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IKONA UKRIŽOVANÉHO
Vidím Kristov kríž. V pozadí je svetlá blankytná modrá, ohrani-

okolo kríža elipsou. Malý zvyšok priestoru za elipsou prechá-

rozpätými rukami prenikajú blankytnú modrú a
do ostrého svetla, ktoré je okolo hlavy. Nad Kristovou hlavou je 
sv

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 pokra

a druhej strane je 
v tmavom rohu truhla s

       
bez kon staro-
slovien – súd –...“

Na kríži pod brvnom, na ktorom sú pribité Kristove nohy, je 
svetelný bod. Symbolizuje môjho ducha. Vychádzajú z
ktoré vchádzajú do Kristových rán na nohách. Môj duch, oddelený 

duch je na kríži spojený s -
ho života.

zstvo nad vládou temnoty a zla!
Hore je po starosloviensky napísané posledné Kristovo slovo,

vyslovené v momente smrti: „Abba, odovzdá-
vam svojho ducha!“ -
nú temnotu v
priestore medzi hlavou a 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          
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VI. Sobota
          

íkovi: “ (Jn 19,25-27)

a

(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 evanje-
lium. (N „Strácam svoju dušu.“)

V duchu pohliadni ukrižovanému Ježišovi do tváre. Aj tebe dáva
svoj testament slovami: “ Povedz: „Prijímam!“

(eis ta idia, Jn 19,27). Ježiš prišiel na svet skrze Máriu a Ducha 
: matka nielen 

       
s Ježišom a v Ježišovi.

(3x Zdravas Mária)

dokázal svoje Božstvo. Každý atóm, každá bunka i všetko živé 
ožej múdrosti a všemohúcnosti. Ty si Boh.

,
a potom si sa ešte zja

na odpustenie hrie-
chov i Tvoje reálne vzkriesenie. Za toto svedectvo zaplatili aj svojimi

(Kol 2,12). „Ježi-
šu, Ty vo mne a ja v Tebe.“ ( erou zopakuj.)

Ducha Svätého, aby som bol Tvojím svedkom a bol ochotný tak ako

nech Tvoj o

za „Prijímam!“
(Nieko kokrát to v duchu s vierou zopakuj.)

(3x Zdravas Mária)
4

okolo svetelného bodu symbolizujúceho môjho ducha, ktorý je 
na kríži zjednotený s Kristom Ukrižovaným.

na Kristových nohách plných rán. Jeho nohy neúnavne 
hlásal evanjelium spásy.

rukách – dlane sú prebodnuté dvoma 
klincami, ruky sú od krvi. Krv steká a kvapká do priestoru svetla. 

        
Aj na rukách vi
na chorých a uzdravoval ich, tie ruky, ktorými žehnal nielen deti, 
ale i dospelých, sú teraz bezmocne pribité ku krížu.

ia tieto štyri rany na rukách a nohách, 
ktorými prechádzajú štyri klince! Ježišu, nielen klince, ale i moje 
hrie

– -
vania. 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, vo chvíli smrti odovzdal ducha do Otco-
vých rúk. Táto rana je svedectvom Božej lásky ku mne. Z prebod-
nutého Ježišovho srdca vytiekli krv a voda. Kiež by moje kamenné

ahostajné srdce bolo prebodnuté láskou k Tebe, môj Pane!
Nápis nad hlavou vyjadruje sväté meno Ježiš spojené s prívlast-

židovské
neba a zeme!

         
po Je

         
J

       
“ Potom Ježiš mierne 
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pozdvihol hlavu a povedal: „Žíznim!“ On žízni po dokonaní i mojej 

žíva 
u

vyjadruje slovami: „Eloi, Eloi, lema sabakthani?“ (Bože môj, Bože 

enia vie: diabol a hriech boli 
pora

Potom Ježiš z po vojich rúk porú-
To povedal a

vekom a Bohom. Krstom sme boli 
          

do Kristovej smrti znamená v rôznych životných situáciách sa 
celkom odo
Ježišovým, ktorý vo mne prebýva skrze krst a vieru.

Denne -5 minút) pozeraj na ikonu Ukrižo-

“

(pozn. pozri Sedem slov z kríža)

MODLITBOVÝ PROGRAM

Vo štvrtok sa -
p kríža“. Dôchod-

com a v z kríža“
v 15:00 hod. Pracujúci a tí, ktorí majú 
povinnosti v škole, sa
môžu už od pol ôsmej alebo vo svätej hodine od 20:00 hod.
a 22:15 hod.

V sobotu sa modlíme vo svätej hodine „Prorockú modlitbu“
za vzkrie od 21:15 do 22:15 hod. prvú 
hodinu právd vzkriesenia zo „Svätenia nedele“. V
7:00 hod. sa modlíme druhú a tretiu hodinu právd vzkriesenia. 
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iekam sa démonov, ktorí prešli skrze jógu, zen, 
reiki, Silvovu metódu, transcendentálnu meditáciu, horoskopy, kondi-
ciogramy, akupunktúru, masáže a iné orientálne praktiky, skrze

masmédiami a verejnou mienkou ovládanou démonickými silami!

pokolenia za to, že moji predkovia dali vieru rôznym formám má-
gie, veštenia, špiritizmu a magnetizérstva. (Uvedom si pred Bohom, 
že „Zriekam sa.“)

otvoril alebo ich zdedil, sa úplne zriekam. Dobrá Matka, vypros mi, 
nech do prázdneho miesta vo mne zostúpi v plnosti Duch Svätý, 
ktoré

(3x Zdravas Mária)

V. Piatok

a Tvoja každého hriechu (1Jn 1,7). 
na kríži zlomil silu hriechu i diabla. Krstom som bol ponorený do Tvo-

„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 

Vo zvolaní „Je dokonané!“ si dokonal dielo spásy. Diabol           

o
Tieto Tvoje slová sú vyvrcholením Tvojho umierania a týkajú sa

    
: „ !“ Pane Ježišu, 

skrze krst som bo – do Tvojej
o-
-

– dovzda-
nosti: “ (Lk 23,46) 

krát v duchu s vierou zopakuj: ucha.“)
(3x Zdravas Mária)



71

a pokore (Mt 11,29). 
sliny na Tvojej tvári, trstinu v ruke, šarlátový pláš -

rep-

-
-

ž
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 

• zriekam sa navždy satana,
• zriekam sa navždy všetkej jeho pýchy,
• zriekam sa navž

o
kým moje telo: démona obžerstva, smilstva, 

alkoholizmu, démonov hypochondrie, lenivosti, mamony, konzu-
mu... Dobrá Matka, aby teraz vo mne nezostalo prázdne miesto, 
vypros mi u Ježi

predovšetkým moju dušu: ducha klamu, strachu pred nasledovaním
sti, rúhania, 

-
sopisy, literatúru, televíziu, internet a verejnú mienku. Zriekam sa du-
cha pýchy, bludu, farizejstva, liberalizmu, racionalizmu, gnosticizmu 
a všetkých náboženských démonov zneužívajúcich city a rozum a ni-

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
onov, zo-

predovšetkým môjho ducha: sú to démoni, ktorí prešli skrze špi-

rnych
6

Dopoludnia by bolo vhodné sa po Duchu 
pravovernej liturgii, nech sa jej 

tní, kto nemá takú
svätej liturgie – anamnézu a epiklézu – pozri
https://youtu.be/VIzWuRbZxI8).

Stretá -
prv hodinu modlí “ a „Zjavením 
v “
„Modlitbou jednoty a moci“ s
druhej hodiny podá niekto z mužov výklad Božieho Slova, ktorý si
už vopred pripravil, a
potom môžu pripo
z modlitby, prípadne z a utrpení, 

-
treb -

-
spolo

Po jeho zhliadnutí k nemu komentár.
potom doma modlíme vo svätej hodine dve rozjímania, 

ktoré patria do svätenia nedele – „Zjavenie apoštolom“ a „Zjavenie 
Tomášovi“.

sa 

po
ruženca.
Stupne modlitbovej horlivosti v o

pku)

z kríža
dlí „Modlitbu jednoty a moci“

“
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JEŽIŠOVA CESTA NA SMR
(Z Getsemani na Golgotu)

Rozjímanie
(Jedna sloha pôstnej piesne)
1. Ježiš umýva apoštolom nohy: -

lu s obra-
dom obetovania baránka a s
pripomínajú, že Boh vyviedol Izrael z otroctva egyptského faraóna. 

otroctva hriechu a diabla.

pokory a lásky. Varuje ich pred zradou, za ktorou je diabol. Ježiš 
dal príklad pokory. 
Pokora je pravda a tá oslobodzuje. Ježiš povedal: 
lebo som pokorný srdcom.“

(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/*)
2. Ježiš ustanovil svätú Eucharistiu:

bol zradený, vzal chlieb... a povedal: Toto je moje telo... podobne 
tak vž

bu
kým On nepríde.“ (1 Kor 11,23-32)

Duch Svätý liturgii 

duchovne radle ustanovil svätú liturgiu.
Ježiš už skôr povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, prebýva 

vo mne a ja v “ si vedomý toho, že Ježiš je    
vo mne a ja v

(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:

2) Malá poklona sa robí            
a hlboko sa ukloní. Pritom prednáša modlitbu uvedenú v texte. Urobí to rovnako vždy 
trikrát po sebe.

