ZBORNÍK MODLITIEB

Ježišova cesta na smrť
Golgota ‒ sedem slov z kríža
Prorocká modlitba za vzkriesenie národa
Kristovo vzkriesenie ‒ svätenie nedele
Anamnéza a epikléza
Pravdy vzkriesenia ‒ Emauzy a Zjavenie v Galilei päťsto bratom
Modlitba jednoty a moci
Pravdy vzkriesenia ‒ Zjavenie apoštolom a Zjavenie Tomášovi

K MODLITBÁM ŽEHNAJÚ
+ ELIÁŠ
PATRIARCHA BYZANTSKÉHO KATOLÍCKEHO PATRIARCHÁTU
A OSTATNÍ BISKUPI BKP
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IKONA UKRIŽOVANÉHO
Vidím Kristov kríž. V pozadí je svetlá blankytná modrá, ohraničená okolo kríža elipsou. Malý zvyšok priestoru za elipsou prechádza do temného obdĺžnikového rámu. Svetelné lúče pod Kristovými
rozpätými rukami prenikajú blankytnú modrú a vyúsťujú ako cesta
do ostrého svetla, ktoré je okolo hlavy. Nad Kristovou hlavou je
svetlo koncentrované najviac. Zdôrazňuje prítomnosť Nebeského
Otca, ktorý dal za mňa svojho Syna. Do Jeho rúk Ježiš vo chvíli
smrti odovzdáva svojho ducha. Svetelná elipsa s krížom prelamuje
temnotu a otvára priestor nového sveta, nového života. Elipsa okolo
je vytvorená prechodom z blankytnej do svetlohnedej farby. Potom
prechádza do tmavohnedej a čiernej a pokračuje do štyroch rohov
obrazu. Dole na ľavej strane je v tmavej farbe vidno ľudskú lebku
a dve rozhodené kosti symbolizujúce smrť. Na druhej strane je
v tmavom rohu truhla s nápisom, ktorý má pripomenúť, že moje
telo uložia do truhly a bude nasledovať súd a potom večnosť
bez konca! Pred truhlou horí sviečka. Na truhle je napísané v staroslovienčine: „tu som ja – súd –...“
Na kríži pod brvnom, na ktorom sú pribité Kristove nohy, je
svetelný bod. Symbolizuje môjho ducha. Vychádzajú z neho lúče,
ktoré vchádzajú do Kristových rán na nohách. Môj duch, oddelený
od tela, symbolizuje moju smrť. Do truhly patrí mŕtve telo, ale môj
duch je na kríži spojený s Ježišom, ktorý je úzkou Cestou do večného života.
Elipsa svetla vytlačila tmu do štyroch rohov obrazu, čo vyjadruje
Kristovo víťazstvo nad vládou temnoty a zla!
Hore je po starosloviensky napísané posledné Kristovo slovo,
vyslovené v momente smrti: „Abba, Otče, do Tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!“ Časť nápisu preniká žltou farbou koncentrovanú temnotu v horných uhloch obrazu. Ďalšie slová sú vo svetlom
priestore medzi hlavou a pribitou tabuľkou s iniciálami INRI.
Rozjímanie:
Najprv sa pozerám do Ježišových piatich rán a potom i na iné
rany, ktorými je bolestne rozdrásané celé Ježišovo telo. Priehlavky
nôh sú prerazené dvoma klincami a kruto pribité ku krížu. Krv
z obidvoch rán vyteká na drevo kríža, steká po ňom dolu
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okolo svetelného bodu symbolizujúceho môjho ducha, ktorý je
na kríži zjednotený s Kristom Ukrižovaným.
Na Kristových nohách sú krvavé rany od bičovania. Kolená sú
odreté od pádov na krížovej ceste. Na chvíľu spočívam pohľadom
na Kristových nohách plných rán. Jeho nohy neúnavne chodili, keď
hlásal evanjelium spásy.
Pohľad na Kristove rany v rukách – dlane sú prebodnuté dvoma
klincami, ruky sú od krvi. Krv steká a kvapká do priestoru svetla.
Ježiš má otvorenú náruč, akoby chcel každého z lásky objať.
Aj na rukách vidno rany po bičovaní. Tie ruky, ktoré Ježiš kládol
na chorých a uzdravoval ich, tie ruky, ktorými žehnal nielen deti,
ale i dospelých, sú teraz bezmocne pribité ku krížu.
Koľko bolesti pôsobia tieto štyri rany na rukách a nohách,
ktorými prechádzajú štyri klince! Ježišu, nielen klince, ale i moje
hriechy Ťa pribili na kríž!
Pohľad na hruď – je posiata krvavými ranami od krutého bičovania. Je na nich nielen zaschnutá, ale i znovu vytekajúca krv.
Na pravom boku hrudi je piata rana, ktorá bola Ježišovi zasadená
kopijou krátko po tom, keď vo chvíli smrti odovzdal ducha do Otcových rúk. Táto rana je svedectvom Božej lásky ku mne. Z prebodnutého Ježišovho srdca vytiekli krv a voda. Kiež by moje kamenné
a ľahostajné srdce bolo prebodnuté láskou k Tebe, môj Pane!
Nápis nad hlavou vyjadruje sväté meno Ježiš spojené s prívlastkom Nazaretský a s titulom ‒ Kráľ. Ježiš je naozaj kráľom nielen
židovského národa, ale všetkých národov. On je Pánom a Kráľom
neba a zeme!
Pohľad na hlavu: Na hlave vidím tŕňovú korunu. Tŕne sa zabodli
do hlavy a spôsobujú veľkú bolesť. Krv z rán na hlave steká
po Ježišovej tvári. Na tvári je tiež niekoľko rán od bičovania
a od pádov na krížovej ceste. Ježiš úpenlivo upiera oči hore.
Aj keď Jeho oči vyjadrujú hlbokú bolesť, z Jeho utýranej tváre
vyžaruje neobyčajný pokoj.
Pri pohľade do Jeho očí vo chvíli, keď sa približuje k smrti, si
pripomínam Jeho posledné štyri slová. Predtým mal Ježiš pohľad
uprený na svoju matku a učeníka. I mne dal svoj testament
skrze Jána slovami: „Hľa, tvoja matka!“ Potom Ježiš mierne
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pozdvihol hlavu a povedal: „Žíznim!“ On žízni po dokonaní i mojej
spásy ‒ po dokonaní Otcovej vôle. Žízni i po mojej spáse! Potom
Ježiš berie na seba podstatu všetkých hriechov ľudstva a prežíva
najťažšiu duševnú a duchovnú bolesť. Vníma realitu oddelenia duše
od Boha, ktorá je podstatou večného zatratenia v pekle. To
vyjadruje slovami: „Eloi, Eloi, lema sabakthani?“ (Bože môj, Bože
môj, prečo si ma opustil?)
Po prežití tohto najťažšieho utrpenia vie: diabol a hriech boli
porazení, dielo spásy je zavŕšené! Je počuť Jeho slovo: „Je dokonané!“
Potom Ježiš z posledných síl zvolal: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ To povedal a skonal. Ježišova smrť obnovila
stratené spojenie medzi človekom a Bohom. Krstom sme boli
duchovne ponorení do Kristovej smrti. Duchovne vchádzať
do Kristovej smrti znamená v rôznych životných situáciách sa
celkom odovzdať do Božej vôle a zjednotiť svojho ducha s Duchom
Ježišovým, ktorý vo mne prebýva skrze krst a vieru.
Denne sa aspoň chvíľu (1-5 minút) pozeraj na ikonu Ukrižovaného a potom i do Jeho očí. Povedz Mu: „Ježišu, ďakujem Ti,
že si trpel a zomrel i za mňa a za moju spásu!“
(pozn. pozri Sedem slov z kríža)

MODLITBOVÝ PROGRAM
Vo štvrtok sa v čase svätej hodiny modlíme krížovú cestu (Ježišova cesta na smrť) a počas piatku „Sedem slov z kríža“. Dôchodcom a dôchodkyniam odporúčame modliť sa „Sedem slov z kríža“
v čase medzi 12:00 a 15:00 hod. Pracujúci a tí, ktorí majú
povinnosti v škole, sa ich môžu pomodliť v piatok večer. Začať
môžu už od pol ôsmej alebo vo svätej hodine od 20:00 hod.
a potom skončiť o 22:15 hod.
V sobotu sa modlíme vo svätej hodine „Prorockú modlitbu“
za vzkriesenie národa podľa Ez 37 a od 21:15 do 22:15 hod. prvú
hodinu právd vzkriesenia zo „Svätenia nedele“. V nedeľu od 5:00 ‒
7:00 hod. sa modlíme druhú a tretiu hodinu právd vzkriesenia.
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Dopoludnia by bolo vhodné sa pomodliť ešte hodinu k Duchu
Svätému. Kto má možnosť byť na pravovernej liturgii, nech sa jej
zúčastní, kto nemá takú možnosť, nech prežije najdôležitejšie časti
svätej liturgie – anamnézu a epiklézu – podľa videa (pozri
https://youtu.be/r8Cs4z_LtaE).
Počas nedeľného odpoludnia mávame bratské spoločenstvá.
Stretávame sa aspoň po troch až piatich veriacich a spoločne sa najprv hodinu modlíme. Začíname rozjímaním „Emauzy“ a „Zjavením
v Galilei päťsto bratom“ (spolu asi 35 minút). Hneď pokračujeme
„Modlitbou jednoty a moci“ (zdvíhanie hory podľa Mk 11,23). Počas
druhej hodiny podá niekto z mužov výklad Božieho Slova, ktorý si
už vopred pripravil, a iný krátky výťah zo života svätých. Ostatní sa
potom môžu pripojiť ‒ vydávajú svedectvá z uplynulého týždňa
z modlitby, prípadne z evanjelizácie či z určitých skúšok a utrpení,
ktoré prežili. Bratské spoločenstvo sa môže po týchto dvoch hodinách predĺžiť, ak je potrebné riešiť konkrétne problémy alebo rozoberať nejaké spoločné plány. Z času na čas sa môže premietnuť nejaký poučný film. Skôr, ako sa premietne v spoločenstve, je potrebné,
aby bol kriticky zhodnotený, či je užitočné premietať ho aj ostatným.
Po jeho zhliadnutí by bolo dobré podať k nemu komentár.
Večer sa potom doma modlíme vo svätej hodine dve rozjímania,
ktoré patria do svätenia nedele – „Zjavenie apoštolom“ a „Zjavenie
Tomášovi“.
Počas dňa je dobré modliť sa ruženec, napríklad keď niekam
cestujeme alebo musíme niekde čakať. Tieto časové intervaly je
potrebné využiť. Práve v tom čase je zvlášť vhodná modlitba
ruženca.
Stupne modlitbovej horlivosti v období jedného týždňa:
1. stupeň: kto sa pomodlí aspoň jednu hodinu z brožúrky
2. stupeň: kto sa k 1. stupňu pomodlí modlitbové zastavenie (stopku)
3. stupeň: kto sa k 2. stupňu v piatok pomodlí všetkých sedem slov
z kríža
4. stupeň: kto sa k 3. stupňu pomodlí „Modlitbu jednoty a moci“
5. stupeň: kto sa k 4. stupňu pomodlí ešte „Prorockú modlitbu“
6. stupeň: kto sa k 5. stupňu pomodlí časť svätenia nedele
7. stupeň: kto k 6. stupňu absolvuje celé svätenie nedele
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JEŽIŠOVA CESTA NA SMRŤ
(Z Getsemani na Golgotu)
Rozjímanie
(Jedna sloha pôstnej piesne)
1. Ježiš umýva apoštolom nohy: Vo štvrtok večer je Ježiš spolu s apoštolmi vo večeradle. Veľkonočné sviatky sú spojené s obradom obetovania baránka a s veľkonočnou večerou. Tieto sviatky
pripomínajú, že Boh vyviedol Izrael z otroctva egyptského faraóna.
Ježiš prišiel, aby vyslobodil ľudstvo z otroctva hriechu a diabla.
Na začiatku Ježiš umyl apoštolom nohy. Tým im dal príklad
pokory a lásky. Varuje ich pred zradou, za ktorou je diabol. Ježiš
dal príklad pokory. Nad diablom môže zvíťaziť len pokorný človek.
Pokora je pravda a tá oslobodzuje. Ježiš povedal: „Učte sa odo mňa,
lebo som pokorný srdcom.“ Máme sa učiť od Neho. Máme Ho
nasledovať, teda v drobných gestách a skutkoch sa máme učiť pokore,
pravdivosti voči Bohu i ľuďom.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/*)
2. Ježiš ustanovil svätú Eucharistiu: „Pán Ježiš v tú noc, keď
bol zradený, vzal chlieb... a povedal: Toto je moje telo... podobne
po večeri vzal kalich a hovoril: Toto je moja krv... A tak vždy, keď
budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť,
kým On nepríde.“ (1 Kor 11,23-32)
Kristova smrť nastala na kríži. Duch Svätý ju sprítomňuje v liturgii
pri epikléze (intenzívnom vzývaní Ducha Svätého). Ježiš svoju smrť
duchovne prežil už vopred, keď vo večeradle ustanovil svätú liturgiu.
Ježiš už skôr povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, prebýva
vo mne a ja v ňom.“ Je potrebné byť si vedomý toho, že Ježiš je
vo mne a ja v Ňom.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
Pri prosbe: „Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!“ /3x/, robíme poklony (metánie).
Uvádzame 3 druhy poklôn, ktoré sa používajú pri modlitbách vo východnej cirkvi:
1) Mladí ľudia môžu robiť hlboké poklony: urobí sa znamenie kríža, zo stoja sa ide
do kľaku a čelom sa dotkne zeme, a to vždy trikrát. Je to prax východných mníchov.
2) Malá poklona sa robí tak, že človek stojí, urobí znamenie svätého kríža
a hlboko sa ukloní. Pritom prednáša modlitbu uvedenú v texte. Urobí to rovnako vždy
trikrát po sebe.
3) Starší ľudia môžu robiť poklony nie zo stoja, ale len v kľaku. (Chorí, ktorí musia
ležať v posteli, môžu urobiť len znamenie kríža a mierne skloniť hlavu ako úklon.)
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3. Getsemani: Potom šiel Ježiš so svojimi učeníkmi za potok
Cedron. Bola tam záhrada, ktorú volali Getsemani. Ježiš povedal:
„Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou.“
Sám sa modlil: „Otče, ak chceš, odním odo mňa tento kalich,
ale nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.“ (Lk 22,42) Potom prišiel
k učeníkom a našiel ich spať. Povedal Petrovi: „To ste nemohli
jedinú hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa!“ (Lk 22,40-41)
Ježiš v úzkostiach zápasil a modlil sa ešte vrúcnejšie. Jeho pot padal
na zem v kvapkách krvi. Uvedomoval si, že ovocím hriechu je
večné zatratenie v pekle. Vedel, že napriek tomu mnohí odmietnu
Jeho výkupnú obetu a Jeho utrpenie bude pre nich zbytočné!
Ježiš svojou poslušnosťou zlomil koreň hriechu, ktorým je
neposlušnosť Bohu. On je pre mňa príkladom plnenia Božej vôle
i v najväčšom utrpení!
Aká je moja modlitba? Bdiem s Kristom aspoň hodinu?
Odovzdávam sa v modlitbe plne Bohu? Prijímam Jeho vôľu? Som
ochotný prijať i kalich utrpenia ako Ježiš?
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
4. Zajatie: Apoštol ‒ zradca priviedol do Getsemani vojakov
a chrámovú stráž s pochodňami. Pristúpil k Ježišovi a zradne Ho
pobozkal. Vojaci sa potom zmocnili Ježiša.
S čím je spojená zrada Krista a svedomia? So špinavými
peniazmi. Príkladom je Judáš. Rozhodol sa predať to najcennejšie –
Boha, svoje svedomie i svoju dušu. Potom, ako hovorí Písmo,
„vošiel do neho satan“. A čo nasledovalo? Aj keď odhodil peniaze,
nekonal pokánie a obesil sa.
Zrada je proces. Keď zradíš hoci len v malej veci, čiň pokánie
hneď ako Peter, inak dopadneš ako Judáš.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
5. Pred Annášom: Priviedli Ho k veľkňazovi Annášovi. Ten sa
Ho vypytoval na mnoho vecí. Jeden zo strážcov udrel Ježiša po tvári
a povedal: „Tak odpovedáš veľkňazovi?“
Je podlosťou ubližovať nespravodlivo prenasledovanému, aby som
si získal priazeň tých, ktorí sú práve pri vláde. Dopúšťam sa tejto
podlosti aj ja?
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
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6. Pred Kajfášom: Annáš poslal spútaného Ježiša k veľkňazovi
Kajfášovi. Kajfáš povedal: „Zaprisahávam ťa na živého Boha,
aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn.“ Ježiš odpovedal: „Sám
si to povedal.“ Veľkňaz roztrhol svoje rúcho a zvolal: „Rúhal sa!“
Zástup začal kričať: „Hoden je smrti!“ Začali Ježišovi pľuť do tváre
a biť Ho po hlave.
Kajfáš oficiálne neuznal Ježiša za Božieho Syna, pretože by to
ohrozilo jeho kariéru. Keď počul pravdu, nazval ju rúhaním. Na čiu
stranu sa staviam ja? Na stranu pravdy alebo na stranu tej oficiálnej
hierarchie, ktorá má i dnes za cieľ odsudzovať a zabíjať živého
Krista a jeho učeníkov?
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
7. Zapretie Krista: Peter sedel vonku na nádvorí. Tu trikrát
zaprel Krista s prísahou: „Nepoznám toho človeka.“ Keď kohút
zaspieval, vyšiel von a horko plakal.
Peter konal pokánie hneď, neodkladal. Pekelné plamene neuhasia
ani vody všetkých morí, ale zachráni ma pred nimi jediná slza ľútosti.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
8. Prvýkrát pred Pilátom: Ráno priviedla cirkevná hierarchia
spútaného Ježiša k vladárovi Pilátovi. Pilát po vypočutí oboch strán
povedal: „Ja na tom človeku nenachádzam vinu.“
Pilát povedal pravdu, ale zároveň vedel, že za veľkňazmi je duch
smrti, ktorý je teraz pri moci a potrebuje pravdu i jej nositeľa
zlikvidovať. I ja často poznám pravdu, ale Duchu pravdy neslúžim,
pretože by ma to mohlo stáť kariéru, poníženie, konflikt s vládou.
Tak ako Pilát i ja klamem svoje svedomie priznaním pravdy
teoreticky, ale nechcem za ňu priniesť obeť, aby sa realizovala.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
9. Pred Herodesom: Pilát ich poslal aj s Ježišom za Herodesom.
Herodes sa Pána Ježiša mnoho vypytoval, ale On mu neodpovedal.
Herodes Ním pohrdol a nechal Ho obliecť do bieleho rúcha
ako blázna. Sv. Pavol vyhlásil: „My sme blázni (afrónés) pre Krista.“
(1 Kor 4,10) Som aj ja ochotný byť pre Krista považovaný duchom
tohto sveta za blázna?
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
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10. Druhýkrát pred Pilátom: Herodes poslal Ježiša naspäť
k Pilátovi. Pilát oznámil veľkňazom a sfanatizovanému davu:
„Ja na Kristovi žiadnu vinu nenachádzam, ale ani Herodes.“
Pilát mal konať principiálne a nevinného Krista prepustiť. No on
absurdne dodal: „Dám ho potrestať...“ Pýtame sa: Za čo? I ja
diskutujem so zlom zo strachu, že presadenie či obhájenie pravdy
by ma stálo obetu, ktorú nechcem priniesť. Výsledkom je prehra.
Sú múdre kompromisy, ktoré druhému neubližujú, a sú kompromisy, ktoré spúšťajú lavínovitý proces zrady a sebazničenia. Pilátovi nepomohli kompromisy, že pravdu síce hovoril, ale nejednal
podľa nej, ani to, že poslal Krista k Herodesovi, ani že postavil
vedľa Ježiša zločinca Barabáša, ani že nechal Ježiša kruto zbičovať,
ani že postavil strýzneného Krista pred ľud so slovami: „Ecce Homo“,
ani že si po justičnom zločine umyl ruky so slovami: „nemám vinu
na krvi tohto človeka“.
Moja potenciálna zrada a duchovná samovražda je v tom, že si
nechcem pravdivo uvedomiť podstatu, ktorou je: „stratiť svoju dušu
pre Krista a evanjelium“ (Mk 8,35). Preto musím prijať Ducha
pravdy ako apoštoli, aby som sa hneď, keď vybočím z cesty, ktorou
je Ježiš, skrze pokánie na ňu vrátil, niesol svoj kríž a nasledoval
Krista až na smrť.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
11. Barabáš: Vtedy čakal na smrť nenávidený zločinec Barabáš.
Na otázku Piláta, či chcú prepustiť Ježiša alebo Barabáša, si vybrali
Barabáša. Pre Ježiša žiadali smrť.
Vyberám si v krízových situáciách Barabáša alebo Krista?
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
12. Bičovanie: Pilát sa domnieval, že cirkevná hierarchia sa
uspokojí s krutým bičovaním. Nechal teda Ježiša zbičovať.
Telo je živým chrámom Božím. Poškvrňujeme ho nečistými
myšlienkami, predstavami, pocitmi, slovami a skutkami. Ježiš
podstúpil kruté bičovanie i za moje hriechy. Uvedomujem si to?
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
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13. Korunovanie tŕním: Vojaci Mu potom dali na hlavu tŕňovú
korunu, pľuli Mu do tváre, bili Ho po hlave a posmievali sa Mu.
Ježiš je vrcholne potupený a zosmiešnený i za moju pýchu. On je
Boh a kto som ja?
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
14. Ecce homo: Zbičovaného Ježiša s tŕňovou korunou na hlave
Pilát vyviedol pred ľud a povedal: „Hľa, človek – Ecce Homo!“
Veľkňazi a ľud sa dali do kriku: „Ukrižuj, ukrižuj Ho!“ Pilát im
povedal: „Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu.“
(Jn 19,5-6) „Ale židia kričali: ‚Ak ho prepustíš, nie si priateľom
cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi.‘“
(v. 12) Po týchto slovách sa Pilát rozhodol Krista odsúdiť na smrť.
Účinnou likvidačnou metódou je pravdu i obhajcu pravdy
prekričať: „Ukrižuj, ukrižuj ho!“ Toto volá i môj hriech. Preto sa
od neho musím radikálne oddeliť.
Židia vedeli, ako psychologicky argumentovať, aby zasiahli
do čierneho. Piláta, ktorý sa bál o svoju kariéru, zastrašovali: „Nie si
priateľom cisára, my nemáme kráľa, iba cisára.“ Po týchto slovách
Pilát kapituloval. Vedel, že mu hrozí obvinenie a očiernenie u cisára, čo by ho stálo kariéru. Nakoniec ju aj tak stratil.
Čo sa bojím stratiť ja? Pokiaľ nestratím všetko pre Krista,
v kritickej chvíli odsúdim Krista ako Pilát, a tým stratím večnú
spásu, ktorá je len v Kristovi.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
15. Odsúdenie na smrť: Pilát si pokrytecky umyl ruky so slovami:
„Ja nemám vinu na krvi tohto človeka.“ Ale vydal Ježiša na smrť!
Gesto Piláta neospravedlňuje, má na svedomí justičnú vraždu.
I môj hriech bol príčinou Kristovej smrti.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
16. Ježiš berie na seba kríž. Ježišove slová platia i pre mňa
a každý deň: „Zapri sám seba, vezmi svoj kríž a poď za mnou.“
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
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17. Ježiš padá pod krížom. Ťažký kríž zráža strýzneného Ježiša
k zemi. I mňa kríž zráža k zemi, sotvaže som sa ho rozhodol prijať
a niesť. Je potrebné sa zaprieť a vstať. Čo konkrétne je v súčasnej
dobe mojím krížom? Krížom je často duševné či fyzické utrpenie,
ktoré mám zanalyzovať pred Bohom z perspektívy večnosti a prijať
ho ako Božiu vôľu, s ktorou má Boh svoj zámer k môjmu dobru
i dobru mojich blížnych.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
18. Ježiš stretáva svoju Matku. Nikto netvoril s Ježišom takú
hlbokú jednotu, ako Jeho Matka. Ona je Jeho najvernejším učeníkom.
Vidí, že potupeného Ježiša vedú na smrť. Čo prežívala pri tomto
stretnutí? Čo prežívala pod krížom a čo vtedy, keď umučené telo
sňali z kríža?
Aký je môj vzťah k Ježišovej Matke a aký k samému Ježišovi?
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
19. Šimon z Cyrény: Prinútili Šimona, aby niesol Jeho kríž.
I ja, keď mám vykonať niečo pre Ježiša či pre blížneho, sa
musím prinútiť – zaprieť sa. Často je to prinútenie užitočné, i keď
prichádza zo strany nepriateľov. Keď ho prijmem s vierou, Ježiš mi
dá do srdca pokoj.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
20. Veronika: Tradícia svedčí, že táto žena podala Pánovi
Ježišovi ručník. To nebol iba skutok súcitu, ale i veľkej odvahy.
Verejne sa hlásiť k osobe, ktorá je kruto lynčovaná, označená
ako persona non grata, je riskovaním a veľkým hrdinstvom.
Keď budem Krista zapierať, i On ma zaprie pred svojím Otcom.
Vyznávaj odvážne Ježiša a prihlás sa i k čestným ľuďom, ktorí
pre pravdu nasadzujú všetko!
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
21. Druhý pád: Ježiš padá pod krížom. I ja často padám. Koľko
dobrých predsavzatí; ale urobím pár krokov a nasleduje pád. Je
potrebné znovu vstať a pokračovať na ceste nesenia a riešenia
svojich problémov, svojho každodenného kríža.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
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22. Plačúce ženy: Ježiš ich napomína: „Dcéry Jeruzalemské,
neplačte nado mnou, ale nad sebou a nad svojimi deťmi.“
Plačem v modlitbe nad sebou, nad svojimi hriechmi? Plačem
nad svojimi najbližšími, ktorí idú širokou cestou do záhuby? Bolo
by znakom cynizmu, ak by som k ich časnému i večnému dobru
zostal ľahostajný.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
23. Tretí pád: Posledný pád bol najbolestnejší. Ježiš mi dáva
príklad, ako vstať. I ja mám zmobilizovať všetky duševné i fyzické
sily a ísť za Ním.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
24. Obnaženie Ježiša: Ježiš prišiel na Golgotu. Vojaci z Neho
strhli odev, zrazili Ho na zem, aby Ho ukrižovali.
Zneužívam odev k hriechu? Móda vytvára teror a zosmiešňuje
každého, kto chodí slušne oblečený. Ako chodím oblečený ja?
Ježišov odev bol presiaknutý Jeho krvou. A na mnohých
miestach bol zaschnutou krvou spojený s Jeho ranami. Keď surovo
strhli odev, obnovili rany, krvácanie i bolesti. Ježiš teraz stojí
takmer nahý v ponížení, aby bol pribitý na kríž.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)

