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Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (9)
(Místa v textu označena „†“ jsou
slova Ježíšova.)
Pátek 7. 11. 86, 24 h.
– Čím je extáze?
† Radostí ve Mně.
– Kým jsem já?
† Mým dítětem a Mojí snoubenkou.
Já jsem tě zrodil z Mojí lásky a chci tě
obšťastnit plností Mé lásky. Dám ti ji
poznat a pocítit, abys věděla, že tě miluji a jsem s tebou, i když ještě nepřišel čas
našeho setkání ve Mně.
– Odpouštíš mi moje slabosti…
† Na kříži jsem odpustil všem a navždy.
Mé odpuštění a Moje láska jsou věčné
a nezměnitelné. Toužím, aby ses pozvedala a zůstávala se Mnou a abys neztrácela dary Mé lásky.
Sobě, dítě, škodíš každým zapomenutím na Mne, sebe zbavuješ Mých darů každým, třeba nejkratším odchodem.
Já jsem vždycky u tebe věrný a pečující a toužím obdarovávat. Ty jenom ber.
Otevírej své srdce a přijímej Moji lásku.
– Jaká modlitba je nejdokonalejší?
† Bytí ve vytržení v mlčení.
Dokáže to ta duše, která velmi milovala a touží všechno odevzdat svému Nejmilejšímu.
Sobota 8. 11. 86, 8:30 h.
– Velké dny nastaly po návratu od zpovědi. Díky Ti.
† Věděl jsem, že tomu tak bude. Teď
začínáš chápat reálnost a moc Mých slov.
Kdybys je přijímala s větší vírou – ne pouze jako příslib, ale jako existující skutečnost – jejich působení by bylo dokonalejší. Tehdy bys žila – i když ještě na světě
– už v Mém království. V království Ducha. V tom, co opravdu existuje. Co je
Pravdou a skutečným Životem.
– Kým je můj duchovní otec?
† Mými ústy, Mými dlaněmi i Mým
Srdcem tlukoucím mezi vámi.
Úterý 11. 11. 86, 22:45 h.
† Nemá se mluvit o čímsi špatném jednání, pokud se tím nezlikviduje to zlo, ale
právě naopak, zpopularizuje se a rozšíří.
Je lépe nedemaskovat, pokud jediným
plodem je pohoršení.
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Středa 12. 11. 86, 8:30 h.
† Co se staráš o jednání Mých služebníků. Oni ti přece nepřekážejí v plnění toho, co je tvojí záležitostí. Já sám tě poučuji a Já jsem tvým vzorem k následování.
Je někdo, koho jsem postavil na tvé
cestě, aby byl tvým průvodcem. Ať je ti
vzorem, když se ti zdá, že následovat Mne
je nereálné, protože když jsem byl Člověkem, byl jsem zároveň Bohem. Jsou také
jiní lidé hodní následování, které možná
neznáš, možná si jich nevšímáš.

Ale i kdyby jich nebylo, má to mít vliv
na tvoji věrnost vůči Mně? Cožpak zlo,
které vnímáš, nemá ještě víc povzbudit
tvoji horlivost, aby vyrovnala, napravila,
dala zadostiučinění?
Satan ti říká: K čemu je ti ta askeze,
když druzí si dělají pomyšlení a obklopují
se přepychem – ? A jed proniká do tvého
srdce. Ukázal jsem ti, jak vypadá obraz
světa, který má ve své moci zlo. Ukázal
jsem ti to symbolicky, což povzbudilo tvoji horlivost. Proč teď, když jsem ti ukázal
skutečné symptomy toho zla, vzniklo ve
tvém srdci tolik zmatku?
Uč se rozpoznávat, čí jsou ta našeptávání, a reaguj na ně tak, jak jsem reagoval Já, když jsem byl pokoušen.
Nevšímej si toho, co druzí kolem tebe dělají, a svoje srdce uzavři před pochybnostmi.
Ačkoliv jsi spojená se Mnou, zanechal
jsem tě v situaci, kdy musíš volit, a se starostí jsem pozoroval tvé srdce: na kterou stranu se obrátí. Tvoje svoboda pořád existuje a tvoje láska a věrnost bude

