało uwagi przywiązujemy do tego orędzia. 
Post i modlitwa może zawiesić prawa naturalne! Znaczy to, że nieszczęścia, które mogą 
się wydarzyć (lawiny, trzęsienia ziemi) mogą nie nadejść, jeśli ktoś w wiosce pości. 
Podam przykład pewnej osoby, która kiedyś opowiedziała mi o swoim życiu. Było ono 
wyjątkowo grzeszne. Pracowała w szpitalu jako pielęgniarka. Był tam pewien lekarz, 
który bardzo się za nią modlił i pościł, (dowiedziała się o tym później). Usiłowała popełnić 
samobójstwo, a ponieważ była pielęgniarką, wiedziała, jaką dawkę leków zażyć, żeby się 
otruć. Połknęła leki, ale nazajutrz rano obudziła się rześka i zdrowa, nie odczuwając 
żadnych negatywnych objawów. Po dawce, którą zażyła, było to zupełnie nienormalne. 
Był to dla niej szok. Przez cały dzień mówiła sama do siebie: „Ktoś nie chce, żebym 
umarła. Czy to Bóg?" Szok ten sprawił, że kilka tygodni później otworzyła się na Boga. 
Gdy powróciła do wiary, lekarz, który od dawna modlił się za nią i pościł, powiedział jej o 
tym, a ona od razu wszystko zrozumiała. Post tego lekarza zawiesił prawa naturalne, 
przeszkodził, by środki chemiczne wywołały efekt w jej organizmie.  
     Jest to jeden z wielu przykładów. We wszystkich szkołach są gaśnice na wypadek 
pożaru. We wszystkich domach jest aspiryna na wypadek bólu głowy. To właśnie post 
jest taką gaśnicą, taką aspiryną, przeciwdziałającą złu, które rozprzestrzenia się w nas, 
w naszych rodzinach, w społeczeństwie, w Kościele. 
 

Uzdrawiacze 
 
     Mówiłam już, że przez post możemy wyjednać o wiele więcej uzdrowień, niż nam się 
zdaje, i że zamiast biegać od lekarza do lekarza lepiej jest modlić się i pościć. Ale uwaga! 
Wielu ludzi chodzi dzisiaj do uzdrawiaczy. Trzeba wiedzieć, że owi uzdrawiacze pewnego 
pięknego dnia otrzymali swój dar, ale nie wiadomo dokładnie, skąd ten dar pochodzi. We 
Wspólnocie Błogosławieństw często świadczymy „usługi dla poszkodowanych", to znaczy 
pomagamy ludziom leczonym przez uzdrawiaczy. Jeśli ktoś pójdzie do uzdrawiacza z 
bólem lewego kolana, być może kolano przestanie go boleć. Nie wie on jednak, że 
choroba jedynie zmieniła miejsce. Zaatakuje inny organ i stanie się jeszcze dokuczliwsza. 
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Człowiek taki powtórnie odwiedzi uzdrawiacza, a ten będzie na nowo odprawiał swoje 
czary i być może po raz drugi usunie ból. Potem ból pojawi się gdzie indziej po raz trzeci i 
będzie jeszcze większy. A pewnego dnia człowiek ten obudzi się z lękiem nie do 
opanowania, będzie ogarnięty chęcią śmierci, samobójstwa. Dlaczego znajdujemy ciało 
młodego człowieka wiszące na sznurze, skoro wcześniej nic nie wskazywało na to, że 
chce on popełnić ten czyn? W wielu wypadkach okazuje się, że w przeszłości matka 
chodziła z nim do uzdrawiacza. 
     Uzdrawiacze wypowiadają nieco dziwne słowa (czasem wymieszane z modlitwami 
chrześcijańskimi). Używają tajnych formuł, w których niby przypadkiem wymieniają imię 
zdrajcy - Judasza. Robią masaże itd. Ale swój dar otrzymują często od innej osoby, która 
z kolei otrzymała go jeszcze od kogo innego. A u początku tego łańcucha jest czarownik, 
który otrzymał ten dar od szatana, ponieważ szatan może „uzdrawiać". Jezus mówi nam 
w Ewangelii, że w czasach ostatecznych fałszywi prorocy będą czynić znaki i wspaniale 
cuda, aby - jeśli to możliwe - pozyskać sobie wybranych Bożych. Jest to prawda. A 
ponieważ szatan nie robi prezentów, więc przemieszcza jedynie chorobę, czyniąc ją 
jeszcze cięższą. Dlatego ci, którzy chodzą do uzdrawiaczy, wciąż na nowo zapadają na 
zdrowiu, a ich choroba przechodzi z ciała do serca, a z serca do duszy. Wszystko zaczyna 
się od zwyklej choroby fizycznej, a kończy sie pokusami samobójstwa, głęboką depresją, 
straszliwą nienawiścią. Przychodzi dzień, w którym nie można już znieść swojego męża, 
jego sposobu mówienia czy chodzenia. Nagle nie można już się modlić, zaznawać radości 
życia. Coś sprawia, że nie da się wstać rano i normalnie wykonywać swej pracy. Nie 
można się poruszać, albo ma się bóle głowy, niemożliwe do zwalczenia. Błagam was, nie 
chodźcie do uzdrawiaczy! Nie narażajcie swojego życia dla uzdrowienia za wszelką cenę, 
aby potem czuć się jeszcze o wiele gorzej! 
     Matka Boża mówiła wiele razy, by chodzić do lekarza, ale nigdy do uzdrawiacza. 
Dlaczego? Dlatego że dobrze wie, kto za tym stoi. Uzdrawiacze spowodowali wiele 
śmierci, wiele samobójstw, wiele chorób psychicznych. Moim obowiązkiem jest o tym 
powiedzieć. Nie chodźcie do uzdrawiaczy, nawet jeśli będą chcieli leczyć was za darmo, 
nawet jeśli stoi u nich figura Matki Boskiej z Lourdes z różańcem w ręku! 
 