5 - 10 minút: spev pôstnej piesne
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GOLGOTA – SEDEM SLOV Z KRÍŽA
І. slovo z kríža: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“
(Lk 23,34)
a) Zamyslenie nad Božím slovom
„Spolu s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. Keď prišli
na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného
sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: ‚Otče, odpusť im, lebo
nevedia, čo robia.‘“ (Lk 23,32-34)
„Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho…“
Smrť ukrižovaním bola najkrutejším a najpotupnejším trestom.
Keď prišli na miesto, rozkázali Šimonovi z Cyrény zložiť kríž, ktorý
niesol. Potom bol Ježiš zrazený na zem, ramenami na drevo. Vojak –
kat – nahmatal na prednej strane zápästia priehlbinu, vložil do nej
štvorhranný železný klinec a udrel kladivom. Klinec pretrhol kožu,
prešiel miestom, kde sa nachádza nerv, ktorý ovláda pohyby palca
a signalizuje bolesť. Bolesť spôsobená prebodnutím v tomto mieste je
ukrutná. Cievy boli roztrhnuté a rana silno krvácala. Ďalšie údery
kladiva pribili ruku k drevu kríža. Podobne bola pribitá i druhá ruka
a obidve nohy. V týchto ukrutných bolestiach Ježiš s veľkým vypätím vyriekol slová: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“
Ježiš prosí za tých, ktorí Ho križujú! Kto to je? Tí vojaci? Ich
predstavení, ktorých musia poslúchať? Náboženská hierarchia,
ktorá rozhodla, že Ježiš musí zomrieť? Tí všetci áno, ale tiež každý,
kto hreší. Teda i môj hriech pribil Ježiša na kríž. „Lebo zo srdca
vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže,
krivé svedectvá, rúhanie.“ (Mt 15,19)
Hriech je na ľudstve ako prikrývka, ktorá halí národy a preniká
i každé ľudské srdce. Celý svet a celé ľudstvo je ako koncentračný
tábor obohnaný ostnatým drôtom a vrah a tyran – satan stráži ľudstvo
v temnote. Jeho služobníci stále vpúšťajú zvodné lži ako omamné
drogy do ľudských duší, aby tieto duše zostali slepé, nevideli pravdu
a nemohli byť oslobodené. Sú v slepote, a preto nevedia, čo je hriech
a čo je Božia láska.
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„Otče, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom.“ K tejto prosbe z modlitby Otče náš Ježiš dodáva: „Ale ak vy
neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“ (Mt 6,15)
Celý problém s naším odpúšťaním spočíva v tom, aby sme si boli
vedomí svojho veľkého dlhu voči Bohu. Potom budeme ľahko
odpúšťať svojim blížnym.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Uvedomujem si strašné
muky ukrižovania: prebodnutie Ježišových rúk i nôh, počujem údery kladiva do železných klincov. Všetci opakujeme:
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“ (Lk 23,34)
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne vyslovíme: ,,Otče“ a jeden za seba i za ostatných nahlas dodá: ,,Odpusť
mi moje viny“. Uvedomujem si pritom aspoň jeden hriech.
d) Modlitba srdcom (5 minút): Všetci vzývame: „Ááá… bá“.
Vedome pred Bohom odpúšťam svojim vinníkom! (Abba
po aramejsky znamená Ocko, Otecko)
II. slovo z kríža: „Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou
v raji.“ (Lk 23,43)
a) Zamyslenie nad Božím slovom
„A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: ‚Nie si ty
Mesiáš?! Zachráň seba i nás!‘ Ale druhý ho zahriakol: ‚Ani ty sa
nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo,
lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.‘
Potom povedal: ‚Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva.‘ On mu odpovedal: ‚Amen, hovorím ti, dnes budeš
so mnou v raji.‘“ (Lk 23,39-43)
„Ježišu,…“ – zločinec sa zahľadel do strýznenej Ježišovej tváre:
rana na nose a na pravom líci spôsobená palicou, na očných
viečkach a obočí odreniny, opuchlina na jarmovom oblúku,
krvácanie z nosa, pomliaždeniny a poranenia kože, tvár sa zalieva
krvou z ciev na hlave, ktoré prepichli tŕne. Z Jeho rán na rukách
a nohách tečie krv. Zločinec počuje posmech a rúhanie vojakov
i druhého zločinca visiaceho na kríži. Počuje rúhanie spupnej
hierarchie. On sa však, vedomý si vlastného hriechu, zadíval
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Ježišovi do očí, uveril v Neho a s vierou vyslovil: „Ježišu, spomeň
si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Týmto zároveň
verejne pred všetkými vyznal, že Ježiš je skutočne Boží Syn, ktorý
odpúšťa hriechy a dáva účasť v Božom kráľovstve. Bolo to slávne
a verejné vyznanie Ježiša pred Jeho nepriateľmi, ktorí sa Mu
posmievali.
Ježiš mu odpovedal: „Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.“ Ježiš vzal na seba jeho hriechy a spasil ho. Ježiš sníma hriechy
v každom čase z duší tých, ktorí priznajú, že sú hriešnici a s vierou
vzývajú Jeho meno: Ježiš, aramejsky Jehošua, čo znamená Boh je
spása. Tak Ho nazývala Jeho Matka, apoštoli a všetci ostatní.
Na Golgote boli tri kríže. Na prostrednom umieral jediný spravodlivý – Ježiš. Ostatné ľudstvo bude umierať buď ako nekajúci zločinec
bez Ježiša alebo ako kajúci zločinec. Ale nie až vtedy, keď budem
fyzicky umierať, musím už dnes začať umierať hriechu tým, že ho
priznám, odsúdim a uverím v moc Baránka, ktorý sníma hriech sveta!
Všetci sme hriešnici, ale je rozhodujúce, či sme urobili to, čo
zločinec: prijali Ježiša a uverili v Neho.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Dívam sa do strýznenej
Ježišovej tváre a všetci opakujeme: „Za svoje hriechy som
odsúdený na trest smrti. Ježišu, spomeň si na mňa.“
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne
vyslovíme: „Verím Ti, Ježišu“ a jeden dodá Ježišove slová:
„Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 23,43)
d) Modlitba srdcom (5 minút): Všetci vzývame: „Je-ho-šu-á-á-á*“.
Teraz si uvedomujem: „Ty, Ježišu, si mi teraz odpustil všetky
hriechy.“
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

*Vyslovovanie Božieho mena v origináli, tak ako ho vyslovovali
súčasníci Krista a Panna Mária, znie „Jehošua“.
Ako vzývať Božie meno so živou vierou? Pri výdychu vyslov slabiku „Je“
a uvedom si prítomnosť Boha Otca, pri druhom výdychu „ho si uvedom prítomnosť Boha Syna, pri treťom výdychu „šu“ prítomnosť Boha Ducha Svätého a pri „á“ vydýchni dlho, bez zvuku. Potom po vdychu znovu vydýchni
„á“ a potom ešte tretíkrát vydýchni „á“. Osobne preži danú pravdu.
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III. slovo z kríža: „Hľa, Tvoja matka!“ (Jn 19,26)
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Jn 19,25-27: „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka... Keď Ježiš
uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: ‚Žena,
hľa, tvoj syn!‘ Potom povedal učeníkovi: ‚Hľa, tvoja matka!‘ A od tej
hodiny si ju učeník vzal do seba.“ (gr. eis ta idia)
„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka…“ – vidí Ho ukrižovaného,
strýzneného, všade po tele stopy rán. Obrovskú bolesť Mu pôsobí
zvlášť tŕňová koruna na Jeho hlave. Celú hlavu má zovretú ostrými
tŕňmi, ktoré sa zarývajú do hlavy a spôsobujú bolestné krvácanie.
Videla, ako niekoľkokrát spadol na tvár, keď niesol kríž, ako veľmi
má odreté kolená z pádov na krížovej ceste. Keď sa tam s Ním
stretla, bol to len okamih, teraz stojí pod krížom. Ježiš ju znovu
uvidel. Díva sa na ňu – Mária tu stojí v dokonalej duchovnej
jednote, ukrižovaná spolu s Ním. Vedľa nej je učeník Ján. Keď ho
Ježiš uvidel, povedal svojej matke: „Žena, hľa, tvoj syn.“ Učeník
celkom nechápe, ako hlboko sa uskutočňuje tajomstvo jeho
znovuzrodenia. Pozerá sa na Ježiša, pre ktorého opustil všetko
a Ježišovo slovo ho zasahuje až do najhlbšieho vnútra. Sem
duchovne prijíma Ježišovu matku, ktorá sa stala i jeho matkou.
Umierajúci Ježiš oslovuje svoju matku slovom žena. Prečo?
Pretože ona je tá žena, o ktorej povedal Boh hadovi v raji:
„Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím
potomstvom a jej potomstvom.“ (Gn 3,15)
Ježišov závet je určený len tomu, kto je učeníkom. Učeník je ten,
kto pre Ježiša opustil všetko, čo má. „Kto neopustí všetko, čo má,
nemôže byť mojím učeníkom.“ (Lk 14,33) Byť učeníkom Krista neznamená zbaviť sa všetkých hmotných vecí, spoločenských povinností
a záväzkov. Znamená to postaviť vo svojom živote Ježiša na prvé
miesto a vzťahy k ľuďom a veciam podriadiť Jeho vôli. Učeník
pod krížom prijal poslednú Ježišovu vôľu, prijal Máriu za svoju matku.
V tej chvíli sa zároveň napĺňa prisľúbenie: „Dám vám nové srdce.“
(Ez 36,26) Mária je tým novým srdcom, ktoré dáva sám Boh. Nebeský
Otec robí túto duchovnú transplantáciu. On nám dal skrze proroka
Ezechiela svoje slovo: „Dám vám nové srdce.“ Skrze svojho Syna
v hodine Jeho výkupnej smrti Boh toto prisľúbenie napĺňa. Tento
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moment má charakter zmluvy medzi Bohom a učeníkom, ktorý stojí
pod krížom a vierou prijíma Ježišovu matku do seba (gr.: eis ta idia).
Nové srdce má dve vlastnosti: radikálny odpor voči satanovi
a dokonalú závislosť na Bohu. Nové srdce je nové duchovné
centrum. Toto srdce máme i my prijať vierou.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Uvedomujem si spojenie s Ježišom skrze lúč svetla, ktorý vychádza z Ježišových očí
do mojich očí a všetci opakujeme: „Ježiš povedal učeníkovi
a teraz hovorí i mne: ‚Hľa, tvoja matka!‘“
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Vyslovíme s vierou:
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Teraz a tu prijímam Tvoju matku.“
d) Modlitba srdcom (5 minút): Všetci vzývame: „Je-ho-šu-á-á-á“.
Boh sám teraz robí duchovnú transplantáciu. Dáva mi nové
srdce. Ja vierou prijímam.
IV. slovo z kríža: „Žíznim!“ (Jn 19,28)
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Jn 19,28-29: „Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané,
povedal, aby sa splnilo Písmo: ‚Žíznim!’ Bola tam nádoba plná octu.
Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju
k ústam.“
Ježiš visí na kríži a žízni. Kruté bičovanie rozdrásalo Jeho sväté
telo a stratil mnoho krvi. Bič tvorili tri remienky s kovovými hrotmi.
Pri bičovaní sa najprv objavili silné podliatiny a potom biče presekávali kožu, zarezávali sa čím ďalej, tým hlbšie a vytrhávali svalstvo až
do kosti. Telo sa zmenilo na jednu krvavú ranu. Dvaja kati zo všetkých síl bičovali Ježiša. Údery bičov dopadali na chrbát, ruky a nohy
najprv zozadu, ale potom i spredu. Žiadnu časť tela, ani hlavu a tvár
neušetrili. Koža visela v dlhých pásoch z chrbta a celé telo sa zmenilo
na nepoznanie, na masu rozodraného krvácajúceho tkaniva. Keď už
bol Ježiš na pokraji smrti, bičovanie bolo zastavené. Potom Ho polomŕtveho odviazali a nechali klesnúť na kamennú dlažbu do kaluže
Jeho vlastnej krvi. Náhla strata veľkého množstva krvi spôsobila
zrýchlenie tlkotu srdca, zomdlenie a veľký smäd. Obrovská bolesť
otvorených rán a silný smäd mučili Pána Ježiša aj počas Jeho krížo18

