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Úvod 

Duchovné vzkriesenie cirkvi nastane skrze obnovené svätenie dňa 
vzkriesenia – nedele. 

 
Prví kresťania mali tieto štyri základné duchovné piliere: a) apoštolské 

učenie, b) bratské spoločenstvo (koinonia), c) spoločné modlitby, d) eucha-
ristiu (Sk 2,42). Všetky tieto štyri prvky je treba realizovať v deň, ktorý je 
celkom zasvätený Bohu. Nestačí len navštíviť chrám (eucharistia), ale sú 
potrebné aj stretnutia v malých spoločenstvách (bunkách). Takisto sú nám v 
tom vzorom apoštoli a prví kresťania. Oni navštevovali chrám, ale tiež sa 
stretávali po domoch. 

Tu predkladáme modlitbové modely nielen svätenia dňa vzkriesenia, ale 
spočiatku rozjímania nad utrpením a smrťou nášho Pána a Spasiteľa.  

Prostriedky na obnovu cirkvi 
Základné stĺpy duchovného života sú:  
1) rozjímanie o posledných veciach – smrť, súd, večnosť 
2) rozjímanie o Kristovom utrpení, smrti a Jeho vzkriesení. 

Na začiatku tretieho tisícročia sa završuje masový odpad od kresťan-
stva. Historicko-kritická teológia (HKT) spochybnila Božstvo Kristovo, Jeho 
výkupnú obeť na kríži, Jeho vzkriesenie, ba dokonca inšpiráciu Písma Du-
chom Svätým. Dokument Nostra aetate a apostatické gesto Jána Pavla II. 
v Assisi v roku 1986 zaviedli namiesto úcty k Bohu úctu k démonom a 
k pohanstvu. Tým došlo k likvidácii kresťanskej identity a pravdivej misie. 
Najsilnejším prostriedkom k démonizácii cirkvi je poslušnosť apostatickej 
hierarchii. Títo zradcovia tvoria jednotu ducha so slobodomurármi. Pod tou-
to falošnou poslušnosťou idú katolíci oficiálne a masovo do večného zavrhnu-
tia.  

Synod biskupov UPGKC vyzval v rokoch 2009-2010 všetkých katolíc-
kych hierarchov, aby vyznali pravú vieru a odriekli sa heréz. Neurobili tak 
(až na čestné výnimky). Dopadlo na nich Božie prekliatie. Sviatosti, ktoré 
udeľujú – svätenie kňazov, sväté liturgie, spovede, sú už neplatné.  

Pápež Benedikt XVI. vyhlásil rúhačskú beatifikáciu apostatu Jána Pav-
la II., a tak sám na seba uvrhol Božiu anatému podľa Gal 1,8-9. Beatifikácia 
bola verejnou tragikomédiou. Týmto gestom v skutočnosti Benedikt XVI. 
zverejnil posmrtnú anatému aj na Jána Pavla II. Obidvaja pápeži boli týmto 
gestom verejne vylúčení z cirkvi.   

Túto anatému uvaľuje Boh. Je zakotvená v Božom slove, vo výroku 
apoštola Pavla:„Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evan-
jelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz 
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znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste pri-
jali, nech je prekliaty.“ (Gal 1,8-9) Úprimní kňazi a veriaci sa pýtajú: Čo 
máme robiť? Ako sa máme orientovať v dobe totálneho zmätku a zrady cir-
kevnej hierarchie? Cirkev je jediná, svätá, všeobecná (katolícka), apoštolská. 
Tieto znaky pravovernosti cirkvi sú v Ježišovi Kristovi, v Jeho evanjeliu, 
v apoštolskom učení i tradícii svätých. Zradcovia a heretici, ktorí majú du-
cha antikrista, aj keď zastávajú vysoké úrady, k tejto svätej cirkvi nepatria. 
Pod ich vládou je z nej neviestka antikrista. Kto odpadol od Krista a evanje-
lia a zatvrdilo odmieta konať pokánie, bude večne zavrhnutý. Alternatívne 
cesty k spáse neexistujú. (por. Sk 4,12)  

Na otázku, čo máme robiť, bola, je a vždy bude jedna Božia odpoveď: 
„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15), a nie apostatickej cirkevnej hierar-
chii. Ako máme konať pokánie a ako veriť evanjeliu? Musíme si priznať svoj 
hriech, nazvať ho pravým menom. Oddeliť sa od neho i od heréz HKT a here-
tického ducha Assisi. To všetko protirečí pravovernému učeniu cirkvi. Po 
tomto kroku je nutné prijať Ježiša za svojho osobného Spasiteľa a Pána. Potom 
Ho máme nasledovať podľa evanjelia.  

Biskupský synod UPGKC tu podáva duchovný rámec obnovy  
veriacich i celej cirkvi. 

Obsahuje tri body:  
A) rozjímanie o utrpení Pána,  
B) svätenie nedele,  
C) liturgické časy.  

Ad A) Rozjímanie o utrpení Pána  
Obsahuje rozjímanie Getsemani, krížovej cesty a siedmych posledných 
slov z kríža. Optimálny čas na rozjímanie je od 20-21:00, tzv. svätá ho-
dina.  

Vo štvrtok od 20-21:00 rozjímame:  
a) Poslednú večeru a Getsemani, 
b) z Getsemani na Golgotu,  
c) prvé slovo z kríža. 

Piatok od 20-21:00 rozjímame:  
a) druhé slovo z kríža,  
b) tretie slovo z kríža, 
c) štvrté slovo z kríža. 

Sobota 20-21:00 rozjímame:  
a) piate slovo z kríža, 
b) šieste slovo z kríža, 
c) siedme slovo z kríža. 
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Ad B) Svätenie nedele 
V sobotu po 21. hodine začína noc, kedy prežívame Kristovo vzkriese-

nie. Nie je presne povedané, v ktorú hodinu sa stalo, preto celá noc je svätá.  
 

Začíname hodinou rozjímania o Kristovom vzkriesení:  
a) realita Kristovho vzkriesenia, 
b) spoluvzkriesenie Ježišovej Matky,  
c) spoluvzkriesenie každého z nás.  
Túto hodinu prežívame od 21:30-22:30. 

Druhú hodinu je možné prežiť v noci, či skoro ráno: 
a) zjavenie anjelov a odvalenie kameňa,  
b) stretnutie vzkrieseného Krista s Máriou Magdalénou,  
c) stretnutie vzkrieseného Krista so ženami. 

Tretia hodina: 
a) stretnutie vzkrieseného Krista s Petrom,  
b) stretnutie pri Genezaretskom jazere,  
c) Kristovo nanebovstúpenie. 

Štvrtá hodina 8:00-9:00 – prežívame vo viere realitu zoslania Ducha Sväté-
ho:  

a) krst Duchom svätým,  
b) krst ohňom,  
c) prosbu a prijatie daru proroctva. 

Popoludní alebo vo svätej hodine 20:00-21:00 sa modlíme piatu hodinu: 
a) Emauzy, 
b) stretnutie s apoštolmi, 
c) stretnutie s Tomášom. 

Stretnutie spoločenstva veriacich býva v nedeľu popoludní. Podľa Skutkov 
apoštolov 2,42 obsahuje:  

a) hodinu modlitby,  
b) hodinu náuky – apoštolské učenie  
c) hodinové alebo dlhšie svedectvo v bratskom spoločenstve,  
d) hodinu liturgie (pokiaľ niekto nebol na liturgii v inom čase).  