vždycky činem dobrovolným. V tom spočívá její hodnota.
Toužíš, abych byl v tobě, a aby tvoje reakce byly Mými. To toužení a obracení se
ke Mně musí být tvým stálým postojem.
Tehdy budu moci žít v tobě a tvoje každodennost se stane svatou.
Úterý 25. 11. 86, 12:15 h.
– Od jisté doby Tvoje svatost a moje
hříšnost mne naplňují bázní. Jako bych
hleděla z úrovně Tvých nohou na Tvoji
velikost dosahující slunce na nebi. Jsem
v prachu země, a Ty jsi Sluncem objímajícím celé nebe i celý vesmír. A udivuje mě,
jak jsou možné takové důvěrné rozmluvy
a to všechno, co je mezi Tebou a mnou.
† Jsi ale Mým stvořením, kterému
jsem dal život a ve kterém je Moje láska.
Ve kterém chci být, abych je naplňoval Sebou, proměňoval a pozvedal na vysokost
slunce. A umístil v nebi u Svého Srdce.
Jsi v prachu země. Ale ona je bodem
tvého vyjití, počátkem cesty, která končí
na vysokosti Mého nebe. Dostáváš milost
poznávat Mne a zároveň poznávat sebe.
Když Mě poznáváš, skrze Mne rovněž lépe vidíš, kým jsi. Vnímáš pravdivé zprávy.
Toto citové prožití nazývají bázní Boží.
Musí se spojovat s vytržením, obdivem, vděčností. Rovněž s radostí, že můžeš být a že jsi Mým dítětem, velmi milovaným a velice vytouženým v Mém domě.
Plodem takového citového prožití je
láska a touha udělat pro Mě všechno z lásky a vděčnosti. Způsobuji, že ten cit roste ve tvé duši, že ji proměňuje.
Úterý 25. 11. 86, 22:30 h.
– Bázeň a vytržení Tebou, Ježíši. Potom smutek, co se nedá vydržet.
A teď úplná vyprahlost.
S obavou jsem pomýšlela na blížící se
čas modlitby. Vždyť Ti nedokážu nic říct.
Nemám Ti co povědět.
Co se se mnou děje?
† Ukazuju ti, jaká jsi bez Mé pomoci.
Příště ti umožním poznávání sebe samé.
– To, co vidím, je hrozné.
† Tak bolí pravda o sobě. Dobře se
dívej, aby v tobě vypálila veškeré sklony
k pýše. A všechny prosby o Moje milosti a duchovní útěchy.
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Nic ti nepatří. Až o tom budeš naprosto přesvědčená a nebudeš mít odvahu ani
prosit, tehdy ti budou všechny milosti přístupné. Tehdy tvoje duše bude schopna je
přijmout s pokorou a vděčností.
– Ještě jedno pomyšlení je ve mně:
zda musím nadále vést ten sešit. Duchovní otec mi to přikázal před rokem – platí pro mě i nadále ten příkaz?
Je to přece jakási forma dožadování
se rozmluvy s Tebou a je to jakýmsi způsobem zabývání se sama sebou.
† Ještě ano.
Začínáš pociťovat, že existuje nějaká další etapa modlitby, která je bytím
ve Mně beze slov. A ve které pocity jsou
úplně nejasné, a pokusy vyjádřit se by byly svatokrádeží.
Ještě nejsi v této etapě a můžeš psát
dál.
Takový stav přichází po naprostém obnažení se a po očištění ze všeho mínění
o sobě a od veškeré touhy kromě obdivu
a vděčnosti vůči Bohu. Proměna k tomu
vedoucí vyžaduje čas a utrpení.
– Říkal jsi, že se mnou vždycky budeš
mluvit, když poprosím.
† Potom nebudeš potřebovat prosit.
Budeš natolik sjednocená se Mnou, že
budeš bezprostředně přijímat Moji moudrost a Moji lásku.
Nebudou otázky a odpovědi, protože
nebude oddělení.
– To je člověku možné?
† Člověku ne, ale Mně ano. Neexistuje omezení ve velikosti Mých milostí.
Musíš toužit a odevzdávat Mi sebe –
a Já to udělám.
– Co budu tehdy dělat během modlitby?
† Budeš setrvávat ve Mně v naprostém zatracení – zapomnění na sebe –
mimo čas a vnější skutečnost. Budeš ve
Mně skrytá a nedostupná dokonce i sama sobě.
Středa 26. 11. 86, 9:30 h.
– Má nějakou cenu taková moje modlitba, během níž ze sebe nedokážu nic
dostat?
† Mé dítě, znám tě přece a vím, co je
ve tvém srdci. Nemusíš ze sebe nic vydobývat.
Dostanu to Já sám, když budu chtít.
Důležité je, že jsi se Mnou, přestože se
trápíš ve své bezmoci a stesku.
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– Ukázal jsi mi dnes ráno pravdu
o tom, že z Tvé vůle je člověk spolutvůrcem sebe samého. Svobodná vůle nám
dovoluje tvořit sebe samého společně
s Tebou. Žádné Tvé stvoření takovou výsadu nemá. Andělé také ne, protože oni
jsou stvořeni úplně až do konce, a proto
jsou dokonalí. Nám dovoluješ dokončovat Tvoje dílo v nás.
Jaké je to obrovsky cenné a nebezpečné privilegium. Proč?
† Chtěl jsem a chci vás mít za Moje
děti, nikoliv za otroky. Víš, co se dá chápat pod pojmem „dítě“.
Nezapisuj pravdy, které ti ukazuji,
poněvadž ony jsou výrazně větší než úzké
pojetí slov a chápání člověka.
Máš ty pravdy ve své duši. Až bude
potřeba, abys je někomu sdělila, udělám
to a umožním.
Uč se zdrženlivosti při zachovávání tajemství své duše. Uvidíš, že čím více bude obohacena, tím hlubší mlčení ji
bude chránit.
Setkávání se se Mnou se děje v živém
tichu: slova chybějí, ale je plné života.
Čtvrtek 27. 11. 86, 8 h.
† Uč se být, nic nechtít, nic neočekávat. Očišťuj se z pomyšlení na sebe. Odevzdej Mi všechno, a to rovněž. Buď zcela
zbavena všeho – v nahotě své duše, mimo své city a myšlení.
Nemáš nic. Máš jenom Mne, který
jsem tvým životem i tvou nadějí.
Radost a pokoj ať zavládnou v tvé duši, protože Bůh je s tebou a v tobě. Bůh
pokoje a ticha.
Což nevíš, kolik se dá říci mlčením?
To je bohatší než všechna slova.
Neděle 30. 11. 86, 21:25 h.
† Buď se Mnou a ptej se, jak Já bych
se zachoval v podobné situaci. Tehdy ti
řeknu. A tehdy se musíš podvolit Mé vůli, nezávisle na tom, co tě to bude stát.
– Je to pravda, že setrvávání v Tobě je
důležitější než etická dokonalost?
† Ano, protože bytí ve Mně dovádí k dokonalosti. Ale opačně tomu tak
vždycky není.
Tvým cílem není dokonalost, ale sjednocení se Mnou.
– Dřív jsi mě zval k modlitbě…
† Vidíš, jak o tebe pečuji.
– A přece jsi skrytý…