vej cesty. Teraz na kríži prežíva ešte pálčivejší smäd. Jeho pery sú
suché, popraskané, jazyk sa prilepil k podnebiu.
Oveľa však silnejší ako fyzický smäd, bol smäd vnútorný. Ježiš
vníma, ako hriech koná dielo záhuby a otupuje milióny duší k duchovnej ľahostajnosti a lenivosti, aby zanedbali svoju spásu. Ježišov
duchovný smäd vyjadrujú prosby Otčenáša: „Otče, posväť sa meno
Tvoje! Otče, príď kráľovstvo Tvoje!“
Ježišu, Ty žízniš dnes vo mne. I ja žíznim s Tebou po oslobodení
z konkrétneho otroctva mojej porušenej prirodzenosti.
To všetko, čo nám bolo dané skrze krst – smrťou a vzkriesením
v Kristovi, musí byť vierou aktualizované. Nám je zatiaľ prirodzená
neustála rebélia proti Bohu a ľuďom. Ja však musím žiť z viery,
denne za všetko ďakovať, i keď všetkému nerozumiem a v dôvere
svoje problémy odovzdávať Bohu. Ja to nerobím. Pomoc hľadám
inde (u liečiteľov, veštíc). A to je veľký hriech. Nemilujem Boha
z celého srdca. Keby som Ho miloval, nemal by som už čas a priestor pre hriech. Pretože v duši nie je pravdivá láska k Ježišovi, zotročuje ma žiadostivosť a pýcha! Pane Ježišu, ja žíznim, volám nielen
hlasom, ale celým srdcom: „Posväť sa meno Tvoje v mojej duši!
Príď kráľovstvo Tvoje do môjho srdca!“
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Uvedomujem si Ježišovu bolesť pri krutom bičovaní, smäd spôsobený stratou krvi a všetci opakujeme: „Aby sa splnilo Písmo, Ježiš povedal: ,Žíznim!‘“ (Jn 19,28)
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne vyslovíme: ,,Otče“ a jeden dodá: „Posväť sa meno Tvoje v mojej duši!“
d) Modlitba srdcom (5 minút): Všetci vzývame : „Ááá... bá“.
Teraz spolu s Ježišom žíznim: „Príď kráľovstvo Tvoje do môjho
srdca!“ (Mt 6,10)
V. slovo z kríža: „Eloi, Eloi, lema sabakthani?“, čo znamená:
„Bože môj,Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15,34)
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Mk 15,34: „O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: ,Eloi,
Eloi, lema sabakthani?‘, čo v preklade znamená: ,Bože môj, Bože
môj, prečo si ma opustil?‘“
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Ježiš zomiera na kríži. Jeho telo je plné rán, pomliaždenín, koža
je pokrytá studeným, lepkavým potom. Nie je možné nájsť žiadnu
polohu, ktorá by poskytovala aspoň chvíľkovú úľavu. Klince v zápästí tlačia na veľký ramenný nerv a ťažko poškodený nerv spôsobuje
neznesiteľnú trýzeň. Keď sa dvíha dohora, aby sa týmto mukám vyhol,
plnou váhou sa opiera o klince v chodidlách. Opäť trýznivé bolesti,
keď klince pretrhávajú nervy medzi kosťami chodidiel. Pri každom
pohybe sa obnovuje krvácanie. Ruky oťažievajú, silné záchvaty
kŕčov začínajú prebiehať svalmi, ktoré sa sťahujú v prudkých
neúprosných záchvevoch bolesti. Kŕče zvierajú citlivé nervové
zakončenia v svaloch. Vzduch môže byť do pľúc vdýchnutý len
s ťažkosťami a nemôže byť vydýchnutý. Ježiš zápasí, aby sa mohol
pozdvihnúť a ešte aspoň trochu sa nadýchnuť. Nakoniec sa do pľúc
dostáva vzduch, čiastočne sa obohacuje krv a kŕče trochu poľavujú.
Je schopný sa kŕčovito pozdvihnúť, aby vydýchol a znova nabral
životodarný kyslík. Prežíva nesmierne bolestivé stupňujúce sa cykly
kŕčov. Pri každom posunutí sa Jeho rozodretý chrbát odiera o neotesané drevo kríža. Horúčka stúpa, každý náraz temena hlavy o brvno
zarýva tŕne hlbšie a natrháva predošlé rany.
Vzrastajúca tma na Golgote je slabým obrazom vnútornej temnoty a bezútešnosti, ktorú teraz Ježiš prežíva. V tejto chvíli na seba
berie a prežíva samotnú podstatu hriechu aj s jeho dôsledkami. On,
Boží Baránok, zakúša hĺbku opustenosti duše od Boha, podstatu
večného zavrhnutia v pekle. Démonické sily dostali vládu fyzicky
i psychicky mučiť Božieho Syna a nakoniec Ho aj usmrtiť.
Sú hriechy tela, sú hriechy duše, ktoré sú namierené proti prvému
Božiemu prikázaniu. Je to v podstate nevera v Boha a modlárstvo.
Skrze rôzne formy mágie, veštenia a pohanskej filozofie sa človek
obracia na falošné duchovno. Je to falošná úcta k iným náboženstvám
a ich bohom – démonom. Príklad: viera v reinkarnáciu, viera v povery,
v uhranutie (urieknutie), porobenie, veštenie, kyvadlo, zlievanie vosku,
horoskopy, snáre, okultná medicína: homeopatia, akupunktúra,
hypnóza, reiki; joga, transcendentálna meditácia a orientálne meditácie
spojené s bojovým umením, relaxáciami, psychológiami a masážami.
Ovocím je DUCHOVNÁ PÝCHA, KTORÁ ODMIETA PRAVÉHO BOHA
SPASITEĽA A JE PRÍČINOU VEČNÉHO ZATRATENIA. Diabol
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skrze neveru a modlárstvo vrhá duše do zatratenia. V modlitbe
Otčenáš preto prosíme Boha Otca: Zbav nás Zlého – diabla.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Uvedomujem si prudké
neúprosné bolesti kŕčov a dusenia ukrižovaného Ježiša a všetci
opakujeme: „Eloi, Eloi, lema sabakthani?“ (Mk 15,34)
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne
vyslovíme: „Eloi, Eloi“ a jeden dodá: „Zbav nás Zlého.“
d) Modlitba srdcom (5 minút): V jednote s Ježišom všetci
vzývame: „Éé-ló-íí“ a v duchu prosím: „Vysloboď ma
z prekliatia modlárstva!“
VI. slovo z kríža: „Je dokonané!“ (Jn 19,30)
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Jn 19,30: „Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: ,Je dokonané!‘“
Ježišove ruky oťažievajú, strácajú silu. Silné záchvaty kŕčov sťahujú svaly v neúprosných záchvevoch bolestí. Prichádzajú cykly dusenia a prudkých bolestí. Svaly hrudníka sú ochromené a neschopné
činnosti. Ježiš zápasí, aby sa mohol aspoň trochu nadýchnuť. Vníma
hlbokú zvierajúcu bolesť v hrudníku. Perikard sa pomaly napĺňa sérom a tlačí na srdce, čím obmedzuje jeho pohyby. Srdce bije nepravidelne. Strata krvi a neznesiteľný smäd spôsobujú, že stlačené
srdce sa namáha pumpovať ťažkú, hustú krv do tkanív a zmučené
pľúca sa zúfalo snažia vdýchnuť aspoň malé množstvo vzduchu.
Ježiš cíti, ako sa mu do údov vkráda chlad smrti. S vypätím posledných síl vzpiera svoje rozodraté chodidlá na klince, napriamuje
nohy, nadychuje sa. Je počuť Jeho slovo: „Je dokonané!“
Od okamihu, kedy umierajúci Ježiš na kríži zvolal: „Je
dokonané!“, zachvela sa nielen zem (por. Mt 27,51), ale zachvelo sa
i peklo vo svojich základoch, pretože obeťou Baránka bolo
nepriateľovi ľudského pokolenia odňaté právo na ľudské duše
a bol zničený dlžobný úpis (por. Kol 2,14). Zároveň bola odňatá
moc smrti (por. 2 Tim 1,10).
Svojou smrťou zničil toho, kto má moc nad smrťou, totiž satana.
Akonáhle je vzývané meno Ježiš proti pekelným mocnostiam, sú
porazené. Preto musia ustúpiť, len čo sa stretnú s plnou mocou
mena Ježiš.
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Ježiš dokonal svoje dielo! Nie je potrebné už nič dodávať. Stačí
len brať a realizovať toto Ježišovo dokonalé dielo vo svojom živote.
Sila zla a hriechu bola zlomená! Kde? Len na jednom mieste, a to
v Kristovej smrti. Ak do nej vchádzam, táto smrť vo mne pôsobí
(por. 2 Kor 4,11) a premáha hriech i jeho otroctvo.
Každý z nás prejde fyzickým umieraním a fyzickou smrťou,
preto máme každý deň vierou vchádzať do Kristovej smrti, a to
zvlášť vtedy, keď nejakým spôsobom vybočíme z línie Božej vôle
alebo Božích prikázaní.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Vnímam Kristovo
utrpenie: stratu krvi, neznesiteľný smäd, bolestné kŕče, s akým
vypätím sa nadýchol, a všetci opakujeme: „Ježiš povedal:
,Je dokonané!‘“ (Jn 19,30)
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne
vyslovíme: „Otče“ a jeden dodá: „Je dokonané! Diabol
a hriech bol porazený!“
d) Modlitba srdcom (5 minút): Všetci vzývame: „Je-ho-šu-á-á-á“
a v tomto volaní svedčím celému svetu: „Moja spása je
v Ježišovi dokonaná!“
VII. slovo z kríža: „Otče (Abba), do Tvojich rúk porúčam
svojho ducha!“ (Lk 23,46)
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Lk 23,44-46: „Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová
opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: ,Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!‘ Po tých slovách vydýchol.“
Mt 27,51.54: „…zem sa triasla, skaly pukali… Keď stotník a tí,
čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje,
veľmi sa naľakali a hovorili: ,On bol naozaj Boží Syn!‘“
Po smrteľne bledej Ježišovej tvári tečú pramienky krvi, ktorá je
čím ďalej, tým tmavšia. Líca plné rán sa predlžujú. Pery sú modré
a stiahnuté. Hlava sa skláňa k hrudi, Ježišovi prestáva biť srdce.
Uvedomuje si, že je na prahu smrti. Z posledných síl sa vzpiera
na nohy a mocným hlasom volá: „Otče, do Tvojich rúk porúčam
svojho ducha!“ Jeho ruky predtým zovreté sa teraz otvorili
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a poklesli. Kolená sa vyhli na jednu stranu. Hlava sa bezvládne
sklonila k hrudníku. Pán Ježiš vydýchol naposledy. Bola tretia
hodina popoludní.
Pán Ježiš nezomrel najčastejšou smrťou ukrižovaných –
udusením, ale zomrel na puknutie srdca. Keď rímsky vojak pristúpil
k Ježišovmu krížu a chcel sa presvedčiť, že Ježiš je skutočne mŕtvy,
zabodol Mu kopiju do pravého boku. Keď prebodol Ježišov bok,
vytiekli obe tekutiny. Najprv krvná zrazenina a potom plazma. Bola
to krv a voda, ako popisuje apoštol Ján. Hustá, ťažko tečúca krv
plynula voľne len vlastnou váhou.
Ježišova smrť bola najťažším duševným a duchovným bojom
na našej planéte a zároveň v celom vesmíre. Išlo o zlomenie sily
hriechu, démonickej sily.
Svoj i náš životný program vyjadril Ježiš v modlitbe Otčenáš
slovami: „Otče, buď vôľa tvoja!“
Apoštol sa pýta: „Alebo neviete, že všetci, čo sme pokrstení
v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení?“ (Rim 6,3) Krst
má charakter zmluvy. Ježiš dal za teba život – to je „ÁNO“ pre teba
z Jeho strany. Tvoje „áno“ je podmienené poznaním podstaty krstu
a ochotou umierať sebe.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Uvedomujem si Ježišovo umieranie a Jeho smrť a všetci opakujeme: „Otče, do Tvojich
rúk porúčam svojho ducha!“
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Vôľou
Nebeského Otca je, aby som bol spasený. Spoločne vyslovíme:
,,Otče“ a jeden dodá: „Buď vôľa Tvoja!“ (Mt 6,10)
d) Modlitba srdcom (5 minút): Všetci vzývame: „Ááá... bá“
a v tomto volaní spolu s Ježišovým duchom odovzdávam svojho
ducha do Otcových rúk a prijímam akýkoľvek čas a spôsob smrti.

Kto sa úprimne pomodlí sedem posledných slov
z kríža, získa plnomocné odpustky. Podmienkou je,
aby bol človek v stave posväcujúcej Božej milosti
(nemal na svedomí ťažký hriech).
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PROROCKÁ MODLITBA ZA VZKRIESENIE NÁRODA
Úvod
Skôr ako začneš v tejto modlitbe vystupovať v Božej autorite, je
potrebné najskôr odmaskovať v sebe koreň hriechu i jeho rôzne prejavy: odsudzovanie druhých, neprijímanie kritiky, neschopnosť sebakritiky, chorobná urážlivosť, pomstychtivosť. Starý človek v nás
(hriechom porušená prirodzenosť) nekriticky verí lži, ale o pravde
pochybuje a vyhýba sa jej. Je nutné si sebakriticky priznať tento
koreň v nás i jeho ovocie ‒ hriechy. Duchovným pohľadom na kríž
vzbudíme úkon ľútosti, pri ktorom vzývame sväté Božie meno.
Potom nasledujú otázky, či chceš milovať Boha, blížneho, či prijímaš Ježiša za svojho Spasiteľa i testament z kríža, a taktiež či prijímaš
v plnosti Ducha Svätého. Potom sú otázky, či sa zriekaš okultizmu
a sympatie k pohanstvu. Tiež si máš uvedomiť tajomstvo sv. krstu.
V ďalšej časti je zdôraznená viera v Božiu všemohúcnosť uvedomením si, že Boh stvoril nebo i zem, vyznanie viery, že Kristus vstal z mŕtvych, a potom konkrétna viera v duchovné vzkriesenie svojho národa.
Vlastné prorokovanie predchádza vyslovenie autoritatívnej
formuly: „Toto hovorí Pán, Hospodin Boh.“ (hebr.: „Ko amar
Adonaj Jahve Elohim“).
Potom Boh oznamuje, ako nastane vzkriesenie suchých kostí:
1) že dá Ducha pokánia,
2) že dá šľachy ‒ dar modlitby,
3) že dá svaly ‒ do vnútra národa vloží Božie prikázania (Hebr 8,10-11),
4) že dá kožu ‒ vzbudí bratské spoločenstvá k sväteniu dňa
vzkriesenia,
5) že dá plnosť Ducha ako apoštolom v deň Turíc.
Reakciou na proroctvo je veľký rachot a nastáva proces vzkriesenia. Najprv sa kosti priblížili k sebe, boli potiahnuté šľachami,
svalmi, kožou, ale i keď prijali v plnosti Ducha Svätého, tak vzkriesenie ešte nenastalo. Boh vyzýva proroka, aby sa teraz v Božej autorite obrátil priamo na Božieho Ducha tým, že vysloví „Ko amar Adonaj Jahve Elohim“ a požiada, aby Boží Duch prišiel zo štyroch strán
a mocne zavial na týchto pozabíjaných. Keď prorok prorokoval,
ako mu bolo povedané, nič neubral ani nepridal, pozabíjaní vstali
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a bolo z nich vojsko nadmieru veľké (Ez 37,1O-11). Boh povedal:
„Tieto kosti, to je celý Izraelov dom“ (kresťanský národ).
Pri prorokovaní sa opakuje sväté Božie meno JEHOŠUA. V každej časti sa vždy opakuje 3-krát za sebou. Zakaždým, keď vyslovíme
„Je‒ho‒šu“, pozdvihujeme pohľad hore do Božieho svetla a uvedomujeme si prítomnosť Otca, Syna i Ducha Svätého, ktorý zostupuje
ako svetelný stĺp a preniká nás. Pri prvom trojitom vydýchnutí
„ááá“ prijímame vyslovenú pravdu. Pri druhom si uvedomujeme
prítomnosť Otca, Syna i Ducha Svätého v sebe, a pri treťom Duch
Svätý vyžaruje túto pravdu skrze nás do druhých.
A) Základ – metanoia
Skôr ako začneš túto modlitbu, je potrebné si priznať pred Bohom
aj pred sebou svoje hriechy:
Som egoista. Keď ma niekto upozorní aj na najmenšiu chybu,
urážam sa. Vyhýbam sa zdravej sebakritike. Druhých kritizujem
a odsudzujem, ale to isté, čo odsudzujem, robím aj ja. Keď môžem
urobiť niečo dobré, pocit povýšenosti nad druhými rastie ešte viac.
U druhého vidím triesku v oku a vo vlastnom brvno nevidím. Som
lenivý hľadať pravdu a znášať kvôli nej utrpenie. Som zbabelec, ktorý
pravdu aj svoje svedomie mnohokrát zradil a navyše dal mnohým zlý
príklad. Urážam sa, mstím sa, nechcem druhým odpúšťať. Zanedbával
som rodičovské povinnosti pri výchove svojich detí.
Bibliu a životy svätých nečítam a nepoznám. Nepočítam s najvyššou realitou, a tou je smrť, Boží súd a večnosť! Toľkými
udalosťami ku mne Boh hovoril, a ja som stále slepý – už niekoľkokrát
mohlo dôjsť aj k smrteľnému nešťastiu pri práci, na ceste. Starám sa
o mnohé neužitočné informácie, ale o poznanie zmyslu života a o večnosť, to nie. Nechávam sa ako číslo v stáde manipulovať masmédiami, ktoré neformujú, ale deformujú. Za rockovou hudbou je duch
cynizmu, narkotík, sexuálnej neviazanosti a satanského voodoo –
nepripúšťam si ani otrávený koreň tejto hudby, ani jej ovocie.
Nechcem vybočiť zo stáda, a preto nechcem bojovať za pravdu
a morálne hodnoty. Zaujímam sa o rôzne filozofie a psychológie,
ale pravdivú psychológiu a filozofiu evanjelia, potrebnú pre život,
nehľadám.
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Čo sa týka 1. prikázania, čítal som okultné knihy, ktoré disponujú
k pohanstvu, za ktorým je duch lži. Zaujímal som sa o jogu, sympatizoval s reinkarnáciou a inými bludmi. Taktiež som sa zaoberal
bojovým umením, ale o pravdivý boj so zlom v sebe sa neusilujem.
(Hriechom proti 1. prikázaniu je veštenie, mágia, špiritizmus
a rôzne skryté, s nimi spojené praktiky ako je zverokruh, horoskopy,
„služba“ veštice či senzibila, akupunktúra, homeopatické lieky, ...
Som otrokom nikotínu, alkoholu, ľudskej chvály, žene som radil
potrat, som závislý na rockovej, metalovej hudbe, som otrokom televízie.
Kradol som, podvádzal, svojou lžou som ťažko ublížil iným, nebol
som verný svojej manželke, rúhal som sa. Božie Slovo hovorí: „Nemýľte
sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci,
ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači,
ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A niektorí ste toto boli.
Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene
Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“ (1 Kor 6,9-11))
„Odplata za hriech je smrť.“ Ježiš zomrel za teba aj za tvoje
hriechy. Meno „Ježiš je pogréčtený tvar vlastného hebrejského
mena „Jehošua“. Toto meno je Božie a sväté a platí o ňom:
„Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.“ (Rim 10,13)
Teraz duchom pohliadni na Kristov kríž, do Jeho piatich rán,
a s vierou 5-krát potichu opakuj meno „Jehošua“ (JE-HO-ŠU-Á-Á-Á).
Teraz o tebe platí: „Krv Ježiša očisťuje od každého hriechu.“
(1 Jn 1,7)
B) Cesta pravdy: Ježiš
Aké je najväčšie prikázanie? Milovať budeš Pána, svojho Boha,
z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily... a svojho blížneho ako seba samého! (Mk 12,30-31)
Otázka: Chceš milovať Boha, teda postaviť Ho na prvé miesto
vo svojom živote?
Odpoveď: Áno.
Otázka: Milovať blížneho ako seba znamená chcieť jeho
dobro časné i večné, rovnako ako pre seba. Chceš to?
Odpoveď: Áno.
Prijímaš Pána Ježiša za svojho osobného Spasiteľa a Pána?
Odpoveď: Áno.
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Prijímaš Ježišovu Matku za svoju tak, ako ju prijal učeník
pod krížom?
Odpoveď: Áno.
Prijímaš v plnosti Ducha Svätého tak, ako Ho prijali apoštoli
v deň Turíc?
Odpoveď: Áno.
Zriekaš sa všetkých foriem okultizmu, veštenia, mágie,
špiritizmu aj všetkých povier?
Odpoveď: Áno.
Zriekaš sa sympatie k pohanstvu?
Odpoveď: Áno.
Zriekaš sa diabla, všetkých jeho skutkov a všetkej jeho pýchy?
Odpoveď: Áno.
V krste si bol ponorený do Kristovej smrti a dostal si nový
život vzkrieseného Krista. Prebýva v tebe celá Najsvätejšia
Trojica. Chceš obnovovať podstatu svojho krstu, ktorou je
jednota s Kristom ukrižovaným a vzkrieseným?
Odpoveď: Áno.
Boh dal prorokovi v Babylonskom zajatí víziu vzkriesenia pre jeho
národ. Teraz chce pôsobiť skrze teba a poslušnosť tvojej viery!
C) Viera v Božiu všemohúcnosť
Lektor (L.): Vzniesla sa nado mňa ruka Pána, vyviedol ma v Pánovom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí.
Povedal mi: „Syn človeka, tieto kosti, to je dom Izraela (duchovne
mŕtvy národ)!“ Postavil ma doprostred i viedol ma zôkol-vôkol
popri nich, bolo ich na povrchu údolia veľmi mnoho a boli celkom
zoschnuté. A riekol mi: „Syn človeka, ožijú tieto kosti?“ Odpovedal
som: „Pane, Bože, to ty vieš, (že Tvojou všemohúcou silou môžu).“
(Ez 37,1-3)
a) V duchu pohliadni na hviezdne nebo a uvedom si, že Boh stvoril
tieto milióny hviezd. „Pane, Ty si stvoril nebo i zem!“ 3-krát opakuj
sväté a Božie meno Jehošua a pri dlhom výdychu aj ty vyznávaj svoju
vieru vo Všemohúceho Boha. (všetci trikrát pomaly s vierou vyslovia:
JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
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Vyslov slabiku „Je“ a uvedom si prítomnosť Boha Otca, vyslov
„ho“ a uvedom si prítomnosť Boha Syna, vyslov „šu“ a uvedom si
prítomnosť Boha Ducha Svätého. Potom vydýchni dlho bez hlasu
„á“. Po ďalšom nadýchnutí znova vydýchni „á“, a potom ešte tretí
raz. Pri trojitom vydychovaní „á-á-á“ prežívaj danú pravdu. Tak
prežívaj vzývanie Božieho mena zakaždým, keď ho budeš v tejto
prorockej modlitbe vyslovovať.
b) Božou všemohúcnosťou vstal z mŕtvych aj Ježiš Kristus!
3-krát vyslovím Božie meno a pri dlhom výdychu „á“ vyznávam:
„Ježišu, Ty si na tretí deň vstal z mŕtvych!“ (všetci trikrát pomaly
s vierou vyslovia: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
c) Verím, že Božou mocou, ktorou bol stvorený vesmír, bol
vzkriesený aj Kristus a bude vzkriesené aj duchovne mŕtve Slovensko!
3-krát opakuj Božie meno JE-HO-ŠU-Á-Á-Á a pri výdychu
myšlienkou vyznávaj: „Slovensko bude vzkriesené!“ (všetci trikrát
pomaly s vierou vyslovia: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
Výrok Božej autority:
Vyznal si vieru v Božiu všemohúcnosť. Boh, skrze poslušnosť tvojej
viery, chce duchovne vzkriesiť slovenský národ. Uvedom si, že v tebe je
prítomný Trojjediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, ktorého si v krste prijal.
Predstav si, že si duchovným vysielačom, ktorý je napojený
skrze spoločný krst na slovenský národ a jeho duše. Pán Boh ti teraz
hovorí: „Syn človeka, prorokuj! V mojej autorite povedz týmto
kostiam: Suché kosti slovenského národa, počujte Hospodinovo
slovo!“ „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“, čo po hebrejsky
znamená: „Toto hovorí Pán, Hospodin Boh!“
D) „Syn človeka, prorokuj!“
1) Duch pokánia
Všetci 3-krát spoločne vyslovia: „Ko amar...“
a) Potom dodaj: „Ja, Pán, dám vám Ducha a vy, slovenský
národ, skrze pokánie ožijete.“
3-krát opakuj sväté Božie meno JE-HO-ŠU-Á-Á-Á a srdcom
volaj: „Daj, daj...“
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b) Pane, Ty teraz dávaš svojho Ducha a ja Ho teraz prijímam
za celé Slovensko. 3-krát opakuj sväté meno a pri dlhom vydýchnutí
vnímaj, že na teba aj na slovenský národ prichádza ako svetelný
dážď Duch Boží. „Prijímam, prijímam.“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
c) Začína oživujúci proces. Počujem veľký hluk, vidím, ako sa
približuje jedna kosť k druhej. Národ si uvedomuje svoje zdravé,
morálne a duchovné korene, ktoré prijal pred viac ako 1000 rokmi
prostredníctvom svätého Cyrila a Metoda. S vierou 3-krát opakuj
Božie meno a pri dlhom vydýchnutí ďakuj, ďakuj za ducha pokánia.
(3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
2) Dar modlitby
L.: Prorokuj ďalej! 3-krát v autorite vyslov: „Ko amar...“
a) Potom pokračuj: „Ja, Pán, dám vám šľachy – ducha modlitby!“
L.: Srdcom volaj: „Daj, daj, daj ...“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
b) Pane, Bože, teraz dávaš ducha modlitby – šľachy. Zástupne
s vierou opakuj: „Prijímam, prijímam ...“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
c) Vidím na kostiach šľachy (žily). Ľudia si už začínajú uvedomovať svoje hriechy a začínajú konať pokánie a modliť sa. Mnohí
už chápu, že na Kristovom kríži bola vyliata drahocenná Krv na odpustenie ich hriechov. 3-krát s vierou opakuj Božie meno a pri vydýchnutí „ááá“ ďakuj, ďakuj, že Boh to robí. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
3) Božie prikázania
Prorokuj ďalej. 3-krát vyslov: „Ko amar ...“
a) Potom dodaj: „Ja, Pán, dám vám svaly – Božie prikázania –
do srdca.“ (Hebr 8)
L.: Volaj za celý slovenský národ: „Daj, daj, daj ...“ (3x: JE-HOŠU-Á-Á-Á)
b) Ty, svätý Bože, teraz dávaš slovenskému národu svaly – Božie
prikázania. Za celý národ srdcom volaj: „Prijímam, prijímam silu –
Tvoje prikázania.“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
c) Vidím, že národ začína meniť svoj životný štýl podľa Božích
prikázaní. 3-krát opakuj sväté meno a pri dlhom vydýchnutí „ááá“
s vďačným srdcom ďakuj, ďakuj... (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
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4) Deň vzkriesenia v spoločenstvách
L.: Prorokuj ďalej: 3-krát autoritatívne vyslov: „Ko amar...“
a) Potom dodaj: „Dám vám, slovenský národ, ochrannú kožu
svätením dňa vzkriesenia v bratských spoločenstvách.“ (Sk 2,42)
V úpenlivej prosbe volám: „Daj, daj ...“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
b) Ty, Pane, Bože, dávaš ochrannú kožu: Svätenie siedmeho dňa
v živých spoločenstvách. S vierou zástupne za celý národ
„prijímam...“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
c) Vidím, že koža potiahla oživený organizmus. Ľudia už začínajú
svätiť nedeľu. V celom národe začínajú vznikať živé spoločenstvá
ako v prvotnej cirkvi. Z celého srdca ďakuj Bohu, že On to sľúbil
a urobil. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
5) Plnosť Ducha
L.: Prorokuj ďalej: 3-krát autoritatívne vyslov: „Ko amar...“
a) A dodaj: „Ja, Pán, dám vám Ducha, ktorého prijali v plnosti
apoštoli v deň Turíc.“ „Daj, daj...!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
b) Ty, Pane, Bože, dávaš v plnosti svojho Ducha. Ja ho zástupne
za celý slovenský národ prijímam. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
c) Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že teraz krstíš svojím Duchom
slovenský národ. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
Keď som prorokoval, kosti sa pokryli šľachami a svalmi a zvrchu sa
potiahli kožou, ale Duch (ktorý pôsobí vzkriesenie) v nich ešte nebol.
6) Vzkriesenie národa
[Vysvetlenie k nasledujúcemu prorokovaniu: otočím sa tvárou najprv
na východ, prorokujem k Duchu, aby odtiaľ prišiel ku mne. Vzývam
prvé tri slabiky Božieho mena „Je-ho-šu“ a uvedomujem si, že Boží
Duch prichádza ku mne z východu. Potom pri dlhom vydýchnutí „á“ si
uvedomujem, že vchádza do mňa a naplňuje i priestor, kde sa s ostatnými modlíme. Pri druhom a treťom vydýchnutí „á-á“ skrze môj dych
a pozdvihnuté ruky sa Boží Duch vracia smerom na východ a pôsobí
svojou oživujúcou mocou. To isté robíme na ďalšie tri svetové strany.]
30