Jezus dokonuje radykalnego cięcia 
 
     Jeżeli sami czy z waszym dzieckiem byliście u uzdrawiacza, idźcie do kapłana i 
przeproście za to Jezusa. Poproście też kapłana o modlitwę, aby przerwane zostały 
wszelkie więzy ciemności, którymi wy (lub wasze dziecko) zostaliście spętani przez 
skierowane do was śmiercionośne słowo. Bardzo często wystarczy dobra spowiedź, by 
przerwać ów łańcuch zła. Sakrament pojednania ma tu wielką moc. Wyrzekamy się 
wtedy zła i praktyk ciemności. Możecie też odnowić przyrzeczenia chrztu. Może to bardzo  
pomóc w przecięciu wszelkich związków ze złem, z szatanem i jego dziełami. Post 
dołączony do modlitwy naprawdę nas uzdrawia. Pan daje nam prawdziwe uzdrowienie w 
miejsce uzdrowień fałszywych czy pozornych, proponowanych nam przez szatana i jego 
najemników, czasem nieźle opłacanych. Pan uzdrawia naprawdę. Uzdrawia nie tylko 
nasze ciało, ale także serce, ducha i duszę. 
 

 
Sprawy praktyczne 

     
     Jaki chleb jeść? 
     To prawda, że trudno jest pościć o chlebie, który kupuje się w naszych sklepach. 
Często mąka, z której się go piecze, jest uboga w wartości odżywcze. Lepiej jest jeść w 
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czasie postu chleb bardziej pożywny, pieczony z mąki nieoczyszczonej. Na dni postu 
spróbujcie zaopatrzyć się w chleb pełnowartościowy, który dłużej pozostawałby w 
żołądku. Nasza Matka nie chce, byśmy w czasie postu byli głodni (są to przecież dni 
pracy). Chleb jest podstawowym pokarmem. Niektórzy pieką go sami. 
 