† To je přece také vyjádřením péče…
o tvůj rozvoj.
– Tvá dobrota mě dělá nesmělou a dojímá mě.
† Důležitější je, aby způsobovala změnu jednání.
– Máš mi snad za zlé, Ježíši, že se na
Tebe tak směle obracím?
† Naopak: toužím po velké smělosti
a důvěrnosti, avšak vedoucí k důvěryplnému poddání se Mé vůli – pro tvoje dobro.
Patos často překáží a odděluje, protože
je prázdnou formou, bez obsahu.
Úterý 2. 12. 86, 9:30 h.
† Dávej pozor na malé záležitosti
a snaž se vždycky reagovat tak, jak Já
bych se v dané situaci zachoval, ptej se.
Připomínám ti to, protože sama cítíš,
že tě něco brzdí. To je vlastně navrstvení
těch drobností.
Mimo to záležitost soustředění pozornosti na Mne – snaž se držet na uzdě svoje myšlenky. Tou uzdou je láska ke Mně.
Pokud je silná a dokážeš s ní moudře
zacházet, tvoje myšlenky nebudou roztěkané, budou láskou spojené se Mnou a inspirované Mou láskou.
Úterý 2. 12. 86, 23 h.
† Je zapotřebí, abys přijala svou slabost a pochopila konečně, že bez Mé pomoci nemůžeš udělat nic.
– Zdá se mi, že to chápu.
† To pochopení se musí přiklánět
k ustavičnému postoji všechno Mi svěřovat.
– Copak toužit také nemůžu?
† Můžeš. Ale můžeš také svoje touhy
odevzdat jako oběť za druhé.
– Odevzdávám je. Teď už nebudu
mít nic?
† Naopak. Budeš mít všechno ve
Mně. A mnoho darů. To, co budeš mít
ode Mne, je dokonalejší než to, co můžeš získat sama.
Sama získáváš jen zdání. Ode Mne dostáváš Moji skutečnost.
(Pokračování)
Z knihy Alicja Lenczewska: Świadectwo.
Dziennik duchowy.
Wydawnictwo Agape sp. z o.o., Poznań,
wydanie drugie zmienione, 2018.
Přeložila -vv- (Redakčně upraveno)
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Knihkupectví a zásilková služba