Ad C) Liturgické časy  
V cirkvi bola tradícia, že v určitých časových úsekoch sa veriaci, pre-

dovšetkým rehoľníci, zastavovali a niekoľkokrát za deň sa modlili  
(Ž 119,164). Navrhujeme obnovenie tejto osvedčenej tradície cirkvi. Ide o čas 
líhania, vstávania, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Tu sa krátko pomodlíme 
modlitbu dokonalej ľútosti a dokonalej lásky. Na záver citujeme jeden výrok 



 6

Písma svätého, ktorý opakujeme dva týždne. Slovo života na dva týždne je 
zverejnené na www.vkpatriarhat.org.ua. 

+ 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!“ (5x, do každej z piatich Kristových rán) 
„Šéma“ (Počúvaj),„Izrael (svoje meno), miluj Boha! Ježišu, Bože 

môj, milujem Ťa celým svojím srdcom, celou svojou dušou a zo všetkých 
svojích síl. Teraz strácam svoju dušu pre Teba a pre evanjelium.“   

Slovo života: (citát zo sv. Písma sa mení raz za 14 dní, citát sa opakuje 
3x) 

„Odteraz všetko robím + v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (3x) 

Praktické rady 
� Je treba, aby modlitbu viedol jeden vedúci. Ten má zodpovednosť za 1) 

čítanie úvodov pred každou tretinou, 2) sledovanie časových úsekov a 3 

určovanie rytmu modlitby v časti b) a c). Je to preto, aby modlitba bola 
jednotná a nedochádzalo k vzájomnému rušeniu.  

� Čítanie úvodov je silnou motiváciou na prežívanie daných právd, preto 
je potrebné, aby úvody boli čítané zrozumiteľne a výrazne. 

� V časti vzkriesenia sú uvedené na konci tretín piesne, preto je nutné, 
aby bol určený jeden vedúci, ktorý by mal zodpovednosť za spev. 

� Po jednej až dvoch hodinách je potrebné vyčleniť minimálne 10-20 
minút na vzájomné zdieľanie. Svedectvo z osobného prežívania 
daných právd je pre členov modlitebnej skupiny povzbudením. 

� Čo sa týka bratského spoločenstva a diskusií, vychádzajú 
z apoštolského učenia a týkajú sa riešenia problémov, ktoré na 
kresťanov doliehajú zo sveta – ako pravdivo žiť v tejto dobe s Kristom, 
ako obnoviť život rodiny, ako presadzovať zdravé morálne zásady, ako 
bojovať proti manipulácii s deťmi a demoralizácii atď. Je potrebné, aby 
sa muži opäť stali hlavou rodín a uvedomili si svoju zodpovednosť za 
spásu duší tých, ktorých im Boh zveril. 

� Vzhľadom k tomu, že kňazi slúžia deň siedmy pri oltári, nemôžu deň 
vzkriesenia svätiť biblickým spôsobom v malých skupinkách. Preto 
nech si stanovia iný deň (najlepšie pondelok), ktorý budú venovať 
modlitbe, Božiemu slovu a bratskému spoločenstvu. Upozorňujeme, že 
bez vnútornej modlitby nebude spoločenstvo kňazov duchovne rásť. 
Táto brožúrka obsahuje modely na vnútornú modlitbu – modlitbu 
srdcom. 

Tento model svätenia nedele je vhodný i pre mládež, seminaristov, ženy a deti.  
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Úvod 

Posledná večera a Getsemani 

a) Zamyslenie nad Božím slovom  
Vo štvrtok večer je Ježiš spolu s apoštolmi vo večeradle. Veľkonoč-

né sviatky (Pascha) sú spojené s obradom obetovania baránka a  veľko-
nočnou večerou. Tieto sviatky pripomínajú východ Izraela z otroctva 
egyptského faraóna. Ježiš prišiel, aby vyslobodil ľudstvo z otroctva hrie-
chu a diabla. 

Na začiatku Ježiš umyl apoštolom nohy. Tým im dal príklad pokory 
a lásky. Varuje ich pred duchom zrady, za ktorou je diabol.  

Ďalej Ježiš hovorí o láske: „Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto dá 
život za svojich bratov.“ 

Ježiš hovorí tiež o Duchu Svätom: „Ešte by som vám mal mnoho ho-
voriť, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde Duch Svätý, On vás uvedie 
do plnej pravdy.“  

Potom ustanovil sviatosť Eucharistie: „Pán Ježiš v tú noc, keď bol 
zradený, vzal chlieb,  vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje 
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 rob-
te, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. A tak vždy, keď budete 
jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.“ 
(1 Kor 11,23-32) 

Ježiš už skôr povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, prebýva vo 
mne a ja v ňom.“ Eucharistia je sprítomnením Kristovej smrti. Naša jed-
nota s Kristovou smrťou je naplňovaná slovami: „Otče, nie moja, ale tvo-
ja vôľa nech sa stane.“ Ak v tomto pravdivo nasledujeme Ježiša, pôsobí 
v nás Duch Svätý. 
 

Getsemani 

Potom šiel Ježiš so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Bola tam zá-
hrada, 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 
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v úzkostiach zápasil a modlil sa ešte usilovnejšie. Jeho pot padal na zem 
v kvapkách krvi.  

V prvej modlitbe si Ježiš uvedomil hrozné utrpenie a krutú smrť, 
ktorá Ho čaká.  

Pri druhej modlitbe na Neho doľahlo vedomie ohavnosti hriechu. 
On, Nepoškvrnený Baránok, berie na seba všetky hriechy sveta. Prežíva 
veľkú psychickú trýzeň. 

Pri treťom vrcholnom modlitebnom zápase prežíva najmučivejšie psy-
chické utrpenie. Uvedomuje si, že ovocím hriechu je večné zavrhnutie 
v pekle. Vidí, že mnohí odmietnu Jeho výkupnú obetu a Jeho utrpenie 
bude pre nich zbytočné! 

Ježiš svojou poslušnosťou Otcovi zlomil koreň hriechu. On je pre 
nás príkladom plnenia Božej vôle aj za cenu najväčšieho utrpenia! 

 
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): všetci opakujeme:  
„Otče, odním tento kalich utrpenia odo mňa, ale nie moja, ale 
Tvoja vôľa nech sa stane.“ 

 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): všetci spoločne vy-
slovíme: „Otče,“ a jeden dodá:  
„Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.“ 
 
d) Modlitba srdcom (5 minút): všetci vzývame: „Ááá... báá“.  
Teraz v mysli hovorím Nebeskému Otcovi: 
„Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.“ 

 

Z Getsemani na Golgotu (krížová cesta) 

a) Zamyslenie nad Božím slovom 
Zatknutie: Apoštol – zradca priviedol do Getsemani vojakov a chrá-

movú stráž s pochodňami. Pristúpil k Ježišovi a pobozkal Ho bozkom 
zrady. Vojaci sa potom Ježiša zmocnili.  

Pred Annášom: Priviedli Ho k veľkňazovi Annášovi. Ten sa Ho vy-
pytoval na mnoho vecí. Jeden zo strážcov udrel Ježiša do tváre.  

Pred Kajfášom: Annáš poslal spútaného Ježiša k veľkňazovi Kajfá-
šovi. Kajfáš povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám pove-
dal, či si Mesiáš, Boží Syn.“ Ježiš odpovedal: „Sám si to povedal.“ Veľ-
kňaz roztrhol svoje rúcho a zvolal: „Rúhal sa!“ Zástup začal kričať: 
„Hoden je smrti!“ Začali Ježišovi pľuť do tváre a biť Ho po hlave.  
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Zaprenie Krista: Peter sedel vonku na nádvorí pri ohni. Tu trikrát za-
prel Krista s prísahou: „Nepoznám toho človeka.“ Keď kohút zaspieval, 
rozpamätal sa na Pánovo slovo, vyšiel von a horko zaplakal. 