3) nie zo stoja,

70

MODLITBA V NALIEHAVEJ POTREBE

- Svätý 
Duch. 50-ty rok bol Božím milostivým rokom. 

tca v Mojom mene, dá vám to.“ (Jn 16,23)
I. Pondelok

Panny! Hlboko sa Ti klaniam v lone a sláve Tvojho Otca, kde si bol 
skom lone Márie, Tvojej najdôstojnejšej Mat-

-
ba a prijal spôsob otroka (Fil 2,7), aby si ma vytrhol z krutého otroctva
diablovho. Teraz prijímam a až do smr

-
ry rozpadne a zhynie.

osledný 

srdca. Ja Ti te
„Prijímam!“ (N vierou zopakuj). Teraz o mne 

platí: „Tým, ktorí Ho pri “ (Jn 1,12)
(3x Zdravas Mária)

II. Utorok

srdca sa totiž pokladám za najlepšieho, za najdôležitejšieho a za naj-

rastie pocit nadradenosti, a ešte viac odsudzujem blíž-
nych. Som pretože -
sudzujem, to sám robím. Dostal som viac milostí a svetla, a napriek to-
mu neprinášam „ovocie hodné pokánia“ (Mt 3,7-10). Som plný pýchy, 

vo svätosti. Od trestov sa môžem len pokorou, o kto-
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MODLITBOVÉ STRÁŽE (NEPRETRŽITÁ MODLITBA)

Byzantský katolícky patriarchát 
obrátili v nepretržitej modlitbe k Bohu.

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 

Potom sa tri týždne modlia iné tri modlitbové stráže, taktiež           
po týždni. Tento rytmus sa opakuje celý rok. Striedanie stráží je 

          

znova. Tak to robte po celý rok.
národa.

alebo ak by si bol úplne sám, vyber si konkré
ti najviac vyhovuje, daj Bohu 

.

8

3. Getsemani:
Cedron. Bola tam záhrada, ktorú volali Getsemani. Ježiš povedal: 
„Moja duša je smutná až na “

Sám sa modlil: 
“ (Lk 22,42) Potom prišiel

k „To ste nemohli 
“ (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 

pekle. Vedel, že napriek tomu mnohí odmietnu 

n
i v

Aká je moja modlitba? Bdiem s

ochotný prij
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)

4. Zajatie: Apoštol zradca priviedol do Getsemani vojakov 
a chrámovú stráž s Ježišovi a zradne Ho 
pobozkal. Vojaci sa potom zmocnili Ježiša.

S špinavými 
–

Boha, svoje svedomie i svoju dušu. Potom, ako hovorí Písmo, 
„vošiel do neho satan“
nekonal pokánie a obesil sa.

adíš hoci len v

(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)

5. Pred Annášom: Priviedli Ho k
Ho vypytoval na mnoho vecí. Jeden zo strážcov udrel Ježiša po tvári
a povedal: “

podlosti aj ja?
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
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6. Pred Kajfášom: Annáš poslal spútaného Ježiša k
Kajfášovi. Kajfáš povedal: 
aby si nám “ Ježiš odpovedal: „Sám 
si to povedal.“ „Rúhal sa!“

„Hoden je smrti!“

Kajfáš oficiálne neuznal Ježiša za Božieho Syna, pretože by to 
ohrozilo jeho kariéru. 
stranu sa staviam ja? Na stranu pravdy alebo na stranu tej oficiálnej 

živého 

(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/) 

7. Zapretie Krista: Peter sedel vonku na nádvorí. Tu trikrát 
zaprel Krista s prísahou: oveka.“
zaspieval, vyšiel von a horko plakal.

ani vody všetkých morí, ale zachráni ma
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)

8. Prvýkrát pred Pilátom: Ráno priviedla cirkevná hierarchia 
spútaného Ježiša k
povedal: “

smrti, ktorý je teraz pri moci 

Tak ako Pilát i ja klamem svoje svedomie priznaním pravdy 

(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. 

eho rúcha         
ako blázna. Sv. Pavol vyhlásil: „My sme blázni (afrónés) pre Krista.“
(1 Kor 4,10) Som aj ja pre Krista považovaný duchom 
tohto sveta za blázna?

(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
68

Tretím krokom je opakovanie jedného verša zo Svätého písma. 

spojený s Kristovým vzkriesením a zoslaním Svätého Ducha. V Pís-

Tento rytmus siedmich rokov je využitý aj pri opakovaní Božieho 
S veršov. Po sied-

že tu sa Božie Slovo neopakuje každé tri roky, ale každých sedem 
nstve veriacich 

rozobraný, pravdivo vysvetlený a vyjadrená jeho pravdivá 
podstata i osobný dopad, teda vtelenie do osobného života. Je potreb-

(porov. Mt 24,45). Toto centrum pravdivých 
Kristových svedkov by brožúrku, 
v ktorej by predložilo konkrétne slovo života a výklad k nemu. 
V žiadnom prípade by to však nejaký takzvaný vedecký 
výklad v duchu ateistickej kritickej teológie (HKT).             

skúsenosti každého veriaceho.
-

Svätý Duch konkrétne k nemu hovoril, a spolu s ostatnými by 
si toto Slovo . Tieto najzákladnejšie citáty z Písma vedú 
dušu predovšetkým k 
sebaklamu, lži i rôznych závislostí. V podstate ide 

po Ježišovi 
a. V Nej sa Slovo stalo Telom 

„Odteraz všetko robím ...“ je 

rob ého Boha.
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k Bohu je postavený na pokání. To
si vinu pred Bo od Neho. Toto 
všetko je vyjadre úc znamením kríža,
potom slovom effatha (otvor sa) a vyznaním: 

A potom obrátením sa na svojho 
„Marana tha! (1 Kor 16,22) 

a vzývaním svätého mena Ježiš, v ktorom je naše spasenie. Je vhodné
Kristovým krížom a uvedo eho rán,          

svoju prosbu. Táto krátka modlitba je modlitbou dok
v hodine smrti najviac. V podstate

ide len o opakované zdôraznenie mena Ježiš spojené s duchovným 

bude spasený.“ (Sk 2,21) To meno je Ježiš alebo aramejsky 

Druhý krok vyjadruje
pozri -

júce výzvou: „Shéma, Izrael, miluj Pána, svojho Boha, celým svojím 
srdcom, celou svojou dušou a celou silou.“ K tomu im slúžil nápis 

sám, potom namiesto oslovenia Izrael, vysloví svoje meno. Ak sa
zastavenie m Shéma, Izrael!“, to 

bojovník!“.
k Bohu ? Ježiš ju vyjadruje podmienkou: „... kto stratí svoju dušu

evanjelium ...“ (Mk 8,35; porov. Lk 14,33) Prakticky 
postaví pred Boha, dá Mu všetky 

svoje starosti a strachy a pln            
a v Božiu lásku. Je to praktický
vyjadreného Ježišovými slovami: Tvojich 
svojho ducha.“ (Lk 23,46) Jednoducho povedané, v tejto modlitbe 

vydanie sa Bohu. Ak 

len dokonalú 

10

10. Druhýkrát pred Pilátom: Herod
k      
„Ja na Kristovi žiadnu vinu nenachádzam, ale ani Herodes.“

absurdne dodal: “ Pýtam
disku

Sú múdre kompromisy, ktoré druhému neubližujú, a sú kompro-
-

vi nepomohli kompromisy, že pravdu síce hovoril, ale nejednal 

ani že postavil strýzneného Krista ud so slovami: „Ecce Homo“,
„nemám vinu 

“.
Moja potenciálna zrada a duchovná samovražda je v tom, že si 

pre Krista a evanjelium“
cesty, ktorou 

(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)

11. Barabáš:
alebo Barabáša, si vybrali 

Ba
Vyberám si v krízových situáciách Barabáša alebo Krista?
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)

Pilát sa domnieval, že cirkevná hierarchia sa 
uspokojí s

myšlienkami, predstavami, pocitmi, slovami a skutkami. Ježiš 
podstúpi

(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)



11

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:
, – Ecce Homo!“

u: „Ukrižuj, ukrižuj Ho!“ Pilát im 
povedal: “
(Jn 19,5-6) ‚
ci ‘“ 
(v. 12) Po týchto slo

prekri „Ukrižuj, ukrižuj ho!“ Toto volá i môj hriech. Preto sa 

iahli 
„Nie si

.“ Po týchto slovách 
Pilát kapituloval. Vedel, že u cisá-

ru. Nakoniec ju aj tak stratil.

v
spásu, ktorá je len v Kristovi.

(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/) 

Pilát si pokrytecky umyl ruky so slovami: 
.“

I môj hriec
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)

16. Ježiš berie na seba kríž.
“

(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
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SEDEM MODLITEBNÝCH ZA
Božie Slovo hovorí: “ (Ž 119,164). 