a) Otoč sa tvárou na východ, pozdvihni ruky, skrze tvoje ruky
a dych prúdi Božia sila. Pán mi povedal: „Syn človeka, prorokuj
k Duchu, prorokuj a povedz: „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“ (3-krát)
„Príď, Duchu Boží, od prvého vetra a mocne zavej na celý
slovenský národ. Nech ožije!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
b) Otoč sa na juh, opäť prorokuj k Duchu a povedz: „Ko amar
Adonaj Jahve Elohim!“ (3-krát)
„Príď, Duchu Boží, od druhého vetra a mocne zavej na celý
slovenský národ. Nech ožije!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
c) Otoč sa na západ, opäť prorokuj k Duchu a povedz: „Ko amar
Adonaj Jahve Elohim!“ (3-krát)
„Príď, Duchu Boží, od tretieho vetra a mocne zavej na celý
slovenský národ. Nech ožije!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
d) Otoč sa na sever, opäť prorokuj k Duchu a povedz: „Ko amar
Adonaj Jahve Elohim!“ (3-krát)
„Príď, Duchu Boží, od štvrtého vetra a mocne zavej na celý
slovenský národ. Nech ožije!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
7) Spev na poďakovanie
„Prorokoval som teda, ako mi rozkázal; vtom vstúpil do nich Duch
a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nadmieru veľké.“ (Ez 37,10)
Na záver ďakovná a oslavná pieseň (Sanctus, Sanctus alebo
Alelu, Alelu, Alelu, Aleluja, Pána chváľme alebo iné ...)
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KRISTOVO VZKRIESENIE – SVӒTENIE NEDELE
Prvá hodina
Kristovo vzkriesenie
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Svojím zrakom sa pozri na hviezdne nebo, milióny hviezd, všetko
je v pohybe podľa Bohom daných zákonov. Aká veľkosť! Slnko je
milióntristotisíckrát väčšie ako naša Zem. Sírius je ešte osemkrát väčší
ako Slnko a sú ešte väčšie nebeské telesá! Mliečna dráha je od nás
vzdialená 20 000 svetelných rokov. Vzdialenejšie súhvezdia dokonca
milióny svetelných rokov. Úžasné zákony sú i na našej maličkej Zemi:
podmienky pre život, tajomstvo života a jeho odovzdávanie, úžasné
divy spojené s inštinktmi zvierat. Tajomstvo ľudského života: imunitný systém, činnosť mozgu, srdca, pľúc, nervový systém, zrak.
Navyše tajomstvo duševného a duchovného života človeka, túžba
po šťastí, svedomie... Jeden zázrak za druhým. Veriť v ateistickú
ideológiu Darwina je proti kritickej vede i rozumu. Svojím rozumom
poznávame neviditeľného Tvorcu, ktorý je za týmto stvorením.
Zázraky sú okolo nás. Otvorme oči! Boh ich koná i v našom živote.
Rovnako je zázrakom vzkriesenie Krista! Božie tajomstvá nie sú
proti rozumu, ale ľudský rozum prevyšujú.
V duchu vidíme kamenný hrob na Golgote. V noci zo soboty
na nedeľu ho strážia rímski vojaci. Veľkňazi a farizeji povedali
Pilátovi o mŕtvom Ježišovi: „Keď ešte žil, povedal: ,Po troch dňoch
vstanem z mŕtvych.‘ Rozkáž teda strážiť hrob.“ (Mt 27,63–65)
Noc je tichá. V jednej chvíli bolo vzkriesené a premenené Ježišovo
telo, ktoré doposiaľ ležalo v hrobe. Toto premenené telo prešlo
kamenným hrobom, pretože už nepodlieha fyzickým zákonitostiam.
Moment vzkriesenia potvrdil, že Kristovo evanjelium je pravda
a že Kristus je pravý Boh. Odohral sa v úplnej tichosti a skrytosti.
Ani stráž nevedela, kedy Kristus vyšiel z hrobu.
Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Každý z nás sa stretáva s realitou smrti. Raz i pri tvojom hrobe budú stáť tvoji najdrahší a budú
plakať. Temné hroby človeka desia. Ježiš nás však uisťuje, že budeme vzkriesení. Naše telo bude nielen vzkriesené Božou všemohúcnosťou, ale bude i oslávené a bude podobné Kristovmu vzkriesenému
telu. Toto prisľúbenie platí pre každého, kto prijal Krista a patrí Mu.
Aká je to pre nás nesmierna radosť! Ježiš skutočne vstal z mŕtvych!
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I my vstaneme z mŕtvych a budeme mať účasť na nekonečnom
šťastí a radosti v nebi.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„Kristus vstal z mŕtvych, prvý z tých, čo zosnuli.“ (1 Kor 15,20)
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne vyslovíme: „Kristus vstal z mŕtvych!“ a jeden dodá: „Skutočne vstal!“
d) Spev (5 minút): „Z mŕtvych vstal Ježiš, náš Pán“.
Počas spevu prežívam vo viere radosť z Kristovho vzkriesenia.

Vzkriesený Kristus sa ukázal svojej matke
a) Zamyslenie nad Božím slovom
O stretnutí vzkrieseného Krista so svojou matkou Písmo mlčí. Ona
stála v hodine Jeho smrti pod krížom a duchovne spolu s Ním vošla
do Jeho smrti ako Jeho, ale aj naša matka. Keď zložili mŕtve Ježišovo
telo z kríža, dotýkala sa Jeho rán nielen rukou, ale i srdcom. Potom bolo umučené telo pochované do kamenného hrobu. Končí piatok a nastáva noc. Čo prežíva i pozemská matka v noci po pohrebe svojho jediného milovaného syna? Hlbokú bolesť v srdci. Bohorodička uchováva
vo svojom srdci všetky Ježišove slová a teraz zostáva v Jeho spasiteľnom vyjadrení: „Syn človeka bude odsúdený, zabitý, ale na tretí deň
vstane z mŕtvych.“ Znovu si vo veľkej bolesti, ale s veľkou vierou
a v túžobnom očakávaní, pripomína: „A na tretí deň vstane z mŕtvych.“
Sobota, deň bolesti a očakávania vo veľkej nádeji! Úplne verí tomuto
Božiemu slovu i v tejto najťažšej skúške, kedy boli všetci zlomení bolesťou a beznádejou! V tomto je nám, ktorí sme Jej druhorodení synovia a dcéry, príkladom viery a dôvery v Božie prisľúbenie. Končí sobota, nastáva noc na tretí deň. Ktorý časový moment sa to stalo, nie je
podstatné. Miestnosť, kde je Mária, je naplnená svetlom a uprostred
svetla stojí Jej Syn Ježiš. Tento moment veľkej radosti, šťastia a pokoja nie je možné vyjadriť slovami. Ježiš tu stojí a nadprirodzeným svet33

lom preniká celú Jej bytosť. Ona prežíva v hĺbke svojej duše a ducha
prítomnosť svojho vzkrieseného Syna, tajomstvo spoluvzkriesenia.
Ona je živým bohostánkom. Do nej vo chvíli vtelenia Božieho Slova
zostúpila plnosť milostí (Lk 1,28) a Ona dostala všetky potrebné
duchovné dary pre seba i pre nás! Teraz je opäť novým duchovným
Jeruzalemom, miestom stretnutia a prebývania Boha medzi ľuďmi
(por. Zj 21,1-3). V tejto chvíli si uvedomuje nielen hlbinnú jednotu
so svojím Synom, ale zároveň sa díva do Jeho očí – On tu stojí, hľadí
na ňu s veľkou láskou. Z Ježišovej prítomnosti vyžaruje nesmierny
pokoj bez slov. Ona z hĺbky srdca ticho vyslovuje: „Je-ho-šu-a...“.
Keď išli ráno ženy k hrobu, Ježišova matka nešla. Ženy mali
videnie anjela, stretli sa i s dvoma junákmi a potom stretli i samotného Ježiša.
Mlčanie Písma nepopiera, že prvej zo všetkých sa Ježiš ukázal
svojej matke. Naopak, predpokladá to ako samozrejmosť, a tak to
prijala i cirkevná Tradícia. Písmo Sväté svedčí, že skrze krst máme
i my účasť na Kristovej smrti a Jeho vzkriesení (por. Rim 6,3-5).
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„Prečistá Bohorodička, teš sa zo vzkriesenia svojho Syna!“
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne vyslovíme:
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Ty si skrze svoju Matku vo mne!“
d) Spev (5 minút): „Raduj sa, nebies Kráľovná“ V duchu prežívam
s Máriou tajomstvo jej spoluvzkriesenia a stretnutia s Ježišom.
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Naše spoluvzkriesenie
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Naša účasť na Kristovom vzkriesení je teraz skrze vieru duchovná.
Pri druhom príchode bude i naše telo vzkriesené do slávy.
Ku vzkrieseniu tela je povedané: „Lebo ako je skrze človeka
smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.“ (1 Kor 15, 21-22)
Krstom sme boli ponorení do Kristovej smrti (Rim 6,3).
Vchádzať do Kristovej smrti znamená hľadať a plniť Božiu vôľu
(por. 2 Kor 4,10n; Rim 12,1-2).
Mohutnosťami ľudskej duše sú pamäť, rozum a vôľa. Hriech
infikuje a paralyzuje dušu. Ako?
Pamäť podstatné nepripomína a ignoruje i realitu smrti, Božieho
súdu a večného trestu! Nepripomína nám ani večné šťastie v nebi,
ktoré nám svojou smrťou otvoril Ježiš Kristus!
Rozum so svojou intelektuálnou pýchou miluje lož, klamné
filozofie a psychológie, len aby nemusel prijať realitu boja s lžou
a zlom a nemusel sa skloniť pred Božími zákonmi a Božími
tajomstvami, ktoré hľadajúcim pravdu Boh odkrýva! Pyšný rozum
odmieta svoju záchranu v Kristovi, ale nekriticky prijíma pohanské
náboženstvá aj s ich démonmi a presadzuje herézy antievanjelia.
Vôľa narušená hriechom, vášňami tela a pýchou duše nechce
realizovať pravdivé dobro, ale realizuje zlo pod prikrývkou dobra
a pravdy.
Uvedom si realitu: Ty zomrieš! Kde? Kedy? Len Boh to vie! Pozri
sa na hodiny, je tam dvanásť číslic, jedna hodina bude tvoja posledná. Buď pripravený! Smrť ku tebe príde ako zlodej. Zomrieš na rakovinu? Na infarkt? Na mozgovú príhodu? V autohavárii? Potom
bude Boží súd! A potom večné zavrhnutie v pekle s démonmi alebo
večné šťastie v nebi s Kristom, svätými a anjelmi. Spasenie závisí
na jednej podmienke, ktorá sa nazýva pokánie! Ide o priznanie si
hriechu a prijatie Krista ako svojho Spasiteľa a Pána!
Apoštol nám tiež pripomína: „A keď vo vás prebýva Duch Toho,
ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom Ten, čo vzkriesil z mŕtvych
Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý
prebýva vo vás.“ (Rim 8,11) V nás tiež prebýva nielen ukrižovaný,
ale i vzkriesený Kristus! Pamätaj na to!
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b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„Kristus vstal z mŕtvych! Spolu s Ním sme vstali aj my.“
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne vyslovíme:
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Spolu s tebou som vstal z mŕtvych!“
d) Spev (5 minút): Ježiš je vo mne (v tebe) a ja som v Ňom. On
je vzkriesenie a život. On je tu. Počas spevu piesne „Toto je noc“
prežívam tajomstvo spoluvzkriesenia s Kristom.

**********************************************

Druhá hodina
Zjavenie anjelov
a) Zamyslenie nad Božím slovom
V nedeľu, skoro ráno, ešte za tmy, prichádza Mária Magdaléna
a druhá Mária do záhrady, kde bol Ježiš pochovaný. Neďaleko od hrobu ich vydesí prudké zemetrasenie. Zjavuje sa im anjel Pána. Vidia ho,
ako zostupuje z neba, odvaľuje od vchodu do hrobu veľký kameň a sadá si naň. Ženy s údivom pozerajú na anjelovu tvár. Jeho tvár je ako
blesk a takisto rúcho je biele ako sneh trblietajúci sa na slnku.
Svedkami tohto oslnivého zjavenia sú aj vojaci strážiaci Ježišov hrob.
Teraz však ležia na zemi ako mŕtvi, zrazení hrôzou z prítomnosti
anjela. Aj ženy sú vydesené, ale na nebeské zjavenie hľadia s nádejou.
Boh hovorí k tým, ktorí sú ochotní Ho poslúchnuť. Mária
Magdaléna a druhá Mária stáli pod krížom. Teraz im anjel zvestuje:
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„Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet
ho tu, lebo vstal, ako povedal.“ (Mt 28,5-7)
Po nich prišli k hrobu aj iné ženy, ktoré niesli masti. Vošli do hrobu, ale telo Pána Ježiša tam nenašli. Videli tu však dvoch mužov
v žiarivo bielom rúchu. Tí im povedali: „Prečo hľadáte živého
medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych...“ (Lk 24,5-6)
Aj ja často hľadám živého medzi mŕtvymi, keď zostávam
v duchu nevery, sebaľútosti alebo iného klamu. V tomto duchu však
Ježiš nie je. Skrze pokánie musím z tohoto ducha vyjsť, aby som sa
stretol so živým Ježišom.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme: „Prečo
hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne vyslovíme:
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Ty si vstal z mŕtvych, Ty si
vo mne a ja v Tebe!“
d) Spev (5 minút) Osobne prežívam radostnú zvesť anjela: „Ježiš
vstal z mŕtvych!“ Pieseň: „Z mŕtvych vstal Ježiš, náš Pán“.