     O której godzinie należy zacząć post? 
     To dobre pytanie. Matka Boża mówi, że trzeba pościć przez cały dzień. Ale 
najważniejsza jest miłość. Jeśli będziecie się modlić, wasze sumienie podpowie wam, jak 
Gospa chce, byście  rozpoczęli post. Czasem dokonuje się to stopniowo, tak samo, jak w 
przypadku różańca. Maryja mówi na przykład: „Tym, którzy nigdy się nie modlili, nie 
narzucajcie odmawiania całego różańca. Dziś niech odmówią sercem jedno «Ojcze nasz», 
jutro - całym sercem jedno «Zdrowaś Maryjo», pojutrze - również całym sercem jedno 
«Chwała Ojcu»". Podobnie jest z postem. Jeśli od razu możecie pościć o chlebie i wodzie 
dwa dni w tygodniu, dzięki Bogu! Ale możecie też wchodzić w post powoli. Lepiej jest 
zaczynać stopniowo i nie rezygnować, niż „wystartować" za szybko i poddać się po dwóch 
miesiącach. Można zacząć od piątkowego obiadu, potem dodać obiad w środę, potem 
kolację w piątek i tak powoli zwiększać ilość postnych posiłków. Matka Boża nic nie 
mówi na temat godzin, mówi tylko o dwóch dniach w tygodniu. U nas dzień zaczyna się o 
północy i kończy o północy. Ale jeśli na przykład musicie pracować w nocy, trzeba 
przystosować post do rytmu waszej pracy. Często mówią mi babcie: „Właśnie w środę 
najczęściej przychodzą do mnie wnuki. Trudno mi pościć w tym dniu". W takim przypadku 
można przenieść post ze środy na wtorek. Matka Boża nie będzie miała nam tego za złe. 
Jeżeli post przypada w dniu świątecznym - na przykład w piątek jest uroczystość 
Zwiastowania - nie będziemy w tym dniu pościć. Podejmiemy post w sobotę  albo w 
poniedziałek. Najważniejsze jest, by pościć sercem. Matka Boża prosi, byśmy podjęli 
stanowczą decyzję postu sercem, jako dziękczynienia za to, że przychodzi na ziemię. 
Wtedy nie będzie nas bolała głowa, nie będziemy mieli mdłości. Jeśli coś nam dolega, to 
znaczy, że jeszcze nie podjęliśmy w sercu stanowczej decyzji. Vicka często to powtarza. 
 
      
     Ile chleba jeść? 
     Maryja nic na ten temat nie mówi. To piękne, że w swych zaleceniach jest tak 
trzeźwą, jesteśmy bowiem wolni. Nie można poddać się mechanizmowi kompensacji i 
mówić: „Ponieważ poszczę, będę jeść dużo chleba". Bądźmy trzeźwi, a Pan nam pomoże. 
Wybierajmy w wielkiej wolności serca. Matka Boża nie mówiła, czy można robić z chleba 
tosty. Niektórym tosty lepiej smakują. Gdy mówi o wodzie, nic nie wspomina o tym, czy 
woda ma być ciepłą czy zimną. Tutaj również kierujemy się sercem (albo też porą roku i 
temperaturą na dworze).  
     Przypominam sobie rozmowę Miriany z pewną Amerykanką. Gdy Amerykanka ta 
usłyszała, że trzeba pościć o chlebie i wodzie dwa dni w tygodniu, szeroko otworzyła oczy 
i spytała Mirianę: „Ale czy Matka Boża pozwoli mi wypić chociaż małą kawę tylko 
odrobinę posłodzoną po wstaniu, żebym mogła się obudzić?" Na to Miriana odpowiedziała: 
„Tak, ale rób to szybko, zanim Gospa wstanie!"  
     Opowiadam o tym, aby przybliżyć wam klimat miłości, jakiego pragnie Matka Boża. 
Ona nigdy nie przypiera nas do muru. Jesteśmy jak dzieci kochane przez matkę. Ta 
Matka pokazuje nam sposób na to, by w naszych sercach było więcej miłości i byśmy 
przynosili więcej owoców, abyśmy wzrastali w radości, pokoju i wolności. Post trzeba 
przyjąć jak prezent z nieba. 
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Zwierzenie 
     Jest też bardzo ważne, by prosić o łaskę postu poprzedniego dnia wieczorem. Chcę 
wam się z czegoś zwierzyć. Przez siedem lat mojego pobytu w Medjugoriu nie mogłam 
pościć po prostu dlatego, że gdy byłam młoda, chorowałam. Należałam więc do „klubu 
słabowitych". Na piętnaście osób z naszej wspólnoty byłyśmy dwie w takiej sytuacji. 
Jadłyśmy wtedy, gdy inni pościli. Nie byłam z tego zbyt zadowolona, ale na próżno 
mówiłam do Gospy: „Zrób coś!" Nic się nie zmieniało. Pewnego dnia postanowiłam 
przemówić do Jej uczuć i powiedziałam: „Kochana Gospo, chcesz, bym jeździła po całym 
świecie i głosiła Twoje orędzia. Ale widzisz, że gdy mówię o poście, prześlizguję się po 
temacie. Nie chcę być obłudną. Ponieważ sama nie poszczę, nie chcę wygłaszać wielkich 
mów na temat postu, nie chcę mówić o tym, czym nie żyję. A więc jeśli chcesz, żebym 
mówiła o poście, nie pozostaje Ci nic innego, jak dać mi tę laskę. Proszę Cie o to". 
Zazdrościłam innym, a ponieważ Matka Boża mówiła o dobrych owocach postu, 
spytałam Ją: „A dla mnie nie chcesz tych owoców?" Niedługo potem spotkałam 
przyjaciela z Meksyku, który w Medjugoriu przeszedł niezwykłe nawrócenie i podjął 
wielką działalność apostolską, polegającą na rozpowszechnianiu orędzi za 
pośrednictwem telewizji. Rozmawiałam z nim na temat życia apostolskiego. Spytałam: 
„Co robisz, gdy czegoś ci brakuje?" On odpowiedział: „Matka Boża da ci wszystko, co jest 
ci potrzebne do apostołowania: czy będą to pieniądze, czy zdrowie, czy będą to rzeczy 
materialne czy dobra duchowe, czy będziesz prosiła o nie dla siebie, czy też dla innych. 
Maryja da ci wszystko, jeżeli będziesz wprowadzała w życie wszystkie Jej słowa". Oto 
owo „jeżeli", które zmieniło moje życie. Natychmiast zabłysło we mnie światełko: „Post". 
Wzięłam  więc Matkę Bożą na stronę i powiedziałam do Niej: „Od jutra będę robiła 
wszystko, o co prosisz". Słowa Meksykanina wywołały natychmiastową reakcję. 
Oświadczyłam Maryi: „Jutro będę pościć o chlebie i wodzie. Proszę Cię, wspomóż mnie 
laską. Wiesz, że nie grzeszę odwagą, a więc proszę Cie o znak: żebym przez cały 
jutrzejszy dzień (był to piątek) w ogóle nie była głodną, żebym wcale nie miała ochoty 
jeść". Gospa to uczyniła. Pościłam przez cały dzień, a wieczorem byłam w bardzo dobrej 
formie. Był to znak, że otrzymałam łaskę postu. Trzeba żarliwie o nią prosić. 

