
Orędzia św. Szarbela 

 Istnieje Bóg i Jego królestwo. Każdy człowiek jest powołany, aby w nim uczestniczyć 

przez zjednoczenie się w miłości z Bogiem. 

 Jest tylko jedna droga, która tam prowadzi, a jest nią Jezus Chrystus, najprawdziwszy 

Bóg, który stał się najprawdziwszym człowiekiem. Ta droga dojrzewania do miłości 

jest trudną duchową wspinaczką. 

 Powinniśmy wzajemnie się kochać miłością bezinteresowną, bezwarunkową i 

nieograniczoną. Aby dojrzewać do takiej miłości, trzeba nieustannie czerpać z jej 

Źródła, którym jest Jezus Chrystus. Z tego jedynego Źródła mogą czerpać wszyscy bez 

wyjątku – przez codzienną, wytrwałą modlitwę oraz sakramenty pokuty i Eucharystii. 

 Tylko Jezus może uwolnić człowieka od wszystkich grzechów, problemów i zmartwień. 

On bardzo cierpi, gdy człowiek odkupiony Jego krwią upada w grzechu. 

 Bóg pragnie, abyśmy byli wolni i szczęśliwi. Ludzie jednak szukają szczęścia tam, 

gdzie go nigdy nie znajdą, a więc na ziemi, w dobrach materialnych lub w innych 

ludziach. Pełnię szczęścia można odnaleźć tylko przez zjednoczenie się w miłości z 

Chrystusem. 

 W chwili śmierci grzesznik najbardziej będzie się obawiał swego braku odpowiedzi na 

nieskończoną miłość Boga i będzie to opłakiwał. Każdy człowiek, który nie kocha, 

gdyż przez grzechy zniszczył w sobie zdolność do miłości, jest w stanie śmierci ducha, 

ponieważ dobrowolnie zerwał więzy życia i miłości, które jednoczyły go z Bogiem. 

 Miłość jest jedynym skarbem, który możecie zgromadzić w ciągu ziemskiego życia i 

który będzie trwał na wieki. Wszystkie bogactwa materialne, sława, władza, pozycja 

społeczna i najróżniejsze sukcesy wraz ze śmiercią pozostaną na tym świecie. W chwili 

śmierci będzie się liczyła tylko miłość. 

 Kto stanie przed Bogiem bez miłości, będzie musiał ponieść wszystkie konsekwencje 

swoich grzesznych wyborów i egoistycznego postępowania. To będzie straszne 

doświadczenie prawdziwej śmierci ducha, zmarnowania całego życia. 

 Miłość powinna królować w Waszych sercach, a pokora w Waszych umysłach. 

Arogancja zawsze prowadzi do grzechu, a brak przebaczenia i nienawiść – do 

potępienia wiecznego. 

 Módlcie się i nawracajcie. Módlcie się z głębi serca, a Bóg Was wysłucha. Otwórzcie 

dla Chrystusa bramy Waszych serc, aby mógł On tam zamieszkać i obdarzyć Was 

pokojem. Pamiętajcie: módlcie się sercem, szczerze i z ufnością, a nie tylko wargami. 

Szybciej do Boga dotrze dźwięk rechotu żab aniżeli puste słowa, które nie płyną z serca 

człowieka. 

 Na modlitwie wsłuchujcie się w głos Boga. Niestety, niewielu jest takich, którzy 

słuchają i rozumieją, jeszcze mniej takich, którzy słuchając, rozumieją i wprowadzają w 

życie. Wsłuchujcie się więc w to, co nieustannie i w różnoraki sposób mówi do Was 

Bóg, starając się zrozumieć i do końca wypełnić Jego świętą wolę. 

 Każdy człowiek jest jakby lampą Boga. Jego zadaniem jest rozświetlanie ciemności w 

świecie. Pan Bóg stworzył każdą lampę z jasnym i przezroczystym szkłem, aby 

umożliwić światłu przenikanie i oświecanie ciemności świata. Ludzie jednak 

zapominają o świetle, a dbają tylko o szkło. Tak je kolorują i dekorują, aż staje się tak 

zaciemnione, że nie pozwala na przenikanie światła. I dlatego tak wielkie ciemności 

panują w świecie. Szkło Waszych lamp powinno na nowo stać się przezroczyste, aby 

Wasze światło świeciło w świecie. 

 Dlatego po każdym upadku natychmiast trzeba pójść do spowiedzi, aby zawsze trwać w 

stanie łaski uświęcającej. 
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