Prvýkrát pred Pilátom: Ráno priviedla cirkevná hierarchia spútaného 
Ježiša k vladárovi Pilátovi. Pilát po vypočutí oboch strán povedal: „Ja na 
tom človeku nenachádzam vinu.“ Cirkevná hierarchia vystupňovala psy-
chologický teror. Sľubmi a vyhrážaním prinútila štátnu moc k zločinu. 
Tak je to aj dnes. 

Pred Herodesom: Pilát ich poslal aj s Ježišom za Herodesom, aby zá-
ležitosť vyriešil on.  

Druhýkrát pred Pilátom: Herodes poslal Ježiša naspäť k Pilátovi. 
Cirkevná hierarchia naliehala na Piláta, aby Ježiša odsúdil na smrť.  

Barabáš: Vtedy čakal na smrť nenávidený zločinec Barabáš. Na 
otázku Piláta, či chcú prepustiť Ježiša alebo Barabáša, si zvolili Barabá-
ša. Pre Ježiša žiadali smrť.  

Bičovanie: Pilát sa domnieval, že cirkevná hierarchia sa uspokojí          
s krutým bičovaním. Nechal Ježiša zbičovať.  

Korunovanie tŕním: Vojaci Mu potom dali na hlavu tŕňovú korunu, 
pľuli Mu do tváre, bili Ho po hlave a posmievali sa Mu.  

Ecce homo – Hľa, človek!: Zbičovaného Ježiša s tŕňovou korunou na 
hlave predviedli pred cirkevnú hierarchiu a sfanatizovaný dav. Kričali: 
„Preč s ním, ukrižuj ho!“  

Odsúdenie na smrť: Pilát si pokrytecky umyl ruky so slovami: „Ja 
nemám vinu na krvi tohoto človeka.“ A vydal Ježiša na smrť.  

Ježiš berie na seba kríž: Ježišove slová platia pre každého a v kaž-
dom čase: „Zapri sám seba, vezmi svoj kríž a poď za mnou“.  

Ježiš padá pod krížom: Ťažký kríž zráža strýzneného Ježiša k zemi. 
Aj nás kríž zráža k zemi. Je treba sa zaprieť a vstať.  

Ježiš stretáva svoju Matku: Nikto netvoril hlbšiu jednotu s Ježišom 
tak, ako Jeho Matka. Ona je Jeho najvernejším učeníkom. Nám je vzo-
rom hodným nasledovania. 

Šimon z Cyrény: Prinútili Šimona, aby niesol Ježišovi kríž. 
Veronika: Tradícia svedčí, že táto žena podala Pánovi Ježišovi ruč-

ník. To nebol len skutok súcitu, ale i veľkej odvahy.  
Druhý pád: Ježiš padá pod krížom. Aj my často padáme. Je treba 

znovu vstať a pokračovať na ceste nesenia svojho každodenného kríža.  
Plačúce ženy: Ježiš ich napomína: „Dcéry jeruzalemské, neplačte 

nado mnou, ale nad sebou a nad svojimi deťmi.“ 
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Tretí pád: Posledný pád bol najbolestivejší. Ježiš nám dáva príklad, 
že je potrebné vstať. Aj my máme zmobilizovať všetky duševné i fyzické 
sily a ísť za Ním.  

Obnaženie Ježiša: Ježiš prišiel na Golgotu. Vojaci z Neho strhli 
odev, aby Ho ukrižovali.   

 
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): všetci opakujeme:  
„Ježiš povedal svojim učeníkom: Kto chce ísť za Mnou, nech za-
prie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje Ma.“ 
 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): všetci spoločne vyslo-
víme: „Je-ho-šu-á-á-á!*“ а jeden dodá:  „Zriekam sa seba a beriem 

svoj kríž.“ 
 
d) Modlitba srdcom(5 minút):všetci vzývame: „Je-ho-šu-á-á-á!“ 
Teraz v mysli hovorím Ježišovi: „Idem za Tebou!“  
 

 

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 nahma-
tal na prednej strane zápästia priehlbinu, vložil do nej štvorhranný želez-
ný 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. Po-
dobne bola pribitá i druhá ruka a obidve nohy. V týchto ukrutných boles-
tiach Ježiš s veľkým vypätím vyriekol slová: „Otče, odpusť im, lebo ne-
vedia, čo robia!“ 



 11

Ježiš prosí za tých, ktorí Ho križujú! Kto to je? Tí vojaci? Ich pred-
stavení, ktorých musia poslúchať? Náboženská hierarchia, čo 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 temno-
te. Duch lži nechce, aby tieto duše uvideli, poznali pravdu a mohli byť 
oslobodené. Sú v slepote, a preto nevedia, čo je hriech a čo je Božia lás-
ka.  

„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 kla-
diva do železných klincov. Všetci opakujeme:  
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“ (Lk 23,34) 

 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): všetci spoločne vy-
slovíme: ,,Otče,“ a jeden dodá: ,,Odpusť mi moje viny“.  
Uvedomujem si pritom aspoň jeden hriech. 
 
d) Modlitba srdcom (5 minút): všetci vzývame: „Áááá…báá“. 
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 
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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: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“  
(Lk 23,39-43) 

„Ježišu,…“ - lotor 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, pomliažde-
niny a poranenia kože, tvár sa zalieva krvou z ciev na hlave, ktoré pre-
pichli tŕne. Z Jeho rán na rukách a nohách tečie krv. Lotor počuje pos-
mech a rúhanie vojakov i druhého zločinca visiaceho na kríži. Počuje rú-
hanie spupnej hierarchie. On sa však, vedomý si vlastného hriechu, zadí-
val 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 nazý-
vala Jeho Matka, apoštoli a všetci ostatní. 

Na Golgote boli tri kríže. Na prostrednom umieral jediný spravodli-
vý - 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, od-
súdim a uverím v moc Baránka, ktorý sníma hriech sveta! 

Všetci sme hriešnici, ale je rozhodujúce, či sme urobili to, čo lotor: 
prijali Ježiša a uverili v Neho.  

 
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): dívam sa do strýznenej Je-
žišovej tváre. Všetci opakujeme: „Za svoje hriechy som odsúdený 
na trest smrti. Ježišu, spomeň si na mňa.“  
 

c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): všetci spoločne vy-
slovíme: „Verím Ti, Ježišu!“ a jeden dodá Ježišove slová: 
„Amen, hovorím ti, budeš so mnou v raji.“ (Lk 23,43) 
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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 originále, 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 prítom-
nosť Boha Otca, pri druhom výdychu - «HO» si uvedom prítomnosť Boha Syna, pri treťom výdy-
chu - «ŠU» prítomnosť Boha Ducha Svätého a pri «Á» vydýchni dlho, bez zvuku. Potom po vdy-
chu znovu vydýchni «Á» a potom ešte tretíkrát vydýchni «Á». Osobne preži danú pravdu. 