Zjavenie Márii Magdaléne
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Kristus sa najskôr ukázal Márii Magdaléne. Ona bola svedkom
momentu, keď anjel ráno odvalil kameň a oznámil, že Ježiš v hrobe nie
je, lebo vstal z mŕtvych. Oznámila to apoštolom, ale potom sa vrátila
k hrobu, a tu sa druhýkrát stretáva s anjelským zjavením. Anjel jej
povedal: „Prečo plačeš?“ Ona odpovedala: „Odniesli môjho Pána
a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a vidí, že tam
stojí Ježiš, ale nevedela, že je to On. Ježiš sa jej opýtal: „Prečo plačeš?
Koho hľadáš?“ Myslela, že je to záhradník a odpovedala: „Pane, ak si
ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil.“
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Nepoznala Ježiša, kým jej neotvoril oči a neoslovil ju menom.
Až potom vykríkla: „Rabbuni!“, čo znamená: „Učiteľ!“
Ježiš oslobodil Magdalénu od démonov a odpustil jej všetky hriechy. Ježiš sa pýta i teba: „Koho hľadáš?“ Svoje potešenie, hriech?
V ňom šťastie nenájdeš. Hľadáš Ježiša? Hľadáš na modlitbe Jeho
tvár? Kde je Ježiš? On odpovedá: „Ja som s tebou po všetky dni
tvojho života.“ (por. Mt 28,20)
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„Ježiš povedal: ‚Prečo plačeš? Koho hľadáš?‘“ (Jn 20,15)
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Uvedom si, z akej
konkrétnej závislosti ťa Ježiš oslobodil: na alkohole, nečistote,
strachu, karierizme, okultizme…
Spoločne vyslovíme: „Rabbuni“ a jeden dodá: „Teba hľadám! Ty si
ma vyslobodil z hriešnej závislosti.“
d) Spev (5 minút): Osobne prežívam, že Ježiš je tu a oslovuje
ma menom. Spievam pieseň: „Ježiš, najkrajšie zo všetkých
mien...“ a klaniam sa až k zemi. Ďakujem Ježišovi, že ma
vyslobodil z konkrétnej závislosti.

(pokloním sa)

Zjavenie ženám
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Ženy, ktoré niesli drahé masti, boli svedkami toho, že hrob je
prázdny. Potom videli dvoch mladíkov (por. Mt 27,52-53). Tí im
povedali, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby to zvestovali apoštolom.
Ženy tak urobili. Ich slová však apoštolom pripadali ako blúznenie
(por. Lk 24,9-11). Znovu sa vrátili k hrobu, a keď odtiaľ odchádzali,
stretol ich sám Ježiš a povedal: „Buďte pozdravené!“ Ženy sa vrhli
k Jeho nohám, objímali ich a klaňali sa Mu. Ježiš im povedal:
„Nebojte sa!“ (Mt 28,9-10)
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Diabol a jeho ľudia používajú celý rad psychologických metód
na zastrašovanie tých, ktorí chcú žiť s Ježišom a svedčiť o Ňom.
Ježiš je pravý Boh. On premohol hriech i smrť. Ženy sa Mu klaňajú – jedinému pravému Bohu. Ježiš ich povzbudzuje: „Nebojte sa!“
Komu a čomu sa klaniam ja? Peniazom? Hmotným veciam?
Kariére? Falošným filozofiám? Moderným psychológiám? Verejnej
mienke? Nečistému duchu? Hriechu či pohanským praktikám?
Koho alebo čoho sa bojím? Zosmiešňovania? Psychologických
tlakov? Ľudí? Ježiš aj tebe teraz hovorí: „Neboj sa!“
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Prežívam stretnutie žien
s Ježišom a teraz aj svoje stretnutie s Ním. Všetci opakujeme:
„Ježiš sa zjavil ženám a povedal: ,Nebojte sa!‘“
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Uvedomujem si, že
musím zmeniť myslenie: Čoho sa konkrétne bojím? Teraz dávam
tento strach Ježišovi a vyznávam, že práve v tomto Mu dôverujem.
Spoločne vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Nebojím sa,
dôverujem Ti!“
d) Spev (5 minút): Osobne prežívam, že vzkriesený Ježiš je tu
teraz prítomný. Pri speve „Adoramus Te, Domine“, čo znamená
„Klaniame sa Ti, Pane“, sa klaniam. Ďakujem Ježišovi za to,
kedy mi pomohol.

(pokloním sa)
**********************************************

Tretia hodina
Ježiš sa zjavuje Petrovi pri hrobe
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Čo prežíval apoštol Peter, keď v piatok, skôr než zaspieval kohút,
trikrát verejne zaprel Ježiša – že Ho nepozná, že s Ním nemá nič spoločné?! Strach a navyše výčitky svedomia, že zradil svojho Pána, ho
vnútorne mučili. I ostatní apoštoli sú v hlbokom smútku a strachu.
V nedeľu ráno však pribieha Mária Magdaléna, náhlivo klope
na dvere a volá: „Hrob je prázdny!“ Krátko po nej pribiehajú ženy
a oznamujú to isté.
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Peter a Ján sa rozhodli, že sami zistia, aká je skutočnosť. Bežia
k hrobu. Šimon Peter vchádza. „Vtedy vošiel aj druhý učeník, …a videl
a uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. Potom sa
učeníci vrátili domov.“ (Jn 20,3-10) Ale Mária stála vonku pred hrobom a plakala. Hneď potom sa stretla so samotným Ježišom. „Mária
Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: ,Videla som Pána.‘“ (Jn 20,18)
Čoskoro potom prišla skupina žien, ktoré tiež oznamovali apoštolom,
že videli Pána, že objímali Jeho nohy a klaňali sa Mu. (pozri Mt 28,9-10)
Petra to ťahalo znovu k hrobu. Tu sa zrazu stretáva so vzkrieseným Pánom! Aké to bolo stretnutie? Petrovi zneli v ušiach slová,
ktorými trikrát zaprel Ježiša. Pohľad do Ježišovej tváre prenikol
celú jeho bytosť. Pocit viny, ľútosti a lásky naplnil Petrove srdce.
Nebol schopný slova. Zmohol sa iba na gesto bolestného priznania:
„Pane, ja som Ťa zaprel!“ Ježiš sa však na neho pozerá s takou
láskou, že sa Petrovi do srdca navracia hlboký pokoj. Keď potom
znovu prichádza k apoštolom, dojatý stretnutím, oznamuje im len
krátko: „Pán naozaj vstal. On sa mi ukázal.“
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Prežívam stretnutie
Petra s Ježišom. Všetci opakujeme: „Pán naozaj vstal z mŕtvych
a zjavil sa Šimonovi.“
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Uvedomujem si
svoje konkrétne hriechy alebo zrady.
Spoločne vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Ja som Ťa
zaprel, ja som sa Ťa zriekol.“
d) Spev (5 minút): Robím pokánie z konkrétnej zrady alebo zapretia Ježiša. Uvedomujem si, že On je tu, pozná ma a miluje.
Spievame pieseň: „Jehošua“.
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Ježiš sa zjavuje Petrovi pri Genezaretskom jazere
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Učeníci sa podľa Ježišovho príkazu vrátili do Galileje. Peter spolu s ostatnými apoštolmi šli loviť ryby. Možno je to prvá noc po sobote. Celú noc sa namáhali, ale nič nechytili. Ráno stojí na brehu Ježiš,
na Jeho slovo spustili siete a vytiahli veľké množstvo rýb.
Keď sa najedli, Ježiš sa pozrel s láskou na Petra. Peter si znovu
uvedomil svoj hriech. Spomenul si na bolestný Ježišov pohľad
na nádvorí veľkňazovho domu i na to, že Ho v tú noc trikrát zaprel.
Teraz počuje Ježišovu otázku: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“
Peter je šťastný, že môže znovu vyznať svoju lásku k svojmu
Spasiteľovi pred ostatnými a odpovedá: „Áno, Pane, Ty vieš všetko,
Ty vieš, že Ťa milujem.“ Ježiš sa pýta Petra trikrát a on Mu trikrát
odpovedá úprimným vyznaním. Ježiš vidí Petrovu úprimnosť
a potvrdzuje jeho úrad prvého medzi bratmi a pastiera Ježišovho
stáda. Hovorí tiež o Petrovej mučeníckej smrti, ktorú podstúpi
pre Ježiša. Božia láska agapé je spojená s Ježišovým krížom.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„Ježiš sa opýtal: ,Šimon, syn Jánov, miluješ ma?‘“(Jn 21,15-19)
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Uvedom si, že Ježiš ťa
počuje. Povedať: „Milujem ťa,“znamená: „Som pripravený dať za Teba svoj život!“ Príkladom je vojak i mučeníci. Vojak skladá prísahu
a je pripravený položiť na bojisku život, tak ako aj mučeníci za Krista.
Spoločne vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Ty vieš všetko,
Ty vieš, že Ťa milujem.“
d) Spev (5 minút): Osobne prežívam, že Ježiš je teraz tu, volá
ma menom (Štefan, syn Ondreja) a pýta sa ma: „Miluješ ma?“
Spievame: „Všetko stratím pre Ježiša“ a klaniame sa.

(pokloním sa)
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Ježišovo nanebovstúpenie
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavoval štyridsať dní. ,,Zjavil
sa Petrovi, potom Dvanástim. Potom sa ukázal viac ako päťsto
bratom naraz…“ (pozri 1 Kor 15,5-6) Na štyridsiaty deň z Olivovej
hory vystúpil na nebesia a oblak im Ho vzal spred očí. „A kým
uprene hľadel k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia
v bielom odeve a povedali: ,Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte
do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak,
ako ste Ho videli do neba odchádzať.‘“ (Sk 1,10-11)
Božie Slovo svedčí: „Spolu s Ním, s Ježišom, nás vzkriesil a daroval
nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi.“ (Ef 2,6) ,,Idem, aby som vám
pripravil miesto v nebi.“ (por. Jn 14,3) Máme rezervované miesto
v nebi, tam je náš domov. Keby nám niekto daroval prekrásny dom
uprostred zázračnej prírody, priali by sme si pozrieť sa na ten dom.
Uvedomujem si, že mám v nebi pripravené miesto. Nechcem ho
stratiť.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„Na štyridsiaty deň Ježiš vystúpil na nebesia.“ (Sk 1,11)
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Jeden povie
Ježišove slová: „Pripravil som ti miesto v nebi!“ a všetci
odpovedia: „Ďakujem Ti, Ježišu!“
d) Spev (5 minút): Prežívam, že mám pripravené miesto v nebi.
Svojím duchom už vchádzam na to miesto.
Pieseň: „Sláva, sláva, duša zaplesá“.

************************************************
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Štvrtá hodina – pravdy k Duchu Svätému
Krst Duchom Svätým
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Ježiš povedal: „Keď na vás zostúpi Duch Svätý, dostanete silu
a budete mojimi svedkami.“ (Sk 1,8) Podmienkou prijatia Ducha
Svätého je pokánie: „Obráťte sa … a dostanete dar Svätého Ducha.
Veď to prisľúbenie patrí vám i všetkým, čo sú ďaleko…“ (Sk 2,38-39)
Je potrebné skrze neustále pokánie znovu a znovu prijímať Ducha
Svätého! Znamená to vychádzať z temnoty hriechu a vchádzať do Božieho svetla, z klamstva do pravdy, zo smrti do života! Každé postavenie sa do svetla vyžaduje zaprenie seba.
Vždy, keď robíme pokánie, teda vchádzame do Božej prítomnosti a tu vyznávame svoj hriech a vieru v silu Ježišovej krvi, znovu
prichádza Duch Svätý a dáva svetlo a silu k poznaniu a realizovaniu
Božej vôle! „Duch Svätý sa prihovára za nás nevysloviteľnými
vzdychmi.“ (Rim 8,26) Ak prijímame Ducha Svätého v plnosti,
duch sveta musí z našej duše ustúpiť!
Aby sme boli Kristovými svedkami, musíme prijať silu Ducha
Svätého. Bez tejto sily budeme nie svedkami, ale zradcami. Prečo?
Pretože v nás je otrávený koreň – hriechom porušená prirodzenosť –
a tá ľahko verí klamu a na druhej strane spochybňuje pravdu. Tento
tlak temnoty a hriechu je v nás, preto potrebujeme Božiu silu,
aby sme nezapreli Krista, ale naopak o Ňom svedčili a boli ochotní
pre Neho obetovať aj život.
Máme prijať silu Ducha Svätého, aby sme boli Kristovými
svedkami.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme: „I vy
prijmete silu Ducha Svätého a budete mojimi svedkami.“ (Sk 1,8)
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Prijímam silu Ducha
Svätého, aby som bol Tvojím svedkom.“
d) Modlitba srdcom (5 minút): Osobne prežívam, ako na apoštolov zostúpil Duch Svätý a v tejto chvíli Ho s vierou a v plnosti
prijímam. Modlitba v jazykoch (pozri Sk 2,4)
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Krst ohňom
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Ježiš povedal: „Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, nech
horí.“ (por. Lk 12,49-50) O aký oheň ide? O oheň čistej Božej lásky –
agapé – ktorý horí túžbou po Bohu a záchrane nesmrteľných duší.
O Ježišovi je povedané: „On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“
(Mt 3,11) Tento očistný oheň, ktorý je tiež spojený s Duchom Svätým,
spaľuje už tu na zemi všetky formy nášho egoizmu a hriešnych
závislostí. Nech očisťuje aj náš rozum, vôľu, pamäť, pocity, srdce,
spomienky, predstavy, plány… Nech nás uvádza do plnej pravdy.
Nad apoštolmi sa ukázali ohnivé jazyky. Sám Ježiš hodil na zem
tento oheň a chce, aby horel. K tomu dodáva komentár, že nepriniesol na zem falošný pokoj, ale rozdelenie. Je to tak preto, že mnohí pyšne odmietnu Božie kráľovstvo a tvrdo sa postavia i proti členom vlastnej rodiny.
Tento oheň pôsobí duševnú bolesť, ale zároveň očisťuje dušu!
Božou vôľou je, aby bol tento oheň hodený a aby horel. Nepriatelia
Krista sa ho snažia uhasiť! Ale ja chcem, aby horel! Nech vo mne horí!
Už horí!
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„Ježiš povedal: ,Oheň som hodil na zem, a čo chcem,
nech horí!‘“ (por. Lk 12,49-50)
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Nech vo mne horí!“
d) Spev (5 minút): Osobne prežívam túto pravdu a vierou si
uvedomujem realitu: „Už horí!“ Neviditeľný oheň vo mne teraz
spaľuje silu hriechu. Spev v jazykoch na melódiu piesne „Božia
láska, príď“. (pozri vysvetlenie na str.46)
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Dar proroctva
a) Zamyslenie nad Božím slovom
V liste Korinťanom je napísané: „Usilujte o lásku, dychtite po duchovných daroch, najviac však, aby ste prorokovali.“ (1 Kor 14,1-3)
Apoštol Pavol ďalej vysvetľuje: „Kto však prorokuje, hovorí ľuďom
na budovanie, povzbudenie a útechu.“ Teda pri prorokovaní nejde
o nejaké veštenie, ale o budovanie, povzbudenie a útechu.
Dnes musí každý obrátený kresťan najviac dychtiť po dare proroctva. Prečo? Pretože spoločným prameňom ako Písma, tak i daru
proroctva, je ten istý Duch Svätý! Duch pravdy!
Dnes ale Sväté písmo vysvetľujú heretickí teológovia, a to
cez okuliare takzvanej historicko-kritickej metódy. Za touto
metódou je ,,pseudodar“ antiprorocký a duch lži.
Ovocím Ducha pravdy je večný život. Ovocím ducha klamu je
večná smrť.
Model, ako vysvetľovať Sväté písmo, dáva apoštol Peter vo svojom kázaní v deň Turíc. (Najprv reaguje na to, čo sa stalo: Apoštoli sú
naplnení Duchom Svätým a navonok sa to prejavuje tak, že hovoria novými jazykmi a prorokujú. Peter odcituje proroka Joela 3,1-5: „Aj na svojich otrokov a na svoje otrokyne vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha
a budú prorokovať.“ (Sk 2,18) Potom ide hneď k podstate, a tou je
Ježiš Kristus, Jeho vykupiteľská smrť a Jeho zmŕtvychvstanie. Ukazuje, že pravda zmŕtvychvstania je obsiahnutá v Žalme 16,8-11: „Lebo
nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.“ (Sk 2,27) Peter povedal: „Tu prorok Dávid nehovorí o sebe,
ale o vzkriesení Krista.“ Potom cituje Žalm 110,1: „Pán povedal
môjmu Pánovi: ‚Seď po mojej pravici.‘“ K tomuto Peter dodáva:
„Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste
vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“ (Sk 2,36))
Aké bolo ovocie tohto prorockého kázania? „Bolesť im prenikla
srdce a povedali: ,Čo máme robiť?‘“ Peter im odpovedal: ,,Obráťte
sa… a dostanete dar Ducha Svätého.“
Rovnakým spôsobom vysvetľoval Písmo aj sám Ježiš emauzským
učeníkom. Ovocím bolo, že sa im otvorili oči a horeli ich srdcia.
(por. Lk 24,31-32) Rovnako vykladajú Písmo evanjelisti i apoštol
Pavol, aj iní apoštoli. Rovnako máme Písmo vykladať i my – teda nie
v duchu ateistickej HKT, ale v Duchu Svätom, v duchu prorockom!
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Prorokovať znamená aktualizovať literu Svätého Písma do konkrétnej situácie. Vzorom antiproroctva je súčasná historicko-kritická
teológia. Každý kňaz je povinný sa tohoto ducha HKT zrieknuť
a prosiť o dar proroctva. O tento dar proroctva má však prosiť
aj každý úprimný veriaci. Tu platí: „Proste a dostanete.“
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme: „Dychtite po duchovných daroch, zvlášť, aby ste prorokovali.“ (1 Kor 14,1)
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne vyslovíme:
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Teraz prijímam dar proroctva!“
d) Spev (5 minút): Osobne prežívam túto pravdu, zostávam
vo vďačnosti: „Ďakujem za dar proroctva.“
Pieseň: „Sláva na výsostiach Bohu“.