SVĚDKOVÉ EUCHARISTICKÉ ÚCTY

nem Smolenem zamýšlejí nad svým dřívějším životem. Patřily do něho chudoba rodiny na okraji společnosti, pletky se
zákonem i davy žen a také boje s temnými silami. Záchranou
se pro ně stalo setkání s milujícím Kristem, díky kterému dostali šanci začít znovu.
Cesta – Iva Pospíšilová
Váz., 140x205 mm, 336 stran, 298 Kč

NEJVĚTŠÍ ZÁZRAK • PŘÍBĚHY
K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ
A PRO POVZBUZENÍ VÍRY

Martin Leschinger • Ilustrace Eva
Bednářová • Redakční spolupráce
P. Lukáš Stolárik, Libor Rösner, Marcela
Macháčková, sestry Kongregace Nejsvětější
svátosti
Bohatě ilustrovaná kniha podává výčet pozoruhodných životních osudů svědků víry z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Všem příběhům je společná eucharistická úcta hlavních
hrdinů, kterými jsou kněží, řeholnice, řeholníci i laici. Setkáváme se tak se sv. Janem Sarkanderem, P. Josefem Toufarem,
Aničkou Tomanovou, Aničkou Zelíkovou, sestrou Janou Lapšanskou, Jaroslavem Vodrážkou, P. Josefem Krajíčkem, Honzou Pošťákem Pospíšilem, P. Mariánem Kuffou, matkou Františkou Panrokovou nebo P. Robertem Mayerem OFMConv.
Martin Leschinger – FLÉTNA
Váz., 143x205 mm, 144 stran, 195 Kč

MODLÍME SE
NOVÉNA S PROSBOU O ÚCTU
K DRUHÝM

Vybral a uspořádal Michal Altrichter SJ
Odpovědná redaktorka Luisa Karczubová
Devět dní se modlíme s prosbou o úctu
k druhým se světicemi: Markétou Skotskou,
Mechtyldou z Magdeburku, Gertrudou Velikou, Brigitou Švédskou, Františkou Římskou, Kateřinou z Janova, Mary Wardovou, Luisou de Marillac a Terezií Verzeri.
Refugium Velehrad-Roma, s.r.o. • Brož., A6, 28 stran, 35 Kč
NOVÉNA S PROSBOU O STATEČNOST

Z OKRAJE SPOLEČNOSTI DO ŽIVOTA
CIKÁNSKÝ EVANGELIA

Štěpán Smolen • Fotografie Timotej Križka
Co dokáže Bůh se „vzpurným materiálem
jménem člověk“? Ukazují to Cikánský evangelia, otevřená výpověď o cestě ke Kristu z prostředí plného drog, sexu a okultních praktik.
Viktor a František, kteří vyrůstali v romské
komunitě, se v rozhovoru s knězem Štěpá-

Vybral a uspořádal Michal Altrichter SJ • Odpovědná
redaktorka Luisa Karczubová
Devět dní se modlíme s prosbou o statečnost se svatými: biskupem Mikulášem, markrabětem Leopoldem, dominikánským kazatelem Vincencem Ferrerským, jezuitským
vrátným Alfonsem Rodríguezem, mučedníkem Teodorem Romžou a jinými.
Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.
Brož., A6, 28 stran, 35 Kč
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