 

III. slovo z kríža: „Hľa, Tvoja matka!“ (Jn 19,26) 

a) Zamyslenie nad Božím slovom 
„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka... Keď Ježiš uzrel matku a pri 

nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Po-
tom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník 
vzal k sebe.” (gr. eis ta idia - prijal do seba) (Jn 19,25-27) 

„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 niekoľ-
kokrát spadol na tvár, keď niesol kríž, ako veľmi má odreté kolená z pá-
dov 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 uče-
ník 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 Ježi-
šovu 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 usta-
novujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potom-
stvom.“ (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 
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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 Eze-
chiela svoje slovo: „Dám vám nové srdce.“ Skrze svojho Syna v hodine 
Jeho výkupnej smrti Boh toto prisľúbenie napĺňa. Tento moment má cha-
rakter 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 doko-
nalú závislosť na Bohu. Nové srdce je nové duchovné centrum. Toto srd-
ce 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 mo-
jich očí. Všetci opakujeme:  
„Ježiš povedal učeníkovi a teraz hovorí i mne: Hľa, tvoja matka!“ 

 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): všetci spoločne  
vyslovíme: „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 ho 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, po-

vedal, aby sa splnilo Písmo: ‚Žíznim.‘ Bola tam nádoba plná octu. Na-
stokli 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 bi-
čovaní 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. 
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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 rozodra-
ného 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 krížovej 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 vní-
ma, 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 ne-
ustála 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. Hľadám pomoc inde (u liečiteľov, veš-
tíc). 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 Ježi-
šu, 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 bo-
lesť pri krutom bičovaní, smäd spôsobený stratou krvi.  
Všetci opakujeme: 
„Aby sa splnilo Písmo, Ježiš povedal: ,Žíznim!‘“ (Jn 19,28) 

 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): všetci spoločne vyslo-
víme: „Otče,“ a jeden dodá: 
„Posväť sa meno Tvoje v mojej duši!“  
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d) Modlitba srdcom (5 minút): všetci vzývame : „Ááá...báá“. Teraz 
spolu s Ježišom žíznim: 
„Príď kráľovstvo Tvoje do môjho 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?‘, čo v preklade znamená: ,Bože môj, Bože môj, prečo si 
ma opustil?‘“ 

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 trý-
zeň. Keď sa dvíha dohora, aby sa týmto mukám vyhol, plnou váhou sa 
opiera o klinec v chodidlách. Opäť trýznivé bolesti, keď klinec pretrháva 
nervy medzi kosťami chodidiel. Pri každom pohybe sa obnovuje krváca-
nie. Ruky oťažievajú, silné záchvaty kŕčov začínajú prebiehať svalmi, 
ktoré sa sťahujú v prudkých neúprosných záchvevoch bolesti. Kŕče zvie-
rajú 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 životo-
dárny kyslík. Prežíva nesmierne bolestivé stupňujúce sa cykly kŕčov. Pri 
každom posunutí sa Jeho rozodretý chrbát odiera o neokresané drevo krí-
ža. 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 berie na seba a pre-
žíva 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. Skr-
ze rôzne formy mágie, veštenia a pohanskej filozofie sa človek obracia 
na falošné duchovno. Je to falošná úcta k iným náboženstvám a ich bo-
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hom – démonom. Príklad: viera v reinkarnáciu, viera v povery, v uhranu-
tie (urieknutie), porobenie, veštenie, kyvadlo, zlievanie vosku, horosko-
py, snáre, okultná medicína: homeopatia, akupunktúra, hypnóza, reiki; 
joga, transcendentálna meditácia a orientálne meditácie spojené s bojo-
vým umením, relaxáciou, psychológiami a masážami. Ovocím je DU-
CHOVNÁ PÝCHA, KTORÁ ODMIETA PRAVÉHO BOHA SPASI-
TEĽA A JE PRÍČINOU VEČNÉHO ZATRATENIA. Diabol skrze neve-
ru a modlárstvo vrhá duše do zatratenia. V modlitbe Otčenáš preto pro-
síme Boha Otca: Zbav nás od Zlého – diabla. Apoštol nás varuje: „A ja 
nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.”(1 Kor 10, 20) 
 

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): uvedomujem si prudké ne-
úprosné bolesti kŕčov a dusenia ukrižovaného Ježiša.  
Všetci opakujeme: „Eloi, Eloi, lema sabakthani?“ (Mk 15, 34)  
 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): všetci spoločne vyslo-
víme: „Eloi, Eloi,“ a jeden dodá: „Zbav nás Zlého.“  
 
d) Modlitba srdcom (5 minút): v jednote s Ježišom všetci vzývame: 
„Éé–ló-íí“.  
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 chlad smrti vkráda 
do údov. S vypätím posledných síl vzpiera svoje rozodrané chodidlá na 
klinci, napriamuje nohy, nadychuje sa. Je počuť Jeho slovo: „Je 
dokonané!“  
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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 odňatý dlžobný úpis (por. Kol 2,14). Zároveň 
bola odňatá moc smrti (por. 2Tim 1,10). 

Svojou smrťou zničil toho, kto má moc nad smrťou, totiž satana. 
Akonáhle je vzývané meno Ježiš proti pekelným mocnostiam, sú poraze-
né. Preto musia ustúpiť, akonáhle sa stretnú s plnou mocou mena Ježiš.  

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. 2Kor 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 priká-
zaní. 
 

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): vnímam Kristovo utrpenie: 
stratu krvi, neznesiteľný smäd, bolestné kŕče, s akým vypätím sa 
nadýchol. Všetci opakujeme:   
„Ježiš povedal: ,Je dokonané!‘“ (Jn 19,30) 

 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): všetci spoločne vy-
slovíme: „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 svedčíme celému svetu: 
„Moja spása je v Ježišovi dokonaná!“ 
 

VII. slovo z kríža : „Otče, 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.“  
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Mt 27,51.54:  „…zem sa triasla a 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 a klesli. 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, zovretím srdcového svalu tekutinou v 
perikarde. 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 Ježiš vyjadril 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. Všetci opakujeme: 
„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!“  

 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): vôľou Nebeského Ot-
ca je, aby som bol spasený.Všetci spoločne vyslovíme: „Otče,“ a 
jeden dodá: „Buď vôľa Tvoja!“ (Mt 6,10) 
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d) Modlitba srdcom (5 minút): všetci vzývame: „Ááá...báá“ a v 
tomto volaní spolu s Ježišovým duchom odovzdávam svojho ducha 
do Otcových rúk a prijímam akýkoľvek čas a spôsob smrti. 

 
 

Prijatie Ježiša Krista za svojho osobného Spasiteľa a Pána 
Veríš, že Ja, Ježiš, som tvoj Spasiteľ? 

Veríš, že som zomrel za teba a za všetky tvoje hriechy? 
ÁNO. 

Odovzdávaš do Mojich rúk celú svoju budúcnosť? 
ÁNO. 

Na znak toho, že Ma prijímaš  
za svojho Spasiteľa a Pána, urob na sebe znak kríža. 

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

Svätenie nedele - vzkriesenie národa! 
 

PRVÁ HODINA 

1/3 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 milión-
tristotisíckrát väčšie ako naša zem. Sírius je ešte osemkrát väčší ako sln-
ko a sú ešte väčšie nebeské telesá! Mliečna dráha je od nás vzdialená 20 
000 svetelných rokov. Vzdialenejšie súhvezdia dokonca milióny svetel-
ných rokov. Úžasné zákony sú i na našej maličkej Zemi: podmienky pre 
život, tajomstvo života a jeho predávanie, úžasné divy spojené s inštin-
ktmi zvierat. Tajomstvo ľudského života: imunitný systém, činnosť moz-
gu, 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 ro-
zumu. 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. 
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V duchu vidíme kamenný hrob na Golgote. V noci zo soboty na ne-
deľu ho strážia rímski vojaci. Veľkňazi a farizeji povedali Pilátovi o mŕt-
vom Ježišovi: „Keď ešte žil, povedal: ,Po troch dňoch vstanem z mŕt-
vych‘. 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 kamen-
ným 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 rea-
litou smrti. Raz i pri tvojom hrobe budú stáť tvoji najdrahší a budú pla-
kať. 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 pri-
sľúbenie platí pre každého, kto prijal Krista a patrí Mu. Aká je to pre nás 
nesmierna radosť! Ježiš skutočne vstal z mŕtvych! I my vstaneme z mŕt-
vych 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.“ (1Kor 15,20) 

 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): všetci spoločne vy- 
slovíme: „Kristus vstal z mŕtvych!“ a jeden dodá: 
„Skutočne vstal!“ 

 
d) Spev (5 minút): vo viere prežívam radosť z Kristovho 
vzkriesenia. Pieseň: „Z mŕtvych vstal Ježiš, náš Pán” 
alebo„Aleluja, počúvaj, Slovensko“.  