Starozákonná aj novozákonná cirkevná tradícia zachovávala denný 
modlitebný rytmus. Tento rytmus dodržiaval sv. Pavol aj apoštoli. 

Ž
denný rytmus kontaktu s Bohom.

Po mnohých modlitbách a 
predkladáme už vyskúšaný spôsob 

modlitby. Je to modlitba pri vstávaní, o 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
?

+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
„Effatha!“ (Otvor sa!) „

“
„Marana tha!“ „Ježišu, Ježišu, Ježišu, zmiluj sa 

nado mnou hriešnym!“ (5x)
„Shéma Izrael (svoje meno), miluj Boha! Ježišu, Bože môj,

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.“

-
n

-
vuje, aby si uvedom
citov a svojho rozumu, ktoré nie sú vždy v zhode s Božou 

ou
-
-

tota.
-

uve
tnych prípadoch.
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srdcom vyznáva: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu hovorí: „Uveril 
uverili.“

Ježiš chce i
mnohých situáciách neverím 

Ježišovi, neverím v silu Jeho vzkriesenia, ani v
vo viere

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)
vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „
neveru! Teraz vyznávam: Pán môj a Boh môj!“

d) Spev (5 minút): Teraz osobne prežívam, že Ježiš je mojím 
Pánom a „Emanuel“. (Toto meno 
znamená – Boh – Ježiš s nami!)

(pokloním sa)

(pokloním sa)

12

17. Ježiš padá pod krížom.
k kríž zráža k

kto
ho ak 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 u

kríža?
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.
sa 

–
vierou, Ježiš mi 

dá do srdca pokoj.
(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)

20. Veronika:
Ježi
Verej osobe, ktorá je kruto
ako perso

Vyznávaj odvážne Ježiša a prihlás sa i
pre pravdu nasadzujú všetko!

(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)

21. Druhý pád:
dobrých predsavzatí; ale urobím pár krokov a nasleduje pád. Je 
po ceste nesenia a riešenia 
svojich problémov, svojho každodenného kríža.

(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)
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Ježiš ich napomína: „Dcéry Jeruzalemské, 
ne “

nad svojimi najbližšími, ktorí idú širokou cestou do záhuby? Bolo 
by znakom cynizmu, ak by som k

(Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou! /3x/)

23. Tretí pád: Posledný pád bol najbolestnejší. Ježiš mi dáva 
príklad, tky duševné i fyzické 

(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 zosmie

Ježišov odev bol presiaknutý Jeho krvou. A na mnohých 
miestach bol zaschnutou krvou spojený s
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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c) Modlitb (5 minút): Uvedomujeme si, 
že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Ježišovom mene, 
tam je Ježiš uprostred nich, hoci Ho nevidíme.

„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Ty si to. 
“

d) Spev (5 minút): osobne prežívam spolu s apoštolmi stretnutie 
s „Ježiš, Ježiš“.

Zjavenie Tomášovi
a) Zamyslenie nad Božím slovom 
Tomáš v

s

„Videli sme Pána!“
jeho 

neprítomnosti, sa ho bolestne dotýka a
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. Ôsmeh
i s Tomášom. Tu sa medzi nimi znova zjavuje Ježiš, tak ako predtým.
I teraz sú dvere zatvorené a
obracia na Tomáša a takmer doslova opakuje slová, ktoré Tomáš 

eriac, 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      
ale veriaci!“ Tomáš pristupuje k Ježišovi a padá pred Ním             
na kolená. Uvedo
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, 



63

PRAVDY VZKRIESENIA

Zjavenie apoštolom
a) Zamyslenie nad Božím slovom 
V dome za zatvo-

renými dverami. Sú plní rozporuplných myšlienok. Najpokojnejší je 
Kristovo vzkrie-

ako ráno. Už povedal bratom, že sa mu Pán zjavil. Sám o tom nechce
už 

sa o 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 

klope na dvere. Otvárajú a

jeden cez druhého hovoria apoštolom, že videli Pána – a tí: „Pán 
naozaj vstal a zjavil sa Šimonovi.“
Emauzských s Ježišom a
naraz
Ježiš tam stojí medzi nimi a – mysleli si totiž, 
že vidia ducha – hovorí: „‚
srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, 
že som to ja! Dotknite sa ma a
a vidíte, že ja mám.‘ Ako to povedal, ukázal im ruky 
a nohy.“
ryby. Kosti z nej tam zostali i

v Jeho mene hlásali pokánie 
na odpustenie hriechov všetkým národom.

spásy v Ježišovi Kristovi, ktorý za nás zomrel a vstal z

b) Citovanie Božeho slova (5 minút): Všetci opakujeme: 
„Pozrite sa na Moje a!“

14

GOLGOTA – SEDEM SLOV Z KRÍŽA

“
(Lk 23,34)
a) Zamyslenie nad Božím slovom
„

sprava,
neve ‘“ (Lk 23,32-34)

i na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho…“

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

este je 

kladiva pribili ruku k drevu kríža. Podobne bola pribitá i druhá ruka
a obidve nohy. V týchto ukrutných bolestiach Ježiš s vypä-
tím vyriekol slová: “

Ježiš prosí za tých, ktorí Ho križujú! Kto to je? Tí vojaci? Ich 
     

ktorá
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)

tábor obohnaný ostnatým drôtom a vrah a tyran –
v

ských duší, aby tieto duše zostali slepé, nevideli pravdu
a slepote, 
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vinní-
kom.“ K tejto prosbe z modlitby Ježiš dodáva: „Ale ak vy
ne “ (Mt 6,15)

Celý problém

od
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Uvedomujem si strašné
muky ukrižovania: prebodnutie Ježišových rúk i nôh, po -
jem údery kladiva do železných klincov. Všetci opakujeme:

“ (Lk 23,34)
c) -
me: “ a jeden za seba i za ostatných nahlas dodá: ,,
mi moje viny“. Uvedom

d) Modlitba srdcom (5 minút): Všetci vzývame: „Ááá… bá“.
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
‚Nie si ty 

‘ Ale druhý ho zahriakol: ‚Ani ty sa 
nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, 
lebo dostávam ‘
Potom povedal: ‚Ježiš do svojho 

‘ On mu odpovedal: ‚Amen, hovorím ti, dnes budeš      
so mnou v raji.‘“ (Lk 23,39-43)

„Ježišu,…“ – strýznenej Ježišovej tváre: 
rana

krvácanie z nosa, pomliaždeniny a poranenia kože, tvár sa zalieva 
Z Jeho rán na rukách 

       

hierarchie. On sa však, vedomý si vlastného hriechu, zadíval 
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démonov lži a zla do ohnivého mora
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Hora týchto démonov, mocou Božieho mena „JEHOŠUA“
zdvihni sa 1 000 kilometrov!

1. 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. : 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 démoni okultizmu 

vrhne do ohnivého jazera ! A to v mene JEHOŠUA:
1. 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 démoni satanizmu 

Nového svetového poriadku vrhne do ohnivého jazera ! A to 
v mene JEHOŠUA!

1. 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 – démoni cirkevného fa-
rizejstva a heréz vrhne do ohnivého jazera! A to v mene JEHOŠUA!

1. 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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rou vyslovil: 
“

a verejné vyznanie Ježiša pred Jeho nepri
posmievali.

Ježiš mu odpovedal: „Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v ra-
ji.“ Ježiš vzal na seba jeho hriechy a spasil ho. Ježiš sníma hriechy 

erou 
vzývajú Jeho meno: Ježiš Boh je 
spása. Tak Ho nazývala Jeho Matka, apoštoli a všetci ostatní.

Na Golgote boli tri kríže. Na prostrednom umieral jediný spravodli-
vý –
bez Ježiša al

priznám, odsúdim a uverím v moc Baránka, ktorý sníma hriech sveta!
Všetci sme hriešnici, ale je rozh

: 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 
od “

(5 minút): Spo
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 
„Jehošua“.

„Je“
pri druhom výdychu „ho si uvedom prí-

„šu“ -
ho 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: “ (Jn 19,26)
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Jn 19,25-27: 

‚Žena, 
‘ ‚ a matka!‘ A od tej

.“ (gr. eis ta idia)
„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka…“ – vidí Ho ukrižovaného, 

Mu pôsobí 
ú ostrými 

mi, ktoré sa zarývajú do hlavy a spôsobujú bolestné krvácanie. 

stretla, bol to len okamih, teraz stojí pod krížom. Ježiš ju znovu 
– Mária tu stojí v dokonalej duchovnej 

jedno
Ježiš uvidel, povedal svojej matke: “
celkom nechápe, ako hlboko sa usku tvo 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. Pre
Pretože ona je tá žena, o ktorej povedal Boh hadovi v raji: 
„Nepriate stvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím 
potomstvom a jej potomstvom.“ (Gn 3,15)

kto pre Ježiša opustil vš
“ -

a záväzkov. 
   