 
A chorzy? 

 
     Matka Boża podkreśla, że post nie obowiązuje chorych, natomiast wszyscy zdrowi są 
do niego zaproszeni. Chorych prosi o ofiarowanie ich cierpień i podjecie innych 
wyrzeczeń, podaje przykład telewizji, papierosów, alkoholu itd. Do wszystkich mówi, że 
najbardziej będzie zadowolona, jeśli wyrzekniemy się grzechu. Na przykład macie zwyczaj 
oglądania czasopism pornograficznych, zrezygnujcie z tego najpierw w środy i w piątki, 
potem dołączcie wszystkie inne dni tygodnia. Trzeba bowiem wyrzekać się grzechu. Jeśli 
bijesz swoją żonę, przestań to robić najpierw w te dwa dni. Gdy mamy jakieś złe  
przyzwyczajenie, wyrzeknijmy się go najpierw w te dwa dni, a powoli grzech przestanie 
nad nami panować. Matka Boża prosi, byśmy najpierw wyrzekli się grzechu, który w nas 
mieszka. Ale mówi również: „Najlepszy jest post o chlebie i wodzie" (21.07.1982). 
     To, że chorzy nie poszczą, jest rzeczą normalną. Jednak trzeba też wiedzieć, że post 
uzdrawia pewne choroby. Oczywiście nie chodzi o to, by od razu zarzucić kurację 
medyczną, żeby z dnia na dzień przestać brać lekarstwa. Byłoby to niebezpieczne. 
Zapytajcie lekarza, czy moglibyście pościć chociaż trochę. Zastąpienie chlebem i wodą 
jednego posiłku w tygodniu nie musi być wstrząsem dla waszego zdrowia. Znam kogoś, 
kto bardzo chorował na żołądek i z tego powodu nigdy nie pościł. Któregoś dnia poczuł w 
czasie modlitwy, że powinien podjąć post. Okazało się, że post uzdrowił jego żołądek. 
Jednak każdy przypadek jest inny. Ci, którzy przechodzą  poważniejsze leczenie, powinni 
zachować ogromną roztropność. 
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Dlaczego chleb i woda? 
 