 

alebo 
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2/3 Vzkriesený Kristus sa ukázal svojej matke 

a) Zamyslenie nad Božím slovom  
O stretnutí vzkrieseného Krista so svojou matkou Písmo mlčí. Ona 

v hodine Jeho smrti stála pod krížom a duchovne spolu s Ním zomrela 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. Bohoro-
dička 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 túžob-
nom 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 všetci boli 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 sta-
lo, nie je podstatné. Miestnosť, kde je Mária, je naplnená svetlom a upros-
tred svetla stojí Jej Syn Ježiš. Tento moment veľkej radosti, šťastia a pokoja 
nie je možné vyjadriť slovami. Ježiš tu stojí a nadprirodzeným svetlom pre-
niká celú Jej bytosť. Ona prežíva v hĺbke svojej duše a ducha prítomnosť 
svojho vzkrieseného Syna, tajomstvo spoluvzkriesenia. Ona je živým bohos-
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tánkom. 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! 
Je teraz opäť novým duchovným Jeruzalemom, miestom stretnutia a prebý-
vania Boha medzi ľuďmi (por. Zj 21, 1-3). V tejto chvíli si uvedomuje nie-
len hlbinnú jednotu so svojím Synom, ale zároveň sa i díva do Jeho očí – On 
tu stojí, díva sa na ňu s veľkou láskou. Z Ježišovej prítomnosti vyžaruje ne-
smierny 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 sa s nimi stretol i samotný Ježiš. 

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 3-5).  

Aspoň niekoľko sekúnd preži pravdu: „Ježišu, Ty si teraz vo mne a ja v 
Tebe.“ (por. Jn 14, 20-23, Jn 15, 4-5) 

 
b) Citovanie Božieho slova (5 minút): všetci opakujeme:  
„Prečistá Bohorodička, teš sa zo vzkriesenia svojho Syna!“  
 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): všetci spoločne vyslo-
víme: „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 spolu-
vzkriesenia a stretnutia s Ježišom. 
Pieseň: „Raduj sa, nebies Kráľovná“. 
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3/3 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 zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamo-
vi, 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 sú-
du a večného trestu! Nepripomína nám ani večné šťastie v nebi, ktoré 
nám otvoril svojou smrťou Ježiš Kristus. 

Rozum so svojou intelektuálnou pýchou miluje lož, klamné filozofie 
a psychológie, len aby nemusel prijať realitu boja s lžou a zlom a nemu-
sel sa skloniť pred Božími zákonmi a Božími tajomstvami, ktoré hľada-
júcim pravdu Boh odkrýva! Pyšný rozum odmieta svoju záchranu v Kris-
tovi, ale nekriticky prijíma pohanské náboženstvá aj s ich démonmi a 
presadzuje herézy antievanjelia.  

Vôľa narušená hriechom, vášňami tela a pýchou duše nechce reali-
zovať 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 svoj-
ho Spasiteľa a Pána! 

Apoštol nám tiež pripomína: „A keď vo vás prebýva Duch toho, kto 
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! Pa-
mätaj 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.“ (por. Ef 2, 6)   

 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): všetci spoločne vyslo-
víme: „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“ pre-
žívam tajomstvo spoluvzkriesenia s Kristom. 
 

 

 
 

DRUHÁ HODINA 

1/3 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 tohoto oslnivého zjavenia 
sú aj vojaci strážiaci Ježišov hrob. Teraz však ležia na zemi ako mŕtvi, 



 26

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: „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 neve-
ry, 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): všetci spoločne vyslo-
víme: „Je-ho-šu-á-á-á!“  a jeden dodá:  
„Ty si vstal z mŕtvych! Ty si Boh!“ 

 
d) Spev (5 minút) osobne prežívam radostnú zvesť anjela: „Ježiš 
vstal z mŕtvych!“ Pieseň „Sanctus, Sanctus, hosanna!“, čo znamená 
„Svätý, Svätý, sláva!“ alebo „Z mŕtvych vstal Ježiš, náš Pán“ (pozri 
Prvá hodina 1/3).  

 

 
 

2/3 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 
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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 Ježiš tam stojí, 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.“ 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, stra-
chu, kariérizme; z prekliatia, okultizmu… 
Všetci 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) 



 28

3/3 Zjavenie ženám 

a) Zamyslenie nad Božím slovom  
Ženy, ktoré niesli drahé masti, boli svedkami toho, že hrob je prázdny. 

Potom videli dvoch svedkov Ježišovho vzkriesenia. Tí im povedali, že Ježiš 
vstal z mŕtvych, aby to zvestovali apoštolom. Ony tak urobili. Ich slová však 
apoštolom pripadali ako blúznenie (por. Lk 24,9-11). 

Znovu sa vrátili k hrobu, a keď odtiaľ odchádzali, sám Ježiš ich stretol 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) 

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? Ne-
čistému duchu? Hriechu, či pohanským praktikám? Koho alebo čoho sa bo-
jím? 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. 
Všetci 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 
prítomný. Pri speve „Adoramus te Domine“, čo znamená 
„Klaniame sa Ti, Pane“, sa klaniam. Ďakujem Ježišovi za to, kedy 
mi pomohol. 
 

 
(pokloním sa) 
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TRETIA HODINA 
 

1/3 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 spoloč-
né?! Strach a navyše výčitky svedomia, že zradil svojho Pána, ho vnútor-
ne 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!”  

Peter a iní apoštoli sú naplnení hlbokým smútkom a strachom. 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 to-
tiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili do-
mov.” (Jn 20,2-10) Ale Mária stála vonku pred hrobom a plakala. Hneď 
potom sa stretla so samotným Ježišom. „Mária Magdaléna išla a zvesto-
vala učeníkom: ,Videla som Pána.‘“ (Jn 20,18) Čoskoro potom prišla 
skupina žien, ktoré tiež oznamovali apoštolom, že videli Pána, že objíma-
li 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 tri-
krát 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 navra-
cia hlboký pokoj. Keď potom znovu prichádza k apoštolom, dojatý stret-
nutím, 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.” (Lk 24,33-34)  
 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): uvedomujem si svoje 
konkrétne hriechy alebo zrady.  
Všetci spoločne vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á!“  a jeden dodá: 
„Ja som Ťa zaprel, ja som sa Ťa zriekol.“   
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d) Spev (5 minút): robím pokánie z konkrétnej zrady alebo zaprenia 
Ježiša. Uvedomujem si, že On je tu, pozná ma a miluje. Spievame 
pieseň: „Jehošua, Jehošua” (na melódiu piesne „Ježiš žije, aleluja”). 

 

 

2/3 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 Ježiš na brehu, 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 väčšmi 
ako títo?” 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 Petro-
vej mučeníckej smrti, ktorú podstúpi pre Ježiša. Božia láska agapé je spo-
jená s Ježišovým krížom. 
 