„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
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3) Tajomstvo krstu 
Zriekam sa diabla, všetkej jeho pýchy a všetkých foriem 

ty, okultizmu a pohanstva. („Amen! Amen! Amen!“).

“ (Rim 6,3) Duchovne 

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)

„ “
(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)

Otca, Syna, i Ducha Svätého v sebe! (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

4) Modlitba jednoty a moci 
Horu dvíha Božia moc, nie ja. Ja iba spolupracujem vierou

a „nepochybujem vo svojom srdci.“ (Mk 11,23) Pri vydýchnutí 
dlhého „Á“ krze moje ruky 
vychádza Božia moc z môjho vnútra a hora sa dvíha.

ten, kto vedie modlitbu povie:

Hora démonov okultizmu, satanizmu Nového svetového 
poriadku, cirkevného farizejstva a heréz, mocou Božieho mena 
„JEHOŠUA“ zdvihni sa 100 kilometrov!

1. (a všetci vyslovia) JE-HO-ŠU-
Á-Á-Á.

2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
3. Nad Slovenskom: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
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MODLITBA JEDNOTY A MOCI
1) Pokánie
a) . Svojv

Uvedomím si konkrétnu 
a potichu opakujem: ...“

b) Hedonizmus je fyzický –
pocity, alkohol, narkománia. Duševný hedonizmus – -

opakujem: „Som hedonista, som hedonista...“
c) Odsudzovanie blížneho: uvedomujem si konkrétne odsudzovanie 

najvyššiu normu. Ticho pri tom opakujem: “
“

hriechy. do Jeho piatich rán,     
a 5-krát opakujem: „JE-HO-ŠU-Á-Á-Á“
volám: „Pane, zmiluj sa!“.

2) Miluj Boha

ako apo
a) 

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: „ “ eník pod krížom. Opakuj 
Božie meno a zostávaj v myšlienke: „Prijímam Tvoju matku!“
(3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

c) „ a 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 
závis –
teraz strácam. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

e) „ a všetkými silami!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
18

moment , ktorý stojí
pod krížom a vierou prijíma Ježišovu matku do seba (gr.: eis ta idia).

cen
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Uvedomujem si spoje-
nie 

a teraz hovorí i mne: ‚ ‘“
c) (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.“

te
á-

a vytrhávali svalstvo až 
do kosti. Telo sa zmenilo na jednu krvavú ranu. Dvaja kati zo všet-

neušetrili. Koža visela v dlhých pásoch z chrbta a celé telo sa zmenilo 

olo-

Jeho vlastnej krvi. 

o-
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suché, popraskané, jazyk sa prilepil k podnebiu.
, bol smäd vnútorný. Ježiš 

vníma, ako hriech koná dielo záhuby a otupuje milióny duší k duchov-
Ježišov 

duchovný smä
“

Ježišu, Ty žízniš dnes vo mne. I ja žíznim s Tebou po oslobodení 
z konkrétneho otroctva mojej porušenej prirodzenosti.

To všetko, – vzkriesením 
v

Pomoc h

-
tor pre hriech. Pretože v duši nie je pravdivá láska k Ježišovi, zotro-

pýcha! Pane Ježišu, ja žíznim, volám nielen
hlasom, ale celým srdcom: „

á “
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Uvedomujem si Ježišovu bo-

ci opa-
kujeme: „Aby sa splnilo Písmo, Ježiš povedal: ,Žíznim!‘“ (Jn19,28)

-
me: “ a jeden dodá: „ mojej duši!“
d) Modlitba srdcom (5 minút): Všetci vzývame : „Ááá... bá“.
Teraz spolu s Ježišom žíznim: 
srdca!“ (Mt 6,10)

V. slovo z kríža: „Eloi, Eloi, lema sabakthani?“,
„ “ (Mk 15,34)

a) Zamyslenie nad Božím slovom
Mk 15,34: „O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: ,Eloi, 

Eloi, lema sabakthani?‘
‘“
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Prvý zázra 6) Peter s Jánom vydali 
svedectvo: „V mene Ježiša Krista 

Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil
stojí (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).

aj na chorých donášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela,            
“ (Sk 19,11-12)

„Boh ho vzkriesil... 
“ (Sk 10,39n)

Apoštol Pavol píše: „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: ‚Ježiš je 
Pán!’ a vo svojom srdci uveríš, budeš 
spasený.“ (Rim 10,9)

-

Potom sa (v Galilei) zjavil vi
z nich žije doteraz...“ (por. 1 Kor 15,1-6)

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„Kristus sa zjavil v Galile .“
c) (5 minút): Spolo
vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Nech je naša misia
v tej istej mo
d) Spev (5 minút): “.
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a) Zamyslenie nad Božím slovom

k nim a povedal im: ‚
teda, národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Sväté-
ho a ich prikázal...‘“(Mt 28,16-20)

odsúdený.

ypijú, neuškodí im; 
“ (Mk 16,16-18)

Potom Ježiš povedal:             
“ (Mt 28,20) Ježiš bol s apoštolmi a je i s nami,

len en istý
13,9).

20

Ježiš zomiera na kríži. Jeho telo je plné rán, pomliaždenín, koža 
nu 

Klince v zápäs-

znivé bolesti, 

nervové 
      

-
az temena hlavy o brvno 

a natrháva predošlé rany.
Vzrastajúca tma na Golgote je slabým obrazom vnútornej temno-

ty a bezútešnosti, ktorú teraz Ježiš prežíva. V tejto chvíli na seba 
berie a prežíva samotnú podstatu hriechu aj s jeho dôsledkami. On, 

Démonické sily dostali vládu fyzicky 

Sú hriechy tela, sú hriechy duše, ktoré sú namierené proti prvému 
Božiemu prikázaniu. Je to v podstate nevera v Boha a modlárstvo.

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 

Diabol 
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skrze neveru a modlárstvo vrhá duše do zatratenia. V modlitbe 
prosíme Boha Otca: Zbav nás Zlého – diabla.

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Uvedomujem si prudké 

opakujeme: „Eloi, Eloi, lema sabakthani?“ (Mk 15,34)

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: 
z prekliatia modlárstva!“

VI. slovo z kríža: „Je dokonané!“ (Jn 19,30)
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Jn 19,30: „ ‘“

-
hujú svaly v neúprosných záchvevoch bolestí. Prichádzajú cykly du-
senia a prudkých bolestí. Svaly hrudníka sú ochromené a neschopné 

-
a-
é

ú .
Ježiš cíti, ako sa mu do údov vkráda chlad smrti. S vypätím posled-
ných síl vzpiera svoje rozodraté chodidlá na klince, napriamuje 
nohy, nady „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 svo

kého         
a bol ený dlžobný úpis (por. Kol 2,14). Záro
moc smrti (por. 2 Tim 1,10).

Akonáhle je vzývané meno Ježiš proti pekelným mocnostiam, sú 

mena Ježiš.
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PRAVDY VZKRIESENIA

Emauzy
a) Zamyslenie nad Božím slovom

Jeruzalema a nim 
pripojil Ježiš, ktorého však nepoznali? Ježiš im najskôr dáva otázky: 

í smútku?“ Jeden 
z nich, Kleopas, Mu povedal: „Ty si vari jediný z Jeruzalema, ktorý 

“ On im povedal: „A
stalo?“ Odpovedali Mu: „Ježiša Nazaretského, ktorý bol prorokom, 
mocným v v

my sme dúfali, že On je ten, ktorý 
“ A

videli anjelov, ktorí hovorili, že je živý. Ježiš im povedal:            
„Vy nechápaví a

“
všetkých prorokov a vykladal im všetko, 

poznali 
Ho, ale On im zmizol.

Tvojich bratoch. 
Tebe 

a je za to prenasledovaný tými, ktorí Teba prenasledujú. Daj, aby som
Tvojom bratovi, ktorý sa so mnou modlí.

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme: 
poznali Ježiša.“

vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „
poznávam v sebe i v bratovi!“

d) Spev (5 minút): Ježiš mi otvára rozum i srdce pre svoje 
slovo.

„Ježiš, najkrajšie meno“.
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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)
a oni hovoria novými jazykmi a prorokujú. Apoštol Peter, plný 
Ducha Sväté        
aj na Jeho vzkriesenie. Apoštoli sú svedkami týchto základných 

viery – nakoniec obetovali za Krista i životy.
ätého apoštoli „lámali chlieb“ (Sk 

2,42). Bo
-

sobom sa obetoval. Svätú liturgiu Písmo nazýva „lámanie chleba“.
Duch Boží skrze toto 
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 

“ (Jn 6,56) S akou vierou bola 
Svätá Boho
apoštol Ján! Ako hlboko prežívala vo svetle Ducha Svätého 
Kristovu 
Kristovu pod spôsobom chleba a vína.

. Hlá

než inokedy nemožné. Nadnárodné štruktúry, ktoré majú ducha 
smrti, pre        

si

Svätého. e silu (dynamis) 
a budete mi svedkami – martyres – ,“ tak ako boli aj všetci

Svätého. Duch Svätý sa podivuhodne oslávil aj vo svätých.