     Często ludzie pytają, dlaczego chleb i woda, dlaczego nie ziemniaki, soczewica, ryż... 
To proste. Jak już mówiłam, ma to związek z Eucharystią, z Chlebem Życia. Jezus nie 
powiedział: „Jestem ziemniakiem życia" albo: „Jestem ryżem życia" czy tez: „Jestem 
bananem życia", ale powiedział: „Jestem chlebem życia". Dlatego w czasie postu jemy 
chleb. Nigdy nie zapominajmy, że wszystko, o czym mówi Matka Boża, ukierunkowane 
jest na Jezusa. Poszcząc o chlebie i wodzie będziemy uczyć się coraz pełniej przyjmować 
Chleb Życia, będziemy coraz bardziej otwierać się na życie wieczne. Bedzie nas ono coraz 
bardziej wypełniać, aż stanie się rzeką płynącą przez cały świat. Zapewnia nas o tym 
Matka Boża: „Wtedy pokój z waszego serca popłynie jak rzeka na cały świat" 
(25.02.1991). 

Skarby, które odkryjemy w niebie 
 

     Jeśli będziemy pościć sercem, z miłości, nasz post będzie niezastąpionym czynem 
miłosierdzia. Prawdziwy post jest miłosierdziem. Jest jednym z najpiękniejszych czynów 
miłosierdzia, ponieważ jest bezinteresowny. Może nigdy nie dowiemy się na ziemi, ilu 
ludziom pomogliśmy. Ofiaruję mój post w intencji pojednania rodzin, by szatan nie mógł 
dłużej ich niszczyć. Może w Australii, w Singapurze, w Kanadzie czy w Afryce 
Południowej wiele małżeństw bliskich rozwodu pojedna się dzięki mojemu postowi. 
Dowiem się o tym dopiero w niebie. Ofiaruję mój post za młodych. Może w Nowym Jorku 
czy San Francisco młodzi ludzie, kuszeni homoseksualizmem, narkotykami, kradzieżami 
i wszelkiego rodzaju zepsuciem nie dopuszczą się zła, ale nawrócą się dzięki temu, że 
poszczę w ich intencji. Jeśli poszczę za chorych, może niektórzy z nich, zamiast umrzeć 
przeklinając, otworzą się na Boga i powiedzą „tak" Jego miłosierdziu. Wtedy gdy mój 
sąsiad będzie przyrządzał pyszny stek, którego smakowity zapach dolatywał będzie przez 
drzwi,  ja wytrwam w poście o chlebie i wodzie. Tu, na ziemi nie zdajemy sobie sprawy z 
owoców naszego postu. Jałmużna jest czymś bardziej wymiernym. Gdy niosę babci kilo 
cukru, cieszy mnie jej radość. Gdy odwiedzam chorego, dobro, które czynię, podnosi 
mnie na duchu. Zaś post, który ofiaruję Panu, pozostaje w skarbcu Matki Bożej, 
wykorzystuje go Ona tak, jak chce, a ja nie widzę rezultatów mojego poświęcenia.  
     Gdy już będziemy w niebie, być może tysiące ludzi powiedzą nam: „Pamiętasz, 
pewnego piątku postanowiłeś pościć w intencji niewierzących. I chociaż przez twoje drzwi 
dolatywał zapach befsztyka z frytkami, wytrwałeś w postanowieniu. Wtedy właśnie, choć 
o tym nie wiedziałeś, przechadzałem się ulicami San Francisco i nagle zstąpił na mnie 
Duch Święty. Na wystawie sklepowej zobaczyłem ikonę Chrystusa i zrozumiałem, że On 
jest moim Zbawicielem. Odnalazłem wiarę, moje życie zostało ocalone i oto dzisiaj jestem 
w niebie". Ktoś inny powie nam coś podobnego. Będzie takich wielu. Może nasz post 
nawróci jakiegoś lekarza, który skończył studia z niezłomnym postanowieniem zrobienia 
majątku na aborcjach. Może nasz post sprawi, że Duch Święty objawi mu piękno i 
wartość ludzkiego życia, a Maryja da mu nowe serce, by przyjmował i błogosławił każde 
życie i stanowczo odrzucił aborcję. Dzięki temu tysiące dzieci unikną śmierci w łonach 
matek. A wszystko dlatego, że pomimo zapachu befsztyka wytrwałem w poście i 
modliłem się za niewierzących.  
     Tak, post o chlebie i wodzie jest czynem wielkiego miłosierdzia. Jeśli pozostaje w 
ukryciu, przynosi jeszcze więcej zasług. Maryja mówi: „Starajcie się na wszelkie sposoby, 
by wasz post pozostawał w ukryciu, by ludzie o nim nie wiedzieli". Gdy pościmy we 
wspólnocie czy w rodzinie, nie możemy tego czynić w ukryciu. Ale jeśli podczas pracy 
mamy godzinną przerwę na posiłek, nikt nie musi wiedzieć, że zamiast pójść do 
pobliskiej restauracji, zjedliśmy pajdę chleba. Gdy możemy zachować nasz post w 
ukryciu, powinniśmy tak postąpić. 
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Talerz sąsiada 
 