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): všetci opakujeme: 
„Ježiš sa opýtal: ,Šimon, syn Jánov, miluješ ma?‘“ (Jn 21,15-19) 
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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 prísa-
hu a je pripravený položiť na bojisku život, tak ako aj mučeníci za 
Krista. Všetci 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 Františka) a pýta sa ma: „Miluješ ma?“ 
Spievame: „Všetko stratím pre Ježiša,” a klaniame sa. 

 

 
 
 

3/3 Ježišovo nanebovstúpenie 

a) Zamyslenie nad Božím slovom 
Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavoval 40 dní. ,,Zjavil sa Petrovi, 

potom Dvanástim. Potom sa ukázal viac ako päťsto bratom naraz…“ (pozri 
1Kor 15,5-6) Na 40. deň z Olivovej hory vystúpil na nebesia a oblak im Ho 
vzal spred očí. „A kým uprene hľadeli 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.“ (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. 
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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: „Ďaku-
jem Ti, Ježišu!“  
 
d) Spev (5 minút): prežívam, že mám pripravené miesto v nebi. 
Svojím duchom už vchádzam na to miesto. 
Spev: „Sláva, sláva, duša zaplesá,…“ 

 
 

ŠTVRTÁ HODINA 

1/3 Krst Duchom Svätým 

a) Zamyslenie nad Božím slovom 
Ježiš povedal: „Keď na vás zostúpi Duch Svätý, dostanete silu a bu-

dete mojimi svedkami.“ (Sk 1,8) Podmienkou prijatia Ducha Svätého je 
pokánie: „Obráťte sa … a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľú-
benie 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 Božie-
ho 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) 
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Ak prijímame Ducha Svätého v plnosti, duch sveta musí z našej duše 
ustúpiť!  

Aby sme boli Kristovými svedkami, musíme prijať silu Ducha Svä-
tého. 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 hriechu a tem-
noty je v nás, preto potrebujeme Božiu silu, aby sme nezapreli Krista, ale 
naopak o Ňom svedčili a boli ochotní pre Neho aj život obetovať.  

 
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): všetci spoločne vy-
slovíme: „Je-ho-šu-á-á-á!“  a jeden dodá:   
„Prijímam silu Ducha Svätého, aby som bol Tvojím svedkom.“ 
 
d) Spev (5 minút): osobne prežívam, ako na apoštolov zostúpil 
Duch Svätý a v tejto chvíli Ho s vierou a v plnosti prijímam.  
Modlitba v jazykoch. 

 

2/3 Krst ohňom 

a) Zamyslenie nad Božím slovom 
Ježiš povedal: „Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, nech ho-

rí.“ (por. Lk 12,49-50) O aký oheň ide? O oheň čistej Božej lásky – aga-
pé – 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 (Boh skrze oheň pôsobil v ži-
vote Abraháma, Mojžiša, Eliáša...).  

Nad apoštolmi sa ukázali ohnivé jazyky. Sám Ježiš tento oheň hodil 
na zem a chce, aby horel. K tomu dodáva komentár, že nepriniesol na 
zem falošný pokoj, ale rozdelenie. Je to tak preto, že mnohí pyšne od-
mietnu Božie kráľovstvo a tvrdo sa postavia i proti členom vlastnej rodiny.  
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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 ho-
rí!‘“ (por. Lk 12,49-50) 

 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): Všetci spoločne vy-
slovíme: „Je-ho-šu-á-á-á!“  a jeden dodá: „Nech horí!“ 
 
d) Spev (5 minút): osobne prežívam túto pravdu a vierou si uve-
domujem realitu: „Už horí!“ Neviditeľný oheň vo mne teraz spaľu-
je silu hriechu. Spev v jazykoch: spievame bez slov, len melódiu 
piesne „Božia láska, príď...” 
 

 

 

 

 
 
 

Vysvetlenie k spevu v jazykoch: jeden drží melódiu a spolu s ostatnými v tiahlom tempe 
dvakrát zaspieva pieseň „Božia láska, príď...” a tretíkrát spieva už len jeden základnú melódiu a 
ostatní začínajú improvizovane preludovať rôzne melódie, ale duchom si 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 „sám Duch sa 
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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 pro-
roctva”, nech si každý spomenie na konkrétne situácie, ktoré ho čakajú v ten deň alebo v nasledu-
júcom týždni. Je potrebné, aby Duch Svätý dával do nich svetlo a múdrosť, preto teraz, počas 
týchto 5 minút, nech každý o to prosí, a potom v nasledujúcich 5 minútach počas spevu za to ďa-
kuje. Teda ide o konkrétne situácie. 

 

3/3 Dar proroctva 

a) Zamyslenie nad Božím slovom 
V liste Korinťanom je napísané: „Usilujte o lásku, dychtite po du-

chovných daroch, najviac však, aby ste prorokovali.“ (1Kor 14,1-3) 
Apoštol Pavol ďalej vysvetľuje: „Kto však prorokuje, hovorí ľuďom 

na budovanie, povzbudenie a útechu.“ Teda pri prorokovaní nejde o ne-
jaké veštenie, ale o budovanie, povzbudenie a útechu.  

Dnes každý obrátený kresťan musí najviac dychtiť po dare proroc-
tva. Prečo? Pretože spoločným prameňom ako Písma, tak i daru proroc-
tva, je ten istý Duch Svätý! Duch pravdy!  

Dnes ale Písmo Sväté vysvetľujú heretickí teológovia, a to cez oku-
liare takzvanej historicko-kritickej metódy. Za touto metódou je 
,,pseudodar“ antiprorocký a duch lži. 

Ovocím Ducha pravdy je večný život. Ovocím ducha klamstva je 
večná smrť.  

Model, ako vysvetľovať Písmo sväté, dáva apoštol Peter vo svojom 
kázaní v deň Turíc. Najprv reaguje na to, čo sa stalo: Apoštoli sú naplne-
ní Duchom Svätým a navonok sa to prejavuje tak, že hovoria novými ja-
zykmi 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 bu-
dú prorokovať.“ (Sk 2,18) Potom ide hneď k podstate, a tou je Ježiš Kris-
tus, 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 srd-
ce a povedali: ,Čo máme robiť?‘“ Peter im odpovedal: ,,Obráťte sa…  
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a dostanete dar Ducha Svätého.“  
Rovnakým spôsobom vysvetľoval Písmo aj sám Ježiš emauzským uče-

níkom. 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!  

Prorokovať znamená aktualizovať literu Písma Svätého do konkrét-
nej situácie. Vzorom antiproroctva je súčasná historicko-kritická teoló-
gia. Každý kňaz je povinný sa tohoto ducha HKT zrieknuť a prosiť o dar 
proroctva. O tento dar proroctva má však prosiť aj každý úprimný veria-
ci. Tu platí: „Proste a dostanete.“ 

 

b) Citovanie Božieho slova (5 minút): všetci opakujeme: „Dych-
tite po duchovných daroch, zvlášť, aby ste prorokovali.“(1Kor 14,1) 

 

c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút):všetci spoločne vyslo-
víme: „Je-ho-šu-á-á-á!“ a jeden dodá: „Teraz prijímam dar proroc-
tva!“ 
 

d) Spev (5 minút): osobne prežívam túto pravdu, zostávam vo 
vďačnosti: „Ďakujem za dar proroctva.“  
Pieseň: „Gloria in excelsis Deo“ (Sláva na výsostiach Bohu!) alebo 
„Sláva, sláva, aleluja“. 

 
alebo 
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PIATA HODINA 
1/3 Emauzy 

a) Zamyslenie nad Božím slovom  
Čo prežívali učeníci, keď vyšli z Jeruzalema a keď sa k nim pripojil Je-

žiš, ktorého však nepoznali? Ježiš im najskôr dáva otázku: „O čom sa to 
cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu 
povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam 
stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No 
s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred 
Bohom, aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali 
odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael.“  

A potom učeníci zvestujú, čo počuli: ako ženy videli anjelov, ktorí ho-
vorili, 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. (por. Mt 
25,40). Tvojím bratom je ten, kto Ťa prijal, svedčí o Tebe a je za to prena-
sledovaný 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.“ (Lk 24,31) 
 

c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): všetci spoločne vy-
slovíme: „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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2/3 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 te-
da, 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 od-
súdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom me-
ne 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) 

„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 Kris-
ta dať i život.  