Vysvetlenie k spevu v jazykoch: (v druhej časti pri modlitbe „Krst
ohňom“) dvakrát sa zaspieva pieseň „Božia láska, príď...“ (bez slov)
a tretíkrát drží základnú melódiu v tiahlom tempe už len jeden a ostatní
začínajú improvizovane preludovať rôzne melódie, duchom si však
uvedomujú, že teraz stoja pred Bohom, uvedomujú si svoj osobný vzťah
k Nemu a oslavujú Boha už nie slovami, ale len spevom. Pri tom by bolo
dobré si predstaviť taký obraz napr.: stojím pred Kristom, On ma svojou
Krvou vyslobodil zo všetkých hriechov a ja Mu za to teraz ďakujem.
Alebo je dobré si predstaviť moment svojej smrti, ako vystupujem vo svetle ku Kristovi, vediac, že On mi odpustil moje hriechy a svojou smrťou
ma spasil. Ide o modlitbu v Duchu. V tejto chvíli „sa sám Duch prihovára
za nás nevysloviteľnými vzdychmi“ (Rim 8,26). A ak niekomu prídu
na myseľ nejaké neznáme slová, pokojne ich môže vložiť do spevu
a uvedomovať si, že v tej chvíli je Boží Duch skutočne prítomný a koná.
V tretej časti modlitby k Duchu Svätému, keď opakujeme slová:
„Teraz prijímam dar proroctva“, nech si každý spomenie na konkrétne
situácie, ktoré ho čakajú v ten deň alebo v nasledujúcom týždni. Je
potrebné, aby Duch Svätý do nich dával svetlo a múdrosť, preto teraz, počas
týchto 5 minút, nech každý o to prosí, a potom v nasledujúcich piatich
minútach počas spevu za to ďakuje. Teda ide o konkrétne situácie.
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ANAMNÉZA A EPIKLÉZA
V súčasnej dobe ničí pravovernú cirkev duch globalizácie NWO ‒
pod pozitívnymi pojmami zavádza satanizáciu a vteľuje ducha antikrista. Prostriedky, ktoré na to používa, sú herézy a synkretizmus s pohanstvom praktizovaný v internáboženskom dialógu. Západná cirkev
na čele s poslednými pápežmi vyhnala zo svojho stredu Ducha Svätého. Podľa príkladu apostatického Západu sa o to usiluje i východná cirkev na čele s patriarchom Bartolomejom a Kirillom. O súčasnej cirkvi
platí, že je údolím suchých kostí. Vízia, ktorú Pán ukázal prorokovi Ezechielovi, sa vzťahuje aj na dnešné dni. „Tieto kosti, to je celý Izraelov
dom“ ‒ súčasná cirkev bez ducha pokánia a Ducha pravdy. Preto je potrebné, tak ako prorok, volať k Bohu o nový príchod Ducha Svätého, a to
ako v súkromnej modlitbe, tak obzvlášť v liturgii, konkrétne v epikléze.
Keď kňaz prednesie slová ustanovenia (Mt 26,26), nasleduje anamnéza, čiže pripomienka najzákladnejších právd spojených so spasiteľným dielom Krista. Po anamnéze nasleduje epikléza, teda intenzívne
vzývanie Ducha Svätého 1) nad ľuďmi, 2) nad posvätenými darmi.
Slová ustanovenia
Pri východnej liturgii kňaz po starosloviensky spieva slová
ustanovenia: „Sie jesť Tilo moje, ježe za vy lomimoje vo ostavlenije
hrichov.“ Ľud odpovedá: „Amiň.“ Potom kňaz spieva: „Sia jesť krov
moja, jaže za vy i za mnohi izlivajemaja vo ostavlenije hrichov.“
„Amiň.“ Tieto slová predniesol Ježiš pri Poslednej večeri. Zároveň
ustanovil, aby bola nekrvavým spôsobom slúžená Jeho Najsvätejšia
obeť. Fyzicky bola uskutočnená na kríži na druhý deň ‒ v piatok.
Kristova smrť, to je moment vrcholnej lásky, v ktorom Ježiš
odovzdáva svojho ducha do Otcovej náruče. Zároveň tým premáha
hriech i diabla.
Na päťdesiaty deň po Kristovom vzkriesení zostúpil na apoštolov
Duch Svätý a zrodila sa cirkev. Medzi štyri základné princípy, na ktorých bola cirkev vybudovaná, patrí aj svätá liturgia ‒ „lámanie chleba“.
(Sk 2,42) „Prvý deň v týždni (v nedeľu) sme sa zišli na lámanie chleba.“ (Sk 20,7) Čo napísal apoštol Pavol o svätej liturgii? „Veď ja som
od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol
zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: ‚Toto je moje
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Telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.‘ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: ,Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto
robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.‘ A tak vždy, keď
budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým
nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne,
previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám
seba, a tak je z tohto chleba a pije z kalicha.“ (1 Kor 11,23-28)
Dôležitý je vnútorný postoj kňaza. Pri prednášaní slov ustanovenia by mal tvoriť vnútornú jednotu so samotným Kristom. Božský
Spasiteľ už pri týchto slovách duchovne vydal sám seba až na smrť.
Čo myslí apoštol tým, keď píše: „Nemôžete piť Pánov kalich
aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole
aj na stole zlých duchov.“ (1 Kor 10,21) Myslí tým, že nemôžeme
mať účasť na pohanských okultných praktikách, akými sú rôzne
formy veštenia, mágie alebo špiritizmu, a dnes aj tzv. internáboženský dialóg. „Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je
medzi Kristom a Beliálom?“ (2 Kor 6,15)
Tajomstvo Božieho mena
Pomaly s vierou vyslovuj sväté Ježišovo meno, a to priamo
v hebrejskom origináli: „JE-HO-ŠU-A“.
Boh zjavil Mojžišovi tajomstvo svojho mena čiastočne v horiacom
kríku. On je Všemohúci, On vždy bol a Je (JHWH) (porov. Jn 8,52).
Ale plnosť Božieho mena Boh zjavil až vtedy, keď svoje meno odovzdal svojmu Synovi (pozn. v Rusku má syn meno po otcovi, napr.
Vladimír Vladimírovič). Božie meno vyjadruje nielen Božiu podstatu JHWH, ale i jednotu a vnútorný vzťah Otca, Syna i Ducha Svätého a tiež vzťah Trojjediného Boha k nám, ľuďom. Vyjadruje tajomstvo spásy. Meno JEHOŠUA doslova znamená: Pán (Hospodin) je
spasenie alebo (Trojjediný) Boh je naša spása. Ježiš sám vyznáva:
„Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal ...“ (Jn 17,6)
Meno Ježiš (Isus) je gréckym prekladom skráteného Božieho mena
Ješua. Vlastné hebrejské meno Spasiteľa je Jehošua. Toto meno je
Božie a sväté, o ňom bolo povedané: „Každý, kto bude vzývať
Pánovo meno, bude spasený.“ (Rim 10,13)
Pretože toto meno je sväté (pozri 2. prikázanie: „Nevezmeš meno
Božie nadarmo“), aby nedošlo k jeho sprofanovaniu, je lepšie v bež48

nom vyjadrovaní používať grécky, skrátený preklad tohto mena:
Isus (Ježiš). V osobnej a vnútornej modlitbe môžeš ale s veľkou
úctou vyslovovať toto sväté meno plne: Jehošua. Obsahuje nielen
meno Otcovo a Synovo, ale i Ducha Svätého. Zároveň je v tomto
mene vyjadrená Božia láska ‒ teda spása, záchrana každého, kto
vzýva meno Pánovo s úctou a vierou. Keď človek vchádza do vnútorného vzťahu s Bohom, nemôže vyslovovať sväté meno len mechanicky. V modlitbe si môžem pre jednoduché prežívanie pravdy
Božej prítomnosti predstaviť Boha Otca ako epicentrum intenzívneho svetla. Obklopuje Ho ďalšie svetlo symbolizujúce Boha Syna –
Ježiša. Medzi nimi je dokonalá jednota: „Ja v Otcovi a Otec vo mne“
(porov. Jn 17,21). Božiu prítomnosť môžem vnímať ako svetelný stĺp,
ktorý zostupuje zhora a prechádza mnou. Stĺp vychádza z centra nadprirodzeného svetla, ktorým je Trojjediný Boh. Sväté písmo hovorí:
„On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle.“
(1 Tim 6,16) Ježiš o sebe povedal: „Ja som svetlo sveta.“ (Jn 8,12)
K sústredeniu pomáha, keď vzývam Božie meno v určitom pozvoľnom rytme. Pri slabike „JE“ si uvedomím prítomnosť Boha Otca,
pri slabike „HO“ prítomnosť Boha Syna, pri slabike „ŠU“ prítomnosť Boha Ducha Svätého ako svetelného stĺpu, v ktorom som teraz
skrze vieru. Samohlásku „A“ vydychujeme trikrát po sebe. Pri prvom
„A“ si uvedomím Boha Otca, ktorý ma stvoril, miluje ma a teraz ma
úplne preniká ako svetelný lúč. Pri druhom „A“ si predstavím ešte jeden svetelný lúč, ktorý je akoby obalom prvého lúča a tvorí s ním jednotu. Ten symbolizuje prítomnosť Boha Syna, ktorý ma vykúpil svojou
krvou. On je teraz vo mne a preniká ma. Pri treťom „A“ sa plne odovzdávam Duchu Svätému. Ten je ako svetelný stĺp zjednotený s oboma lúčmi vo svojom centre. Duch Svätý sprítomňuje celé Ježišovo
dielo, vteľuje tajomstvo spásy. Vlieva mi svetlo a silu, tak ako prorokom, apoštolom i mučeníkom. Duch Svätý ako svetelný stĺp vychádza
z neprístupného svetla, je jeho súčasťou a pokračuje dolu na zem,
obklopuje ma a preniká celú moju bytosť Božou prítomnosťou.
Keď Pán vyviedol izraelský národ z otroctva a vodil ho po púšti,
svoju prítomnosť zjavoval vo svetelnom stĺpe, ktorý bol medzi nebom
a zemou (porov. Ex 13,21-22). Takisto, keď sa Mojžiš modlil s pozdvihnutými rukami v stánku zjavenia za národ, nad stanom sa
viditeľne ukázal svetelný stĺp Božej prítomnosti (porov. Ex 33,9).
49

Anamnéza
Kňaz vysloví: „Pominajušče ubo spasitelnuju zapoviď, i vsja jaže
o nas byvšaja: krest...“ (starosloviensky text znamená: Pripomínajúc si
toto spasiteľné prikázanie a všetko, čo sa pre nás stalo: kríž, ...)
Anamnéza je pripomenutím si konkrétnych spasiteľných právd, ale
zároveň aj krátke zjednotenie sa s nimi. Uvedom si, že Kristus je ten istý
včera, dnes i naveky (Hebr 13,9), a že On ako Boh je nad časom. U Neho
je minulosť, prítomnosť i budúcnosť jedno. My tu ale žijeme život v etapách, v čase. Preto sa máme naučiť posväcovať čas a doslova sa vierou
prelamovať do večnosti. To sa deje prežívaním vo viere tzv. prítomného okamihu. Stručne povedané: ide o to, že sa plne koncentruješ
do Božej prítomnosti a do Božej pravdy a necháš sa ňou preniknúť.
Anamnézu koná Duch Svätý, ktorého Otec poslal v Kristovom
mene, aby nás všetko naučil a pripomenul nám (anamnein) všetko,
čo k nám Ježiš hovoril (porov. Jn 14,27) a čo pre nás urobil.
Keď sa kňaz modlí anamnézu potichu, ľudia nie sú zapojení.
Ako prakticky postupovať, aby mal úžitok kňaz i veriaci? Kňaz nech
hlasno prednesie každú pravdu zvlášť a medzi jednotlivými
pravdami nechá niekoľko okamihov ticha. Počas nich potichu
prednesie sväté Božie meno „Je-ho-šu-a-a-a“ a zároveň sa duchovne
spojí s podstatou vyslovenej pravdy. To isté robia aj veriaci.
Kňaz prednesie:
1) „Krest i Christova krov (Kríž a Kristova krv) – Je-ho-šu-á-á-á“.
(Pozn.: spasiteľné pravdy spojené so slovom „kríž“ sú obsiahnuté
v prvých štyroch bodoch.) Na Kristovom kríži bola preliata Jeho krv
na odpustenie hriechov. Svätá krv nás očisťuje od každého hriechu,
ak chodíme vo svetle (1 Jn 1,7); to znamená, že si priznáme pred sebou
aj pred Bohom svoje hriechy a vierou prijmeme, že Kristova krv nás
od nich teraz očisťuje. Pozn.: Pri tichom vyslovovaní prvých troch
slabík Božieho mena „Je-ho-šu“ si uvedomujem prítomnosť Otca,
Syna a Ducha Svätého. Pri trojitom vydýchnutí „á-á-á“ si uvedomím konkrétnu vyslovenú pravdu.
2) „S Christom rozpjatyj (S Kristom ukrižovaný) – Je-ho-šu-á-á-á“
(Gal 2,20, Rim 6,6). Dennodenne prežívame konkrétnu bezmocnosť.
Táto bezmocnosť nás má motivovať k úkonom viery – spájaniu sa
s Kristovou bezmocnosťou na kríži.
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3) „Christov testament (Kristov testament) – Je-ho-šu-á-á-á“.
Ak sa Kristovi plne vnútorne vydávame, v tej chvíli sa zriekame
seba (Mt 16,24) i svojej vôle a prijímame Božiu vôľu. Tým sme
disponovaní na duchovnú transplantáciu srdca (Ez 36,26). Kristus
mi dal nové srdce svojím slovom: „Hľa, tvoja matka.“
4) „Christova smerť (Kristova smrť) – Je-ho-šu-á-á-á“. Ježišovou
smrťou sme boli vyslobodení z moci hriechu a diabla a bol nám
otvorený prístup do večnej slávy.
5) „Hrob Christov i moj (Hrob Kristov a môj) – Je-ho-šu-á-á-á“.
Uvedom si túto pravdu.
6) „Tridnevnoje voskresenije (Na tretí deň vzkriesenie) – Je-hošu-á-á-á“. Uvedom si realitu Kristovho vzkriesenia.
7) „Na nebesa voschoždenie (Nanebovstúpenie) – Je-ho-šu-á-á-á“.
Uvedom si, že Ježiš vstúpil do svojej slávy a že ti pripravil miesto v nebi.
8) „Odesnuju sidinije (Zasadnutie po pravici Otca) – Je-ho-šu-á-á-á“.
Ježiš Kristus je teraz v Božej sláve. Uvedom si svoje spojenie s Ním.
9) „Vtoroje i slavnoje paki prišestvie (Druhý a slávny Kristov
príchod) – Je-ho-šu-á-á-á“. Ježiš Kristus príde druhýkrát. Pri Jeho
príchode budú vzkriesené aj ľudské telá.
10) Anamnéza je zavŕšená spevom: „Tvoja od tvojich, Tebi prinosjašče, o vsich i za vsja (Tvoje z Tvojho Tebe prinášame za všetkých
a za všetko)“. Pritom kňaz drží diskos s posväteným chlebom i kalich
s posväteným vínom.
Čo tu znamená slovo „Tvoja“? Ide o Ježišovu obeť – preliatu
krv, smrť, ale potom aj vzkriesenie a nanebovstúpenie.
„od tvojich“ – my, Ježišu, patríme Tebe, sme Tvoji. Boli sme
Tebou vykúpení...
„Tobi prinosjašče...“ – Kristova obeť je znovu skrze kňaza
prinášaná Bohu Otcovi.
„...o vsich...“ – ktorí boli pokrstení a hľadajú pravdu.
„za vsja“ – za všetko, čo bolo Kristom vykúpené a posvätené
(chrámy, ikony, domy, misie, za ľudskú námahu, dobročinnosť...).
Epikléza
Zbor spieva: „Tebe pojem....“
Kňaz sa modlí: „Ješče prinosim Ti slovesnuju siju i bezkrovnuju
službu i prosim, i molim, i milisja dijem ...“ (Prinášame Ti túto duchovnú a nekrvavú službu, vzývame, prosíme a úpenlivo Ťa žiadame...)
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Kňaz si kľakne a povie: „Nispošli Ducha Tvojeho svjataho na ny!
Na ny! Na ny! (Zošli svojho Svätého Ducha na nás! Na nás! Na nás!)“
Pri epikléze sa v PRVEJ ČASTI prosí o zoslanie Ducha Svätého
na nás. Tu ide o sprítomnenie Turíc. Na zhromaždených apoštolov
v deň Turíc zostúpil Duch Svätý.
Kňaz môže prosiť, aby Duch Svätý zostúpil nielen na prítomných,
ale aj na celý slovenský (český, ruský, ukrajinský) národ a nastalo
duchovné vzkriesenie podľa prorockej modlitby Ezechiela (kap. 37).
Kňaz počas spevu „Tebe pojem polohlasne alebo potichu
vyslovuje: „Slovo Hospodňe: Nispošlu Duch moj vo vás i oživete!
(Slovo Pánovo: Zošlem do vás môjho Ducha a ožijete!)“
„Nispošli! (Zošli!) – Je-ho-šu-á-á-á.“
„Nispošlu Duch moj vo vás i oživete! (Zošlem do vás môjho
Ducha a ožijete!)“
„Nispošli! (Zošli!) – Je-ho-šu-á-á-á.“
„Prijdi, Duše, i vduňi na mertvija sija! (Príď, Duchu, a ovej týchto
pozabíjaných!)“
„Da oživut na vostoci! (Nech ožijú na východe!) – Je-ho-šu-á-á-á.“
„Da oživut na juge! (Nech ožijú na juhu!) – Je-ho-šu-á-á-á.“
„Da oživut na zapadi! (Nech ožijú na západe!) – Je-ho-šu-á-á-á.“
„Da oživut na severe! (Nech ožijú na severe!) – Je-ho-šu-á-á-á.“
Kňaz vstane, nastáva DRUHÁ ČASŤ epiklézy. V prvej časti
prosil, aby Duch Svätý zostúpil na kňaza a na ľud („na ny“). Teraz,
v druhej časti, zvoláva Ducha Svätého na sväté dary. Urobí gesto –
obidvomi rukami ukáže na sväté dary a pritom povie: „Nispošli
Ducha Tvojeho Svjataho – i na predležaščyja dary sija. (Zošli
svojho Svätého Ducha – i na tieto predložené dary.)“ Polohlasne
prednesie „Je-ho-šu-á-á-á“.
Urobí kríž nad diskosom a povie: „I sotvori ubo chlib sej čestnoje Tilo Christa Tvojeho. (A učiň tento chlieb drahocenným Telom
Tvojho Krista.)“ Polohlasne prednesie „Je-ho-šu-á-á-á“.
Ticho urobí kríž nad kalichom a povie: „A ježe vo čaši sej čestnuju
Krov Christa Tvojeho. (A čo je v tejto čaši, učiň drahocennou Krvou
Tvojho Krista.)“ Následne prednesie polohlasne „Je-ho-šu-á-á-á“.
Potom urobí kríž nad svätými darmi a vloží nad ne ruky a pritom
povie: „Preloživ Duchom Tvojim Svjatym. (Premeň ich Duchom
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tvojím Svätým.)“ Proces vyvrcholenia Božej moci, ktorou Duch Svätý
dovršuje premenu svätých darov na Telo a Krv Kristovu, je koncentrovaný v slove: „Preloživ Duchom Tvojim Svjatym“ a zároveň aj vo vzývaní svätého mena „Jehošua“. Kňaz v prvej časti epiklézy prijal
plnosť Ducha Svätého pre seba a pre ľud. Teraz prednesie sväté meno
„Je-ho-šu-á-á-á“; pri trojitom vyslovení poslednej samohlásky „á“
dýchne s vierou na dary. Tým vyvrcholila epikléza a kňaz slovami:
„Amiň, amiň, amiň. (Amen, amen, amen.)“ potvrdí pred sebou, pred prítomnými a celým vesmírom, že teraz už je na oltári skutočné Kristovo
Telo a skutočná Kristova Krv. Potom kňaz odstúpi od oltára, kľakne si
a hlavou sa dotkne zeme. Potom vstane a ešte chvíľu sa ticho modlí
nasledujúcu modlitbu z Liturgikonu, zbor pritom spieva záver spevu
„Tebe pojem.“ Potom kňaz zaspieva: „Izrjadno o presvjatij, prečistij,
preblahoslovennij, slavnij Vladyčici našej Bohorodici i Prisnodivi
Mariji. (Osobitne za presvätú, prečistú, preblahoslovenú, slávnu
Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu.)“
Zbor spieva: „Dostojno“ (pozri video: https://youtu.be/r8Cs4z_LtaE,
http://vkpatriarhat.org.ua/ru/?p=17883).
Duch pokánia
K aktuálnemu prežívaniu liturgie je pre kňaza i ľud potrebné,
aby mali Ducha pravdy. Čo to znamená? Ak sa dopustia hriechu
alebo urobia nejakú chybu, treba si to vedieť pred sebou
aj pred Bohom priznať. Toto je pravdivé pokánie. Bez tohto postoja
sú vonkajšie formy pokánia neúčinné a vedú skôr k pýche.
To ale neznamená, že by človek nesmel konať vonkajšie kajúce
praktiky, ako je napríklad pôst, nočné bdenie, poklony...
Metanoia je zmena myslenia. Naše myslenie sa točí okolo egoizmu
– sebalásky a márnosti. Zmeniť myslenie znamená na prvé miesto
postaviť Krista a Božie kráľovstvo. Písmo hovorí: „Zmýšľajte tak
ako Kristus Ježiš ...“ (Flp 2,5-11) Máme veriť evanjeliu (Mk 1,15),
a nie ľudským filozofiám a psychológiám (Kol 2,8). Pútnikom z rôznych národov, ktorí sa v deň Turíc stretli s apoštolmi, Peter povedal:
„Robte pokánie... a dostanete dar Svätého Ducha.“ (Sk 2,38)
Epikléza je sprítomnením Turíc.
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Sprítomnenie Kristovej smrti
Podstatou liturgie je, že sa Telo Kristovo vydáva a Krv Kristova
vylieva na odpustenie hriechov. Ide tu o sprítomnenie Kristovej
smrti, ktorou Ježiš premohol hriech i diabla, a otvoril nám cestu
do nebeského kráľovstva. Ak máme užitočne prežívať tajomstvo
liturgie, musíme byť ochotní ako apoštoli a mučeníci obetovať
pre Krista v krajnom prípade aj svoj život.
Kristova smrť je moment, v ktorom Ježiš dáva svojho ducha
do Otcovej náruče. Uvedom si jednotu s Kristovou smrťou, do ktorej
si bol v krste ponorený (Rim 6,4). Vo svojej osobnej modlitbe
si pripomeň realitu, že budeš umierať, a preto sa už teraz plne
odovzdaj, aspoň na niekoľko okamihov, ukrižovanému Ježišovi.
Daj mu celú svoju minulosť a celú svoju budúcnosť. V jednote
s Kristom môžeš potom prežiť Jeho slovo: „Otče, do Tvojich rúk
odovzdávam svojho ducha!“ Duch Svätý ťa bude uvádzať do tohto
tajomstva v modlitbe, ale potom aj vo svätej liturgii, kde je Kristova
smrť reálne sprítomnená.
Duch Svätý a živá cirkev
Kristus žil na zemi 33 rokov, zomrel, vstal z mŕtvych a vstúpil
do svojej slávy. Duch Svätý tu až do konca časov sprítomňuje
Krista i Jeho dielo. On inšpiroval Sväté písmo skrze mnohých
svätopiscov, dokonca už pred príchodom Krista. Večné Slovo sa
stalo Telom (Jn 1,14) skrze Ducha Svätého a svätú Bohorodičku.
Duch Svätý zostúpil na Krista v Jordáne a zjavil tajomstvo, že Ježiš
je Jednorodeným Synom Otca, teda je „Boh z Boha, Svetlo zo Svetla,
pravý Boh z pravého Boha“ (Credo). Ježiš je po Jánovom krste
vedený Duchom Svätým na púšť. Tam prichádza plný Ducha a po duchovnom boji s diablom sa vracia plný moci. Ježiš nám aj tu dáva
príklad. Krst v Jordáne pre nás znamená rozhodnutie zmeniť svoj
život a uviesť ho do súladu s Božími zákonmi. Na prvé miesto
máme postaviť Krista. Krst pokánia je základom pre prijatie Ducha
Svätého v plnosti. Ježiš večer pred smrťou zdôrazňuje, že Duch
Svätý uvádza do plnej pravdy a ukazuje na Kristovo tajomstvo:
„Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď
príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy.“ (Jn 16,12-13a)
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Keď Ježiš vystupoval do neba, povedal apoštolom: „Keď zostúpi
na vás Svätý Duch, dostanete silu (dynamis) a budete mi svedkami
(martyres) v Jeruzaleme, i v celej Judei aj v Samárii a až po samý
kraj zeme.“ (Sk 1,8) V deň Turíc zostupuje Duch Svätý na apoštolov
a oni hovoria novými jazykmi a prorokujú. Apoštol Peter, plný
Ducha Svätého, ukazuje na Ježiša, na Jeho vykupiteľskú smrť
aj na Jeho vzkriesenie. Apoštoli sú svedkami týchto základných
právd a udalostí. Duch Svätý premenil ich slabosť na hrdinstvo
viery – nakoniec obetovali za Krista i životy.
Čoskoro po zoslaní Ducha Svätého apoštoli „lámali chlieb“ (Sk
2,42). Boli poslušní voči Ježišovmu príkazu, ktorý dal pri poslednej
večeri, keď na záver vzal chlieb a kalich s vínom a nekrvavým spôsobom sa obetoval. Svätú liturgiu Písmo nazýva „lámanie chleba“.
Duch Boží skrze toto tajomstvo sprítomňoval Kristovu smrť už
v prvej cirkvi v Jeruzaleme. Apoštoli a veriaci s vierou prijímali
Kristovo Telo a Krv. Boli si vedomí slov: „Kto je moje Telo a pije
moju Krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6,56) S akou vierou bola
Svätá Bohorodička účastná tohto tajomstva, ktoré vysluhoval
apoštol Ján! Ako hlboko prežívala vo svetle Ducha Svätého
Kristovu prítomnosť a jednotu s Ním, keď prijala Telo a Krv
Kristovu pod spôsobom chleba a vína.
Žijeme v dobe vnútorného odpadu od kresťanstva. Hlásať
pravdivé kresťanstvo bez svetla a sily Ducha Svätého je dnes viac
než inokedy nemožné. Nadnárodné štruktúry, ktoré majú ducha
smrti, presadzujú globalizáciu a programujú satanizáciu ľudstva
a súčasne likvidáciu kresťanstva. Ak sa nájdu pravdiví kresťania,
ktorí sa postavia proti tejto satanskej štruktúre, musia reálne počítať
s mučeníctvom (spomeň si na 21 mučeníkov v Líbyi, ktorým
odrezali hlavy, rok 2015). K mučeníctvu je ale potrebná sila Ducha
Svätého. „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu (dynamis)
a budete mi svedkami – martyres – mučeníkmi,“ tak ako boli aj všetci
apoštoli a milióny mučeníkov. Ich hrdinstvo viery je ovocím Ducha
Svätého. Duch Svätý sa podivuhodne oslávil aj vo svätých.
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PRAVDY VZKRIESENIA
Emauzy
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Čo prežívali učeníci, keď vyšli z Jeruzalema a keď sa k nim
pripojil Ježiš, ktorého však nepoznali? Ježiš im najskôr dáva otázky:
„O čom sa to cestou zhovárate? Prečo ste plní smútku?“ Jeden
z nich, Kleopas, Mu povedal: „Ty si vari jediný z Jeruzalema, ktorý
nevie, čo sa tu stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo sa
stalo?“ Odpovedali Mu: „Ježiša Nazaretského, ktorý bol prorokom,
mocným v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom, naši
veľkňazi dali odsúdiť na smrť... a my sme dúfali, že On je ten, ktorý
má vykúpiť Izrael.“ A potom učeníci zvestujú, čo počuli: ako ženy
videli anjelov, ktorí hovorili, že je živý. Ježiš im povedal:
„Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!
Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“
Potom začal od Mojžiša a všetkých prorokov a vykladal im všetko,
čo sa na Neho vzťahovalo. Ich srdcia horeli, keď im vykladal
Písmo. Následne na to sa im pri lámaní chleba otvorili oči a poznali
Ho, ale On im zmizol.
Ježišu, otvor oči i nám, aby sme Ťa poznali v Tvojich bratoch.
(pozri Mt 25,40). Tvojím bratom je ten, kto Ťa prijal, svedčí o Tebe
a je za to prenasledovaný tými, ktorí Teba prenasledujú. Daj, aby som
Ťa dnes uvidel v Tvojom bratovi, ktorý sa so mnou modlí.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„Tu sa im otvorili oči a poznali Ježiša.“
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne
vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Ty si tu. Teraz Ťa
poznávam v sebe i v bratovi!“
d) Spev (5 minút): Ježiš mi otvára rozum i srdce pre svoje
slovo.
Pieseň: „Ježiš, najkrajšie meno“.
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Zjavenie v Galilei päťsto bratom
a) Zamyslenie nad Božím slovom
„Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.
Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil
k nim a povedal im: ‚Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte
teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal...‘“ (Mt 28,16-20)
„Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude
odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom
mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi,
hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im;
na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Mk 16,16-18)
Potom Ježiš povedal: „A hľa, ja som s vami po všetky dni
až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20) Ježiš bol s apoštolmi a je i s nami,
len my musíme byť s Ním. Ježiš je ten istý včera, dnes i naveky (Hebr
13,9). Jeho prisľúbenie platí i dnes, ale podmienkou je hlásať v moci
evanjelium a byť ochotný zaň a za Krista dať i život.
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Prvý zázrak ‒ uzdravenie chromého (Sk 3,6) ‒ Peter s Jánom vydali
o tomto zázraku pred veľkňazmi svedectvo: „V mene Ježiša Krista
Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych,
stojí tento človek pred vami zdravý!“ (Sk 4,10-12)
Skrze vieru apoštola Petra bola vzkriesená Tabita (Sk 9,36n)
a skrze vieru apoštola Pavla bol vzkriesený mladík Eutychos (Sk 20,7n).
„A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy, takže
aj na chorých donášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela,
a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali.“ (Sk 19,11-12)
Peter svedčí v Kornéliovom dome o Ježišovi: „Boh ho vzkriesil...
my sme s ním po Jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili.“ (Sk 10,39n)
Apoštol Pavol píše: „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: ‚Ježiš je
Pán!’ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš
spasený.“ (Rim 10,9)
Asi 20 rokov po Kristovom vzkriesení Pavol svedčí Korinťanom:
„Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, zjavil sa Petrovi a potom Dvanástim.
Potom sa (v Galilei) zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina
z nich žije doteraz...“ (por. 1 Kor 15,1-6)