     Gdy pościcie, nigdy nie patrzcie na talerz sąsiada. Jest to bardzo ważne. Bo jeśli post 
miałby was prowadzić do osadzania sąsiada, który nie pości, to lepiej, żebyście w ogóle 
go nie podejmowali. Niech każdy postępuje zgodnie z własnym sumieniem i szanuje 
wolność innych. Porównywanie się z innymi pochodzi od szatana. Może przez dziesięć lat 
wasz sąsiad nie będzie pościł, choć cieszy się dobrym zdrowiem. Módlcie się pokornie za 
niego. Może nadejdzie dzień, w którym zacznie on pościć z wielką miłością i wiele 
wyjedna u Boga, tak jak robotnicy ostatniej godziny. Pośćcie z nadzieją, że coraz więcej 
osób będzie tak czynić. Tak, ale przede wszystkim pośćcie w odpowiedzi na wezwanie, 
jakie Bóg kieruje do nas przez Maryję, a nie patrzcie, co czyni sąsiad.  
     Post jest aktem miłosierdzia, który rozszerza serce. Nie będziecie pościć tylko za 
wasze dziecko, za waszego męża czy żonę, za waszego proboszcza, ale rozszerzycie serce 
do wymiarów samego Boga. Wasze serce jest zdolne pomieścić Boga, a On może złożyć w 
ludzkim sercu wszystkie swoje pragnienia. Gdy pościmy, pozwalamy Bogu usunąć 
wszystko, co ogranicza nasze serce i rozszerzyć je tak bardzo, by mogło pomieścić całe 
niebo. Przez post i modlitwę Pan napełnia nas swą boską mocą, która pragnie dotrzeć do 
wszystkich potrzebujących na świecie, a zwłaszcza do ludzi pogrążonych w czarnej 
rozpaczy. To tak, jak byśmy w sposób niewidoczny dla oczu brali za rękę wszystkich 
ludzi idących w ciemnościach i przekazywali im światło i radość życia. Pomożemy im 
upaść na kolana i powiedzieć: „Ojcze, dziękuję Ci za dar życia, za radość życia, którą 
odnalazłem". Będziemy wyciągniętymi rękami Boga do tych, którzy nie wierzą i po 
omacku błąkają się w ciemności. Jakim wielkim miłosierdziem jest ten post o chlebie i 
wodzie!  
      Dziękujmy Panu za dar postu! Jest on tak potężny, że niektórzy zasmakowali w nim 
do tego stopnia, iż mówią: „Droga Gospo, dwa dni w tygodniu? Mogłabyś prosić o więcej!" 

http://www.medjugorje.ws/pl/ 

Mój Dar Postu dla Jezusa 
 

O mój Jezu, pomóż mi w mój skromny sposób naśladować Twoje życie pełne ofiary, 
aby ocalić ludzkość. Pozwól mi ofiarować dar postu dwa dni w tygodniu za zbawienie całej 
ludzkości, aby wszyscy ludzie mogli wejść do bram Nowego Raju na Ziemi. 