22

Sila zla a hriechu bola zlomená! Kde? Len na jednom mieste, a to 
vo mne pôsobí 

(por. 2 Kor 4,11) a premáha hriech i jeho otroctvo.

pre mrti, a to 

alebo Božích prikázaní.
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Vnímam Kristovo 
utr
vypätím sa nadýchol, a všetci opakujeme: „Ježiš povedal: 
,Je dokonané!‘“ (Jn 19,30)

vyslovíme: „ “ a jeden dodá: „Je dokonané! Diabol 
a hriech bol porazený!“

d) Modlitba srdcom (5 minút): Všetci vzývame: „Je-ho-šu-á-á-á“
a „Moja spása je 
v Ježišovi dokonaná!“

VII. slovo z kríža: 
svojho ducha!“ (Lk 23,46)

a) Zamyslenie nad Božím slovom
Lk 23,44-46: „Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po ce-

lej zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová 
-

jich ‘ Po tých slovách vydýchol.“
Mt 27,51.54: 

‘“

Uvedomuje si, že je na prahu smrti. Z posledných síl sa vzpiera          
na nohy a mocným hlasom volá: 
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.

–
udusením, ale zomrel na puknutie srdca.
k Je
zabodol Mu kopiju do pravého boku. 
vytiekli obe tekutiny. Najprv krvná zrazenina a potom plazma. Bola 
to krv a voda, ako popisuje apo

áhou.
   

hriechu, démonickej sily.
Svoj i náš životný program vyjadril Je

oja!“
Apoštol sa pýta:         

v Kristovi Ježišovi, v jeho 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 

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Uvedomujem si Ježišo-
vojich

“
c) Modli
Ne

“ a jeden dodá: „ “ (Mt 6,10)

d) Modlitba srdcom (5 minút): Všetci vzývame: „Ááá... bá“   
a v tomto volaní spolu s Ježišovým duchom odovzdávam svojho 

Kto sa úprimne pomodlí sedem posledných slov 
z kríža, získa plnomocné odpustky. Podmienkou je,
aby bol stave posväcujúcej Božej milosti 

iech).
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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

pre Krista v krajnom prípade aj svoj život.
moment, v ktorom Ježiš dáva svojho ducha 

si bol v krste ponorený (Rim 6,4). Vo svojej osobnej modlitbe        

odovzdaj, a ukrižovanému Ježišovi.
       

Tvojich rúk 
odovzdávam svojho ducha!“
tajomstva v modlitbe, ale potom aj vo svätej liturgii, kde je Kristova 

Duch Svätý a živá cirkev

Krista i Jeho dielo. On inšpiroval Sväté písmo skrze mnohých 

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 

-
chovnom boji s diablom sa vracia plný moci. Ježiš nám aj tu dáva 
príklad. Krst v Jordáne

Krst pokánia je základom pre prijatie Ducha 
Svätého v plnosti
Svätý uvádza do plnej pravdy a ukazuje na Kristovo tajomstvo: 

príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy.“ (Jn 16,12-13a) 
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tvojím Svätým.)“ Proces vyvrcholenia Božej moci, ktorou Duch Svätý 
dovršuje premenu svätých darov na Telo a Krv Kristovu, je koncentro-
vaný v slove: „Preloživ Duchom Tvojim Svjatym“ -
vaní svätého mena „Jehošua“

o
„Je-ho-šu-á-á-á“; pri trojitom vyslovení poslednej samohlásky „á“

„ .(Amen, amen, amen.)“potvrdí pred sebou, pred prí-
tomnými a celým vesmírom, že teraz už je na oltári sk

nasledujúcu modlitbu z Liturgikonu, zbor pritom spieva záver spevu
„Tebe pojem.“ „Izrjadno o presvjatij, 
preblahoslovennij, sla i Prisnodivi 
Mariji.

.)“
Zbor spieva: „Dostojno“ (pozri video: https://youtu.be/VIzWuRbZxI8,

http://vkpatriarhat.org/ru/?p=17883).

Duch pokánia

aby mali Ducha 
           

           

– sebalásky a márnosti. 
. Písmo hovorí: 

ako Kristus Ježiš ...“ (Flp 2,5-11)
-

al: 
„Robte pokánie... a dostanete dar Svätého Ducha.“ (Sk 2,38) 
Epikléza je sprítomnením Turíc.
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PROROCKÁ MODLITBA ZA VZKRIESENIE NÁRODA

Úvod

potreb v sebe i jeho rôzne pre-
javy: odsudzo -
bakriti

dom na kríž

-

iekaš okultizmu      
a sympatie k po

-
-

tvych, 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,

dar modlitby,
(Hebr 8,10-11),

vzkriesenia,

rachot a nastáva proces vzkrie-

-
senie ešte nenastalo. Boh vyzýva proroka, aby sa teraz v Božej auto-
rite obrátil priamo na Božieho Ducha tým, že vysloví „Ko amar Ado-
naj Jahve Elohim“ a požiada, aby Boží Duch prišiel zo štyroch strán 

zabíjaní vstali 
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a bolo z O-11). Boh povedal: 
„Tieto kosti, to je celý Izraelov dom“

Pri prorokovaní sa opakuje sväté Božie meno JEHOŠUA. V kaž-
-

„Je ho šu“, pozd -

„ááá“ prijímame vyslovenú pravdu. Pri druhom si uvedomujeme 
Duch 

Svätý vyžaruje túto pravdu skrze nás do druhých.

A) Základ – metanoia
Skôr ako túto modlitbu, je potrebné si pred Bohom

aj pred sebou svoje hriechy:
Som egoista. niekto upozorní aj na najmenšiu chybu,

urážam sa. Vyhýbam sa zdravej sebakritike. Druhých kritizujem      
a odsudzujem, ale to odsudzujem, robím aj ja. môžem

, pocit povýšenosti nad druhými rastie ešte viac.
U druhého vidím triesku v oku a vo vlastnom brvno nevidím. Som
lenivý pravdu a kvôli nej utrpenie. Som zbabelec, ktorý
pravdu aj svoje svedomie mnohokrát zradil a navyše dal mnohým zlý
príklad. Urážam sa, mstím sa, nechcem druhým . Zanedbával
som pri výchove svojich detí.

Bibliu a životy svätých a nepoznám. s naj-
vyššou realitou, a tou , Boží súd a ! 

ku mne Boh hovoril, a ja som stále slepý – už
mohlo aj pri práci, na ceste. Starám sa
o mnohé informácie, ale o poznanie zmyslu života a o ve -

, to nie. Nechávam sa v stáde masmédia-
mi, ktoré neformujú, ale deformujú. Za rockovou hudbou je duch
cynizmu, narkotík, sexuálnej neviazanosti a satanského voodoo –

si ani otrávený tejto hudby, ani jej ovocie.
Nechcem zo stáda, a preto nechcem za pravdu

a morálne hodnoty. Zaujímam sa o rôzne filozofie a psychológie,
ale pravdivú psychológiu a filozofiu evanjelia, potrebnú pre život,

.
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: „Nispošli Ducha Tvojeho svjataho na ny! 
Na ny! Na ny! (Zošli svojho Svätého Ducha na nás! Na nás! Na nás!)“

Pri epikléze sa v prosí o zoslanie Ducha Svätého 
na nás. Tu ide o sprítomnenie Turíc. Na zhromaždených apoštolov 

Duch Svätý zostúpil nielen na prítomných,
ale a

.
„Tebe pojem polohlasne alebo potichu 

vyslovuje: 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, , 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.“

„na ny“). Teraz, 
–

obidvomi rukami ukáže na sväté dary a pritom povie: „Nispošli 
Ducha Tvojeho Svjataho – . (Zošli 
svojho Svätého Ducha – i na tieto predložené dary.)“ Polohlasne 
prednesie „Je-ho-šu-á-á-á“.

Urobí kríž nad diskosom a povie: „ -
je Tilo Christa Tvojeho. drahocenným Telom 
Tvojho Krista.)“ Polohlasne prednesie „Je-ho-šu-á-á-á“.

Ticho urobí kríž nad kalichom a povie: „A ježe vo
Krov Christa Tvojeho.
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.
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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 Tým sme 
disponovaní na duchovnú transplantáciu srdca (Ez 36,26). Kristus 
mi dal nové srdce svojím slovom: “

4) „ – Je-ho-šu-á-á-á“. Ježišovou 
obodení z moci hriechu a diabla a bol nám 

5) „Hrob Christov i moj (Hrob Kristov a môj) – Je-ho-šu-á-á-á“.
Uvedom si túto pravdu.

6) „Tridnevnoje voskresenije – Je-ho-
šu-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 

1 „Tvoja od tvojich, Tebi prinos-
(Tvoje z Tvojho Tebe prinášame za všetkých 

a za všetko)“. s s posväteným chlebom i kalich
s posväteným vínom.

„Tvoja“? Ide o J – preliatu 

„od tvojich“ – my, Ježišu, patríme Tebe, sme Tvoji. Boli sme 
Tebou vykúpení...

“ –
prinášaná Bohu Otcovi.