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„Kristus sa zjavil v Galilei viac ako päťsto bratom naraz.“
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne
vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Nech je naša misia
v tej istej moci ako u apoštolov a mučeníkov!“
d) Spev (5 minút): „Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel“.
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MODLITBA JEDNOTY A MOCI
1) Pokánie (kľačíme, ruky sú dole)
a) Som svojvoľník. Svojvoľník nehľadá vo vážnej situácii Božiu vôľu,
nepočíta s Bohom, prestupuje Božie zákony. Uvedomím si konkrétnu
svojvoľnosť a potichu opakujem: „Som svojvoľník, som svojvoľník...“
b) Hedonizmus je fyzický – pôžitkárstvo v jedle, v pití, nečisté
pocity, alkohol, narkománia. Duševný hedonizmus – závislosť na televízii, rockovej hudbe, internete, ľudskej pochvale ... Uvedomujem
si aspoň jeden konkrétny prejav svojho hedonizmu a potichu
opakujem: „Som hedonista, som hedonista...“
c) Odsudzovanie blížneho: uvedomujem si konkrétne odsudzovanie
Boha či blížnych v myšlienkach alebo slovách, a že zo seba robím
najvyššiu normu. Ticho pri tom opakujem: „Som sudič...“
„Odplata za hriech je smrť.“ Ježiš zomrel za mňa i za moje
hriechy. V duchu hľadím na Kristov kríž, do Jeho piatich rán,
a 5-krát opakujem: „JE-HO-ŠU-Á-Á-Á“ a zároveň srdcom
volám: „Pane, zmiluj sa!“.
2) Miluj Boha
Ako milovať Boha? Ako stratiť svoju dušu pre Krista? Znamená
to byť pripravený za Ježiša a Jeho evanjelium aj život položiť tak,
ako apoštoli a mučeníci.
a) Teraz stojím duchovne pod krížom vedľa Ježišovej
matky a v duchu prežívam svoje spoluukrižovanie s Kristom.
(3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
b) Teraz Boh robí transplantáciu nového srdca skrze Ježišovo
slovo: „Hľa, tvoja matka!“ Prijmi ju ako učeník pod krížom. Opakuj
Božie meno a zostávaj v myšlienke: „Prijímam Tvoju matku!“
(3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
c) „Milujem Ťa novým srdcom!“ Uvedom si, že Ježiš zomrel
za teba. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
d) „Strácam svoju dušu pre Teba!“ Uvedom si konkrétnu
závislosť svojej duše na ľuďoch, veciach, svojich predstavách –
teraz strácam. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
e) „Milujem Ťa všetkými silami!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
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3) Tajomstvo krstu (kľačíme, ruky sú dole)
Zriekam sa diabla, všetkej jeho pýchy a všetkých foriem
nečistoty, okultizmu a pohanstva. („Amen! Amen! Amen!“).
а) „Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi
Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení?“ (Rim 6,3) Duchovne
prežívam Kristovu aj svoju smrť skrze štyri slová z kríža.
●„Žíznim!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
●„Eloi, Eloi, lema sabakthani!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
●„Dokonané je!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
●„Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!“
(3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
b) „V krste sme boli s Ním spoluvzkriesení.“ (Kol 2,12)
Opakuj meno Božie „JEHOŠUA“ a zostávaj v Božom slove
„spoluvzkriesení“! (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
c) Bol som pokrstený v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.
(Amen!) (vyslovíme to nahlas a prežehnáme sa)
Opakuj meno Božie JEHOŠUA a pritom si uvedomuj prítomnosť
Otca, Syna, i Ducha Svätého v sebe! (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
4) Modlitba jednoty a moci (kľačíme, ruky sú dole)
Horu dvíha Božia moc, nie ja. Ja iba spolupracujem vierou
a „nepochybujem vo svojom srdci.“ (Mk 11,23) Pri vydýchnutí
dlhého „Á“ vnímam, ako skrze môj dych a zároveň skrze moje ruky
vychádza Božia moc z môjho vnútra a hora sa dvíha.
Pokiaľ sa modlí viac ľudí, potom ten, kto vedie modlitbu povie:
● Hora démonov okultizmu, satanizmu Nového svetového
poriadku, cirkevného farizejstva a heréz, mocou Božieho mena
„JEHOŠUA“ zdvihni sa 100 kilometrov!
Ďalší povie: 1. Nad Čechami: (a všetci vyslovia) JE-HO-ŠUÁ-Á-Á.
Ďalší: 2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
Ďalší: 3. Nad Slovenskom: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
Týchto troch ľudí dopredu vyberie ten, kto vedie modlitbu.
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● Hora týchto démonov, mocou Božieho mena „JEHOŠUA“
zdvihni sa 1 000 kilometrov!
1. Nad Čechami: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
3. Nad Slovenskom: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
● Hora týchto démonov, mocou Božieho mena „JEHOŠUA“
zdvihni sa 100 000 kilometrov!
1. Nad Čechami: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
3. Nad Slovenskom: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

● Hora démonov, nech sa tvoja prvá časť ‒ démoni okultizmu ‒
vrhne do ohnivého jazera ! A to v mene JEHOŠUA:
1. Nad Čechami: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
Všetci vyslovia: Amen. Amen. Amen.
2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
Všetci vyslovia: Amen. Amen. Amen.
3. Nad Slovenskom: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
Všetci vyslovia: Amen. Amen. Amen.
● Hora démonov, nech sa tvoja druhá časť ‒ démoni satanizmu
Nového svetového poriadku ‒ vrhne do ohnivého jazera ! A to
v mene JEHOŠUA!
1. Nad Čechami: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
Všetci vyslovia: Amen. Amen. Amen.
2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
Všetci vyslovia: Amen. Amen. Amen.
3. Nad Slovenskom: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
Všetci vyslovia: Amen. Amen. Amen.
● Hora démonov, nech sa tvoja tretia časť – démoni cirkevného farizejstva a heréz ‒ vrhne do ohnivého jazera! A to v mene JEHOŠUA!
1. Nad Čechami: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
Všetci vyslovia: Amen. Amen. Amen.
2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
Všetci vyslovia: Amen. Amen. Amen.
3. Nad Slovenskom: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
Všetci vyslovia: Amen. Amen. Amen.
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Božia moc skrze tvoj dych a ruky hodila neviditeľnú horu
démonov lži a zla do ohnivého mora. Zostávaj naďalej vo viere
aj počas spevu.
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PRAVDY VZKRIESENIA
Zjavenie apoštolom
a) Zamyslenie nad Božím slovom
V nedeľu večer sa desať apoštolov zhromažďuje v dome za zatvorenými dverami. Sú plní rozporuplných myšlienok. Najpokojnejší je
Ján, ktorý hneď, keď uvidel prázdny hrob, uveril v Kristovo vzkriesenie, ktoré Pán niekoľkokrát predpovedal. Tiež Peter sa tvári inak
ako ráno. Už povedal bratom, že sa mu Pán zjavil. Sám o tom nechce
veľa hovoriť, ale tento fakt sa bleskovo rozšíril medzi učeníkmi a už
sa o ňom hovorí na rôznych miestach Jeruzalema. Je večer a apoštoli
ešte hovoria o všetkých tých udalostiach – o zjavení Ježiša Márii
Magdaléne, i o tom, ako sa s Ním stretli iné ženy. Medzitým si
pripomínajú niektoré Ježišove slová, ktorými v poslednej dobe
ukazoval na všetko, čo sa s Ním má stať. Náhle niekto neočakávane
klope na dvere. Otvárajú a vstupujú dvaja udýchaní učeníci, ktorí
iba pred niekoľkými hodinami opustili Jeruzalem. Prichádzajúci
jeden cez druhého hovoria apoštolom, že videli Pána – a tí: „Pán
naozaj vstal a zjavil sa Šimonovi.“ Učeníci boli nadšení zo stretnutia
Emauzských s Ježišom a už sa ich chceli pýtať na podrobnosti. Ale
naraz vidia uprostred miestnosti stáť medzi sebou žiariacu postavu.
Ježiš tam stojí medzi nimi a zdeseným učeníkom – mysleli si totiž,
že vidia ducha – hovorí: „‚Pokoj vám. Čo sa ľakáte a prečo vám
srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy,
že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso
a kosti ‒ a vidíte, že ja mám.‘ Ako to povedal, ukázal im ruky
a nohy.“ Aby im dal bezpečný dôkaz, zjedol pred nimi kus pečenej
ryby. Kosti z nej tam zostali i potom, keď Ježiš odišiel.
Ježiš povedal učeníkom, aby v Jeho mene hlásali pokánie
na odpustenie hriechov všetkým národom.
Učeníci hľadia na osláveného Pána a začínajú chápať podstatu
spásy v Ježišovi Kristovi, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych.
b) Citovanie Božeho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„Pozrite sa na Moje ruky ‒ Ja Som to. Dotknite sa ma!“
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c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Uvedomujeme si,
že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Ježišovom mene,
tam je Ježiš uprostred nich, hoci Ho nevidíme.
Spoločne vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Ty si to.
Teraz sa Ťa dotýkam.“
d) Spev (5 minút): osobne prežívam spolu s apoštolmi stretnutie
s Ježišom, ktorý je tu teraz prítomný! Pieseň: „Ježiš, Ježiš“.

Zjavenie Tomášovi
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Tomáš v nedeľu Kristovho vzkriesenia prežíval väčší boj
s pochybnosťami ako ostatní učeníci. Večer v nedeľu vzkriesenia
nebol svedkom prvého Ježišovho zjavenia učeníkom. Keď sa vracia
do ich spoločnosti, radostne mu zvestujú: „Videli sme Pána!“
Tomáš však nezdieľa ich radosť. Správa, že Ježiš sa zjavil v jeho
neprítomnosti, sa ho bolestne dotýka a nepomôže mu zbaviť sa
smútku a nevery, ktoré ho opanovali. Odpovedá: „Ak neuvidím
na Jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán
po klincoch a nevložím svoju ruku do Jeho boku, neuverím.“ Jeho
podmienky znejú neúprosne. Ôsmeho dňa sú opäť všetci spolu
i s Tomášom. Tu sa medzi nimi znova zjavuje Ježiš, tak ako predtým.
I teraz sú dvere zatvorené a Ježiš zrazu stojí uprostred nich. Hneď sa
obracia na Tomáša a takmer doslova opakuje slová, ktoré Tomáš
predniesol pred týždňom, neveriac, že by Ježiš žil. Ježiš presne
pozná jeho požiadavky a teraz ukazuje svoje oslávené rany a hovorí
mu: „Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci,
ale veriaci!“ Tomáš pristupuje k Ježišovi a padá pred Ním
na kolená. Uvedomuje si svoju zatvrdnutosť, neochotu veriť Bohu
i bratom a pýchu spojenú s touto neverou. Ježiš sa na neho pozerá
s láskou a on zrazu chápe, že dôvodom jeho smútku je hriech pýchy,
že sa jednoducho nechcel skloniť pred Bohom. Teraz však celým
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srdcom vyznáva: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu hovorí: „Uveril
si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
Ježiš chce i odo mňa, aby som nezostával v temnote či smútku,
lebo som často podobný Tomášovi. V mnohých situáciách neverím
Ježišovi, neverím v silu Jeho vzkriesenia, ani v Jeho všemohúcnosť.
Mám však skrze pokánie (Mk 1,15) vyjsť zo svojej nevery a vo viere
sa stretnúť s osláveným, vzkrieseným Ježišom, svojím Pánom
a svojím Bohom.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„Vystri svoju ruku a vlož ju do môjho boku.“ (Jn 20,27)
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Spoločne
vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Odpusť mi moju
neveru! Teraz vyznávam: Pán môj a Boh môj!“
d) Spev (5 minút): Teraz osobne prežívam, že Ježiš je mojím
Pánom a mojím Bohom. Pieseň: „Emanuel“. (Toto meno
znamená – Boh – Ježiš s nami!)