Składam Ci, drogi Jezu, moją ofiarę z miłością i radością w moim sercu, aby pokazać 
Ci wielkość mojej miłości. Poprzez tę ofiarę błagam Cię o zbawienie wszystkich dusz, 
które mogły utracić łaskę. Amen. 

http://paruzja.info/ 

Uwagi e-Wydawcy 

     Jak słusznie zauważyła w swojej pięknej książce siostra Emmanuel, na Zachodzie w ostatnich 
dziesięcioleciach pojęcie o poście prawie zupełnie zanikło. Przecież trudno nazwać prawdziwym 
postem niejedzenie w piątki samego mięsa! Chociaż wiele, uważających siebie za „wierzących”, 
nie robi nawet tego minimalnego wysiłku (i to chodzi o katolików, bo protestanci w ogóle nie 
uznają żadnego, nawet takiego postu, choć w tak przez nich znanej, czytanej i lubianej Biblii 
wyraźnie napisano: „Wtedy moi uczniowie będą się pościć, w te dni…” - i to słowa Samego Jezusa 
Chrystusa! ) 
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     Pod tym względem na Wschodzie (np. w Prawosławiu) rzeczywiście jest o wiele lepiej 
(przynajmniej – w teorii, bo w praktyce bywa różnie…).  Warto więc wziąć pod uwagę ich wielo 
tysiącletnie (bo zakorzeniałe w tradycji żydowskiej – tej samej, z której pochodzi Maryja) 
doświadczenie. Oni zaś poszczą co środy i piątki przez cały rok (oprócz tygodnia po Bożym 
Narodzeniu, Wielkanocy i Pięćdziesiątnicy). Co prawda, nie o chlebie i wodzie, za to bez jaj i 
nabiałów (z rybą to już zależy od okresu roku), oprócz tego mają nie jeden – Wielki, a cztery 
długich Postów. Ale nie w tym rzecz, bo naśladować można (a nawet – trzeba) następujący 
praktyczne szczegóły: 

- zaczynać post (i odpowiednio – kończyć!) nie od g. 24 (po Rzymsku), lecz od wieczora 
wtorka/czwartka (po Mszy Świętej wieczorowej),  tj. od 19 – 21(nie później jednak g.24!), 
jak będzie pasować (praca, rodzina, gości itp.) – uwzględniając również następny wieczór 
środy/piątka ; 

- ze względu na święto w danym dniu post może być złagodzony, na przykład – herbata 
zamiast wody (im większa ranga święta – tym większe złagodzenie, jednak nie 
przekraczające zapowiedzi Kościelnej danego dnia!) 

- można również trochę złagodzić post z okazji imienin, urodzin czy rocznicy ślubu. 

     Jeszcze parę uwag z doświadczenia osobistego: 

- praca, nawet fizyczna, ciężka, na mrozie – wcale nie przeszkadza takiemu surowemu postowi 
(albo odwrotnie, post nie przeszkadza takiej pracy), wręcz przeciwnie, łatwiej pościć w pracy, niż 
w domu (koledzy zaś w pracy, którzy się nie poszczą wcale, nie tylko nie osądzają, nieraz sami, i 
to bez żadnych upomnień, rezygnują z mięsa w piątki);   

- trudno zaczynać, zwłaszcza w środy, ale się opłaca, bo, oprócz niewidzialnych (na razie!) 
owoców duchowych w dość krótkim czasie łatwo zauważyć owoce całkiem fizyczne (z 
doświadczenia, tym razem, wielu osób): 

- bardzo dobry wpływ na zdrowie (na początku może być chwilowe odczuwalne 
pogorszenie, jak z resztą przy stosowaniu prawie każdej skutecznej metody uzdrawiającej, 
- tzw. „sanogeneza” wg dr Butejko);                                                                             

- witalność;  

- wygląd (naukowcy też twierdzą, że głód aktywizuje geny odmłodzenia). 

     Zresztą nawet lekarze się zgadzają, że nie da się być zupełnie zdrowym i długo żyć bez 
regularnych prawdziwych postów. 

     Ostatnia uwaga, ale – bardzo ważna – dotyczy miłości do bliźniego. Chodzi o to, żeby swoim 
osobistym (przekraczającym obecne wymogi Kościoła) postem kogoś nie obrazić: na przykład ktoś 
nas od serca częstuje, no to z wdzięcznością przyjmujemy (nie mięso w piątek, tu akurat trzeba 
być stanowczym i, w razie potrzeby, dać świadectwo swojej wiary, nie licząc się z 
konsekwencjami, tym bardziej, że w takich wypadkach, jak pokazuje doświadczenie, szacunek 
do nas tylko rośnie, nawet ze strony niewierzących!) W ogóle zaś trzeba być roztropnym i 
rozważnym, zaś w razie wątpliwości prosić o światło Ducha Świętego, a z pewnością udzieli nam 
Swojej rady (bo ostateczna decyzja i tak należy do nas). 

http://urbietorbi-apocalypse.net/ 