Prvý zázrak - uzdravenie chromého (Sk 3, 6): Peter s Jánom vydali o 
tomto zázraku pred veľkňazmi svedectvo: „Nech je známe vám všetkým a 
všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktoré-
ho 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 cho-
rých 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 tretieho dňa 
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 spa-
sený.” (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 do-
teraz...” (por. 1Kor 15, 1-6) 
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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): všetci spoločne 
vyslovíme: „Je-ho-šu-á-á-á!” a jeden dodá:  
„Nech je naša misia v tej istej moci ako u apoštolov a mučení-
kov!” 
 

d) Spev (5 minút): refrén piesne „Bárka” - Ó, Pane, aj na mňa 
si sa pozrel... 

 

3/3 Zjavenie apoštolom 

a) Zamyslenie nad Božím slovom  

(poznámka: túto modlitbu na základe evanjelia sa modlíme tak, že jednu nedeľu sa 
modlíme "Zjavenie apoštolom" a druhú "Zjavenie Tomášovi") 

V nedeľu večer sa desať apoštolov zhromažďuje v dome za zatvore-
nými 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 bra-
tom, 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. Me-
dzi tým 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 nie-
koľkými hodinami opustili Jeruzalem. Prichádzajúci jeden cez druhého ho-
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voria apoštolom, že videli Pána – a tí: „Pán naozaj vstal a zjavil sa Šimono-
vi.“ Učeníci boli nadšení zo stretnutia Emauzských s Ježišom a už sa ich 
chceli pýtať na podrobnosti.  

Ale zrazu 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!“ (Lk 24, 39) 
 
c) Modlitba podľa Božieho slova (5 minút): uvedomujeme si: Kde 
sú dvaja alebo traja zhromaždení v Ježišovom mene, tam je Ježiš 
uprostred nich, hoci Ho nevidíme. Všetci spoločne vyslovíme:  
„Je-ho-šu-á-á-á!“ a jeden dodá: „Ty si to. Teraz sa Ťa vierou dotý-
kam.“  
 

d) Spev (5 minút): osobne prežívam spolu s apoštolmi stretnutie 
s Ježišom, ktorý je tu teraz prítomný! Pieseň: „Ježiš, Ježiš“. 

 
 

 

3/3 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 
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svedkom prvého Ježišovho zjavenia učeníkom. Keď sa vracia do ich spo-
ločnosti, 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, neuve-
rím.“. 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 Je-
žiš 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 neve-
riaci, 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 srdcom vyznáva: „Pán môj a Boh môj!“ 
Ježiš mu hovorí: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevi-
deli, a uverili.“ 

Ježiš chce i odo mňa, aby som nezostával v temnote či smútku, po-
dobne ako Tomáš. V mnohých situáciách neverím Ježišovi, neverím 
v silu Jeho vzkriesenia, ani v Jeho všemohúcnosť. Mám však skrze poká-
nie (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): všetci spoločne vy-
slovíme: „Je-ho-šu-á-á-á!“  a jeden dodá: „Odpusť mi moju ne-
veru. Teraz vyznávam: Pán môj a Boh môj.“ 
 
d) Spev (5 minút): teraz osobne prežívam, že Ježiš je mojím Pá-
nom a mojím Bohom. Pieseň: „Emanuel, Emanuel“. (Toto meno 
znamená – Boh – Ježiš s nami!)  
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*********************************************************** 
 

PROROCKÁ MODLITBA ZA VZKRIESENIE SLOVENSKA 
 

Skôr ako začneš v tejto modlitbe vystupovať v Božej autorite, je po-
trebné najskôr odmaskovať koreň hriechu v sebe i jeho rôzne prejavy: 
odsudzovanie druhých, neprijímanie kritiky, neschopnosť sebakritiky, 
chorobná urážlivosť, pomstychtivosť. Starý človek v nás (hriechom poru-
šená 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 kto-
rom vzývame sväté Božie meno. 

Potom nasledujú otázky, či chceš milovať Boha, blížneho, či prijí-
maš Ježiša za svojho Spasiteľa i testament z kríža, a taktiež či prijímaš v 
plnosti Ducha Svätého. Potom sú otázky, či sa zriekaš okultizmu a sym-
patie k pohanstvu. Tiež si máš uvedomiť tajomstvo sv. krstu. 

V ďalšej časti je zdôraznená viera v Božiu všemohúcnosť uvedome-
ním si, že Boh stvoril nebo i zem, vyznanie viery, že Kristus vstal z mŕt-
vych 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 Elo-
him“). 

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, 
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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 Bo-
žieho Ducha tým, že vysloví „Ko amar Adonaj Jahve Elohim“ a požiada, 
aby Boží Duch prišiel zo štyroch strán a mocne zavial na týchto pozabí-
janých. Keď prorok prorokoval, ako mu bolo povedané, nič neubral ani 
nepridal, potom pomordovaní vstali a bolo z nich vojsko nadmieru veľké 
(Ez 37,11). Boh povedal: „Tieto kosti, to je celý Izraelov dom” (kresťan-
ský národ). 

Pri prorokovaní sa opakuje sväté Božie meno JEHOŠUA. V každej 
časti sa vždy opakuje 3krát za sebou. Zakaždým, keď vyslovíme „Je-ho-
šu”, pozdvihujeme pohľad hore do Božieho svetla a uvedomujeme si prí-
tomnosť 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 Svä-
tého 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, urá-

žam sa. Vyhýbam sa zdravej sebakritike. Druhých kritizujem a odsudzu-
jem, 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 smr-
teľnému nešťastiu pri práci, na ceste. O mnohé neužitočné informácie sa 
starám, ale o poznanie zmyslu života a o večnosť, to nie. Nechávam sa 
ako číslo v stáde manipulovať masmédiami, ktoré neformujú, ale defor-
mujú. Za rockovou hudbou je duch cynizmu, narkotík, sexuálnej nevia-
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zanosti 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 prav-
divú psychológiu a filozofiu evanjelia, potrebnú pre život, nehľadám. 

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 ume-
ním, 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, „služ-
ba“ veštice či senzibila, akupunktúra, homeopatické lieky, ... 

Som otrokom nikotínu, alkoholu, ľudskej chvály, žene som radil po-
trat, 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 súlož-
níci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči ne-
budú 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 hrie-
chy. Meno „Ježiš“ je pogréčtený tvar vlastného hebrejského mena „Je-
hošua“. Toto meno je Božie a sväté a o ňom platí: „Každý, kto bude 
vzývať meno Pánovo, bude spasený.“ (Rim 10,13) 

Teraz duchom pohliadni na Kristov kríž, do Jeho piatich rán a 5krát 
potichu opakuj s vierou meno „Jehošua“ (JE-HO-ŠU-Á-Á-Á). 