(pokloním sa)

(pokloním sa)
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SEDEM MODLITEBNÝCH ZASTAVENÍ POČAS DŇA
Božie Slovo hovorí: „Sedemkrát za deň ...“ (Ž 119,164).
Starozákonná aj novozákonná cirkevná tradícia zachovávala denný
modlitebný rytmus. Tento rytmus dodržiaval sv. Pavol aj apoštoli.
Podobne sv. Bazil zdôraznil kresťanom potrebu modlitebných
zastavení počas dňa. Žiaľ, kresťania v dnešnej dobe nezachovávajú
denný rytmus kontaktu s Bohom.
Po mnohých modlitbách a hľadaniach, ako aktualizovať cirkevnú
tradíciu do súčasnej doby, predkladáme už vyskúšaný spôsob
modlitby. Je to modlitba pri vstávaní, o 9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00, pri líhaní (teda 7x za deň). Čo sa máme modliť a prečo?
+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
„Effatha!“ (Otvor sa!) „Ja som svojvoľník. Ja som hedonista.
Ja som sudič.“
„Marana tha!“ (Príď, Pane!) „Ježišu, Ježišu, Ježišu, zmiluj sa
nado mnou hriešnym!“ (5x)
„Shéma (Počuj), Izrael (svoje meno), miluj Boha! Ježišu, Bože môj,
milujem Ťa celým svojím srdcom, celou svojou dušou a zo všetkých
svojich síl. Teraz strácam svoju dušu pre Teba a pre evanjelium.“
Slovo života: Citát z Písma sa mení raz za 14 dní, citát
opakujeme 3x.
„Od teraz všetko robím + v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“
Prečo sa zastavovať sedemkrát? Číslo 7 je symbolické, ale je vhodné ho využiť i prakticky. Božie Slovo hovorí, že spravodlivý 7x za deň
zhreší. Ide predovšetkým o svojvoľnosť, teda že sa človek nezastavuje, aby si uvedomil Božiu prítomnosť, ale koná iba podľa svojich
citov a svojho rozumu, ktoré nie sú vždy v zhode s Božou vôľou.
Hriech sa u každého človeka prejavuje svojvoľnosťou, ale zároveň
aj hedonizmom, teda lenivosťou, hľadaním príjemností, nestriedmosťou v jedle, pití, v odpočinku a v závislostiach ‒ alkohol, drogy, nečistota. Ďalšou oblasťou, v ktorej sa prejavuje hriech, je automatické
kritizovanie a súdenie ľudí i Boha. Každý človek je vo svojej porušenej prirodzenosti svojvoľník, hedonista, sudič. Priznať a uvedomiť
si túto realitu je pre človeka bolestné, zvlášť v konkrétnych prípadoch.
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Základný vzťah k Bohu je postavený na pokání. To znamená priznať
si vinu pred Bohom, prosiť o odpustenie a prijať ho od Neho. Toto
všetko je vyjadrené v krátkej modlitbe, počnúc znamením kríža,
potom slovom effatha (otvor sa) a vyznaním: „Ja som svojvoľník.
Ja som hedonista. Ja som sudič.“ A potom obrátením sa na svojho
Spasiteľa slovami: „Marana tha! ‒ Príď, Pane !“ (1 Kor 16,22)
a vzývaním svätého mena Ježiš, v ktorom je naše spasenie. Je vhodné
v duchu stáť pod Kristovým krížom a uvedomiť si Jeho päť rán,
z ktorých tiekla krv na očistenie mojich hriechov.
Trojnásobným opakovaním mena Ježiš človek zintenzívňuje
svoju prosbu. Táto krátka modlitba je modlitbou dokonalej ľútosti,
ktorú bude človek potrebovať v hodine smrti najviac. V podstate
ide len o opakované zdôraznenie mena Ježiš spojené s duchovným
pohľadom do Jeho piatich rán. „Kto bude vzývať Pánovo meno,
bude spasený.“ (Sk 2,21) To meno je Ježiš alebo aramejsky
Jehošua. Tento kratučký úsek modlitby je prvým krokom ‒
vyjadrením, že Ježiš je môj Spasiteľ.
Druhý krok vyjadruje, že Ježiš je môj Pán. Izraeliti si niekoľkokrát
za deň (pozri Dt 6,9n) pripomínali prvé a najväčšie prikázanie začínajúce výzvou: „Shéma, Izrael, miluj Pána, svojho Boha, celým svojím
srdcom, celou svojou dušou a celou silou.“ K tomu im slúžil nápis
nad dverami domu, náramok na ruke i čelenka. Ak sa človek modlí
sám, potom namiesto oslovenia Izrael, vysloví svoje meno. Ak sa
zastavenie modlí spoločenstvo, zostáva výzva: „Shéma, Izrael!“, to
znamená ‒ „Počuj, Boží bojovník!“. V čom je pravá podstata lásky
k Bohu ? Ježiš ju vyjadruje podmienkou: „... kto stratí svoju dušu
pre Mňa a pre evanjelium ...“ (Mk 8,35; porov. Lk 14,33) Prakticky
to znamená, že človek sa vo viere postaví pred Boha, dá Mu všetky
svoje starosti a strachy a plne dôveruje v Božiu všemohúcnosť
a v Božiu lásku. Je to praktický nácvik šťastného momentu smrti
vyjadreného Ježišovými slovami: „Otče, do Tvojich rúk porúčam
svojho ducha.“ (Lk 23,46) Jednoducho povedané, v tejto modlitbe
ide o radikálnosť, úplné vydanie sa Bohu. Ak je milovať Boha
najväčšie prikázanie, je potrebné, aby každý kresťan vedel, čo to je,
aby s tým mal konkrétnu skúsenosť a snažil sa nielen dokonalú
ľútosť, ale aj dokonalú lásku realizovať aspoň sedemkrát za deň.
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Tretím krokom je opakovanie jedného verša zo Svätého písma.
Tento verš kresťan opakuje za deň 7 x 3 = 21 krát, a to robí počas
dvoch týždňov. V Biblii je siedmy deň posvätný. V kresťanstve je
spojený s Kristovým vzkriesením a zoslaním Svätého Ducha. V Písme je uvedený rytmus siedmich rokov končiaci sabatickým rokom.
Tento rytmus siedmich rokov je využitý aj pri opakovaní Božieho
Slova. Za túto dobu sa veriaci naučia a vteľujú 182 veršov. Po siedmich rokoch sa znovu vrátia k prvým citátom a potom pokračujú
ďalej. Je to rytmus cyklov s liturgickým čítaním. Rozdiel je v tom,
že tu sa Božie Slovo neopakuje každé tri roky, ale každých sedem
rokov. Verš z Písma má byť najskôr v spoločenstve veriacich
rozobraný, pravdivo vysvetlený a má byť vyjadrená jeho pravdivá
podstata i osobný dopad, teda vtelenie do osobného života. Je potrebné, aby v cirkvi bolo prorocké centrum ‒ služobník verný, ktorý
dáva pokrm v pravý čas (porov. Mt 24,45). Toto centrum pravdivých
Kristových svedkov by malo raz za 14 dní pripraviť brožúrku,
v ktorej by predložilo konkrétne slovo života a výklad k nemu.
V žiadnom prípade by to však nemal byť nejaký takzvaný vedecký
výklad v duchu ateistickej kritickej teológie (HKT). Má ísť
o praktickú aplikáciu do života, ktorá musí viesť k osobnej
skúsenosti každého veriaceho.
Po dvoch týždňoch by sa mal každý veriaci v malej skupinke zdieľať, ako Svätý Duch konkrétne k nemu hovoril, a spolu s ostatnými by
si toto Slovo objasňoval. Tieto najzákladnejšie citáty z Písma vedú
dušu predovšetkým k očisťovaniu a k oslobodzovaniu z otroctva
sebaklamu, lži i rôznych závislostí. V podstate ide o vteľovanie
Božieho slova skrze poslušnosť viery, v ktorom je nám po Ježišovi
najväčším príkladom Jeho svätá Matka. V Nej sa Slovo stalo Telom
skrze poslušnosť viery. (Lk 1,45)
Záverečná veta celej modlitby „Odteraz všetko robím ...“ je
vzbudením úmyslu na úsek ďalších troch hodín počas dňa všetko
robiť v mene Trojjediného Boha.
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MODLITBOVÉ STRÁŽE (NEPRETRŽITÁ MODLITBA)
Byzantský katolícky patriarchát povzbudzuje kresťanov, aby sa
obrátili v nepretržitej modlitbe k Bohu.
On vám dá múdrosť a odvahu k boju proti démonickým silám
temnoty. On skrze vašu vieru zachráni váš národ. Preto zakladajte
modlitbové stráže. Všetci nech sa po celý rok modlia denne svätú
hodinu od 20:00 do 21:00 hod. 23 ľudí potom obsadí ďalších 23
hodín dňa, to je jedna modlitbová stráž, ktorá sa modlí týždeň.
Potom sa tri týždne modlia iné tri modlitbové stráže, taktiež
po týždni. Tento rytmus sa opakuje celý rok. Striedanie stráží je
v nedeľu večer o 21:00 hod.
Ty sám zapíš na 23 hodín dňa 23 ľudí na modlitbovú stráž
a začnite v najbližšiu nedeľu večer s modlitbou viery. Po skončení
týždňa modlitieb máte tri týždne prestávku a štvrtý týždeň začnite
znova. Tak to robte po celý rok. Boh sľubuje záchranu tvojho
národa.
Ak sa ti nepodarí nájsť 23 ľudí, začni s toľkými, koľko vás je,
alebo ak by si bol úplne sám, vyber si konkrétnu hodinu dňa, ktorá
ti najviac vyhovuje, daj Bohu sľub na jeden rok a vytrvaj! Čím viac
ľudí to urobí tak ako ty, tým skôr bude vytvorená nepretržitá
modlitba, aj keď o sebe navzájom nebudete vedieť.
Nezabudni, Boh ťa vidí a počíta s tebou!

69

MODLITBA V NALIEHAVEJ POTREBE
Modlitba zahŕňa sedem dní. Ak ide o veľmi vážnu vec, je možné
sa ju modliť opakovane 7 týždňov. Na 50-ty deň bol zoslaný Svätý
Duch. 50-ty rok bol Božím milostivým rokom. „Ak budete o niečo
prosiť Otca v Mojom mene, dá vám to.“ (Jn 16,23)
I. Pondelok
Ó, Múdrosť večná a vtelená, najmilší a klaňania najhodnejší Ježišu,
pravý Bože a pravý človeče, jediný Synu Otca večného a Márie, vždy
Panny! Hlboko sa Ti klaniam v lone a sláve Tvojho Otca, kde si bol
po celú večnosť, a v panenskom lone Márie, Tvojej najdôstojnejšej Matky v čase Tvojho vtelenia. Vzdávam Ti vďaky za to, že si zmaril sám seba a prijal spôsob otroka (Fil 2,7), aby si ma vytrhol z krutého otroctva
diablovho. Teraz prijímam a až do smrti chcem prijímať túto pokoru.
Môj Pane, aj keby som vynikal pôstom, modlitbou, štedrosťou,
nevinnosťou alebo akoukoľvek inou cnosťou, to všetko sa bez pokory rozpadne a zhynie.
Život je krátky, nepoznám deň ani hodinu svojej smrti. A Ty ma
vyzývaš, aby som bol pripravený na smrť, na Boží súd a večnosť.
Preto mám dnes žiť z viery, akoby to bol prvý a zároveň posledný
deň v mojom živote. Pane Ježišu, Ty teraz klopeš na dvere môjho
srdca. Ja Ti teraz otváram a prijímam Ťa za svojho Spasiteľa a Pána.
„Prijímam!“ (Niekoľkokrát to v duchu s vierou zopakuj). Teraz o mne
platí: „Tým, ktorí Ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ (Jn 1,12)
(3x Zdravas Mária)
II. Utorok
Ježišu, vyznávam Ti svoju veľkú a skrytú pýchu, v skrytosti svojho
srdca sa totiž pokladám za najlepšieho, za najdôležitejšieho a za najzbožnejšieho. Keď môžem vykonať niečo dobré, tak ešte viac vo mne
rastie pocit nadradenosti, nenahraditeľnosti a ešte viac odsudzujem blížnych. Som väčší hriešnik než tí, ktorých odsudzujem, pretože to, čo odsudzujem, to sám robím. Dostal som viac milostí a svetla, a napriek tomu neprinášam „ovocie hodné pokánia“ (Mt 3,7-10). Som plný pýchy,
hnevu, závisti, kritiky, svojvoľník, ktorý sa búri proti vôli Božej. Som
najväčšou prekážkou svojim blížnym, aby mohli uveriť, obrátiť sa a rásť
vo svätosti. Od večných trestov sa môžem zachrániť len pokorou, o ktorú sa musím denne usilovať. Môj Ježišu, od Teba sa mám učiť tichosti
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a pokore (Mt 11,29). Dívam sa na tŕňovú korunu na Tvojej hlave, vidím
sliny na Tvojej tvári, trstinu v ruke, šarlátový plášť, počujem tie posmešné slová! Ty nevinný trpíš za mňa! Za moje minulé hriechy: reptanie, svojvoľnosti, pôžitkárstvo a rôzne pohoršenie mi tu na zemi patrí
bitie, pľuvanie, pohŕdanie a zosmiešňovanie. To je pre mňa to najväčšie dobrodenie, ktoré musím neustále vyhľadávať, byť zaň vďačný a ďakovať každému, kto ma bude tupiť a ponižovať. (Poďakuj
Ježišovi za konkrétne poníženie a utrpenie, ktoré dopustil z lásky k tebe.)

(3x Zdravas Mária)
III. Streda
Ježišu, ja, ________, úbohý hriešnik, obnovujem a potvrdzujem
v prítomnosti Tvojej Matky svoje krstné sľuby:
• zriekam sa navždy satana,
• zriekam sa navždy všetkej jeho pýchy,
• zriekam sa navždy akejkoľvek spolupráce s ním.
Ďalej sa zriekam všetkých nečistých démonov, ktorí poškvrňujú
a zotročujú predovšetkým moje telo: démona obžerstva, smilstva,
alkoholizmu, démonov hypochondrie, lenivosti, mamony, konzumu... Dobrá Matka, aby teraz vo mne nezostalo prázdne miesto,
vypros mi u Ježiša ducha sebazáporu a čistoty!
Ďalej sa zriekam všetkých démonov, ktorí poškvrňujú a zotročujú
predovšetkým moju dušu: ducha klamu, strachu pred nasledovaním
Teba, ducha hnevu, závisti, kritiky, posudzovania, sebaľútosti, rúhania,
vzbury, duchov, ktorí pôsobia v dnešnej dobe skrze nečistú hudbu, časopisy, literatúru, televíziu, internet a verejnú mienku. Zriekam sa ducha pýchy, bludu, farizejstva, liberalizmu, racionalizmu, gnosticizmu
a všetkých náboženských démonov zneužívajúcich city a rozum a ničiacich živú vieru. Zriekam sa všetkých démonov, ktorí skrze verejnú
mienku pokladajú zlo za dobro a dobro za zlo. Dobrá Matka, vypros
mi u Pána Ježiša ducha pravdivej sebakritiky a poslušnosti, aby tak
miesto v mojej duši nezostalo prázdne.
(3x Zdravas Mária)
IV. Štvrtok
Ďalej sa zriekam všetkých nečistých démonov, ktorí poškvrňujú a zotročujú predovšetkým môjho ducha: sú to démoni, ktorí prešli skrze špiritizmus, hypnózu, homeopatiu, ľudových liečiteľov, psychotronikov,
paradiagnostikov, veštcov, magnetizérov, astrológov, bielych a čiernych
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mágov a ich činnosť. Zriekam sa démonov, ktorí prešli skrze jógu, zen,
reiki, Silvovu metódu, transcendentálnu meditáciu, horoskopy, kondiciogramy, akupunktúru, čínske masáže a iné orientálne praktiky, skrze
čítanie okultnej literatúry, skrze rôzne praktiky a sympatie vyvolané
masmédiami a verejnou mienkou ovládanou démonickými silami!
Zriekam sa démonov, ktorí prešli ako temné dedičstvo z 3. až 4.
pokolenia za to, že moji predkovia dali vieru rôznym formám mágie, veštenia, špiritizmu a magnetizérstva. (Uvedom si pred Bohom,
že sa teraz zriekaš. Niekoľkokrát v duchu zopakuj: „Zriekam sa.“)

Všetkých týchto démonov, ktorým som sa vedome či nevedome
otvoril alebo ich zdedil, sa úplne zriekam. Dobrá Matka, vypros mi,
nech do prázdneho miesta vo mne zostúpi v plnosti Duch Svätý,
ktorého si prijala spolu s apoštolmi v deň Turíc (Sk 2).
(3x Zdravas Mária)
V. Piatok
Ďakujem Ti, Pane Ježišu, Synu Boží, že si zomrel za mňa na kríži
a Tvoja krv ma teraz očisťuje od každého hriechu (1 Jn 1,7). Ty si smrťou
na kríži zlomil silu hriechu i diabla. Krstom som bol ponorený do Tvojej smrti (Rim 6,4). Pred smrťou si povedal: „Žíznim!“ Bol to nielen
fyzický smäd, ale aj vnútorná túžba po dokonaní diela spásy. Ježišu,
aj ja s Tebou teraz žíznim po svojej spáse i spáse svojich blížnych.
Vo zvolaní „Eli, Eli, lema sabakthani!“ si vyjadril moment
najťažšieho boja, keď si vzal na seba aj všetky moje hriechy a bol si
mučený démonmi temnoty.
Vo zvolaní „Je dokonané!“ si dokonal dielo spásy. Diabol
a hriech bol porazený. Nie je treba nič dodávať, len si to
uvedomovať a realizovať.
Tieto Tvoje slová sú vyvrcholením Tvojho umierania a týkajú sa
aj mňa. Posledné slová vyjadrujú okamih Tvojej spasiteľnej smrti
i za mňa: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ Pane Ježišu,
skrze krst som bol ponorený do Tvojho víťazstva na kríži – do Tvojej
smrti. Silu Tvojej smrti mám vierou sprítomňovať pri zriekaní sa svojej vôle aj v malých veciach (lenivosť, strach ...). Aj ja teraz vierou prežívam smrť spolu s Tebou – moment absolútneho víťazstva a odovzdanosti: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ (Lk 23,46)
(Niekoľkokrát v duchu s vierou zopakuj: „Otče, porúčam svojho ducha.“)

(3x Zdravas Mária)
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VI. Sobota
Pane Ježišu, predtým, ako si predniesol slová vzťahujúce sa
na Tvoju smrť, si povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja Matka!“ (Jn 19,25-27)
Aby som realizoval tajomstvo krstu, teda jednotu s Tvojou smrťou
a Tvojím vzkriesením, musím duchovne stáť pod krížom ako Tvoj
učeník (učeníčka). Učeníkom je ten, kto je ochotný stratiť všetko
(Lk 14,33) i svoju dušu pre Teba a evanjelium (Mk 8,35). Teraz vedome
v duchu pod Tvojím krížom strácam svoju dušu pre Teba a evanjelium. (Niekoľkokrát v duchu s vierou zopakuj: „Strácam svoju dušu.“)
V duchu pohliadni ukrižovanému Ježišovi do tváre. Aj tebe dáva
svoj testament slovami: „Hľa, tvoja Matka!“ Povedz: „Prijímam!“
(Niekoľkokrát to v duchu s vierou zopakuj.) Učeník ju prijal do seba
(eis ta idia, Jn 19,27). Ježiš prišiel na svet skrze Máriu a Ducha
Svätého. Tak sa chce zrodiť a žiť aj v tebe. Uvedom si: matka nielen
odovzdáva život, ale tiež učí správne žiť. Ježišova Matka učí žiť
s Ježišom a v Ježišovi.
(3x Zdravas Mária)
VII. Nedeľa
Pane Ježišu, Ty si vstal z mŕtvych reálne a historicky, a tým si
dokázal svoje Božstvo. Každý atóm, každá bunka i všetko živé
svedčí o Božej múdrosti a všemohúcnosti. Ty si Boh.
V noci po sobote si vstal z mŕtvych a v ten deň si sa ukázal mnohým,
a potom si sa ešte zjavoval 40 dní. Keď apoštoli prijali Ducha Svätého,
svedčili o Tvojej výkupnej smrti, hlásali pokánie na odpustenie hriechov i Tvoje reálne vzkriesenie. Za toto svedectvo zaplatili aj svojimi
životmi ako mučeníci. V krste som spojený nielen s Tvojou smrťou,
ale zároveň i s Tvojím životom, s Tvojím vzkriesením (Kol 2,12). „Ježišu, Ty vo mne a ja v Tebe.“ (Niekoľkokrát to v duchu s vierou zopakuj.)
Každú nedeľu mám prežívať Tvoje vzkriesenie, ale aj plné prijatie
Ducha Svätého, aby som bol Tvojím svedkom a bol ochotný tak ako
apoštoli dať za Teba svoj život. Nech mi Duch Svätý dá svetlo a silu,
nech Tvoj oheň vo mne spaľuje všetky formy egoizmu a nečistoty
a zároveň nech ma zapaľuje čistou láskou k Tebe a horlivosťou
za spásu duší. Ty ma krstíš Duchom Svätým a ohňom. „Prijímam!“
(Niekoľkokrát to v duchu s vierou zopakuj.)

(3x Zdravas Mária)
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