„...o vsich...“ – .
„za vsja“ –

Epikléza
Zbor spieva: „Tebe pojem....“

prinosim Ti slovesnuju siju i bezkrovnuju 
službu i prosim, i molim, i milisja dijem ...“ (Prinášame Ti túto duchov-

žiadame...)
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1. prikázania, som okultné knihy, ktoré disponujú
k pohanstvu, za ktorým je duch lži. Zaujímal som sa o jogu, sympati-
zoval 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 senzibila, akupunktúra, homeopatické lieky, ...

Som otrokom nikotínu, alkoholu, chvály, žene som radil 
potrat, som závislý na rockovej, metalovej hudbe, som otrokom televízie.
Kradol som, podvádzal, svojou lžou som ublížil iným, nebol
som verný svojej manželke, rúhal som sa. Božie Slovo hovorí: „ te
sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci,
ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ,

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 .“ Ježiš zomrel za teba aj za tvoje
hriechy. Meno „Ježiš je tvar vlastného hebrejského
mena „Jehošua“. Toto meno je Božie a sväté a platí o : 
„Každý, kto bude 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 od každého hriechu.“    
(1 Jn 1,7)

B) Cesta pravdy: Ježiš
Aké je

z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z ce-
lej svojej sily... a svojho blížneho ako seba samého! (Mk 12,30-31)

Otázka: Chceš Boha, teda Ho na prvé miesto
vo svojom živote?

: Áno.
Otázka: blížneho ako seba znamená jeho

dobro i , rovnako ako pre seba. Chceš to?
: Áno.

Prijímaš Pána Ježiša za svojho osobného a Pána?
: Áno.
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Prijímaš Ježišovu Matku za svoju tak, ako ju prijal
pod krížom?

: Áno.
Prijímaš v plnosti Ducha Svätého tak, ako Ho prijali apoštoli 

v Turíc?
: Áno.

Zriekaš sa všetkých foriem okultizmu, veštenia, mágie,
špiritizmu aj všetkých povier?

: Áno.
Zriekaš sa sympatie k pohanstvu?

: Áno.
Zriekaš sa diabla, všetkých jeho skutkov a všetkej jeho pýchy?

: Áno.
V krste si bol ponorený do Kristovej smrti a dostal si nový

život vzkrieseného Krista. Prebýva v tebe celá Najsvätejšia
Trojica. Chceš podstatu svojho krstu, ktorou je
jednota s Kristom ukrižovaným a vzkrieseným?

: Áno.
Boh dal prorokovi v Babylonskom zajatí víziu vzkriesenia pre jeho

národ. Teraz chce pôs skrze teba a tvojej viery!

Lektor ( -
novom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí. 
Povedal mi: ela (duchovne 

“ Postavil ma doprostred i viedol ma zôkol-vôkol 
i mnoho a boli celkom 

zoschnuté. A riekol mi: “ 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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Anamnéza
„ ubo spasitelnuju z

o nas byvšaja: krest...“ (starosloviensky text znamená: Pripomínajúc si 
)

Anamnéza je pripomenutím si konkrétnych 
zá

(Hebr13,9),
eta-

pách,
prežívaním vo viere tzv. prítomné-

ho okamihu. ne povedané: ide o to, že sa plne koncentruješ
do Božej prítomnosti a do Božej pravdy
Anamnézu koná Duch Svätý, ktorého Otec poslal v Kristovom 
mene, aby nás všetko pripomenul nám (anamnein) všetko, 

Ako praktic
hlasno

prednesie sväté Božie meno „Je-ho-šu-a-a-a“
spojí s podstatou vyslovenej pravdy. To isté robia aj veriaci.

1) „Krest i Christova krov (Kríž a Kristova krv) – Je-ho-šu-á-á-á“.
“ sú obsiahnuté 

v prvých štyroch bodoch.) Na Kristovom kríži bola preliata Jeho krv

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 

Pozn.: Pri tichom vyslovovaní prvých troch 
slabík Božieho mena „Je-ho-šu“
Syna a Ducha Svätého. Pri trojitom vydýchnutí „á-á-á“ si uvedo-
mím konkrétnu vyslovenú pravdu.

2) „S Christom rozpjatyj (S Kristom ukrižovaný) – Je-ho-šu-á-á-á“
(Gal 2,2

– spájaniu sa 
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Isus (Ježiš). V osobnej a vnútornej modli

vzýva meno Pánovo ek vchádza do vnú-
-

chanicky. V modlitbe si môžem pre jednoduché prežívanie pravdy 
-

e Boha Syna –
Ježiša. Medzi nimi je dokonalá jednota: „Ja v Otcovi a Otec vo mne“
(porov. Jn 17,21).
ktorý zostupuje zhora z centra nad-
prirodzeného svetla, ktorým je Trojjediný Boh. Sväté písmo hovorí: 

“
(1 Tim 6,16) Ježiš o sebe povedal: „Ja som svetlo sveta.“ (Jn 8,12)

-
nom rytme. Pri slabike „JE“ si uve
pri slabike „HO“ “ prítom-

skrze vieru. Samohlásku „A“ vydychujeme trikrát po sebe. Pri prvom
„A“ si uvedomím Boha Otca, ktorý ma stvoril, miluje ma a teraz ma 

“ si predstavím ešte je-
den obalom jedno-

krvou. On je ter “ sa plne odo-
-

, tak ako proro-
kom, 

svoj
a zemou (porov. Ex 13,21- -
dvihnutými rukami v stánku zjavenia za národ, nad stanom sa 
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Vyslov slabiku „Je“ vyslov
„ho“ a vyslov „šu“ a uvedom si 

otom vydýchni dlho bez hlasu 
„á“. P nadýchnutí znova vydýchni „á“, a potom ešte tretí 
raz. Pri trojitom vydychovaní „á-á-á“ prežívaj danú pravdu. Tak 

b) Božou vstal z aj Ježiš Kristus!
3-krát vyslovím Božie meno a pri dlhom výdychu „á“ vyznávam: 

„Ježišu, Ty si na tretí d vstal z !“ (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 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 . Boh, skrze tvojej

viery, chce duchovne 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 , ktorý je napojený
skrze spo krst na slovenský národ a jeho duše. Pán Boh ti teraz
hovorí: „Syn , prorokuj! V mojej autorite povedz týmto 
kostiam: Suché kosti slovenského národa, p Hospodinovo
slovo!“ „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“,
znamená: „Toto hovorí Pán, Hospodin Boh!“

“
1) Duch pokánia
Všetci 3- : „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

Duch Boží. „Prijímam, prijímam.“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
c) oživujúci proces. hluk, vidím, ako sa

približuje jedna 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 , za ducha pokánia.
(3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

2) Dar modlitby
L.: Prorokuj ! 3-krát v autorite vyslov: „Ko amar...“
a) Potom : „Ja, Pán, dám vám – ducha modlitby!“
L.: Srdcom volaj: „Daj, daj, daj ...“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
b) Pane, Bože, teraz dávaš ducha modlitby – . Zástupne 

s vierou opakuj: „Prijímam, prijímam ...“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
c) Vidím na kostiach si uvedo-

svoje hriechy a pokánie a sa. Mnohí
už chápu, že na Kristovom kríži bola vyliata drahocenná Krv na od-
pustenie ich hriechov. 3-krát s vierou opakuj Božie meno a pri vy-
dýchnutí „ááá“ , , že Boh to robí. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

3) Božie prikázania
. 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-HO-
ŠU-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 svoj životný štýl
prikázaní. 3-krát opakuj sväté meno a pri dlhom vydýchnutí „ááá“
s srdcom , ... (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
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Telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.‘ -
ri vzal kalich a hovoril: ,Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto 

‘

nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, 

seba, a tak je z tohto chleba a pije z kalicha.“ (1 Kor 11,23-28)
anove-

ole 
aj na stole zlých duchov.“ (1 Kor 10,21) Myslí tým, že nemôžeme 

formy veštenia, mágie alebo špiritizmu, a dnes aj tzv. internábožen-
ský dialóg. 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 v horiacom

kríku. On je Všemohúci, On vždy bol a Je (JHWH) (porov. Jn 8,52). 
Ale p svoje meno odo-
vzdal svojmu Synovi (pozn. v Rusku má syn meno po otcovi, napr. 

-
tu JHWH, ale -

-
stvo spásy. Meno JEHOŠUA doslova znamená: Pán (Hospodin) je 
spasenie alebo (Trojjediný) Boh je naša spása. Ježiš sám vyznáva: 
„Zjavil som T “ (Jn 17,6) 
Meno Ježiš (Isus) je gréckym prekladom skráteného Božieho mena 
Ješua. . Toto meno je 

„Každý,
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 bež-
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ANAMNÉZA A EPIKLÉZA

-
krista. Prostriedky, ktoré na to používa, sú herézy a synkretizmus s po-
hanstvom praktizovaný v internáboženskom dialógu. Západná cirkev 

le s poslednými pápežmi vyhnala zo svojho stredu Ducha Sväté-
o to usiluje i východná cir-

platí, že je údolím suchých kostí. Vízia, ktorú Pán ukázal prorokovi Eze-
„Tieto kosti, to je celý Izraelov

dom“ -
trebné, tak ako prorok, k Bohu o nový príchod Ducha Svätého, a to
ako v súkromnej modlitbe, tak v liturgii, konkrétne v epikléze.

anam-
néza -
ným dielom Krista. Po anamnéze nasleduje epikléza, teda intenzívne

, 2) nad posvätenými darmi.