Teraz o tebe platí: „Krv Ježiša očisťuje od každého hriechu.“ (Jn 1,7) 
 
B) Cesta pravdy: Ježiš 
Aké je najväčšie prikázanie? Miluj Pána, svojho Boha, celým svojím 

srdcom, celou svojou dušou a z celej svojej sily a blížneho, ako seba sa-
mého. (por. Mk 12,30) 

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. 
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Prijímaš Pána Ježiša za svojho osobného Spasiteľa a Pána? 
Odpoveď: Áno. 
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 a špiri-

tizmu 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 dostalo sa ti nového 

života Krista vzkrieseného. 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 Páno-

vom 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!” 3krát opakuj 
sväté a Božie meno Jehošua a pri dlhom výdychu aj ty vyznávaj svoju 
vieru. (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“ - uvedom si prítomnosť Boha Syna, vyslov „šu“ - a uvedom si prí-
tomnosť Boha Ducha Svätého. Potom vydýchni dlho bez hlasu „á“. Po 
ďalšom nadýchnutí znova vydýchni „á“, a potom ešte tretí raz. Pri troji-
tom vydychovaní „á-á-á” prežívaj danú pravdu. Tak prežívaj vzývanie 
Božieho mena zakaždým, keď ho budeš v tejto prorockej modlitbe vy-
slovovať. 

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

„Ježišu, Ty si tretieho dňa 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 vzkrie-

sený aj Kristus a bude vzkriesené aj duchovne mŕtve Slovensko! 
3krát opakuj Božie meno JE-HO-ŠU-Á-Á-Á a pri výdychu myšlien-

kou 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 pri-
jal.  

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 3krát spoločne vyslovia: „Ko amar ...“ 
 
a) „Ja, Pán, dám vám Ducha a vy, slovenský národ, skrze pokánie 

ožijete.“ 3krát opakuj sväté Božie meno JE-HO-ŠU-Á-Á-Á a srdcom vo-
laj: „Daj, daj...“  
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b) Pane, Ty teraz dávaš svojho Ducha a ja Ho teraz prijímam za celé 
Slovensko. 3krát 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 pri-

bližuje 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 3krát 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! 3krát 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 vie-

rou 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 hrie-
chov. 3krát 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 
Ďalej prorokuj. 3krát vyslov: „Ko amar ...“  
 
a) Potom dodaj: „Ja, Pán, dám vám svaly - Božie prikázania.“ 
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) 
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c) Vidím, že národ začína meniť svoj životný štýl podľa Božích pri-
kázaní. 3krát opakuj sväté meno a pri dlhom vydýchnutí „ááá“ s vďač-
nosťou srdcom ďakuj, ďakuj... (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á) 

 
4) Deň vzkriesenia v spoločenstvách 
L.: Prorokuj ďalej: 3krát autoritatívne vyslov: „Ko amar...“  
 

a) Potom dodaj: „Dám vám, slovenský národ, ochrannú kožu svä-
tením 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: 3krát autoritatívne vyslov: „Ko amar...” 
 

a) „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 slo-
venský 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 
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vchádza do mňa a naplňuje i priestor, kde sa s ostatnými modlíme. Pri dru-
hom 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.] 

 
a) Otoč sa tvárou k východu, pozdvihni ruky, skrze tvoje ruky a 

dych prúdi Božia sila. Pán mi povedal: „Syn človeka, prorokuj k Duchu, 
prorokuj a povedz: ‚Ko amar ...’“ (3krát) 

„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 ...“ 
(3krát) 

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

 

c) Otoč sa na západ, opäť prorokuj k Duchu a povedz:  
„Ko amar ...“ (3krát) 

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

 

d) Otoč sa na sever, opäť prorokuj k Duchu a povedz: „Ko amar...“ 
(3krát) 

„Príď, Duchu Boží, od štvrtého vetra a mocne zavej na celý sloven-
ský 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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MODLITBA JEDNOTY A MOCI (4. variant) 
 

1) Pokánie (kľačíme, ruky sú dole) 
a) Som svojvoľník. Svojvoľník nehľadá vo vážnej situácii Božiu vô-

ľu, 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 poci-
ty, alkohol, narkománia. Duševný hedonizmus - závislosť na televízii, 
rockovej hudbe, internete, ľudskej pochvale ...“ Uvedomujem si aspoň 
jeden konkrétny prejav svojho hedonizmu a potichu opakujem: „Som he-
donista, som hedonista ...“  

c) Odsudzovanie blížneho: Uvedomujem si konkrétne odsudzova-
nie 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 
5krát opakujem: „JE-HO-ŠU-Á-Á-Á“ a zároveň srdcom vyjadru-

jem: „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 apoš-
toli a mučeníci.  

 
a) Teraz stojím duchovne pod krížom vedľa Ježišovej matky a v 
duchu prežívam svoje spoluukrižovanie s Kristom: JE-HO-ŠU-Á-
Á-Á (3x) 
b) Teraz Boh robí transplantáciu nového srdca skrze Ježišovo slo-

vo: ,Hľa, tvoja matka!’ Prijmi ju ako učeník pod krížom. Opakuj Božie 
meno a zostávaj v myšlienke: „Prijímam tvoju matku“: JE-HO-ŠU-Á-
Á-Á (3x) 

c) „Milujem ťa novým srdcom.“ Uvedom si, že Ježiš  zomrel za 
teba : JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x) 

d) „Strácam svoju dušu pre Teba!“ Uvedom si konkrétnu závis-
losť svojej duše na ľuďoch, veciach, svojich predstavách - teraz strácam: 
JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x) 

e) „Milujem ťa všetkými silami!“: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x) 
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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 Ježi-

šovi, v jeho smrť sme boli pokrstení?“ (Rim 6,3) Duchovne prežívam 
Kristovu aj svoju smrť skrze štyri slová z kríža. 

 
●„Žíznim!“ JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x) 

●„Eloi, Eloi, lema sabakthani!“ JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x) 

●„Dokonané je!“ JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x) 

●„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ JE-HO-ŠU-Á-Á-
Á (3x) 

 
b) „V krste sme boli s Ním spoluvzkriesení.“ (Kol 2,12) Opakuj 
meno Božie „JEHOŠUA“ a zostávaj v Božom slove „spoluvzkrie-
sení“! JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x) 
c) Bol som pokrstený v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.(Amen!) 

Opakuj meno Božie JEHOŠUA a pritom si uvedomuj prítomnosť Otca, 
Syna, i Ducha Svätého v sebe.: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x) 

 
 

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

pochybujem vo svojom srdci. (Mk 11,23) Pri vydýchnutí dlhého „Á“ vní-
mam, 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 poriad-

ku, cirkevného farizejstva a heréz, mocou Božieho mena „JEHOŠUA“ 
zdvihni sa 100 kilometrov: 

 
Ďalší povie: 1. Nad Českom: (a všetci vyslovia) JE-HO-ŠU-Á-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 mena „JEHOŠUA“ zdvihni sa     
1 000 kilometrov: 

1. Nad Českom: 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 mena „JEHOŠUA“ zdvihni sa 

100 000 kilometrov  
1. Nad Českom: 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 Českom: 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 Českom: 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 fa-

rizejstva a heréz - vrhne do ohnivého jazera! A to v mene JEHOŠUA:  
1. Nad Českom: 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. 

 
Horu zdvihol náš Pán! A zlých duchov vyhnal! 

Duchu svätý, príď k nám!  
Česko, Morava, Slovensko, vstávaj! vstávaj! vstá-

vaj!  
Přijď, království Tvé! Přijď, království Tvé! Přijď, 

království Tvé! Amen! 

 

 
 
 

 