Slová ustanovenia

ustanovenia: je, ježe za vy lomimoje vo ostavlenije
hrichov.“ “
moja, jaže za vy i za mnohi izlivajemaja vo ostavlenije hrichov.“

“
ustanovil, aby bola nekrvavým spôsobom slúžená Jeho Najsvätejšia

hriech i diabla.
Na pä

Duch Svätý a zrodila sa cirkev. Medzi štyri základné princípy, na kto-
“.

(Sk 2,42) a lámanie chle-
ba.“
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L.: Prorokuj : 3-krát autoritatívne vyslov: „Ko amar...“
a) Potom dodaj: „Dám vám, slovenský národ, ochrannú kožu

svätením vzkriesenia v bratských “ (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
v živých . S vierou zástupne za celý národ
„prijímam...“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

c) Vidím, že koža potiahla oživený organizmus.
. V celom národe živé

ako v prvotnej cirkvi. Z celého srdca Bohu, že On to
a urobil. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

L.: Prorokuj -krát autoritatívne vyslov: „Ko amar...“
a) A dodaj: „Ja, Pán, dám vám Ducha, ktorého prijali v plnosti

apoštoli v “ „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)

slovenský národ. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

potiahli kožou, ale Duch (ktorý pôsobí vzkriesenie) v nich ešte nebol.

6) Vzkriesenie národa

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 

-
-á“ skrze môj dych 

a pozdvihnuté ruky sa Boží Duch vracia smerom na východ a pôsobí 
svojou
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na východ, pozdvihni ruky, skrze tvoje ruky 
a
k Duchu, prorokuj a povedz: „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“ (3-krát)

„ Duchu Boží, od prvého vetra a mocne zavej na celý 
slovenský národ. Nech ožije!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

juh, „Ko amar
Adonaj Jahve Elohim!“ (3-krát)

„ Duchu Boží, od druhého vetra a mocne zavej na celý 
slovenský národ. Nech ožije!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

západ, „Ko amar
Adonaj Jahve Elohim!“ (3-krát)

„ Duchu Boží, od tretieho vetra a mocne zavej na celý 
slovenský národ. Nech ožije!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

sever, „Ko amar
Adonaj Jahve Elohim!“ (3-krát)

„ Duchu Boží, od štvrtého vetra a mocne zavej na celý 
slovenský národ. Nech ožije!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

„Prorokoval som teda, ako mi rozkázal; vtom vstúpil do nich Duch
“ (Ez 37,10)

Na záver a oslavná (Sanctus, Sanctus alebo
Alelu, Alelu, Alelu, Aleluja, Pána alebo iné ...)
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teru Svätého Písma do kon-
krét -kritická 
teoló

       
aj každý úprimný veriaci. Tu platí: „Proste a dostanete.“

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme: „Dychti-
.“ (1 Kor 14,1)

„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Teraz prijímam dar proroctva!“
d) Spev (5 minút): Osobne prežívam túto pravdu, zostávam 

proroctva.“
„Sláva na výsostiach Bohu“.

Vysvetlenie k spevu v jazykoch:
oh “ “ (bez slov)        
a tretíkrát drží základnú melódiu v tiahlom tempe už len jeden a ostatní 

však
uvedomujú, že teraz stoja pred Bohom, uvedom
k Nemu a oslavujú Boha už nie slovami, ale len spevom. Pri tom by bolo 

Alebo je dobré si pr -

ma spasil. Ide o modlitbu v Duchu. V tejto chvíli „sa sám Duch prihovára
“ (Rim 8,26). A ak niekomu prídu       

          

„Teraz prijímam dar proroctva“, nech si každý spomenie na konkrétne

potrebné, aby Duch Svätý do nich dával 
týchto 5 minút, nech každý o to prosí, a potom v nasledujúcich piatich
minútach 
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Dar proroctva
a) Zamyslenie nad Božím slovom

„Usilujte o lásku, dychtite po du-
chovných daroch, najviac však, aby ste prorokovali.“ (1 Kor 14,1-3) 

„
na budovanie, povzbudenie a útechu.“ Teda pri prorokovaní nejde 
o nejaké veštenie, ale o budovanie, povzbudenie a útechu.

Dnes musí -

proroctva, je ten istý Duch Svätý! Duch pravdy!
Dnes ale Sväté p

cez okuliare takzvanej historicko-kritickej metódy. Za touto 
metódou je ,,pseudodar“ antiprorocký a duch lži.

ísmo, dáva apoštol Peter vo svo-

naplnení Duchom Svätým a navonok sa to prejavuje tak, že hovoria nový-
mi jazykmi a prorokujú. Peter odcituje proroka Joela 3,1-5: „Aj na svo-

“ podstate, a tou je 
Ježiš Kristus, Jeho vykup -

-11: „Lebo 
nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl poru-
šenie.“ (Sk 2,27) Peter povedal: „Tu prorok Dávid nehovorí o sebe, 
ale o vzkriesení Krista.“ Potom cituje Žalm 110,1: „Pán povedal 
môjmu Pánovi: ‚ ‘“ 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? „
‘“ Peter im odpovedal: 

sa… a dostanete dar Ducha Svätého.“

eníkom. Ovocím bolo, že sa im otvorili 
(por. Lk 24,31-32) Rovnako vykladajú Písmo evanjelisti i apoštol
Pavol, aj iní apoš – teda nie 
v duchu ateistickej HKT, ale v Duchu Svätom, v duchu prorockom!
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KRISTOVO VZKRIESENIE – S
Prvá hodina
Kristovo vzkriesenie
a) Zamyslenie nad Božím slovom 
Svojím zrakom sa pozri na hviezdne nebo, milióny hviezd, všetko 

milióntristotisí em. Sírius
ako S
vzdialená 20 000 svetelných rokov. Vzdialenejšie súhvezdia dokonca 
milióny svetelných ro
podmienky pre život, tajomstvo života a jeho odovzdávanie, úžasné

imu-

Na
po
ideológiu Darwina je proti kritickej vede i rozumu. Svojím rozumom 

Rovnako je zázrakom vzkriesenie Krista! Božie tajomstvá nie sú 

V duchu vidíme kamenný hrob na Golgote. V noci zo soboty 

l: ,Po
‘ “ (Mt 27,63–65)

Noc je tichá. V jednej chvíli bolo vzkriesené a premenené Ježišovo 

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 Každý z nás sa stretáva s re-

-
me vzkriesení. Naše telo bude nielen vzkriesené Božou všemohúc-

ristovmu vzkriesenému 
al Krista a patrí Mu.

Aká je to pre nás nesmier
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b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
„ “ (1 Kor 15,20)
c) -
me: „ “ a jeden dodá: „ “
d) Spev (5 minút): “.

spevu prežívam 

Vzkriesený Kristus sa ukázal svojej matke
a) Zamyslenie nad Božím slovom

stála v hodine Jeho smrti pod krížom a duchovne spolu s Ním vošla 

telo z kríža, dotýkala sa Jeho rán nielen rukou, ale i srdcom. Potom bo-
-

di-
ného milo

-
nom vyjadrení: 

“ ,
, pripomína: „ .“

ej skúške, kedy boli všetci zlomení bo-
-

via a dcéry, príkladom viery a dô -

podstatné
-

svet-
44

a) Zamyslenie nad Božím slovom
Ježiš povedal: „

horí.“ (por. Lk 12,49- –
agapé – ktorý horí túžbou po Bohu a záchrane
O Ježišovi je povedané: „ .“

spomienky, predstavy, plány… Nech nás uvádza do plnej pravdy.
Nad apoštolmi sa ukázali ohnivé jazyky. Sám Ježiš hodil na zem 

-
niesol na zem falošný pokoj, ale rozdelenie. Je to tak preto, že mno-

-
nom vlastnej rodiny.

Krista s
Už horí!

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme: 
„
nech horí!‘“ (por. Lk 12,49-50)

( -
me: „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!“

Spev v jazykoch na melódiu piesne „Božia 
“. (pozri vysvetlenie na str.46)
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Štvrtá hodina – pravdy k Duchu Svätému
Krst Duchom Svätým
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Ježiš povedal: „

a budete mojimi svedkami.“ (Sk 1,8) Podmienkou prijatia Ducha 
Svätého je pokánie: „

…“ (Sk 2,38-39)

Svätého! -
žieho svetla, z klamstva do pravdy, zo smrti do života! Každé posta-
venie sa do svetla vyžaduje zaprenie seba.

-
ti 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 
vzdychmi.“ (Rim 8,26) Ak prijímame Ducha Svätého v plnosti, 
duch sveta

Pretože v nás je – –

tlak temnoty a hriechu je v nás, preto potrebujeme Božiu silu, 
aby sme nezapreli Krista, ale naopak o
pre Neho aj život.

svedkami.

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme: „I vy
prijmete silu Ducha Svätého a budete mojimi svedkami.“ (Sk 1,8)

c) (5 -
me: „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 apošto-
lov 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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j duše a ducha
tajomstvo spoluvzkriesenia.

Ona je živým bohostánkom. Do nej vo chvíli vtelenia Božieho Slova
28) a Ona dostala všetky potrebné

duchovné dary pre seba i pre nás! Teraz je op duchovným 
Jeruzalemom, miestom stretnutia a prebývania Boha medzi 
(por. Zj 21,1-3). V tejto chvíli si uvedomuje nielen hlbinnú jednotu

– On tu stojí,
rítomnosti vyžaruje nesmierny 

„Je-ho-šu-a...“.
hrobu, Ježišova matka nešla. Ženy mali 

videnie anjela, stretli sa i s dvoma junákmi a potom stretli i samot-
ného Ježiša.

popiera, že prvej zo všetkých sa Ježiš ukázal 
, a tak to 

a Jeho vzkriesení (por. Rim 6,3-5).
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme: 

“

„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Ty si skrze svoju Matku vo mne!“
d) Spev (5 minút): „ “ V duchu prežívam
s Máriou tajomstvo jej spoluvzkriesenia a stretnutia s Ježišom.
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Naše spoluvzkriesenie
a) Zamyslenie nad Božím slovom

Pri druhom príchode bude i naše telo vzkriesené do slávy.
Ku vzkrieseniu tela je povedané: 

-
rajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.“ (1 Kor 15, 21-22)

Krstom sme boli ponorení do Kristovej smrti (Rim 6,3). 

(por. 2 Kor 4,10n; Rim 12,1-2).

infikuje a paralyzuje dušu. Ako?
podstatné nepripomína a ignoruje i realitu smrti, Božieho 

otvoril Ježiš Kristus!
Rozum so svojou intelektuálnou pýchou miluje lož, klamné 

filozofie a psychológie, u

tajomstvami
odmieta svoju záchranu v Kristovi, ale nekriticky prijíma pohanské 
náboženstvá aj s ich démonmi a presadzuje herézy antievanjelia.

V

a pravdy.
Uvedom si realitu: Ty zomrieš! Kde? Kedy? Len Boh to vie! Pozri

voja posled-
ku tebe príde ako zlodej. Zomrieš na ra-

kovinu? Na infarkt? Na mozgovú príhodu? V autohavárii? Potom 
bude Boží súd s démonmi alebo 

senie závisí 
na jednej podmienke, ktorá sa nazýva pokánie! Ide o priznanie si 
hriechu

Apoštol nám tiež pripomína: 
tvych 

prebýva vo vás.“ (Rim 8,11) V nás tiež prebýva nielen ukrižovaný, 
ale i vzkriesený Kristus! Pamätaj na to!
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Ježišovo nanebovstúpenie
a) Zamyslenie nad Božím slovom

dní. ,,Zjavil 

bratom naraz…“ (pozri 1 Kor 15,5-6) Na štyridsiaty
„A kým 

k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia 

do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, 
‘“ (Sk 1,10-11)

Božie Slovo : „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

Uvedomujem si, že mám v nebi pripravené miesto. Nechcem ho 

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme:
“ (Sk 1,11)

(5 minút): Jeden povie 
Ježišove slová: „Pripravil som ti miesto v nebi!“ a všetci 
odpovedia: “

d) Spev (5 minút): Prežívam, že mám pripravené miesto v nebi. 
Svojím duchom už vchádzam na to miesto.

„Sláva, sláva, duša zaplesá“.

************************************************
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Ježiš sa zjavuje Petrovi pri Genezaretskom jazere
a) Zamyslenie nad Božím slovom

-
lu s ostatnými apoštolmi šl -
te. Ce Ježiš,
na Jeho slovo spustili siete a vy

uvedomil svoj h
na ná

„Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“

d ostatnými a odpovedá: „Áno, Pane, Ty vieš všetko, 
“ Ježiš sa pýta Petra trikrát a on Mu trikrát 

         
a potvrdzuje jeho úrad prvého medzi bratmi a pastiera Ježišovho 
stáda       
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) Modl (5 minút): 

. :„ ,“znamená:„Som pripravený za Te-
ba svoj život!“

a a Krista.
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Ty vieš všetko,

“
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)
36

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme: 
„Kristus vstal z ! Spolu s Ním sme vstali aj my.“
c)
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Spolu s tebou som vstal z “

d) Spev (5 minút): Ježiš je vo mne (v tebe) a ja som v
je vzkriesenie a život. O „Toto je noc“
prežívam tajomstvo spoluvzkriesenia s Kristom.p j p

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

Druhá hodina
Zjavenie anjelov
a) Zamyslenie nad Božím slovom
V aléna 

-
bu ich vydesí prudké zemetrasenie. Zjavuje sa im anjel Pána. Vidia ho,
ako zostupuje z -

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. 

prítomnosti
anjela. Aj ženy sú vydesené, nádejou.

Magdaléna a druhá Mária stáli pod krížom. Teraz im anjel zvestuje: 
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ho tu, lebo vstal, ako povedal.“ (Mt 28,5-7)
Po nich prišli k hrobu aj iné ženy, ktoré niesli masti. Vošli do hro-

bu, ale telo Pána Ježiša tam nenašli. Videli tu však dvoch mužov 
v žiarivo bielom rúchu. Tí im povedali: 

tvych...“ (Lk 24,5-6)

v tomto duchu však 
Ježiš nie je. Skrze pokánie musím z
stretol so živým Ježišom.

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): Všetci opakujeme: 
“

c) (5 minút): 
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Ty si vstal z
vo mne a ja v Tebe!“
d) Spev ( „Ježiš
vstal z “ “.

Zjavenie Márii Magdaléne
a) Zamyslenie nad Božím slovom
Kristus sa najskôr ukázal Márii Magdaléne. Ona bola svedkom 

k hrobu, a tu sa druhýkrát stretáva s anjelským zjavením. Anjel jej 
povedal: “ Ona odpovedala: „Odniesli môjho Pána     
a neviem, kde ho položili.“
stojí Ježiš, ale nevedela, že je to On. Ježiš sa jej opýtal: 

“ Myslela, že je to záhradník a odpovedala: „Pane, ak si 
ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil.“
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k hrobu. Šimon Peter vchádza. 

“ (Jn 20,3-10) Ale Mária stála vonku pred hro-
bom a „Mária

: ,Videla som Pána.‘“ (Jn 20,18)

že videli Pána, že objíma . (pozri Mt 28,9-10)
-

ným Pánom! Aké to bolo stretnutie? Petrovi zneli v ušiach slová, 

celú jeho by
Nebol schopný slova. Zmohol sa iba na gesto bolestného priznania: 

“ Ježiš sa však na neho pozerá s takou 

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: 
a zjavil sa Šimonovi.“

c) Mo (5 minút): Uvedomujem si 
svoje konkrétne hriechy alebo zrady.

„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „
“

d) Spev (5 minút): Robím pokánie z konkrétnej zrady alebo za-
pretia Ježiša. Uvedomujem si, že On je tu, pozná ma a miluje.

„Jehošua“.
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-
jú – jedinému pravému Bohu. Ježiš ich povzbudzuje: „Nebojte sa!“

Kariére? Falošným filozofiám? Moderným psychológiám? Verejnej 
m

„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) (5 minút): Uvedomujem si, že 

tento strach Ježišovi a vyznávam, že práve v tomto Mu dôverujem.
„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“,
„Klaniame sa Ti, Pane“,
kedy mi pomohol.

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

Tretia hodina
Ježiš sa zjavuje Petrovi pri hrobe
a) Zamyslenie nad Božím slovom 

trikrát verejne zaprel Ježiša – -

na dvere a volá: „Hrob je prázdny!“ Krátko po nej pribiehajú ženy 
a oznamujú to isté.
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Až potom vykríkla: „Rabbuni!“ “
Ježiš oslobodil Magdalénu od démonov a odpustil jej všetky hrie-

chy. Ježiš sa pýta i teba: “ Svoje potešenie, hriech? 

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: 
‘“ (Jn 20,15)

c) (5 minút): Uvedom si, z akej 

strachu, karierizme, okultizme…
„Rabbuni“ a jeden dodá: „

ma vyslobodil z hriešnej závislosti.“
d) Spev (5 minút): Osobne prežívam, že Ježiš je tu a oslovuje 

„Ježiš, najkrajšie zo všetkých 
mien...“

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 
ali apoštolom. 

Ženy tak urobili. Ich slová však apoštolom pripadali ako blúznenie 
(por. Lk 24,9-11).
stretol ich sám Ježiš a povedal: “ Ženy sa vrhli 

sa Mu. Ježiš im povedal: 
„Nebojte sa!“ (Mt 28,9-10)


